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Novemberi képviselő-testületi döntések

Az első havazás

Itt a tél

Védeni kell az értékeinket!

A jogszabályi feltételek megteremtésével kulturális örökségünk feltárásának, megóvásának, védelmének, fenntartható használatának és közkincsé tételének megteremtésével a város épített
értékei védelméről gondoskodunk. A
2003-ban megszületett rendelet célja,
hogy épített értékek megőrzésére irányuló tevékenységeket szabályozza, a
feladatokat meghatározza és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások szabályait megteremtse. Az e rendelet hatálya alá tartozó védett értékek jegyzéke körülbelül háromszáz épített értéket
tartalmazott. Ezt a listát a „Gödöllő
építészeti értékeinek felmérése” címmel 1990-ben készült értékvizsgálati
dokumentum alapozta meg, s a védett
értékeket 1994-ben vették nyilvántartásba. Idővel azonban a jogszabályi
környezetben, valamint az épületek állapotában bekövetkezett változások
szükségessé teszik a rendelet egyes
pontjainak, és az épített értékeket tartalmazó lista felülvizsgálatát.

A december elsején
hatályba lépő módosított rendelet 86 egészében védett, 15 részeiben védett épületet, 6-6
területi védelmet és
egyedi tájértéket, továbbá 45 településképi
szempontból védendő
épületet tartalmaz.
Ezek között található többek között a
Nagy Sándor-ház, a
Léda-villa, Sík Sándor
volt lakóháza, de védett értéke városunknak a Körösfői utca több régi háza is,
amik között az egykori szecessziós
művésztelep alkotóinak házai és a szövőiskola épülete is megtalálható.
A november 20-ai testületi ülésen
több módosítás is történt a rendeletben.
A máriabesnyői temetőben található,
egyedi tájértékként védett kapucinus
temető mellé felvették az izraelita te-
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Gödöllő vezetése számára mindig is kiemelten fontos feladat volt a város múltját őrző értékek megóvása. E törekvésnek megfelelően időről-időre a képviselő-testület elé kerül az épített értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletet, amit legutóbb a november 20-ai ülésen tárgyaltak meg és
módosítottak.

metőt is. Mivel a premontrei temető országos szintű oltalom alatt áll, elmondható, hogy a Gödöllő helytörténete
szempontjából meghatározó közösségek temetőinek immár mindegyike értékvédelemben részesül.
Az időközben országos műemléki
védettséget nyert értékeket – a Szent
István Egyetem területét és a volt Já-

rásbíróság épületét – továbbá az újjáépítése során megújult Tűztornyot kivették a helyi védettség alól. A tulajdonosok kérelmére megszűnt a védelme a
Lázár Vilmos u. 6. szám alatti félfalusias jellegű nyaralónak. A nedves, málló falú, sérült tetőszerkezetű, több helyen beázó épület reális áron nem újít(folytatás a 2. oldalon)
ható fel.

Tizennégy centis hóval köszöntött be
az idei tél. Ami a gyermekeknek örömöt, a közlekedőknek bosszúságot, a
városüzemeltetésnek pedig munkát
jelent.

Már a szombaton kezdődő havazás
is jelentős forgalmi dugókat okozott
térségünkben, ugyanis sokan a beállt
M3-as autópályáról Gödöllő felé tértek le. A havazás miatt kedden reggelre is jelentős torlódások alakultak ki
városszerte.
A legnagyobb gondot az jelentette,
hogy sok esetben a gépjárműveket
nem készítették fel a télre, s nem csak
a személyautók, hanem a tehergépkocsik, és a tömegközlekedési eszközök
nagy részére sem kerültek még fel a
téligumik.
Nem volt zavarmentes a vasúti
közlekedés sem. Kedd hajnalban ismét jelentős késéssel közlekedtek a
vonatok, ezúttal felsővezeték-szakadás miatt.
(folytatás a 3. oldalon)
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Védeni kell az értékeinket!
(folytatás az 1. oldalról)

Három éve került e rendelet oltalma alá 7 síremlék. Ezzel az intézkedéssel a megszüntetésüket kívánta
megelőzni a testület. A síremlékek helyi védelmének jellege azonban nagy
mértékben különbözik az épített értékekétől, különleges szabályozást igényel. Ezért a mostani ülésen külön
előterjesztés alapján megalkották a
síremlékek helyi védelméről szóló
rendeletet.
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Közélet

nyilvánított sírokat is tartalmaz a rendelet. Ezeket a sírhelyeket megszüntetni nem lehet, gondozásukról azonban nem rendelkezik a védetté nyilvánító kormányrendelet. A máriabesnyői temetőben gróf Teleki Pál földrajztudós, miniszterelnök és Hegedűs
Gyula színész síremlékeit nyilvánították nemzeti sírhellyé. Mellékletként azért emelték be ezeket a síremlékeket a rendeletbe, hogy ezzel ezeknek a gondozását is megoldják.

Eszmei elismerés Gödöllő jeleseinek

Új források a városfejlesztéshez

A 2005-ben létrehozott temető adhoc bizottság feladata volt, hogy gondoskodjon a síremlékek helyi védelmére vonatkozó jogszabály előkészítéséről. Az alapos kutatómunka révén megalkotott rendelet szerint védetté nyilvánítható azon Gödöllőn eltemetett személy síremléke, akinek
munkásságát értékként tartja számon
a nemzet, a város, mert életében a haza, a város fejlődése, hírnevének
öregbítése érdekében kiemelkedően
eredményes tevékenységet végzett,
illetve maradandó alkotásokat hozott
létre az utókor számára, és országosan ismert és elismert személy; illetve
Gödöllő Város Díszpolgára.
A védetté nyilvánítást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti, amennyiben a sírban
nyugvó személyre e kritériumok teljesülnek. A kérelmeket a temető bizottság bírálja el, majd a védelemre
érdemes sírokat a bizottság elnöke
terjeszti elő a képviselő-testületnek,
mely dönt a védetté nyilvánításról.
A helyi védettség a síremlékek esetében eszmei elismerést jelent. A
védett síremléket megszüntetni nem
lehet. A sír megváltásáról, valamint
rendszeres, méltó gondozásáról elsősorban a sírhely felett rendelkezésre
jogosult személynek kell gondoskodnia, vagy ha már nincsenek élő hozzátartozók, a rendelet mellékletében
rögzítve más magánszemély vagy civilszervezet is vállalhatja a gondozással járó feladatokat, amint azt Szűcs
Józsefné képviselő, a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület elnöke is
kiemelte. A cél az, hogy a síremlék
fennmaradása és általa az ott nyugvó
személy ismertségének megőrzése –
akár egy ilyen „örökbefogadó” személy által is – biztosítva legyen.
A temető bizottság gondoskodik a
védett síremlékek méltó gondozásának rendszeres ellenőrzéséről. A védett síremlékek körét és a velük kapcsolatos kötelezettségek viselőit
évente egyszer, szeptemberi ülésén
vizsgálja felül. Nem megfelelő gondozás esetén új gondozóra tesz javaslatot a képviselő-testületnek.
A Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozata alapján nemzeti sírhellyé

értékű üzleti céllal hasznosítható ingatlana van a városnak. Az ingatlanforgalom évek óta csökkenő tendenciát mutat. Ebben az évben az ország
általános gazdasági helyzete, illetve a
hitel- és gazdasági válság miatt jelentősen csökkent a fizetőképes kereslet,
tartalmazta a polgármester tájékoztatója az önkormányzat vállalkozói ingatlanvagyonáról és az ingatlanértékesítési, fejlesztési lehetőségekről.
Mindezek tükrében értékelendő az a
tény, hogy ezen az ülésen két ingatlan, a Szabadság tér 1. szám alatti volt
Rézgombos étterem és a Petőfi tér
4-6. szám alatti építési telek értékesítéséről született döntés a korábban kiírt pályázatok alapján. Mint Gémesi
György elmondta, az ingatlanértékesítési bevételek csak fejlesztésre
használhatók fel.

Viszonylag kevés számú, de nagy

Kell az egészségre nevelés
Vörös József kistérségi tisztifőorvos beszámolót
készített a gödöllői kistérség
lakosságának
egészségügyi
állapotáról. A
felvázolt helyzet
alapján
szükségesnek látszik a kistérségre és
a városra vonatkozó részletes egészségkép meghatározása. Az ebből levonható következtetések alapján el
kellene készíteni a kistérség és a város lakossága egészségi állapotának
javítására, a gyógyító-megelőző szolgálat fejlesztésére, az egészségvédelmi és megelőzési tevékenység összehangolt fokozására vonatkozó egészségtervet, majd biztosítani kellene az
abban foglaltak következetes megvalósítását a legszélesebb társadalmi
összefogás mellett. Ennek során részletesen nyomon kell követni a lakosság egészségi állapotában bekövetkezett változásokat, melynek tapasztalatai alapján szükség esetén korrigálni
kell az egészségtervben foglaltakat.
A következő feladatok egyértelműen meghatározhatók.
Az egyre idősödő, különösen női
lakosság vonatkozásában jelentkező
szociális és egészségügyi ellátási igé-

nyek kielégítésére hatékony lépéseket
kell tenni.
A keringési és légzőszervi megbetegedések, valamint a száj-garati és a
légzőszervi daganatos megbetegedések megelőzésére tovább kell folytatni a dohányzás megelőzési egészségnevelési tevékenységet az oktatási intézményekben. Ezt a tevékenységet
ki kellene terjeszteni az alkohol és
drogfogyasztásra is egy egységes káros szenvedély megelőzési program
keretében.
Ki kell dolgozni és be kell vezetni
egy egészségnevelési programot az
elhízás, főleg a gyermekkori elhízás
kezelésére, megelőzésére, hiszen ez
lényeges befolyást gyakorol a szív és
érrendszeri betegségek alakulására,
de kihatással van a cukorbetegség, de
még a mozgásszervi, illetve egyes daganatos betegséges előfordulására is.
A szűrhető daganatok vonatkozásában, mivel ezek elkerülhető halálokok, szélesíteni kell a szűrővizsgálatok lehetőségeit, illetve fokozni kell a
már széles körben beindított szűréseken a részvételt.
A korai halálozás csökkentése érdekében egységes és széles körű szűrési tevékenységet kell végezni a szív
és érrendszeri megbetegedések, valamint a cukorbetegség vonatkozásában.
Meg kell vizsgálni a szűrési-gondozási tevékenység további fejlesztésének lehetőségeit, melynek jó alapja
lehet a tervezett gondozóközpont.
A parlagfű elleni védekezés eddigi
eredményeit fenn kell tartani, illetve
lehetőség esetén javítani kell az ez
irányban végzett tevékenységet a lakosság bevonásával.
Mindezen feladatok ellátásában a
kistérségi tisztifőorvos az ÁNTSZ valamennyi munkatársa nevében felajánlotta segítségüket.

Figyelmesség egy (?) nehéz
év előtt
Az országot sújtó pénzügyi válság
miatt jelenlegi ismereteink szerint jövőre 300 millió forinttal kell csökkenteni az önkormányzat működési kiadásait. Emellett hosszú idő óta az
első olyan év előtt állunk, amikor januártól kevesebb fizetést utalnak a
közalkalmazottak számlájára, mint
azt megelőzőleg – mondta Gémesi
György, amikor az intézményi kiadások zárolására és a személyi juttatási
előirányzatok felhasználására vonatkozó intézkedések kerültek a testületi
ülés napirendjére.
A városi költségvetés háromnegyed éves beszámolója alapján
megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil, működési kiadásai nem nyúlnak túl a rendelkezésre álló forrásokon. A jelenleg még
bizonytalan kimenetelű pénzügyi válság okán azonban fontos olyan óvintézkedéseket bevezetni, amelyek a
2009. évi költségvetési kondíciók
megismeréséig a jövő évi gödöllői
költségvetés egyensúlyát javíthatják.
Az intézmények háromnegyedévi
beszámolói már utaltak arra, hogy milyen megtakarításokra lehet számítani
az év végéig. A polgármesteri hivatal
munkatársai megvizsgálták, hogy milyen kötelezettségvállalásokra kell
tartalékolni az intézményeknek, és
milyen nagyságrendet képez a zárolható kiadási előirányzat. Kimutatható, hogy a szabad maradványból a kötelezettségvállalások és a várható kifizetések után is még marad szabad
maradvány.
Gémesi György javaslatára a képviselő-testület elfogadta, hogy 27
millió forint dologi kiadási előirányzatot zároljanak, és ezzel az összeggel
egyidejűleg az általános tartalék keret
előirányzatát növeljék meg. Mivel az
összes bérmegtakarítás fedezi az in-
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tézmények egyhavi bérét, az önkormányzat lehetőséget adott arra, hogy
még ebben az évben minden intézmény egyhavi bérének megfelelő jutalmat fizessen ki a munkahelyi vezető mérlegelése szerinti arányban a
munkaviszonyban álló dolgozók részére.
A polgármester hozzátette, differenciálásra nem adtak okot az egyes
intézmények – a város gazdálkodásában ugyanis a külső feltételek változtak meg. A jutalmazás gesztusértékű – elvileg pótolhatja a jövőre elmaradó 13. havi fizetést.

Egyhavi jutalom
A szervezeti és működési szabályzat szerint a polgármester és az alpolgármesterek jutalmazására vonatkozó
javaslatot a jogi, igazgatási és ügyrendi bizottság terjeszti a képviselő-testület elé. Szűcs Józsefné elnök elmondta, hat havi jutalom megállapítására irányuló javaslattal készült, de
az érintettek kifejezett kérésére, az ország pénzügyi helyzetére való tekintettel egyhavi illetménynek megfelelő
jutalmat terjeszt elő.
Az elvégzett munkát értékelve a bizottság vezetője rámutatott arra, hogy
az év eltelt időszakában az önkormányzat 153 millió forint önrészhez
646 millió forint pályázaton elnyert
támogatást hozott. Ez a hivatal dolgozóinak és az önkormányzat vezetőinek a munkáját dicséri.
Önkormányzati berkekben már jónak tartják, ha a pályázatok tíz százaléka nyer, ezt Gödöllő messze meghaladta és még az eddiginél is jóval nagyobb értékű városi pályamű vár elbírálásra.

Sporttámogatásokról
döntöttek
Felosztotta a képviselő-testület az
országos és nemzetközi jelentőségű
sportrendezvények gödöllői megrendezésének támogatására szolgáló keretet. A GEAC vívószakosztálya 385

ti képviselő is, nem vállalta a nyilvános fórumon való konzultációt, levelet írt viszont Gémesi Györgynek.
A polgármester a november 20-ai
képviselő-testületi ülés Egyebek napirendi pontjának keretében elmondta, hogy a képviselőtől kapott levél –
amit a Borsos Józsefnek írt válaszlevelével együtt kiosztott a testület tagjainak – mélyen megdöbbentette. A
képviselő ugyanis levelében olyan
színben igyekezett feltüntetni őt,
mintha a képviselő származásával
kapcsolatban folyamatos bosszúállási
szándék vezetné. Gémesi György határozottan kijelentette: senki hovatartozását illetően nem volt, és nem is
lesz ellenszenve. A levél tartalmát
visszautasítja.
Polgármesteri hatáskörével élve,
azzal a céllal hívta össze a fórumot,
hogy az érintettek részvételével kezeljék a Borsos József befektetési
ügyében keletkezett konfliktust. Az,
hogy a lakossági fórumról Borsos József kiment, nem ide tartozik. Ide tartozik viszont, hogy Gödöllő város önkormányzati képviselőinek egyike
jogerős építési engedély nélkül kezdte meg beruházását.
Gémesi György arra kérte a képviselőt, hogy állítsa vissza az eredeti állapotot a Kampis Antal téren, mindaddig, amíg nincs jogerős építési engedélye. Amennyiben meglesz, a beruházás a maga útján mehet. Ha ennek a kérésnek nem tesz eleget, akkor
nem tehet mást, mint hogy felszólítja:
a képviselő-testület méltóságának és
hitelességének megőrzése érdekében
mondjon le mandátumáról.
Egy önkormányzati képviselőnek
az esküjéhez híven kell dolgoznia, az
alkotmányos jogszabályokat be kell
tartania, mondta a továbbiakban. Ha
pedig a képviselői esküvel ellentétes
cselekedettel szembesül a testület, akkor azt párthovatartozástól függetlenül el kell ítélni. Ami a Kampis Antal
téren történt, az még helyrehozható,
mert visszaállítható az eredeti állapot.
A polgármester azt is
elmondta, hogy levélben
fordul az MSZP gödöllői
szervezetéhez, melynek
Borsos József az egyik
képviselője, és megkérdezi: asszisztál-e az
MSZP a jogerős építési
engedély nélküli építkezéshez, s elhatárolódik-e
attól, ha nem állítják
vissza a terület eredeti állapotát viszonylag záros
határidőn belül.
A képviselő-testület
szervezeti és működési
szabályzata szerint az
egyebekben elhangzott
észrevételekre csak akkor lehet válaszolni, ha
azt a testület megszavazza. Borsos József erre
irányuló kérését 9 igen, 9
nem szavazattal és 4 tartózkodással elvetették.

Kérdés és válasz
ezer, a TEVA GRC 125 ezer, a Grassalkovich SE 100 ezer, a Gödöllői
Sport Klub 300 ezer forintot kap. Az
összegeket a rendezvények lebonyolítása után, számlákkal igazolt költségek alapján utalják át az egyesületeknek.

A képviselői eskü kötelez
Előző számunkban megírtuk, hogy
a környéken lakók és a Polgármesteri
Hivatal kezdeményezésére fórumot
tartottak a városházán november 17én a Borsos Kft-nek a Kampis Antal
téren megkezdett, majd jogi problémák miatt leállított építési munkája
miatt. A kft-t vezető Borsos József
vállalkozó, aki egyben önkormányza-

Borsos József úgy hallotta, hogy
Gödöllőre készül a Magyar Gárda. A
képviselő-testület ülésének végén
megkérdezte a polgármestert, szándékozik-e erre a célra közterületet biztosítani?
Gémesi György válaszában elmondta, hogy az emberek közötti
semmilyen
megkülönböztetésben
nem partner. A Borsos József által
említettekről nem is érkezett jelzés a
hivatalhoz.
„Amennyiben ilyen irányú közterület-foglalásra vonatkozó kérelem
érkezik az önkormányzathoz, és annak a kiadása tőlünk függ, nem adunk
hozzájárulást“ – szögezte le.
(l.t.)
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Az első havazás

Itt a tél
(folytatás az 1. oldalról)
A gödöllői buszközlekedésben balesetet nem, késéseket azonban okozott a havazás. Mint azt a Volánbusz
illetékesétől megtudtuk, fennakadás
csak azokon a járatokon volt,
amelyek a város határán kívül közlekedtek, például a Szadát érintő buszok között volt néhány elakadt járat.
A VÜSZI munkatársai a hétvégén is
folyamatosan síkosságmentesítettek
a városi utakon, hétfő estétől pedig
folyamatosan dolgoztak, hét géppel,
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Közélet
hajnali négy órától
pedig kézi munkaerő
bevonásával takarították a lehullott havat. Először a főbb
tömegközlekedési
utak, a buszmegállók
és a városhoz tartozó
járdaszakaszok megtisztítását végezték
el, ezeken harminc
kézi hómunkás dolgozott, többek között
közhasznúak is.
Már az első hóesésnél gondot jelentett
azonban a járdák rendbetétele. Mint
megtudtuk, különösen az üzletek előtti területeken feledkeznek meg arról,

Közel 500 millió a Norvég Alaptól

Újabb sikeres pályázat
Lapzártánk után hirdették ki a
Norvég Alap pályázatának
eredményét. A Várostörténeti
és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja – elnevezésű pályázaton Gödöllő eredményesen szerepelt,
s 1 742 500 eurós, azaz közel
500 millió forintos támogatást,
a teljes igényelt összeget elnyerte.
hogy a gyalogos közlekedési utak
tisztántartása a tulajdonos feladata.
Kép és szöveg: bj

A filagória látványterve

Nem vész kárba a kivágott fa

Segítség a rászoruló családoknak
Több családnak jelent segítséget az a szállítmány, amit az elmúlt hetekben juttatott el hozzájuk a VÜSZI. Az idei esztendőben életveszélyessé vált és
kivágott fákat a Polgármesteri
Hivatal Népjóléti Irodájának
ajánlása alapján rászoruló családokhoz juttatják el.
Városunkban a zöldterület ápolása és
gondozása mellett a növényzet biztonságosságára is nagy hangsúlyt helyeznek a szakemberek, így folyamatosan
gondoskodnak a közterületeken lévő,
kiszáradt, esetleg baleset -és életveszélyessé vált fák eltávolításáról is.

Az idén több mint négyszáz fát kellett ilyen okok miatt kivágni, de több
esetben műszaki okok is közrejátszottak egy-egy fa eltávolításában. Így
például gyakran előfordul, hogy
olyan fákat kell kivágni, amit a házfalhoz túl közel, vagy villanyvezeték
alá ültettek, s bár csemeteként kellemes látványt nyújtottak, az idő múlásával balesetveszélyessé váltak.
A nyáron kivágott fák vékony
gallyait komposztáláshoz használták
fel, a vastagabb részeket viszont a darabolást követően összegyűjtötték, s
harminc család között osztják szét,
mindegyik egy-egy kocsival kap ebből a mennyiségből.

Lesz vagy nem emelés?

Gáz van az ár körül
Bár az elmúlt hetekben folyamatosan arra készítették fel a lakosságot, hogy januártól újabb,
mintegy 10 százalékos gázáremelés várható, a legújabb
információk szerint elmarad az
újabb tehernövekedés. Legalábbis januárban.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök egy napilapnak
adott interjújában úgy fogalmazott: „Jelen állás szerint
nem kell a gáz árát emelni“.
Erről végleges döntés néhány napon belül várható, a
hatályos jogszabályok szerint az ebben a kérdésben illetékes közlekedési, hírközlési
és energetikai miniszternek a
negyedévente változó gázárakat a negyedévet megelőző hónap első napjáig ki kell
hirdetnie; ami a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a januártól érvényes
jövő évi tarifákat idén december 1-jé-

ig nyilvánosságra kell hozni.
A Magyar Energia Hivatal negyedévente tesz javaslatot a gázárakra az
árszabályozói jogkörrel rendelkező
miniszternek, s az ár miatt jelenleg
vita van a nagykereskedő E.On Földgáz és a kormány között. Előbbi legalább 10 százalékos áremelést tart
szükségesnek januártól.

Az emelés újabb jelentős terhet jelentene a lakosságnak, kérdés azonban,

Drágább lesz az útlevél

Mint azt Jenei Lászlótól, a VÜSZI
részlegvezetőjétől megtudtuk, több
esetben a nem megfelelő növényzet
kiválasztása vezet a szükséges fakivágáshoz. Mint mondta, nem véletlen,
hogy a közterületen lévő fák kivágása
mellett azok ültetéséhez is engedély
kell! Erről azonban sokan megfeledkeznek, pedig sok utólagos kellemetlenségtől megkímélnék magukat, ha
előzetesen egyeztetnének az illetékesekkel.
A VÜSZI szakemberei is szívesen
adnak tanácsot a hozzájuk fordulóknak, hogy egy adott helyen milyen
növényzet ültetésével tegye szebbé
környezetét.
-jbvalóban elnapolják-e, s ha igen, mennyi időre az újabb emelést. Legutóbb
október elsején drágult a gáz, akkor
6,5 százalékkal. Idén eddig négyszer
emelték a gáz árát: januárban 5, áprilisban 5,8, jú-liusban 9,9, októberben
pedig 6 és fél százalékkal.
Nem árt tehát pontosan megjegyezni a miniszterelnök által mondottakat: „Jelen állás szerint nem kell a
gáz árát emelni.”
***
Drágább lesz azonban az áram. A
lakosságot, a kisfogyasztókat és a
közintézményeket ellátó egyetemes
szolgáltatók éves szinten várhatóan
legfeljebb 10 százalékkal emelik az
áram árát 2009-ben – ezt Horváth J.
Ferenc, a Magyar Energia Hivatal elnöke jelentette be egy konferencián.
Ez januártól várhatóan 3,5 százalékos
emelkedést jelent.
Az áremelés mértéke csak a nem
szabadpiaci, azaz az egyetemes szolgáltatói körre értendő – fűzte hozzá
az elnök. Az egyetemes szolgáltatóknál az áram, mint termék ára, és a jelenleg kilowattóránként 1,9 forint árrés nem változik, de a 2008. évi elszámolások eredményétől függően a hi-

nek megfelelően
nálunk 2006 augusztusában jelent meg a csippel
ellátott burgundi
vörös útlevél, ám az csak a tulajdonos fényképének tárolására alkalmas. A második generációs okmány bevezetésének határideje
jövő nyáron telik le, így a külföldre utazásról
szóló törvény, illetve az illetéktörvény módosítása is 2009. június 28-án lépne hatályba.

Ezt a pályázatot az Európai Unión belül kiemelt területként tartják számon,
mint az európai örökség megőrzését.
A kétfordulós rendszerben közel 1500
pályázóból választották ki azt a negyvenöt támogatandót, amelyek között

A jelenlegi állapot

Gödöllő az elsők között szerepel.
Ennek eredményeként négy nagyobb
projekt valósulhat meg városunkban:
Megtörténhet az Erzsébet-park első
részének rehabilitációja: a Kálvária,
az Erzsébet-szobor, az Erzsébet-szikla felújítása, a teljes Alsópark helyreállítása, a Királyi váró felújítása, valamint a Grassalkovich-filagória felújítása és a bazilika mellett történő
felállítása.
Következő számunkban olvasóink
bővebben megismerhetik a pályázat
részleteit.
-jb-

Képviselői beszámolók
Folytatódtak a képviselői beszámolók az elmúlt hetekben.
Az esti órákban megtartott találkozókon lehetőség nyílt a
2006-os önkormányzati választás óta eltelt időszak mérlegének megvonásásra, és a következő időszak terveit is megismerhették a résztvevők. Az elmúlt napokban Guba Lajos,
Halász Levente, dr. Krassay
László, Máthé László és Varga
Árpád lokálpatrióta képviselők
tartották meg beszámolóikat.
A találkozókon valamennyi képviselő
beszámolt az elmúlt két év fejlesztéseiről, az út- és a járdaprogram eredményeiről. Ismertették azokat az
eredményeket is, amiket a csapadékvíz elvezetés terén sikerült elérni.
A lakossági hozzászólásokból kiderült, a gödöllőiek rendkívül nagy
figyelemmel kísérik a városban folyó
munkákat, fejlesztéseket. Ez utóbbiakról, Gémesi György polgármester, valamint Krassay László és Pintér
Zoltán alpolgármesterek tájékoztatták

az érdeklődőket. A bemutatók során a
résztvevők képet kaphattak arról, milyen lesz a jövő Gödöllője. Gémesi

György elmondta azt is, nem lesz
könnyű az önkormányzat számára a
következő év, hiszen egyre kevesebb
az állami támogatás, de pályázati forrásokból van lehetőség pénzt szerezni
a fejlesztésekre, s ezeket igyekszik is
maximálisan kiaknázni a város.
A témával kapcsolatban több kérdés is felmerült, sokan érdeklődtek az
út- és a járdaprogram folytatásáról, de
a tervezett repülőtér-fejlesztéssel kapcsolatosan is több kérdést kaptak a
képviselők. Emellett valamennyi fórumon felvetették a lakók a közlekedési problémákat. Mint panaszolják, a
felújított utakon nem csak a forgalom,

hanem a közlekedők sebessége is jelentősen megnőtt, így többször alakulnak ki balesetveszélyes helyzetek.
A közlekedési morál romlása mellett
egyéb közbiztonsági kérdések is felvetődtek, melyekből egyértelműen
kiderült, hatékonyabb jelenlétet várnak el városunk lakói a rendőrségtől.
A gödöllőiek mindig is igényesek
voltak környezetükre, így több helyen
is örömmel üdvözölték azt a rendeletet, amivel az égetéseknek vetett gátat az önkormányzat, s több kérdést is
kaptak a képviselők a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan.

Megszavazták a 13. havi nyugdíj maximálását

Uniós szabvány szerint

Név szerint szavaztak

Sajtóhírek szerint akár negyven százalékkal többet fizethetünk jövő
nyártól az útlevélért. Az öt évre érvényes okmány hatezer helyett hét
és fél ezer forintba kerül majd, a 10
évig használható útlevél ára pedig
tízezerről 14 ezerre nő.

Név szerinti szavazással
elfogadta az Országgyűlés a 13. havi nyugdíj
összegének 80 ezer forintban történő maximálását kedden.

Az okmány elveszítése vagy megrongálódása, illetve sürgősségi kérelem esetén a
szokásos tarifa többszörösét kell majd kifizetni az igénylőnek. Az útlevél a hivatalos
indoklás szerint azért kerül többe, mert abba
új típusú, a fénykép mellett az ujjnyomat
rögzítésére is alkalmas mikrocsipet építenek
be, az okmányirodákba és a határátkelőkre
pedig ujjnyomatolvasót kell vásárolni.
Az okmánycserét az Európai Unió egy 2004
decemberében kelt rendelete írja elő, és en-

Az indítványra 210-en szavaztak igennel, 169-en nemmel, a volt fideszes, független
Tóth András tartózkodott. Az
MSZP és az SZDSZ képviselői
igennel szavaztak, valamint támogatta a javaslatot Gyenesei
István önkormányzati miniszter, aki független képviselő; a volt fideszes, most független Császár Antal és az
MDF-es Lengyel Zoltán. Az

MDF többi képviselője nemmel szavazott, ahogyan a Fidesz és a KDNP frakciók tagjai
is. Szintén nemmel szavazott
az MDF-ből kizárt, most független Almássy Kornél, és az
ugyancsak volt MDF-es, független Vas János is.
Hiányzott a szavazásról Dávid Ibolya, az MDF elnöke, és
Bíró Ildikó fideszes képviselő.
Nem szavazhatott az ülést vezető KDNP-s Harrach Péter.
A tartósan beteg Horn Gyula
és Toller László szavazata is
hiányzott.
A módosítás alapján 2009től a 13. havi nyugdíj összege
maximum 80 ezer forint lehet,

és csak azoknak jár, akik betöltötték a 62 éves nyugdíjkorhatárt. Veres János korábban
azt mondta, hogy ez a javaslat
az egyik feltétele annak, hogy
a jövő évi hiánycél teljesüljön.
A pénzügyminiszter elmondta
azt is, hogy a későbbiekben –
az anyagi lehetőségek függvényében – a parlament minden
évben a költségvetési törvényben dönti el, hogy hogyan tovább.
A névszerinti szavazást a Fidesz kezdeményezte, mint
mondták, hogy kiderüljön, kik
azok, akik a 13. havi nyugdíjat
„brutális megszorítással“ meg
akarják sarcolni. (forrás: MTI)
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Szorosabb kapcsolat a lakossággal

Rendőrségi hírek
A polgármesterrel és a védelmi biztossal találkozott a városházán dr.
Mihály István, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője, valamint azok a
körzeti nyomozók és körzeti megbízottak, akik Gödöllő a bűnügyi fertőzöttségének visszaszorítása, és az állampolgárok objektív és szubjektív
biztonságérzetének javítása érdekében az állományból az adott településrészekért felelős nyomozói és körzeti megbízotti munkát végzik. A nyomozók és körzeti megbízottak az alábbi területi beosztás alapján látják el feladataikat, a hálózat kiépítésére az elmúlt hónapok folyamán került sor.
A találkozón a rendőrkapitány beszámolt a rendszer kialakításáról és
elmondta: azt a választókörzetek
mentén építették ki, mivel így a helyi
képviselőkkel együttműködve, eredményesebben léphetnek fel, hiszen a
képviselők jól ismerik körzeteiknek
ügyes-bajos dolgait, így sok esetben
azokat a problémákat is, amik a rendőrség hatáskörébe tartoznak. Mint
mondta, a körzeti nyomozói hálózat –
melyben több esetben a nyomozó és a
körzeti megbízott személye ugyanaz
– célja, hogy legyen egy olyan személy a rendőrség részéről, aki a lakossággal szorosabb kapcsolatot alakíthat ki, akihez bátran és bizalommal
fordulhatnak. Ez a rendszer külföldön
már régóta jó eredménnyel működik,
s mint megtudtuk, a kezdeti tapasztalatok itthon is kedvezőek.
***
Eredményes volt az a felhívás, amit
a Gödöllői Rendőrkapitányság október 20-án tett közzé, s amelyben a lakosság segítségét kérte egy lopással
kapcsolatban. 2008. október 6-án a
kora délutáni órákban Gödöllő egyik
zálogházából három férfi lopott el
egy fehér, ún. ékszernyakat, melyen 4
db férfi aranylánc volt. A láncok
egyenként kb. 35-40 grammosak voltak. A médiában közzétett felhívásra
jelentkezett egy névtelenségét kérő
állampolgár, aki a zálogházban rögzített felvételeken látható férfiak
egyikét felismerte. A bejelentést kö-

vetően került beazonosításra fiatalkorú B. István 15 éves székesfehérvári,
B. Richárd 21 éves ugyancsak székesfehérvári, és K. Zsolt 31 éves sárbogárdi
lakos. A három gyanúsított a lopás elkövetését elismerte, az ékszekeret eladták,
de a felkutatásuk folyamatban van.
***
Szemtanúit keresi a rendőrség annak
a halálos vonatbalesetnek, amelyben
egy apa és hat éves kislánya vesztette
életét egy hete Gödöllő és Isaszeg között. A végzetes baleset körülményei közül ugyanis jó néhányat még nem sikerült megnyugtatóan tisztázni, ezért a
rendőrség várja mindazok jelentkezését,
akik látták a történteket, vagy közvetlenül a baleset után jártak a kérdéses vasúti átjáró közelében. Mindemellett várják azok jelentkezését is, akik az érintett
személyvonaton utaztak és érdemleges
információval tudnak szolgálni a bal-esettel kapcsolatban.
***
Múlt kedden kora délelőtt, nem
sokkal fél kilenc előtt Gödöllő és Isaszeg között, az Állami Telepek megállóhelynél lévő – fény- és félsorompóval is biztosított – közúti átjáróban
ütközött össze a Gödöllőre tartó vonat
egy eléhajtó személyautóval. A vonat
maga alá gyűrte a gépkocsit, amelynek 42 éves budapesti vezetője és hat
éves kislánya a helyszínen belehalt
sérüléseibe. A rendőrség szakértők
bevonásával vizsgálja az eset körülményeit, különös tekintettel arra, hogy
közrejátszhatott-e valamilyen műszaki
meghibásodás, netán kábellopás a két
ember életét követelő tragédiában.
***
Könnyű sérüléses közlekedési baleset történt november 17-én Gödöllőn.
Egy férfi Opel Corsa gépkocsijával közlekedett a benzinkút irányából az Állomás utca felé, amikor a kereszteződéshez érve balra kanyarodott, ahol az autó
visszapillantó tükre elérte az út szélén
várakozó gödöllői hölgyet, akit elsodort.
A gyalogos 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
***
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-

A leghosszabb tanítási óra megtartására vállalkoznak

Rekordkísérlet a SZIE-n
A leghosszabb tanítási óra
megtartására tesznek kísérletet a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszékén, Gödöllőn.
A rekordkísérletet november 27-28én rendezik meg, ami 30 órán át tart a
Szarvasmarha-tenyésztés című tantárgy ismeretanyagából az Állat-

A hét kérdése
– Az Ön számára mit jelent az
advent?
„Gyermekkoromban nem volt szokás
– legalábbis a mi családunkban – az
advent megtartása, úgy, hogy nekem
újdonság volt ez az egész, amikor a
rendszerváltás idején találkoztam
ezzel az ünneppel. Csaknem felnőtt
fejjel nagyon megszerettem, hiszen
az egésznek a hangulata, a szépsége
örömmel, várakozással tölti meg az
embert, és segít abban, hogy a mindennapi munka és hajsza mellett lélekben is fel tudjunk készülni a karácsonyra.”
Seres M.
„Ilyenkor tud az ember egy kicsit
jobban befelé fordulni, egy kicsit töb

2008. november 27.

Közélet

bet foglalkozni a családdal. A karácsonyi előkészületek, a lakás díszítésébe, a konyhai sütés-főzésbe bekapcsolódhatnak a legkisebbek is, ami
kifejezetten jót tesz a gyermek-szülő
kapcsolatnak…”
L.T-né
„Igazából azóta változott meg az advent jelentése számomra, amióta
nyugdíjas lettem. Korábban ez az
időszak a rohanásról, a kapkodásról
szólt, arról, hogy minden készen legyen szentestére. Az elmúlt két évben
tudtam igazán ünnepnek tekinteni
ezt a néhány hetet. Csodálatos dolog
kényelmesen készülődni a karácsonyra, elmenni a rorátéra, s nem rohanvást megvásárolni, hanem saját magam kitalálni, és készíteni az ajándékokat. Ez visszaidézi azokat az
éveket, amikor kisgyermekként a

térium rendészeti szakközépiskolái
(Körmend, Miskolc, Adyliget, Szeged)
a felnőttoktatás rendszerében érettségire
épülő, kétéves nappali tagozatos képzést
indítanak rendőr szakképesítés megszerzésére 2009. szeptemberében.
A magas követelményeket támasztó,
korszerű ismereteket nyújtó iskolák a
vonatkozó jogszabályokban rögzített
juttatásokban részesítik a tanulókat. (diákigazolvány, ösztöndíj, igény és lehetőség esetén szállás és étkezés, természetbeni ruházati ellátás, B kategóriás
jogosítvány megszerzésére való felkészítés ) A rendőrség a képzés során szakmai gyakorlatra fogadja a tanulókat,
majd utánpótlási igényei szerinti számban a sikeres szakmai vizsgát tett fiataloknak hivatásos tiszthelyettesi állományban munkakört ajánl fel. A rendészeti iskolába való jelentkezésével
munkahelyet, élethivatást is választ,
ezért a felvételi eljárás során kimondottan szigorúak az erkölcsi tartásra, fizikai
állóképességre és az egészségi állapotra vonatkozó előírások.
A jelentkezés feltételei: magyar állampolgárság, 18. életévét betölti a jelentkezés évében, de 33 évesnél nem idősebb,
cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik, büntetlen előéletű
és életvitele kifogástalan, sikeres kö
zép- vagy emeltszintű érettségivel rendelkezik vagy a képzés kezdetéig megszerzi, vállalja a hivatásos szolgálatra
való alkalmasságának megállapításához
szükséges vizsgálaton való részvételt,
elfogadja egyes alkotmányos jogainak a
fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról törvény
szerinti korlátozását, hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez illetve családi és életkörülményeinek vizsgálásához,
vállalja a hivatásos szolgálatot, az azzal
járó kötelezettségeket, és azt, hogy az
ország bármely rendőr szervénél teljesít
szolgálatot, befizeti a jelentkezési adminisztrációs költségét 3.000,-Ft-ot). Információ, illetve a jelentkezési lap az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatóság honlapjáról
(www.rendeszeti-oktatas.hu) tölthető le.
A kitöltött jelentkezési lapokat 2009.
február 2-ig lehet személyesen vagy
postai úton eljuttatni a kiválasztott
rendészeti szakközépiskolába.
További információ a Gödöllői Kapitányságon: 28/514-655, 28/514-645.
tenyésztési Tanüzem Ugrató előadótermében. A rekordkísérlettel szeretnék felhívni a közvélemény figyelmét a mezőgazdaság, ezen belül az
állattenyésztés nemzetgazdasági fontosságára. Közismert, hogy a világ
meghatározott régióiban napjainkban
már erőteljesen jelentkeznek az élelmiszerhiány „tünetei“. Ebben a helyzetben szakmailag megalapozott cél
hazánk agro-ökopotenciáljának észszerű hasznosítása. Az oktatás során
pedig arról szeretnének képet kapni a
szervezők, hogy az intenzív oktatás
milyen hatékonyságú lehet a programban részt vevő hallgatók számára.
Kép és szöveg: it

nagymamám mellett vártam a karácsonyt…”
Szabó Zoltánné
„Ilyenkor mindig van egy olyan érzésem, hogy egy kicsit megáll az idő.
Ezekben a hetekben ugyanazok a
dolgok történnek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Adventi koszorút készítünk, szaloncukrot kötözünk, készülnek a linzerek, pucoljuk a diót a
zserbóhoz és persze a megfelelő
ajándékokon törjük a fejünket. Ez
egy olyan időszak, amikor az ember
egy kicsit megnyugodhat, akkor is,
ha egyébként nagyon sok a tennivaló.”
Vadász E.
A hét kérdése: – Önnek mi a
véleménye a közszolgálati
szféra tiltakozásáról?

Tisztelettel megh vjuk
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az ErzsØbet kirÆlynØ SzÆlloda d sztermØb
(G d ll?, D zsa Gy rgy œt 2.)

IV. Nemzeti Egy vØ Tarto
Napja
alkalmÆb l rendezend?

nnepsØgre.

FA `GA R GY VEL
KÆrpÆt-medencei magyar nØpmesemond k
fesztivÆlja k l nd jasainak gÆlam?so
Csibi Magdolna Øs tan tvÆnyai
(Cs kszereda)
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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
06/20-525-5366-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.

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.
Telekalakítás – a kisajátításra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak
kivételével – csak jogerős telekalakítási engedély alapján végezhető.
Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény kimondja,
hogy telket csak úgy szabad alakítani,
hogy az a terület rendeltetésének
megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége a jogszabályoknak és a szabályozási tervnek megfeleljen. A megközelíthetőség értelemszerűen alapvető szempont, vagyis a telket úgy kell alakítani, hogy a kialakuló telek köz- vagy
magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen. A kialakuló telek nagyságának el kell érnie a
minimális teleknagyságot, melyet az
adott területre érvényes helyi szabályok vagy országos érvényű szabályzatok jelölnek meg. Ha a meglévő telken korábban már történt beépítés, a
telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha a megközelíthetőség és a
minimális teleknagyság követelményén túlmenően a kialakuló telkek
beépítettsége az építésügyi előírásoknak megfelel.
A telekalakítási engedély-kérelemhez
jogszabályban meghatározott esetekben telekalakítási tervet kell készíttetni. A telekalakítással kapcsolatos telekalakítási terv készíttetése, továbbá a

felmerülő költségek a telekalakítás
kezdeményezőjét terhelik.
A telekalakítási eljárás egy többlépcsős, és illetékköteles építésügyi hatósági eljárás, melyet adott esetben
elvi telekalakítási engedély beszerzése is megelőzhet, majd kedvező döntés esetén a földhivatalnál kell intézkedni a változások átvezetése iránt.
A földhivatal elé az ügy általában
csak akkor kerül, amikor a jogerős telekalakítási engedély alapján kérik a
telekalakítás átvezetését. Abban a két
esetben azonban, amikor az elvi telekalakítási engedélyt kötelező kérni,
már az elvi telekalakítási engedély
keltét és számát is be kell jegyezni az
ingatlan-nyilvántartásba. Ennek érdekében az építésügyi hatóság keresi
meg a földhivatalt, illetve törölteti az
ingatlan-nyilvántartási bejegyzést, ha
az elvi telekalakítási engedély érvényességi ideje alatt telekalakítási engedély iránti kérelmet nem terjesztettek elő, vagy azt a hatóság jogerős és
végrehajtható határozattal elutasította.
A telekalakítás átvezetése iránti kérelemhez a jogerős építésügyi hatósági engedély, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változás átvezetéséhez pedig az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz is
szükséges. A vázrajzot mindazoknak
alá kell írniuk, akik a változás alapjául szolgáló okiratot aláírják. Az eljárás során legyünk figyelemmel az
érintett ingatlanok számára is (pl.
telekmegosztásnál hány külön ingatlanból keletkezik), mert ehhez igazodik
a fizetendő díj mértéke. Abban az esetben, ha a telekalakítás tulajdonosváltozással is jár, ezt is megfelelően igazolni
kell, illetve utaljunk ennek hiányára a
kérelemben. Amennyiben az olvasó úgy
dönt, hogy telket kíván alakítani, az eljárás bonyolultságára való tekintettel
ajánlatos előtte ügyvédhez fordulni.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai

2008. november 27.

XIV. Erzsébet királyné szavalóverseny

Színpadon, szabadban
Találkoztam a királynéval. A királyné a királyi kastélyban fogadja
népét, akár már az előcsarnokban, nagyon szép és nagyon kedves. Mivel tudtam, hogy az emlékére, szóval, Erzsébet királyné,
akinek ez idő tájt van a névnapja, és az a idén a 150 éve született
Rudolf trónörökös emlékére is rendezett szavalóverseny szünetében a királyné hasonmása, a királynét alakító fiatal hölgy most
is elbeszélget majd a szavalóversenyen résztvevő gyerekekkel,
érdeklődtem tőle, hogy milyen témák kerülnek szóba leginkább.
Például megkérdezik, mondta, hogy nem nehéz-e viselni azt a
pompás ruhát amelybe beöltöztették? Hogy nem fárasztja-e a
sok protokolláris teendő? Hogy miért nem hozta magával Ferenc
Józsefet és Rudolfot is?
Óriási élmény lehetett tehát ennek a
napnak minden eseménye annak a
negyvenhat gyereknek, fiatalnak, aki
indult a versenyen. Ez alkalommal
már, hogy tizennegyedszer került sor
a megmérettetésre, igazi színpadon, a
Barokk Színház erdőt ábrázoló díszlettel berendezett pódiumán adták elő
azt a verset, prózarészletet vagy megzenésített verset, amivel készültek.
„A természetnek pompás színpadán”. Ez a Petőfi Sándor sor volt az
idei verseny mottója, tekintettel arra,
hogy Rudolf trónörökös természettudós is volt.
Révész T. Mihály, a Gödöllői Királyi Kastély Kht. igazgatója üdvözölte az egybegyűlteket. Gémesi
György polgármester elmondta: ez a
verseny, úgy is, mint a szép magyar
beszéd versenye, már hozzátartozik
városunk arculatához. Szlávik Jánosné, a Gödöllői Király Kastély Barátainak Egyesülete – ami a Gödöllői
Városi Könyvtár mellett a verseny
rendezője is egyben – elnöke köszöntőjében megemlékezett Mélykúti
Csabáról, aki az 1990-es évek elején
létrehozta közösségüket.
Ezt követően színreléptek a versenyzők. Mindegyikük olyan művet

választott a gazdag magyar irodalomból, melynek témája a természethez
kapcsolódott.
Három kategóriában, a 10-12 évesek,
a 13-15 évesek és a 15-18 évesek korcsoportjában versenyeztek.

A legfiatalabb korosztály első helyezettje Lukács Lilla, a Damjanich
János Általános Iskola tanulója lett, a
II. Saftics Alexandra, a Hajós Alfréd
Általános Iskolából, a III. Hidi Norbert a Petőfi Sándor Általános Iskolából.
A második, 13-15 éves korosztály
helyezései így alakultak: I. Szelba
Szabolcs, Premontrei Szent Norbert

sárolni, szórakozni, döntést hozni, várost tervezni, vidéket fejleszteni? És
mindezt úgy tenni, hogy tiszteletben
tartsuk minden ember vízhez, egészséges környezethez, élelemhez és
élethez való jogát.
Az önként jelentkező szervezők tömegének köszönhetően több, mint
100 vetítéssel zajlik majd az első országos klíma-filmhét, a Klímaébresztő! 43 település, 26 civil szerveKossuth utca Dózsa György sarka.
Most ami itt van az egy kavalkád. A
gyógyszertár szép szecessziós épülete vele szemben a kissé snassz Tűztoronyház, mellette az abszolút más
stílusú könyvtár, majd a ronda gelka,
és mellette a szépen rendbe hozott
szálloda. Ezekkel szemben pedig a
Solier háznak nevezett monstrum.
Most pedig a Petőfi tér beépítése közeleg és a Rézgombos. Én tudom és
el is fogadom, hogy ma már nem lehet szecessziós épületeket építeni, új
irányzatok vannak, de azért nem lehetne olyan házakat építeni, amik alkalmazkodnak a környezetükhöz?
Most a Kossuth Lajos utca lenti épületei rendben vannak, szépek egyszerűek és alkalmazkodnak egy környezethez. Ott a Petőfi szobor, majd a kis
templom, ahol egy szép kis parkot is
létre lehetne hozni, hiszen ha lesz földalatti parkoló, talán megszűnhet a másik. Majd folytatódik a Gábor Áron
utca, ahol ma szintén szép épületek
vannak, illetve ott a Petőfi utca, ahol
ugyancsak szépen alakul a környezet. Viszont a Petőfi tér beépítésével
milyen épület kerül oda? Most vagy
örökre elrontják ha egy semmitmondó, ezektől az épületektől, ettől a környezettől teljesen eltérő snassz monstrum kerül. Itt végre kialakulhat egy kis
sétány, a főtérrel. Ide fognak járni az

emberek. Esetleg ezen a nagy részen
az épület előtt egy kis parkosított
rész is lehetne néhány fával. Örülök,
hogy eltűnik az az üres hely a parkolóval, de aggódom és nem csak én
hanem sok más gödöllői lakos is,
hogy hogyan fog kialakulni ez a rész.
És szintén aggódunk mi fog épülni a
rézgombos helyére. Hiszen ott van
egy gyönyörűen rendbe hozott Mária-oszlop egy szépen kialakított
parkkal, ott a kastély vele szemben.
Hogyan fog alkalmazkodni ezekhez
az épületekhez, mert ez a fontos és
nem a panelek.
Most épül, szépül, alakul Gödöllő
szíve. Remélem, nem kerülnek ide
semmitmondó épületek. Ezzel akár
örökre elronthatjuk városunk arculatát és nem kéne, hogy majd pár évtized múlva azon szörnyülködjenek
az itt élők, hogy mi épült ide.
Én nem vagyok építész, de itt élek,
gödöllői lakosként tekintek ezekre az
épületekre. Tudom, hogy az építészek
máshogy látnak, mint mi, mezei lakosok, de ezeket a sokszor snassz
épületeket nekünk kell néznünk és
velük élnünk éveken át. Remélem,
hogy feleslegesen aggódom és amikor felépül mindez, büszkék lehetünk
városunkra.
Tisztelettel:
K. Istvánné

Klímaébresztő Gödöllőn

Keressük a válaszokat is. Mit jelent
klíma-tudatosan élni, közlekedni, vá-

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
Mint régi gödöllői lakos nagy várakozással tekintek a városfejlesztés
elé. Már igen nagy szükség lenne egy
valódi főtérre, amit nem a parkoló
autósok birtokolnak, hanem mi, lakosok. Bővül, szépül a Damjanich
János Általános Iskola, hamarosan
épül egy új óvoda, és végre beépül a
Petőfi tér is, valamint eltűnik végre
az az iszonyatosan ronda Rézgombos. Néztem, ahogy a főtér fejlesztésében az emberekkel kommunikáltak
és tetszett, ahogy a tervek folyamatosan változtak, szépültek. Sajnos,
ezekből az újságon keresztül csak
egy-egy képet ismerhettünk meg.
Szintén örülök annak, hogy nem a főtér alá kerül majd a mélygarázs, hanem ezt megoldják majd a Petőfi tér
alatt. Ugyancsak örülök, hogy a Rézgombos eltűnik, és helyére egy új,
szebb épület kerül. Ugyanakkor aggódom is. Gödöllőn az utóbbi években sajnos épültek olyan épületek,
amelyek nem igazán „gödöllőiek”,
nem valók ebbe a városba. Igaz,
hogy eleve a tízemeletesek Gödöllő
szívében rontják a város összképét,
de sajnos egy-egy új épület is mondhatni katasztrófális. Ilyen például a

Gimnázium, II. Tóth Benedek, Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
III. Módy Csenge, Református Líceum.
A legnagyobbak díjazottjai: I. Varga Zoltán, Premontrei Szent Norbert
Gimnázium, II. Maul Dóra, Török
Ignác Gimnázium, III. Kovács Barbara, Madách Imre Szakközépiskola.
Különdíjat kapott Fodor Katalin,
Hidasi Zsófia textilművész ajándékát. Fodor Katalin kategórián kívül
lépett fel a versenyen, saját megzenésítésében mutatott be költeményeket, köztük a sajátját is, s produkciója
olyan lenyűgöző volt, hogy állíthatom, akár a kés is megállt volna közben a levegőben.
Papp Tibor gyönyörű, kismadarat
ábrázoló fotóját Zsolnay Gergely
ugyancsak kategórián kívül induló,
mert a többieknél már idősebb fellépőnek adták át.
A felkészítő tanárok
közül az idén a Petőfi Sándor Általános Iskola munkaközösségét
jutalmazták a Szekeres
Erzsébet textilművész által rendelkezésre bocsátott díjjal.
Számos különdíjat
is kiosztottak még,
mint Szlávik Jánosné elmondta, mindezeket a szponzoroknak köszönhetik, köszönik.
Végül megköszönte a zsűri, Pécsi
Ildikó színművésznő, Fülöp Attiláné, a könyvtár helyettes igazgatója,
Buka Enikő, a zeneiskola helyettes
igazgatója, Kecskés Judit Waldorftanár és Veres Flóra, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium tanulója
munkáját.
N. A.
zet, 5 diákszervezet, 18 iskola, 21
kulturális intézmény, 3 helyi TV és
egy börtön rendez vetítéseket.
Gödöllőn a GATE Zöld Klub Egyesület szervezésében 2008. december
3-án 17 órai kezdettel a Szent István
Egyetem B-kollégiumának Gorka termében (főportával szemben) több rövidfilmet vetítünk, ezt kötetlen beszélgetés, eszmecsere követi Loksa
Gábor meteorológus (SZIE Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék)
vezetésével.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
GATE Zöld Klub Egyesület

Filmekkel az éghajlat-tudatos életmódért

A Klímaébresztő! filmhét lehetőséget ad arra, hogy mindenki
feltegyen magának néhány
alapvető kérdést: mi közöm
nekem az éghajlatváltozáshoz? Mennyiben érint, mennyiben okozom én magam, és mit
tehetek?
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Az Én kertem: Nagy sikerű fotópályázat

Csaknem 1500 fotó érkezett
Nagy sikerrel zárult le az a fotópályázat, melyet „Az én kertem
2008“ címmel hirdetett meg a gödöllői www.azenkertem.hu webáruház. Az első alkalommal, ám hagyományteremtő szándékkal
meghirdetett versenyre beküldött alkotásokat neves zsűri bírálta
el: Szabó Márta Prima Primissima különdíjas fotóművész, Győri
Lajos, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének elnöke, és Török Gáspár EIFAP fotóművész.
A versenyre három kategóriában lehetett nevezni: 1. Az én kertem 2008,
2. Állatvilág a kertben, 3. Fiatal kertfotósok (16 évnél fiatalabb pályázók
számára. Ebben a kategóriában az
1993. január 1. után született pályázók vehettek részt). A zsűrinek nehéz
dolga akadt, hiszen a kiírás szerint
csak 100 kép maradhatott a válogatás
után. A független pontozás összesítése után mégis úgy alakult,
hogy 107 képet választott ki
a szakmai zsűri – az ugyanolyan pontszámú képek közül nem kívántak kihagyni
egyet sem.
Sajnos, a 16 évnél fiatalabb
kategóriából csak három fotó jutott a 107 legjobb közé,
míg az Állatvilág a kertben
kategória dominált a versenyben. A verseny díjazottjainak névsorát egyébként
november 24-én, Flóra és
Virág napján tették közzé Az
én kertem webáruház, az Édenkert
Magazin, a Kertpont Hobbikertész
Klub és a New Garden Kertészet oldalain.
A tervek szerint a 2009-ben megrendezendő fotópályázat képeiből a szervezők kiállítást is tartanak majd.
Az én kertem 2008 kategóriában 1.
díjat Nagy Tímea „Kapcsolatban”
című képe nyerte. A 2. díjat Király
Veronika „Búbánat cseppek” című
képe érdemelte ki.

Állatvilág a kertben című kategóriában 1. díjat Kerekes István „Anyaság” című képe nyerte. 2. díjat Gömbös Dezső „Szitakötő” című képe
kapta.
A közönségdíjat, amit az Édenkert
magazin weboldalon közzétett 107
legjobb fényképből választottak ki a
nézők, Kerekes István „Idill” című
képe nyerte el (képünkön).

A New Garden különdíjat megosztva
kapta Kiss Imre „Cinkeforduló” című képével és Ullmann Nikolaj „Árvalányhaj” című képével,
A Legjobb kertfotó 2008. címet Kárpátiné Udvarházi Irén „Csobogó”
című képe kapta.
A legtehetségesebb fiatal kertfotós
2008. címet Seprényi Sára Szemek
című képe nyerte, aki az 1993. január
1. után született pályázók közül került
ki győztesként.

Karácsonyi hangverseny
a máriabesnyői

Nagyboldogasszony bazilikában
2008. december 7., 11.30 óra
Operaszerzők egyházzenei műveiből
(A Magyar Állami Operaház művészeinek hangversenye)
Műsoron:Bach, Händel, Mozart, Verdi, Erkel művei.
Közreműködnek: A Magyar Állami Operaház művészei
Orgonán közreműködik Pfeiffer Gyula orgonaművész,
a Magyar Állami Operaház tagja.
Műsorvezető: Simándi Péter. Mindenkit szerettel várunk!
Belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadunk!

Adventi készülődés termék- és sütőbemutatóval,
kóstolóval
2008. NOVEMBER 29. 9-13 ÓRA KÖZÖTT
MÁRIABESNYŐ – RENDHÁZ, EBÉDLŐ
10-12 óra: Kézműves foglalkozás kicsiknek, nagyoknak
Kamaszoknak, apukáknak csocsó és billiárd
Részvételhez előzetes bejelentkezés: 20/4645-083.
Szeretettel várjuk a glutén-, tej-, tojás-, szójamentes
és diabetikus diétát tartó sorstársainkat, valamint a vegán és
vegetáriánus étrendet folytatókat.
Szervező: LÉOE – Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi
Lisztérzékenyek Csoportja

ADVENTI LELKIGYAKORLAT
Böjte Csaba testvér adventi lelkigyakorlatot tart Máriabesnyőn a Mater
Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban
2008. DECEMBER 5-7-IG
(péntek 16 órától vasárnap ebédig)
A lelkigyakorlat címe: Válságban vagy? Hogyan tovább?
Útkeresés az Evangélium fényénél, Csaba testvérrel
Bejáróként is szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Jelentkezés a Ház elérhetőségein:
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház és Konferenciaközpont
2100 Gödöllő-Máriabesnyő Kapucínusok tere 3.
Tel.: +36 28 420 176 Tel./Fax: +36 28 510 742
e-mail: matersal@invitel.hu
http://www.matersalvatoris.hu
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ég és föld között
Akik ódzkodnak tőle, hogy Bibliát olvassanak, feltételezve,
hogy szörnyen száraz, unalmas
olvasmány, meg különben is,
csakis szentfazekaknak való,
azokat biztosíthatom, hogy
nincs igazuk.
A Bibliának fantasztikus humora van.
Az Isten ingyér teremtett bennünket
című, most megjelent könyvben összegyűjtött fogalmazásaikban nápolyi kisiskolások nemcsak ráéreztek erre a
humorra, hanem még hozzátették a
maguk gyermekien természetes látásmódját is.
És elszabadult a pokol. Akarom
mondani, a menny. Mindenesetre a
transzcendens. Amiben a nápolyi nebulók szemben sok megkeseredett
felnőttel, még feltétlenül hisznek.
Egy kivétel van, Ábrahám és fia,
Izsák nevezetes esete, az még nekik is
sok, ahhoz odabiggyeszti egy kis bölcselkedő: „Ez a történet olyan furcsa,
hogy szerintem csak kitalálták.” De
általában még halálkomolyan veszik
a csodálatost, s hozzájuk kapcsolják
vagy ütköztetik velük a saját földközeli tapasztalataikat.

Hát mit is lehet felelni erre a kérdésre: miért teremtett bennünket Isten? Egy felnőttben ezen kérdéstől
esetleg „szó bennszakad, hang fennakad, lehellet megszegik”, bezzeg a
gyerekek tudják a választ. Mi az,
hogy tudják? Csak úgy árad belőlük a
kézenfekvőnél kézenfekvőbb indoklás.
Sorjáznak a könyvben a kérdések,
s az általuk kiváltott tanulságos eszmefuttatások. „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermek, nem mentek be
a mennyek országába”, figyelmeztetett Jézus, hogy a Bibliánál maradjunk.
Most itt az alkalom, hogy tanuljunk a gyerekektől. Tanuljuk meg,
hogy frissen, üdén, megkövesedett
előítéletektől, sanda indulatoktól
mentesen is lehet szemlélni az élet
legalapvetőbb dolgait.
Ótestamentum, Újtestamentum, Angyalok és szentek, Szentségek és keresztény ünnepek, Világi közjáték,
Teológiai és erkölcsi problémák – így
csoportosította a kötet összeállítója,
Marcello D’Orta, aki sokáig maga is
tanított, hitoktatást végzett, a témaköröket. Talán vannak, akik emlékeznek más, pedagógusi tapasztalatai

Gödöllői Iparművészeti Műhely

Megnyílt a Téli Kert
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Gödöllői Iparművészeti Műhely november
22-én nyitotta meg Téli Kert című tárlatát, amelyet az eddigi
évek nyári kiállítását pótolandó rendeztek meg. 24 hazai
művész mellett öt német alkotó munkája is látható a GIM
kiállítótermében és kertjében.
Krassay László alpolgármester köszöntője után Antall István, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztője nyitotta meg a kiállítást, majd Lovász
Irén előadóművész, énekes Belső
hang című műsorából adott elő rész-

leket, hárfán Pintér Ágnes kísért.
2001 óta minden évben
van itt kerti kiállítás, de
idén, mivel 10 éves a
műhely, nyáron
nagy
jubileumi
tárlatot
rendeztünk – mondta
el Katona Szabó
Erzsébet kurátor,
textilművész, a
GIM elnöke. A 24
magyar kiállító közül többen
a műhely alapítói, mint Orosz
István grafikus, Barabás
Márton képzőművész, Olajos
György festő, Kun Éva ke-

A kastély ereje

Különleges zongorakoncert

alapján készült könyveire, például a
Rómeó alulról jegyezte el Júliát vagy
A lestrapált tanító címűekre.
Ha azok tetszettek, most sem fognak csalódni. Legfeljebb azért, mert
megtudhatják, magzataik enyhén
szólva nincsenek jó véleménnyel
róluk. Kifejtik: „A nagyok viszont
igazi Istencsapások ezen a bolygón…” S hozzáteszik: „Én nem szeretnék felnőni, de félek, hogy muszáj
lesz..”
(Marcello D’Orta: Isten ingyér teremtett bennünket)
- nád ramikus vagy Smetana Ágnes üvegművész. Kiállít Szuppán Irén textilművész, Szabó György szobrászművész, Kecskés Ágnes gobelinművész, és idén először lesznek
láthatók a gödöllői tárlaton
Penkala Éva fiatal kárpitművész munkái.
A Téli kert című tárlatra
ugyancsak először jelentkezett öt német művész, ketten szobrászok, hárman festőművészek. Az egyik német szobrász alkotását, a
Téli virágot, amely kőszobor, a kertben állították ki. A

teraszon, kicsit védve az időjárás viszontagságaitól, Kun Éva madarai
láthatók. A Téli kertet 2009. február
28-ig nézhetik meg az érdeklődők
Gödöllőn.
Kép: Tatár Attila
Magyarországon most először lépett közönség elé és ezt az egy koncertet adták.
Az előadást követően elmondták, hogy a
próba után megnézték a barokk színhá-

Európai koncertkörútjuk (Prága, Gödöllő, Pozsony, Amszterdam) egyik állomásaként a Gödöllői Király Kastély dísztermében lépett fel november 23-án vasárnap este Iravati M. Sudiarso
és Aisha Sudiarso indonéz zongorapáros.

A hangverseny különlegességét az adta, hogy anya és lánya játékában gyönyörködhetett a közönség. Mozart és
Sosztakovics művei mellett többek között Arenszkij,
Saint-Saens és Gieseking művei is felcsendültek. A duó

Őszi hangversenybérlet

A vártnál nagyobb sikert aratott az a hangversenysorozat,
amit a Petőfi Sándor Művelődési Központ szervezett, és
aminek három előadásán városunk zenei életéről átfogó képet kaphatott a közönség.

szen ezzel ünnepelték Pechan Kornél 10 éves karnagyi működését.
Óriási sikert aratott a második előadás is, a latinos ritmusú koncerten a
Városi Vegyeskar, az Arpeggio Gitárzenekar és a Talamba ütőegyüttes
közösen lépett a művelődési központ
színpadára. A harmadik est is más
műfajt hozott közelebb a hallgatósághoz, nem kevesebb sikerrel mint
az előző hangversenyek, a Szent Cecília miséje zsúfolásig megtöltötte a

Vasárnap este a hangversenybérlet
utolsó előadását tartották, Gounod:
Szent Cecília miséje a Szentháromság
templom falai között csendült fel, ami
méltó helyszíne volt az impozáns
előadásnak. A hangversenysorozat első estéje egyben jubileum is volt, hi-

Szentháromság templomot.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
méltó partnerre lelt a Gödöllői Városi
Vegyeskarban, amely kibővült a Református Gyülekezeti Kórussal és a Magyar Rádióénekkar énekeseivel. A nagy
létszámú előadó együttes Pechan Kor-

Zárókoncert

Colla Parte Consort új műsora

Koncert a könyvtárban

zat, majd a kastély még fel nem újított szárnyát és ez egy
különleges erőt adott számukra, amit az est alatt végig
éreztek. Magyarország annyira elvarázsolta őket, hogy a
tervezettnél egy nappal tovább maradtak.
Az esten részt vett Mangasi Sihombing indonéz nagykövet, akinek Gémesi György polgármester Gödöllőértezüstérmet adományozott. Mint azt a polgármester beszédében elmondta, a nagykövet tevékenységével sokat tett
Gödöllő város hírnevének öregbítéséért, illetve nagy szerepet játszott abban, hogy városunkban állították fel – Európában elsőként – a Világbéke-gongot.
Kép: rk

A városi könyvtárba invitálja a zenebarátokat
a Colla Parte Consort
december 12-én 18 órára. Az együttes ekkor
mutatja be új programját, amelyben már azok
a művek is helyet kapnak, amik a jövő évi linzi fesztiválon is elhangzanak majd.
Mátyás királyra emlékezve,
reneszánsz évként vonult be
a köztudatba az idei esztendő, ami nemcsak a magyar napkirályként is számon
tartott uralkodót hozta közelebb az emberekhez, hanem korának zenéjét is.
A reneszánsz zene városunkban is nagy népszerűségnek örvend, így nagy érdeklődésre számíthat a Colla Parte Consort december 12-ei koncertje, ahol a
reneszánsz muzsika mellett barokk és latin stílusú műveket is hallhat a közönség. A zenekar vendégeként a Frederic Chopin Zeneiskola Tücsök, Kalapos és
Cibri együttesei teszik még színesebbé a programot.
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Ajánló

GÖDÖLLŐI
ÚJ MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY
TÉLI KERT
képző- és iparművészeti kiállítás a
Gödöllői Iparművészeti Műhely
alkotóházában és kertjében
Kiállító művészek:
Anti Szabó János, Barabás Márton,
Bódis Erzsébet, Farkas Éva, Fábián
Dénes Zoltán, F. Orosz Sára, Hidasi
Zsófi, Katona Szabó Erzsébet, Kecskés Ágnes, Krajcsovics Éva, Kun Éva,
Olajos György, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Penkala Éva, Remsey
Flóra, Smetana Ágnes, Somorjai Kiss
Tibor, Szabó György, Szakács Imre,
Varga Zoltán Zsolt
Kiállító művészek Németországból:
Dachau-i Művésztelep:
Michael Nauderer, Monika Siebmanns (szobrászművészek)
Oberhessichen Künstlerbundes (OKB)
alkotói, Giessen: Christel Dütge,
Günther Hermann, Susanne Ledendecker (festőművészek)

KarÆcsony Angyala a KirÆlyi

MEGTEKINTHETŐ:
2009. február 28-ig, szombat és
vasárnap 14-17 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján más napokon is
GIM-Ház, 2100 Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28/419-660,
KastØlyban e-mail: gimhaz@invitel.hu

A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum idén is meghirdeti hagyományos gyermekrajz-pályázatát „Karácsony Angyala a Kastélyban” címmel. A karácsonyi
angyalkákat idén kétféle módon várjuk: üvegfestéssel, (fóliára, esetleg plexilapra)
és akvarellel, krétával, tussal (kartonlapra).
A pályázatokat lezárt borítékban, nevetek, lakcímetek és telefonszámotok feltüntetésével a kastély titkárságára juttathatjátok el.
Beérkezési határidő: 2008. november 27.
Postacím: Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2100 Gödöllő, Pf. 406.
A borítékra írjátok rá: Karácsony Angyala a Kastélyban.
A legszebb alkotásokból kiállítást rendezünk a kastély földszintjén, a legeslegszebbeket pedig ajándékkal jutalmazzuk. A díjakat december 6-án 14 órakor a Mikulásváró műsor keretében adjuk át a pályázat nyerteseinek, a kastély dísztermében.

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

Királyi Karácsony
Erzsébet királyné karácsonyai a gödöllői kastélyban játszóház
„A királyi család 1875-ben ünnepelte először a karácsonyt itt. A kis
Mária Valéria királykisasszony gazdag karácsonyfát állított fel Gödöllőn: aztán összehívta az egész gyermekeit, s ő maga osztotta ki az örömben úszó szegény parasztgyerekek között az ajándékot.“ (Mikszáth Kálmán cikke a Mulattató c. újság
1875. évi számából). Ahogy cseperedett Valéria, „maga is a szeretet megemlékezésével járul a karácsony örömeihez“ (Rónay Jácint naplója alapján közli a Képes Folyóirat, 1894ben). Magyarország színezett térképét készítette el felséges mamája, Erzsébet királyné
számára; ábrákat színezett és metszett ki képeskönyvhöz. A történelmi hagyományokra
emlékezve a kastély idén először játszóházzal várja a család apraját-nagyját!
December 28. vasárnap
11.00-11.50: Mátyás király című bábjáték a Hahota Bábszínház előadásában
11.00-13.00: kézműves foglalkozás és játszóház kortól függetlenül: gyertyaöntés, gyertya
díszítés, üvegfestés, szalvéta technika, origami
December 29. hétfő
10.30-11.10: Csiri-biri Torna 1-3 éves korú gyermekek számára
11.15-12.00: Csiri-biri Torna 1-3 éves korú gyermekek számára
10.30-13.00: kézműves foglalkozás és játszóház kortól függetlenül: rózsa készítése papírból – Erzsébet királyné kedvelt virága az ibolya mellett, ablakdísz készítése; cukorka csomagolása, állatkák készítése papírból, papírtányérból; Gödöllői Királyi Kastély puzzle játék; memória kártya, dominó.
www.kiralyikastely.hu
Tel.: 06/28-410-124

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programjai
November 28. péntek 17.00: Vargáné Korchma Fruzsina növendékeinek hangversenye (fuvola)
November 29. szombat 11.00: Béres Ágota növendékeinek hangversenye (hegedű)
December 1. hétfő 18.00: A fúvós
tanszak kamarazenei hangversenye
December 2. kedd 17.30: Ella
Attila és Lázár Attila növendékeinek hangversenye
December 2. kedd 18.30: Táncház
a csíkszeredai vendégekkel
December 3. szerda 17.00: Zagyváné Molnár Ildikó növendékeinek
hangversenye (oboa, furulya)
December 3. szerda 19.00: A csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum hangversenye a Szentháromság templomban
December 4. csütörtök 17.00:
Tóthné Borovy Klára növendékeinek hangversenye (fuvola, furulya)
December 4. csütörtök 19.00:
Bali János növendékeinek hangversenye (furulya, zeneszerzés)
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Város–Kép

Karácsonyi díszben az utcák

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!

A repülőtér (1.)
1932 húsvétján, az ökörteleki majornál vitorlás repülőgyakorlatokat rendeztek. Ennek célja az volt,
hogy kipróbálják a terepet,
alkalmas e a repülők fel és
leszállására, mivel a következő évi Jamboree alatt ez a
helyszín tűnt a legalkalmasabbnak a cserkész repülő
versenyek lebonyolítására.
A Jamboreek életében ekkor
szándékoztak megrendezni
először a nemzetközi cserkész-repülőtalálkozót. A tervek szerint bemutatásra kerülnének a motornélküli, tehát a vitorlázó repülés eszközei és technikai újításai. A koronauradalom ökörteleki
majorjánál rendezett vitorlázó repülés másik célja – a terepfelmérés mellett – a gödöllői repülőcsoport létrejöttének elősegítését is szolgálta, mely által Gödöllő is bekapcsolódna a vitorlázórepülők mozgalmába. A motornélküli
repülés témájával kapcsolatban tartott előadást vitéz Luchingeni Hefty Frigyes tábori pilóta, a cserkészrepülők
vezetője és oktatója, aki fényképekkel és vetítéssel is kísérte az előadását.
A cserkészek szervetett formában 1930 óta hajtottak
végre vitorlázó repüléseket. Eleinte Budaörsön a MOVE
repülőtelepén vendégként vehettek részt a repüléseken,
majd 1931-ben két saját siklógépet avattak fel, mely után
megkezdődött az önálló cserkész repülősport. A munkájuknak a legfontosabb tevékenysége a gödöllői Jamboree
-ra való felkészülés volt. A repülőcserkészek székhelye a
budaörsi Farkashegyen volt, de a Jamboree-ra való tekintettel átköltöztek Gödöllőre.
1932 májusában készült el a cserkészrepülők legújabb
gépe, melyet „Gödöllő” névre kereszteltek. Ez a gép volt
a cserkészek negyedik repülőgépe. A repülő használatát a
Cserkész Szövetség elsősorban a Gödöllői Járási Cserkész Titkárság kötelékébe tartozó cserkészek számára
biztosította. A könnyű szerkezetű, ezüstszínű, cserkészliliommal díszített gép teljes egészében Gödöllőn készült,
Hefty Frigyes útmutatásai szerint. A repülőt cserkészek
építették. A gép felavatásán részt vett az egész Jamboree
Táborparancsnokság Teleki Pál gróf táborparancsnok vezetésével.
1932 májusában a cserkészek az ötödik pilóta kiképző
tanfolyamukat tartották, melyen a 45 főből már 10 gödöllői cserkész is részt vett. 1932 júniusában a gödöllői repülőtéren 28 nagytávolságú felszállás keretében, egymás
után nyerték el elsőfokú képesítésüket a növendékek,
akik közt levizsgázott az első gödöllői tanítvány, Mehlhoffer Albert is. A nap szenzációját azonban az új tanfo-

lyam legifjabb tagjának, Flessmann Tamásnak a sikeres
vizsgája jelentette, aki 14 évesen felelt meg a vizsga követelményeinek és ez által ő lett a világ legfiatalabb vitorlázó repülője. A cserkészrepülők a nyár folyamán több
tanfolyamot is indítottak július és augusztus hónapban. A
részvételi feltételek a következők voltak: „Részt vehet
minden 16. életévét betöltött cserkész. A résztvevők személyi adatlapjaik kitöltése után nyilatkozatot tartoznak
aláírni, melyben tudomásul veszik, hogy saját felelősségükre repülnek. Ezt a nyilatkozatot kiskorúnál a szülők
– két tanú jelenlétében –, a személyi lapot pedig a csapatparancsnok írja alá. Egy-egy tanfolyam díja 20 pengő,
mely előre egy összegben fizetendő. Két folytatólagos
tanfolyamon részt venni szándékozók, annak előzetes bejelentése alapján 10 pengő kedvezménnyel, a két tanfolyamra együtt 30 pengőt fizetnek. A tábor részvételi díja
(14 napi élelem) a tandíjjal együtt előre fizetendő 26

pengő (melybe a tandíj nincs beszámítva). Aki részben
saját maga kíván élelmezéséről gondoskodni, erre előzetesen engedélyt nyerhet. Egy tanfolyam keretében az első-, két tanfolyamon a másodfokú képesítés szerezhető
meg, rátermettség feltételezésével. A tanfolyamok elméleti oktatással és képesítéssel kapcsolatosak. Az oktatás
vezetője vitéz Hefty Frigyes. A növendékek a tanfolyam
végén vizsgabizonylatot nyernek. Az első tanfolyamon
való részvételt különösen azoknak ajánljuk, kik maguk is
oktatói képesítést kívánnak idővel szerezni. A tábor parancsnoka Jánosy István 12 VIII. R. cserkészcsapat tisztje. Életbiztosítás kötésétől, mint feleslegestől elállottunk.
A nálunk folyó repülés veszélytelenségét bizonyítja az a
tény, hogy a cserkésznövendékek közel kétezer felszállása alatt egyetlen baleset sem fordult elő. Felszerelés a
rendes tábori takarón kívül ajánlatos jó cipők elhozatala
(reggeli harmat). A tábor talaja homokos, s így sárnak
nyoma sincs. A tábor a X. kerület területén van, Gödöllőtől 4 km-nyire Dny. felé. Legjobban megközelíthető a
Hév. Erzsébetpark megállójától. Látogatási idő vasárnap
délután. Jelentkezések szóban vagy írásban bármelyik
tanfolyamra július 26-ig a Cserkészrepülők Vezetősége
(Budapest V., Nagy Sándor u. 6.) címére intézendők, válaszbélyeg melléklésével, Gödöllőn dr. Géczy András tb.
szolgabírónál, a főbírói hivatalban. A kötelező szakorvosi
vizsgálatot Budapesten, július 15-től kezdődően minden
hétfőn, szerdán és pénteken du. 4-5 között dr. Haspel Ferenc főorvos (Zsigmond u. 64.), míg Gödöllőn a tábori
orvos végzi. Vizsgálati lapot a repülővezetőség ad ki.
Mellékelendő a kérvényhez 3 drb bérlet (visit) fénykép
is.”
A cserkészrepülők 1932. augusztus 20-án a Műegyetemi Sportrepülők egyesületének közreműködésével, az
1932-es nagytábor keretein belül, a következő évben
megrendezett Jamboree-repülések színhelyén, motornélküli repülőiskolájuk megismertetésére, bemutató repülőnapot rendezett. A bemutató napján reggel Gödöllőn zenés ébresztőt tartottak, majd ezután zajlottak a délelőtt
folyamán a repülőtéren a növendékek vizsgarepülései. Délután 4 órától kezdődött a repülőgépek bemutatója. A délutáni eseményen Horthy Miklós
kormányzó is részt vett a családjával. A kormányzót
a Cserkészszövetség részéről a főcserkész gróf
Teleki Pál fogadta. A bemutató első részében a Magyarországon először alkalmazott páros repülést
mutatták be. Ezután magasstartokat láthattak az érdeklődők. Ezt követte a „Gödöllő” vitorlázógép bemutatója, melyet először motorkerékpárral majd
pedig autóval egy 200 méter hosszú vontatókábel
segítségével emeltek a magasba. A gépek általában
40-50 méter magasra emelkedtek, de az autós vontatás után a vitorlázógép elérte a 200 méteres magasságot is. A repülések jelentős részét Hefty Frigyes
mutatta be. A programok alatt egy cserkészzenekar
játszott indulókat, katonadalokat és vidám muzsikát
felváltva, ezzel is színesítve a repülőbemutatót.
1933 áprilisában indultak meg a jelentkezések a Jamboree-repülőtáborba. Elsők közt az osztrákok majd a
lengyelek jelezték a részvételüket. A lengyel csapat bejelentette, hogy 3 motoros és 7 vitorlázó repülőt küldenek a
Gödöllőn megrendezésre kerülő világtalálkozóra.
1933. május 22-én tekintették meg a Jamboree Tanács
tagjai a gödöllői táborhelyeket, majd pedig a repülőtábor
helyére is ellátogattak, ahol megnézték a cserkészrepülők
gyakorlatozását. A cserkészek felkészülése a Jamboreera, több helyszínen folyt. A haladók Budaörsön gyakorlatoztak, Gödöllőn a program előkészítése zajlott, autóvontatásos repülésekkel, Mátyásföldön pedig a repülőgép
vontatásos gyakorlatokat végezték. 1933. július 23-tól
próbajamboree-t tartottak Gödöllőn, melyet a repülő altáborban rendeztek meg.
(folytatjuk)

Ünnepre készülünk
Sokan néztek körül döbbent
tekintettel a múlt héten, amikor megpillantották a Szabadság téren és környékén a
karácsonyi füzéreket. Az elmúlt hetek kellemes meleg
időjárásában bizony elfeledkeztünk arról, hogy a hét végén már advent első vasárnapját ünnepeljük. Már több
mint egy hete megkezdték az
előkészületeket, hogy ekkorra
ünnepi díszben pompázzon
Gödöllő belvárosa.
Az idei esztendőben a Szabadság tér, a piac, a Gábor
Áron utca, a Petőfi Sándor
utca és a Dózsa György út
kap ünnepi ruhát. Nyolc fényfüzér, 6 út feletti átfeszítés 45
folyóméter fenyőgirland, 9 fényfüzérrel díszített adventi koszorú, 7 db
fény körfüggöny, 2 karácsonyi golyó,
154 fo-lyóméter jégcsap-élkontúr és
30 db kandeláberdísz kerül ki az utcákra. A városháza előtt felállított karácsonyfát kizárólag fényfüzérekkel
díszítik.
December 1. és január 6. között
minden nap 16 órától reggel 8-ig ég-

Ádvent
Mikor már elfogy az év, mikor már
elkopik a nappal, megszületik a Van.
Isten nem hagy bennünket bizonytalanságban. Régen megmondta, egy
csipkebokor törékeny ágainak pisla
lobogásában megjelenve: Vagyok.
Vagyok, aki Vagyok. Az szól
hozzád, hozzátok e tűzből,
aki Van.
Az éppen csak halványan
világító fénytől is boldogság
töltötte el az ember szívét, és
remélni kezdett: az új nap
közel. A szabadulás közel. A
derengés egyre nagyobb és
nagyobb tért nyer majd el a
rá, a ránk vetülő éjszakától.
A sötét tartja magát, terjed,
egyre terjed. De kinyújtjuk
gyenge emberkezünket, és
lángot gyújtunk.
A kezdettől máig bízunk a lángban.
Az egyetlen lény, amelyik nem fél a
tűztől, az ember. Az állatok királya,
az oroszlán, lett légyen bármilyen
vérszomjas állapotában is éppen, szűkölve vonul vissza, ha akárcsak egy
árva fáklya fellobban előtte. Az ember azonban az Urat látja a tűzben, az
Urat hívja a tűzzel.
Jöjj el, Urunk! Marana tha! Adventus Domine! Jöjj! Itt vagyunk! Várunk! Mintegy jelzőtüzek is a most
előttünk álló négy hét, négy vasárnap,
az idén november 30-ával kezdődő
ádventi időszak gyertyái. Egy, kettő:
megbántuk vétkeinket. Három: már
örvendezünk, hiszen közelegsz.
Négy: még nem merjük elhinni mégsem, hogy egészen felemelhetjük a
fejünk, a tekintetünk.
És megindul az ég. „Harmatozzatok, egek, felülről, és a felhők hullassanak igazságot! Nyíljék meg a föld,

nek majd az ünnepi fények. A díszített
terület az idén is nagyobb, mint a korábbi években. A Dózsa György úton
ugyanis már az autópálya-lehajtótól
lesz dekoráció, ami a városközpont
felé egyre sűrűsödik.
December 1-jétől ünnepi díszbe öltözik az Erzsébet királyné Szálloda is,
melynek udvarán ipar- és kézműves
vásár nyílik.

teremjen szabadulást, és igazság sarjadjon vele”! – írja a próféta.
„Harmatozzatok” misékre, vagyis
rorátékra megyünk ádventben. Tűz és
víz – e két elemből támad az új élet.
Majd ha letelik az ádvent. Karácsonykor. Megszületik az Isten fia. Őt várjuk, noha eddig is itt volt, de most újra átélhetjük annak a titkát, amellyel,

akárhányszor is átéltük már, nem tudunk betelni: emberré lesz.
Ott lesz mindenben. Az izgatottan
bontogatott ajándékcsomagok papírjainak zizegésében. A fenyőillatban.
Az ünnepi ételek párájában. Az ünnepi sütemények morzsáiban.
Mindenben ott van, mert Ő az Úr.
A Van. Várjuk tehát szívünkben mind
tisztábban és tisztábban. Lelkünkben
mind nyitottabban és nyitottabban.
Ahogy ádventi koszorút fonunk,
tartsunk szünetet egy kicsit a munkában, és gondolkodjunk el. Ahogy rorátéra megyünk, lélegezzük be mélyen a friss, pompás levegőt. Ahogy
karácsonyfát válogatunk, ahogy ajándékokat választunk, ahogy beszerezzük, amit majd az ünnepi asztalra
teszünk, öntsön el bennünket a szeretet. Részesedjünk abból, ami Van –
mert rajta kívül nincsen semmi.
N. A.

2008. november 27.

Gödöllői Szolgálat 9

Élő–Világ

Állati dolgok

Nem csak kertészeknek...

80 éves Mickey egér

Kerti tavak téliesítése

1928-ban (80 éve) készült el az első
szinkronizált rajzfilm, a Walt Disney
Steamboat Willie című filmje, melynek
főszereplője Miki egér volt. Valószínűleg ő az egyik leghíresebb a Disney rajzfilmek karakterei közül, majdnem olyan
híres szimbóluma az USA-nak, mint az
amerikai zászló. A világon szinte minden gyermek és felnőtt ismeri.
Miki egér első színrelépése a Steamboat Willie-ben volt a New York-i Colony Színházban megtartott vetítésen,
1928. november 18-án. Az évtizedek
alatt kb. 120 más rajzfilm követte, melynek mind ő volt a csillaga. Az 50-es
évektől a nevével fémjelezett Miki Egér
Klub televízió show házigazdája lett.

A nyárias, tó mellet ücsörgős,
halbámulós időszaknak igencsak vége, a hőmérő higanyszála nem sűrűn emelkedik
5°C felé, ideje téliesíteni tavunkat, mielőtt kipurcannak uszonyosaink! Persze ilyenkor gonosz módon nemcsak kopoltyús barátaink testi épségét
féltjük, hanem a rengeteg befektetett energiát és pénzt is,
amit a tó megépítésébe fektettünk.

Kezdetben Miki egér kicsit gonoszabb, csintalanabb volt, vékony pálcikákból álló figura, aki nagyon nem szerette a macskákat és a nőket. Alakját Ub
Iwerks álmodta meg, mely az 1939-es
évekre kikerekedett. Kör lett a feje, a
teste, a füle is. A kezdetekben kisebb nagyobb változtatásokat még eszközöltek
Mikin, például megnövelték a szemét,
hogy kifejezőbb legyen a tekintete.
Ahogy változott Miki személyisége,
úgy változott megjelenése is. Bár az
egér nem öregedett, a rajzolók változtattak rajta a kor igényeinek megfelelően.
Megfigyelhető, hogy az évek elteltével
szeme és feje nagyobb lett, melyek a
gyermeki lét sajátosságai. Az évtizedek
alatt a dühös, szemtelen Mikiből, gyermeki, csendes, ártalmatlan figura lett.
Testét is megváltoztatták azzal, hogy vékony lábait befedték hosszabb nadrág-

gal, végtagjait megvastagították. Miki
hangját eredetileg Walt Disney adta, később azonban meg kellett válnia ettől a
szereptől, kötelezettségei miatt.
Az egér figuráját tulajdonképpen
kényszerből szülte Disney, mert elvesztette első karakterének, Oswaldnak, a
Szerencsés nyuszinak jogait. Charles
Mintzcel (Universal Stúdió) történt vitája és szétválásuk után, Disney elhatározta, hogy újrakezdi az egész eddigi munkáját és megalapította az új Disney stúdiót. Utána biztos meggyőződött arról,
hogy vajon ténylegesen ő birtokolja-e
karakterei jogait.
1928 tavaszán elkezdték a munkát,
amiből először felejthető kutyák, macskák, békák születtek, majd Disneynek
eszébe jutott régi kedvenc egere. Előkereste az állatka fényképét, ami megihlette Iwerkset. Így született meg Miki egér,
aki először a Mortimer nevet kapta, de
ez nem tetszett Disney feleségének, végül Mickey Rooney-é lett a megtisztelő
keresztapaság szerepe.
Mikit ötvenedik születésnapján hatalmas megtiszteltetés érte. Ő lett a film-

történet első rajzfilmfigurája, aki csillagot kapott a hollywoodi „Hírességek
sétányán“.

Ritka vendégek

teljesen befagy. A jégfelszín vastagsága, minősége (lyukakkal teli vagy
egyöntetű) jelentősen befolyásolja a
víz és a levegő közötti oxigénáramlást, melynek következtében a halaknak kisebb-nagyobb mértékben alacsony oxigénszinttel kell megküzdeniük. Igyekezzünk hát elkerülni tavunk jegesedését.
Több lehetőségünk is van tavunk
megóvására, az hogy milyen karbantartási munkálatokat kell végeznünk,
nagyban függ a helyi klímától, a tó
nagyságától és az abban lévő biomasszától (biológiai eredetű szervesanyag-tömegtől).
Ha nincs kemény telünk, a hőmérséklet nem csökken jelentősen 0°C
alá, amely a globális felmelegedés
miatt egyre gyakrabban jellemző, akkor nem kell megerőltetnünk magun-

HEROSZ

A csonttollú
Egyik ritka madárvendégünk a csonttollú (Bomycilla garrulus). Hegyes bóbitájáról könnyű felismerni. Családjának
egyetlen faja Eurázsiában, nem is lehet
összetéveszteni egyetlen hazai madárral
sem. Tollazata lágy, selymes, a halványbarnától a sötétebb barnáig terjedő színárnyalatokban. A tajgák és a ritka erdős
tundrák fészkelő madara, nálunk csak
téli vendég. Szinte minden évben felbukkan, de néhány évente tömegesen is
megjelenik hazánkban.
Megjelenésének oka, hogy állandó
élőhelyén rendkívüli zord időjárás legyen,a másik pedig, hogy milyen a táplálékkínálat. Ez a madár ugyanis csak a
költési időszakban táplálkozik rovarokkal, télen kizárólag az olyankor is elérhető növényi élelemmel kénytelen beérni. A csonttollú a lédús gyümölcsöt,
például a madárberkenye és a japánakác termését szereti legjobban. De a
fagyal, a kökény, a galagonya, továbbá
az ezüstfától a kőriseken át minden cserje és fafaj, melynek ehető a termése beletartozik éléstárába. Sok bogyót, termést, magot és rügyet fogyasztanak, de
ez gyenge fűtőanyag, s olajos magvak
alig akadnak a táplálékban. Ezért szinte
folyamatosan enniük kell. Nagy tél esetén még a kerti madáretetőket is felkeresik, főleg, ha az olajos magvak mellé
gyümölcsöt, mazsolát is kapnak.

Ha az elhatározás megszületett, akkor
vegyük sorra a tennivalókat. Kerti tó
téliesítésekor a két legfontosabb
szempont: a hőmérséklet és az oxigén. Nyilvánvalóan az oxigén akkor
válik problémás tényezővé, ha a tó

kat. Elegendő, ha egy vékony fóliával lefedjük a tó
környékét. Ez a módszer
még azoknál is működőképes, akik egy kicsit hidegebb éghajlaton élnek, mély
tavuk van, elhanyagolható
mennyiségű biomasszával.
Hogy miért tehetjük ezt
meg? Azért, mert a hőmérséklet csökkenésével arányosan csökken a hidegvízi
halak anyagcseréje – mivel
hidegvérűek –, és így kevesebb oxigént használnak fel.
Ezzel magyarázható az a jelenség, hogy a hidegvízű tavaknak
magasabb az oxigéntartalma és ennek
köszönhetően képesek a halak életben
maradni a jégtakaró alatt.
Ilyenkor se feledkezzünk meg
azonban a tó felé
kifeszíteni egy
védőhálót, amely
megakadályozza
hogy a környező
fákról levél hulljon tavunkba. Ez
a negatív életfolyamatok elkerülése miatt fontos!
Abban az esetben, ha mégis levelek hullottak a
tóba, azokat igyekezzünk minél hamarabb eltávolítani,
mert ha restek vagyunk, tavasszal
nagy mennyiségű algaszaporulattal
büszkélkedhetünk majd vendégeink
előtt.
A nem télálló
növényeket
vigyük fagymentes,
világos helyre és a
tavirózsákra
is
nézzünk rá néha,
nehogy elfagyjanak.
Ezt kétféle módon tehetjük meg:
fűtjük a tavat, ami
nem kevés pénzbe
kerül, vagy beszerzünk egy kifejezetten erre a célra gyártott befa-

gyásgátlót, amivel biztosíthatjuk a víz
folyamatos oxigénellátását. Ha mégis
a fűtés mellett döntünk, akkor azt
egész télen át járassuk, nehogy elfagyjon a berendezés és a tó is jégmentes maradjon (ha van a tóban vízforgató-, illetve szűrőberendezés, azt
is üzemeltessük).
Mozgásban is tarthatjuk a vízfelszínt, ez is hatékony módja a jegesedés kiküszöbölésének – feltéve, ha
nincs túl hideg, mínusz 20°C-on a
következő módszerek hatástalanok.
Ha kisméretű tavunk van, akkor elegendő lehet a vízforgató-berendezés.
Csináltathatunk szökőkutat, az is folyamatos mozgást biztosít, de a légbuborékok felengedése is hatékony.
Sokan választják ezt a megoldást,
ugyanis nagyon biztonságos. A halakat akváriumba, a technikai eszközöket megtisztítva a polcra, a növényeket pedig fagymentes helyre tesszük a
tavasz beköszöntéig.

Elveszett!

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

www.poraz.hu

A nagy csapatokban mozgó madarak egy-egy területre leszállva hamar eltüntetik a természetes tápanyagokat, s
továbbvándorolnak, ahol még érintetlen
és bőséges termést tartogató fákat, bokrokat találnak. Ilyenkor vékony, nagy
frekvenciájú, szirregő hangjukról akkor
is bizton következtethetünk jelenlétükre, ha éppen nem látjuk őket.
Az elmúlt hetekben megindult a
csonttollúak beáramlása Közép-Európába. Különlegességnek számít, hogy
az ebben az időszakban általában Finnország déli részén tartózkodó csonttollúak már megjelentek Magyarországon
is.
Inváziós években szinte bárhol megfigyelhetjük, de legkönnyebben parkokban láthatjuk, ahol nagy mennyiségben
talál megfelelő táplálékot. Így van rá
esély, hogy gödöllő parkjaiban is találkozzunk velük.

2 éves keverék szuka

1 éves keverék szuka

2 éves keverék kan

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 29-30.:

dr. Vaskó Márta
Tel.: 20/991-3057
2 éves keverék szuka

1 éves keverék szuka

Veresegyház, Bánóczi u. 2.
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AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT
GYÓGYÍTHATÓ!
A korai felismerés eszköze a
mammográfiás szűrővizsgálat.
A Gödöllőn lakó 45-65 éves nők,
akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt két év,
meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják őket
a Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér
1., tel.: 06-28/507-126)
vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a
mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.
A lehetőség adott, éljenek vele!
Információ:
ÁNTSZ Közép-magyarországi
Regionális Intézete
Tel.: 06-1-465-3823
Időpont:
2008. november 27-2009. január 19.

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

1 SZÁZALÉK
A Gödöllői Egyetem téri Óvoda
Kikelet Alapítványa köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik 2007ben személyi jövedelemadójuk
egy százalékát, 809 497. Ft-ot
alapítványunk javára ajánlották
fel. Ezzel az összeggel hozzájárultak óvodánk és gyermekeink
környezeti és játék feltételeinek
javításához. Szíves felajánlásaikat
továbbra is örömmel fogadjuk.
Adószámunk: 18679353-1-13
Számlaszámunk:
10400494-50485049-51491007

„…hogy az Ünnep teljes legyen…”

Adventi Kastélynapok a Királyi Kastélyban
2008. december 6-7., 13-14.
DECEMBER 6.

DECEMBER 14.
11.00: Szent Imre Általános Iskola betlehemi műsora, Díszterem
13.00:MiaManó Bábszínház Rumcájsz
és Manka című előadása, Díszudvar
16.30: Az Arpeggio Gitárzenekar karácsonyi műsora, Díszterem, belépőjegy: 500Ft
19.00: W.A Mozart: Figaró házassága
operaelőadás a Barokk Színházban, belépőjegy: 5000/3.500Ft

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.

11.00: Ládafia Műhely– Cirkusz, játék
gravitációval, súrlódással, légellenállással című bábelőadása, Díszudvar
ingyenes
14.00:PeTimi Társulat Mikulásváró
műsora , Díszterem, gyermekjegy:
300Ft, felnőttjegy: 500Ft
15.00:Varázsfuvola Együttes ünnepi
műsora, Díszudvar, ingyenes
16.00: Szegedi Pinceszínház előadása:
Trapiti zenés mesejáték, Barokk Színház, gyermekjegy: 500Ft, felnőttjegy:
700Ft
19.00:Bogányi Gergely zongoraművész ünnepi koncertje, Díszterem, felnőttjegy: 3.500, diák, nyugdíjasj.:
2.500Ft

Telefon: 28/529-147, fax: 28/529-251., e-mail: sara.magda@godollo.hu

DECEMBER 7.

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.

KEDVES VÉRADÓ!
Beteg embertársaink nevében
kérjük Önt, vegyen részt
véradó napunkon.
VÉRADÁS HELYE:
Petőfi Sándor Művelődési
Központ
VÉRADÁS IDEJE:
2008.december 15.
hétfő, 8-16 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig.
kártyáját, a TB kártyáját és véradó
igazolványát feltétlenül
hozza magával!

2008. november 27.

Közérdek

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-

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

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat „filléres ruhavásárt” rendez holland adományból női, férfi, és gyermekruhák, ágyneműk,
takarók kiárusítására kerül sor pár száz forintos egységárakon.
Időpontjai: november 28. péntek 8.30 – 16 óra között
november 29. szombat 8.30 – 12 óra között
Helye: Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7. sz. alatt.
A vásárból befolyt összeget a rászoruló családok karácsonyi
megajándékozására fordítjuk.

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

KÖLES LÁSZLÓ
önkormányzati képviselő
tájékoztatja a választókörzetébe
tartozó tiszelt lakosokat, hogy
FOGADÓÓRÁJÁT

11.00: PeTimi Társulat Krampuszok
tánca című interaktív gyermekelőadása, Díszterem, ingyenes
14.30: Maszk Bábszínház a Várkastély
titka című előadása Barokk Színház,
gyermekjegy: 500Ft, felnőttjegy: 700Ft
15.30:Betlehemi éj a Budapest Utcaszínház előadásában, Díszudvar
16.30: Rokkka Együttes ünnepi műsora, Díszterem, felnőttjegy: 500Ft, diák,
nyugdíjasj.: 300Ft
19.00: Trio Monteleone együttes karácsonyi koncertje, Díszterem, felnőttjegy: 2000Ft, diák, nyugdíjas: 1200Ft
DECEMBER 13.
11.00: Vásári Bábjáték Pályi János előadásában, Díszudvar, ingyenes
14.00:Kéry Kitti Kalandra fel című
gyermekelőadása, Díszterem, gyermekjegy: 700Ft, felnőttjegy: 900Ft
16.00:Szaniszló New Wibe Jazz Project ünnepi koncertje, Díszterem
19.00:W.A. Mozart: Figaró házassága
operaelőadás a Barokk Színházban,
belépőjegy: 5000/3500Ft

Karácsonyváró programok a Pálmaházban november 7-december 24
között.
információ: www.tulipakert.hu
December 6-7, 13-14., 10 órától 18
óráig folyamatosan zajló programjaink:
Jégszobor faragás az Ice Art produkciójában, Kézműves foglalkoztatók:
gyertyaöntés, ajándékkészítés, arcfestés, Adventi készülődés a „Karácsonykonyhában”, Korabeli hangulatot felidéző karácsonyi kórus, Szánkózási lehetőség a Kastélyparkban, Jászol, állatsimogató a kastélyparkban, Paprika
Jancsi csúzlizdája a díszudvaron, Történeti játékok, játékos haditettek lányoknak és fiúknak Tomával és csapatával a díszudvaron, Korabeli finomságok: látványkonyha, kürtőskalács, sült
gesztenye, sült alma, forralt bor, krampampuli, Kézművesek, iparművészek
karácsonyi vására a Díszudvaron és a
földszinti termekben, A Herendi Porcelánmanufaktúra korongozó és porcelánfestő bemutatója, Különlegességek a Kastélykávézó karácsonyi kínálatában, Fotózás korhű ruhában a kastély fotóműtermében, Kosztümös tárlatvezetés magyar nyelven a Kastélymúzeumban és a Barokk Színházban
A múzeum nyitva tartása az Adventi
Kastélynapok alatt: 10-18 óra között
(belépőjegy a múzeumba 17 óráig váltható)

Információ, jegyértékesítés:
Gödöllői Királyi Kastély, Tel: 06 28/410-124, 06/28 420-588,
Fax: 06 28/422-077
E-mail: informacio@kiralyikastely.hu, kastely@kiralyikastely.hu,
Honlap: www.kiralyikastely.hu

DECEMBER 1-JE HELYETT
DECEMBER 8-ÁN TARTJA

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

GÉMESI GYÖRGY
polgármester
tájékoztatja a tisztelt gödöllői
lakosságot, hogy
soron következő

FOGADÓNAPJÁT
DECEMBER 4. HELYETT
DECEMBER 10-ÉN
TARTJA.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 24-december 1-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2.
Tel.: 545-585.
December 1-8-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.

2008. november 27.
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Mozaik

Programelőzetes

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

A VÁROSI PIACON
Üzlet, asztal és parkolóhely bérlési lehetőségek
(ruhanemű, cipő, virág, zöldség-gyümölcs stb.)
Érdeklődni: a helyszínen, illetve a
06-30-503-0777-es telefonszámon.
ARANYKAPU A VÁROSI PIACON 2008.DECEMBER 1-24-IG.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk minden hajdani és jelenlegi Martinovics Utcai óvodás szüleit,
ismerőseit hagyományos BÁLI MULATSÁGUNKRA !

HELYE : az Egyetemi Étterem
IDŐPONTJA : 2008. december 6., 19 órától
Tánc,műsor, tombola, meglepetések! Meleg vacsora, büfé.
Belépők telefonon rendelhetők (28-420-786), vagy
a helyszínen 2700 forint/fő áron válthatók.

A régi községháza helyén
megnyílt

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

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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Futsal NB I. – Győztes búcsú

nyertek, ezzel (és a Szentes vereségével)
felkapaszkodtak a rájátszást érő 8. helyre a tabellán Takóék.

Nyert és előzött a Gödöllő
Idei utolsó hazai mérkőzését játszotta a Gödöllői SK teremlabdarúgó csapata a Futsal NB I-ben. A
12. játéknapon a forduló előtt
egy pont hátránnyal a GSK mögött sereghajtó Hírös SC Kecskemét látogatott az egyetemi
csarnokba és távozott pont nélkül.
Alsóházi rangadó volt a javából a Kecskemét elleni találkozó Baranyai PálTóth László edzőpáros csapatának. A
mérkőzés előtti számolgatás arról szólt,
hogy egy esetleges vereséggel az utolsó
helyre csúszott volna a csapat, míg győzelemmel akár már rájátszást érő helyen
találja magát a GSK. Nos, a fiatalok
nem csúsztak el a nagy havazásban. A

Röplabda NB I. Liga

Élen a Gödöllő
November 21-én hazai pályán fogadta a Békéscsaba csapatát a
TEVA-Gödöllői RC az NB I. Liga kiemelt csoportjának 9. fordulójában, majd 23-án a 10. játéknapon
Miskolcon vizitált a csapat. Magabiztosan nyerték mindkét találkozót 3–0-ra a lányok, ezzel a
bajnoki tabella élére ugrottak.
A békéscsabai meccsen gyengén kezdett a Gödöllő, de hamar alábbhagyott a
vendégek szárnyalása és az egyre magabiztosabban játszó GRC átvette az irányítást. Kirívó volt a két csapat között a
különbség, főként ütőerőben. A szoro-

vendégek kerültek előnybe, de Takó
Csaba még az első félidőben egyenlített. A második 20 percben Póta Balázs
révén már mi vezettünk, de kisvártatva
érkezett a vendég egyenlítés. Száraz
Szabolcs hatméteresével ismét nálunk
volt az előny (kezezés miatt kaptunk
bűntetőt) és a nézők, valamint a hazai játékosok nagy örömére nem a forgatókönyv szerint haladtak tovább az események, ugyanis nem tudott egyenlíteni
a Hírös SC, sőt, a talákozó hajrájában
egy sikeresen végigvitt kontratámadás
után Smeló Dávid találata tette biztossá
a gödöllői győzelmet. Ugyan most nem
játszott olyan jól városunk futsal csapata
mint az előző meccseken, és ezúttal is
rengeteg helyzetet hagytak ki a játékosok, de nagy különbség, hogy végre
sabb első szett után, főként Bajáriné
Pesti Anikó és a kubai légiós Aquilera
játékának köszönhetően szinte kiütötte
a viharsarki alakulatot a Gödöllő.
Női NB I Liga, Kiemelt-csoport alapszakasz, 9. forduló
TEVA Gödöllői RC – Békéscsabai RSE
3–0 (18, 12, 15)
Junior: Gödöllői RC – Békéscsabai RSE
0–3

Győzelem Miskolcon is – Négyes
holtverseny az élen
Vasárnap Miskolcon vendégszterepelt a
TEVA-GRC. A lányok ott folytatták,
ahol a Békéscsaba ellen abbahagyták,
így magabiztosan nyerték a mieink a
borsodi mérkőzést. Az első játszmában
még kapaszkodott az MVSC, de a folytatásra teljesen felőrölték a sérülések

Kézilabda – országos utánpótlás bajnokság

Jobban rajtolt a GSE
November 22-én kezdődtek meg
a küzdelmek a Magyar Kézilabda
Szövetség által kiírt utánpótlás
bajnokságban az 1997-es korosztályú lányok számára, ahol
a Gödöllői Sport Egyesület és a
Gödöllői Sport Klub csapatai is
részt vesznek.
Pest megyében 7 csapat nevezett ebben
a kategóriában, a tét a régiódöntőbe
kerülés. A megyei finálé két fordulóból
áll, a csapatok körmérkőzést játszanak
egymással. Az első fordulót ezen a hétvégén rendezték meg Örkényben. Az első meccsen a két gödöllői csapat csapott
össze, ahol a GSE örülhetett (21–2- re
győzött). Majoros Gusztáv és Ádám
Rita alakulata a második meccsén
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29–5-re nyert a Sülysápi Móra Ferenc
Általános Iskola ellen, majd az utolsó
találkozón 18–15-re a Pilisvörösvári
Terranova KSK csapata ellen. A GSK
fiataljai is három meccset játszottak. A
Simics Judit-Hochrajter Rita edzőpáros tanítványai a már említett házi
derbi mellett a Vác és az Örkény csapatával mérkőztek. Előbbitől 17–14-re,
míg a házigazdáktól 13–8-ra kaptak ki.
A második forduló januárban, Gödöllőn
lesz. A következő hétvégén az 1998 után
született lányok kezdik meg szereplésüket a bajnokságban.
Felnőtt bajnokságok - Félbeszakadt rangadó
Az elmúlt hétvégén a felnőtt kéziseink

Olimpiai emléktáblát avattak
November 12-én a Hajós iskolában a hagyománynak megfelelően emléktábla avatást tartottak az iskola olimpiai emlékfalánál. A pekingi ötkarikás
játékok aranyérmeseinek nevét tartalmazó emléktábla avatáson jelen volt

Pintér Zoltán alpolgármester, Pánker László városi sportreferens, valamint a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, dr. Jakabházyné Mezõ Mária. Sajnos, a meghívott Vörös Zsuzsa öttusázó nem tudott részt venni a
rendezvényen, mivel edzésbalesetet szenvedett. A köszöntők és az aranyérmesek bemutatása után (Janics Natasa-Kovács Katalin, Vajda Attila, férfi
vízilabda válogatott), a MOA főtitkára rántotta le a leplet a réztáblácskáról,
amelyen az aranyérmesek neveit olvashatják az iskola tanulói.
-tt-

Futsal NB I., 12. forduló
Gödöllői SK – Hírös SC Kecskemét 4–2
(1-1)
Gólszerzők: Takó Cs., Póta B., Száraz
Sz., Smeló D.

Gödöllői kerettagok – Öten a
nemzeti csapatban
Öt gödöllői játékos kapott meghívást a
futsal válogatott következő barátságos
mérkőzéseire. Száraz Szabolcs, Nagy
Roland és Vidák Balázs az U21-es keretbe kapott meghívást, míg Harnisch
Ákos és Berkes László a felnőttek közé. A felnőtt magyar csapat előbb november 26-án Miskolcon, majd egy
nappal később Gyöngyösön fogadja barátságos meccsen Írországot. A fiatalok
december 1-jén Budafokon, majd egy
nappal később Üllőn mérkőznek meg a
holland U21-es csapattal
-llmiatt igen foghíjasan felálló lányaink a
hazaiak lendületét és csak az volt a
kérdés, hogy milyen különbséggel nyerik a játszmákat Kötél Dóráék. A kettős
sikernek és a riválisok eredményeinek
köszönhetően utolérte ellenfeleit a
TEVA, így a tabella élén a Gödöllő, a
BSE, a Nyíregyháza és a Vasas pontazonossággal, nyolc győzelemmel és két
vereséggel áll.
-ltNB I Liga, Kiemelt-csoport, nők, alapszakasz, 10. forduló
Albrecht-Miskolci VSC-MISI – TEVAGödöllői RC 0–3 (-16, -10, -11)
Junior: Albrecht-Miskolci VSC-MISI –
Gödöllői RC 3–0

KÖVETKEZIK:

december 5., 17 óra, Egyetemi
sportcsarnok: TEVA GRC-Vasas
Opus-Óbuda
is pályára léptek. A Gödöllői KC NB IIes női csapata Dunaújvárosból tért haza
bravúrponttal, míg a férfiak közül a megyei A csoportban szereplő csapat magabiztosan nyerte a Takosony elleni hazai derbit. A B csoportban vitézkedő
GSK II. Vecsés II. elleni hazai találkozója félbeszakadt a második félidő 14.
percében, ugyanis a csarnok világításának 80%-a elment.
-liNői NB II. déli csoport, 10. forduló
Dunaújvárosi AC – GSK 28–28
Ifi: Dunaújvárosi AC – GSK 36–28
Férfi megyei A csoport, 13. forduló
Gödöllői KC – Taksony 33–22
Ifi: Gödöllői KC – Taksony 37–31
Férfi megyei B csoport, 13. forduló
Gödöllői SK II. – Vecsés II. 14–18-as állásnál félbeszakadt

Következik:
Nők: November 29., 14 óra Hajós isk.
tornaterme: GKC – Tápiószele SE
Férfiak: november 30., 18 óra Hajós isk.
tornaterme: GKC II. – Üllői DSE

Sakk – Két győzelem, egy vereség

Bravúros teljesítmény
A GSBE tartalékos csapata – az első három játékos nem játszott - bravúros győzelmet aratva
visszavágott a tavaszi vereségért az Eger csapatának. A győzelem egyébként akár lehetett
volna nagyobb arányú is.
A Pest megyei sakk csapatbajnokságban a
GSBE második együttese a Szigetszentmiklós
vendégeként nagyarányú győzelmet aratott és
a Szob csapatával holtversenyben két pontos
előnnyel vezeti a tabellát, míg a megyei sakk
csapatbajnokság I/a osztályában a gödöllőiek
harmadik formációja vereséget szenvedett a
rutinos Kóka csapatától.
NB II., Erkel csoport
HMÖ SE Eger – Gödöllői SBE 5–7
Pest megye I/a osztály, Herczeg Oszkár csoport
Kóka – GSBE III. 4–1
Pest megye I. osztály Hoschek László csoport
Szigetszentmiklós – GSBE II. 3–7
Következő mérkőzések:
November 30., NB II Erkel csoport: GSBE –
Pásztó
Pest megyei I/a osztály: GSBE III. – Budakalász
-vb-

Labdarúgás – Cél a vezető szerep a régióban

Évértékelés a GSK-nál
A Gödöllői Sport Klub labdarúgó csapatainak véget ért a
2008/2009-es bajnokság első fele. A felnőttek a Pest megyei I.
osztályú bajnokság 10. helyén végeztek, az U19-es csapat a 3.
helyen zárta az őszt, míg a megyei III. osztályban szereplő GSK II.
a 7. helyen végzett. A Gödöllői SK utánpótlás csapatai is jól szerepeltek. Az U16-os csapat a tabella 2. helyéről várhatja a tavaszi
folytatást a megyei bajnokságban, míg az U13-as gárda az első
helyen végzett az országos II. osztályú kiírásban. A szintén az országos bajnokságban szereplő U12-sek az 5., az U14-sek a 9., míg
az U15-ös alakulat a 11. helyről várhatja a márciusi folytatást.
Rózsavölgyi Sándort, a felnőtt szakosztály elnökét, valamint az
utánpótlás szakosztály egyik vezetőjét kértük, hogy értékelje az
őszi szezont.
– Kezdjük a felnőttekkel. Remekül gében jó úton járnak korosztályos
indult, nehezen folytatódott, majd csapataink. Ezúton szeretnénk megjól zárult a szezon.
köszönni mindenkinek a támogatását,
– Az a folyamat ami két évvel ez- akik anyagilag, vagy egyéb módon
előtt elkezdődött megfelelően halad. segítették szakosztályunknak. Mint
Az első időszakban a biztos bentma- mindenhol, nálunk is a szülők voltak
radás volt a cél és minél több fiatal a legnagyobb támogatók, amit ezúton
játékos beépítése a csapatba, a követ- is köszönünk. Sok segítséget kaptunk
kező két év célkitűzése pedig az, a Szent István Egyetemtől, a Klímahogy a régió meghatározó csapata le- barátok program vezetőjétől Fogagyen a Gödöllő. Úgy gondolom, hogy rassy Csabától és a JOMA sportszerezt a tavasszal már teljesíthetjük is és gyártó cégtől, azon belül is Szendrei
további tehetséges játékos fogja majd Józseftől. Nagy tervünk, hogy a vonvonzónak találni a klubot. Másik záskörzetet is megcélozzuk és a Gönagy tervünk az volt, hogy kizárólag döllő régiójában focizó tehetségeket
olyan játékosok alkossák a csapatot, idecsábítsuk, amihez természetesen
akiknek gödöllői kötődésük van, úgy nem csak szándék, hanem pénz is kell
gondolom, hogy ez is jó úton halad. majd. Reméljük, hogy előbb vagy
Ne feledkezzünk meg a Gödöllő ket- utóbb felkeltjük az érdeklődést és
tőről se, akik baráti társaságként sze- még több támogatót tudunk majd felrepelnek. Őket is a klub részének te- sorakoztatni utánpótlásunk mögé.
kintjük.
– Ebben segíthet az önkormány– Az előző években sikeres ifi a zat pályafelújítási programja.
nyáron némileg átalakult, ennek el- Hosszú évek után talán méltó kölenére az ősszel is remekül telje- rülmények között edzhetnek a fiasített.
talok és a felnőttek egyaránt, ha el– A harmadik helyen zártunk, ami készül a Táncsics Mihály utcai
azért nagy dolog mert a tavalyi csa- sporttelep felújítása.
pathoz képest hat-hét helyen változott
– Egyesületünknek közel 300 laba csapat. Nyáron ketté osztottuk az darúgója van. Az átalakítások miatt
ifinket, hogy mindenki tudjon játékle- költöznünk kellett és nagy segítséget
hetőséget kapni. A társaság másik fele kaptunk Benkő Ákostól, valamint
a Kerepes ifijeként vezeti a megyei II. Hollósy László létesítményvezetőkosztályú tabellát, ami jelzi, hogy ren- től, hogy lehetőséget és helyet bizgeteg tehetséges fiatalunk van.
tosítotanak az edzésekre és a mérkő– Több mint 200 gyerek rúgja a zésekre az egyetem pályáin. A régió
bőrt a Sport Klub 12 korcsoport- legnagyobb egyesületévé nőttük ki
jában. Közülük 5 korosztály szere- magunkat és reméljük, hogy az átapel a nyártól bajnokságban. Az el- lakítások után olyan szintre emelvárások szerint teljesítettek a fiata- kedik a létesítményhelyzet amilyet
lok?
egy ilyen szintű egyesület megér–Megfeleltek azoknak a követel- demel.
ményeknek, amit mi célul tűztünk ki
-tleléjük. Van aki a vártnál jobban vagy
gyengébben teljesített, de összesséMIKULÁS KUPA
Immáron 6. alkalommal rendezik meg Isaszegen a 4+1-es Futsal Kupát. Időpont: december 13-14. Nevezési határidő: december 10. Nevezési díj: 15.000.-ft/ csapat
Jelentkezés,bővebb információ: Tokai Norbert 06-70-28-30-588

Vívás – kard junior világkupa

Gáll és Gémesi bronzérmes
Remek vívóeredmények születtek a hétvégén. Gáll Csaba és Gémesi Bence a dormageni junior
kard világkupán bronzérmes lett,
Horváth Eszter és Liszkai Tamás
tőr utánpótlás versenyeken szerzett aranyérmet, Gémesi Huba
pedig kard gyermek versenyen
lett harmadik.
Gáll Csaba a november 22-ei, dormageni húsz év alattiak világkupáján a 139
fős mezőnyben ért el 3. helyezést. A
legjobb négyért az olasz Navarriat verte 15–11 arányban. A döntőbe jutásért a
későbbi győztes orosz Savich-tól kapott
ki 10–15-re. Gémesi Bence, ugyancsak
harmadik lett, mivel a bronzéremért külön nem vívnak a világkupákon, így két
3. helyezettet díjaznak. Bence a négyért
az amerikai Zuck ellen vívott, akit egy
tussal vert meg. A döntőbe jutásért honfitársától, Iliász Nikolásztól kapott ki
8–15-re. A 18 országból nevezett versenyen így három magyar is a legjobb
négybe jutott. Gáll Csaba edzője: Varga

József, Gémesi Bencének pedig Bokor
Gergely a mestere.
Utánpótlás aranyak Körmenden
Fülöp Mihály emlékversenyt rendeztek
a tőr utánpótlás korosztálynak. A gyermek leányoknál Horváth Eszter remek
vívással a dobogó legfelső fokára állhatott fel a 38 fős mezőnyben, edzője Steiner Ádám. Az újonc fiúk mezőnyében
Liszkai Tamás győzött, akinek idén ez
már a második versenye, amit megnyert. Edzője: Fekete Gábor. A 14 év
alattiak (újonc) korosztályában, a lányoknál Horváth Eszter az 5., Varga
Anett a 6. és Varga Bea a 8. helyen
végeztek.
A Reménységek körverseny egyik állomása a nagykanizsai vívóklub volt. A
kard utánpótlás korú versenyen gyermek korosztályban, a GEAC vívói közül Gémesi Huba a 3. helyezést szerezte meg, míg Bancsics Máté a 6. helyen végzett. A versenyen 28-an indultak. Edzőjük: Bokor Gergely. Zsőzső
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
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
* Eladó Gödöllőn,az Antalhegy lábánál egy 62 nmes, 3.emeleti 1+2 félszobás körpanorámás
téglaépítésű társasházi lakás. Iár.:16,8 millió Ft.
Érd.: (20) 339-8589
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett
telken családi ház 2 lakással sürgősen eladó.
I.lakás:75nm
összkomfort,
II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön
közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának
ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes,
csendes részén de a központ közelében eladó egy
nagyon hangulatos, sarok telken elhelyezkedő, '43ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház,
mely 2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2
szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel
található. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2
nagyságú, tégla építésű melléképület található,
melyben garázs, nyári konyha található. A kertben
termő gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben:
Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 7,5 MFt
Tel: 70/312-5965, 20/928-3938
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* Eladó 1 szobás lakás az Erzsébet Kir. Krt-on
Iár: 7.5 M FT (20) 804-2102
* Akciós áron Eladó új építésű ikerházfél
Gödöllőn! 3 szoba + nappali, 450 nm-es
telekrésszel terasz garázs. Kombicirkó radiátorokkal. Jó közlekedésnél! 2008. novemberétől
költözhető Kulcsrakész ár: 23,5 MFt GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT
20
772-2429
www.godolloihaz.hu
* 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 20-7722428
* Kossuth L. u-i jó állapotú 2 és 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

* Gödöllőn 5325 négyzetméteres, 7,40 AK szántó
eladó. Irányár: 3,1 millió Forint. Telefon: (20) 9349
013

* ÖNERŐ NÉLKÜL, garantált hitelre! Veresegyház
új építésű részén szocpolképes lakások eladók!
40m2-95m2-ig, már 9,9 MFt-tól! 20 539-1988

* 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

* Minimális, vagy 0 Ft önrésszel!! Veresegyház
Ligetek részén az Ön által kiválasztott saját tulajdonú telkeinkre felépítjük álmai házát! 20 5391988

* BEVEZETŐ ÁR! Új építésű garázsösszekötéses 2
szoba + nappalis ikerház kulcsrakészen Szadán
már 22,9 MFt-ért , 3 szoba+ nappalis 23,76 MFttól 500 nm-es telekrésszel. (20) 772-2429

* Eladó házrész Gödöllőn az Alvégben 60nm-es ,
540 nm-telekrésszel , tégla , konvektoros . Iár 9,6
MFt 20 804-2102
* Eladó Gödöllőn magasföldszinti tégla, konvektoros 2 szobás lakás Iár 12,5 MFt 20-804-2102
* 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
ELADÓ Iár 31,9 MFt GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
20-7722429
* 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 11,5 MFt 20-7722428

-Bel-budai 1 szobás lakás XI ker.
Kosztolányi térnél 12,8MFt.
-Új építésű 122m2 családi ház
323m2 telekkel garázzsal 28,4 MFt.
-Lakókertben új építésű 120 m2 nappali + 3 szobás családi ház terasszal
garázzsal kulcsrakészen 28,4MFt.
-Kertvárosban 321 m2 telken egyszintes 95 m2 2 szobás ház 14.5MFt.
-Királytelepen 620 m2 telken 75 m2
2 szobás családi ház 14.9MFt.
-Városközpontban 48 m2 nappali +
1 szobás felújított ház 15.9MFt.
-Petőfi tér újszerű tégla cirkós
nappali + 2 szobás lakás 19.5MFt.
-Kossuth u. újszerű tégla cirkós 53
nm-es 2.em.-i lakás 17.8MFt.
-Keresünk 80 m2 kiadó ingatlant
gyorsétterem céljára.
-Keresünk eladó 10 000 m2 belterületi telket, kereskedelmi célra.

* 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 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a
legjobb áron! Festés, burkolás, parkettázás, vízvillanyszerelés, ablakcsere. Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése referenciákkal.
Hívjon bizalommal! 20 944-7025
* Gödöllőn az Antalhegyen összközműves, aszfaltozott utcában 486 nm-es (17 m-es utcafronti szélességű) belterületi, építési telek. Víz, csatorna a
telken. Iá: 9,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
*
Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es
telekkel, melléképülettel. Iá: 17,2 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
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* Gödöllőn Kastély közeli csendes zsákutcában
120 nm alapterületű, belül részben felújított, 3
szobás családi ház műhellyel (telephely engedély,
ipari áram) 556 nm-es telekkel. Iá: 18 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn csendes belvárosi utcában 100 nm
alapterületű, jó állapotban lévő 3 szobás családi
ház 600 nm-es telekkel. Iá: 21 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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: 14 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn belvárosi, téglaépítésű háztömbben
nappali (34m2) + 4 szobás, reprezentatív belső
kialakítású, 120 nm-es, erkélyes polgári lakás.
Egyedi fűtés, klíma, redőnyök, masszázskád, parketta burkolat, pincerész, közös udvar. Iá: 26 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított, 3. emeleti lakás. Új burkolatok, új
víz-és villanyvezetékek, új beép. konyhabútor). Iá:
12,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

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

* Gödöllőn 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 nmes, örökpanorámás, parkosított telek). Iá: 35 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn aszfaltozott utcában, 1284 nm-es,
belterületi építési telek (20 m-es utcafront).
Csatorna a telken belül, víz, villany, gáz az
utcában. Iá: 16,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* Gödöllőn TELEK ÁRBAN eladó a Blahai részen
2034 nm-es panorámás telken 60 nm alapterületű,
1 szobás épülettel, 80 nm-es pincével. Iá: 19,8
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*
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 1998ban felújított, kiváló fekvésű, 133 nm alapterületű,
4 szobás földszintes polgári családi ház. (pince,
garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá: 35 mFt. Tel.
0620/9194-870
* Veresegyház mellett 160000 Ft/ nm-es áron
újépítésű 155 nm-es sorházi lakások eladók, melyhez gépkocsitároló is tartozik. Érd:06-30-667-3889. 100/3938
* SÜRGŐSEN ELADÓ Aszódon 2007-ban épült
120 nm-es, jó elrendezésű 4 szobás, amerikai
konyhás ikerház fél. I.á.:20M Ft.06-30-667-4812. 117/5216
* Gödöllő kp.-ban újépítésű társasházban Eladó
vagy Kiadó egy 63 nm-es, első emeleti, 2 szobás
egyedi lakás, azonnali költözéssel.I.á.:22 M Ft v.
120000 FT/ hó +rezsi+ kaució. 06-30-677-38-89.
79/4465

* Gödöllőn az Alvégben 32 nm-es sorházi
(galériás) stúdiólakás kis kerttel ELADÓ! Ára:8.2
M Ft. 06-30-667-38-89. 79/3042
* Gödöllőn, kertvárosban 100 nm-es 3 szobás, konvektoros, kertes családi ház KIADÓ. 100000
Ft/Hó/Rezsi/ 2 havi kaukció. 30-629-0190. 79/5064
* Gödöllő kp.-ban kétszintes 120 nm-es , 4
szobás újszerű lakás, terasszal, saját kocsi beállóval Eladó.I.á.:35 M Ft.06-30-629-0190. 79/5220
* Gödöllőn a kertvárosban ELADÓ egy most épülő
ikerház mindkét lakása. ,mérete 137 nm . 5 szoba,
gardrób, szintenként fűrdő, saját kertrész és garázs
tartozik.I.á.:29,5 M Ft.06-30-629-0190. 79/3987
* Szadán 1300 nm-es telken, 120 nm-es , 4
szobás étkezős, szerkezetileg kifogástalan
állapotú családi ház ELADÓ!I.á.:19,9 M Ft.30-6290190. 114/4430
* Kazinczy krt.-on földszinti, tágas-világos 59
nm-es , 2 szobás lakás eladó.Ára:12 M Ft.06-30677-38-89. 79/5040
* Egyetemhez közel, 1 emeleti, 65 nm-es , 2
szobás lakás cirkó fűtéssel, felújított állapotban
ELADÓ. Beépített konyhabútor gépekkel, légkondi,
műanyag nyílászárok stb.I.á.:19,5 M Ft.Tel.:06-30667-38-89. 79/5251
* Veresegyháza "Rózsadombján" ELADÓ egy 2
utcára nyitott 700 nm és 735 nm-es panorámás
telek.(Víz, villany, gáz telken belül, csatorna az
utcában) I.á.:11 M - 14 M Ft.06-30-667-38-89.
76/5083
* Veresegyházán 120 nm -es nappali + 3 szobás,
amerikai konyhás, újépítésű 2 ikerház fél ELADÓ. A
nappali kertkapcsolatos, 25 nm-es teraszra nyílik.
Í.á.:26,5-26,5 M Ft.06-30-629-0190. 76 /3493
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások eladók. Tel: (30)
946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében,
most épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK!
Érd: (30) 946-7702
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db
25 m2-es épületekkel közművesítve eladó. Érd:
(30) 946-7702
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás
építési telek családi okok miatt eladó. Tel: (30)
946-7702
* Eladó Pásztó Kertvárosban, Mátrakeresztesen
egy 580 m2-es teljes közműves építési telek
(nyaraló /családi ház), gyönyörű panorámával. Érd:
(20) 242-5551
* GARÁZS ELADÓ (dupla) GÖDÖLLŐ KOSSUTH
LAJOS UTCÁBAN. Tel: (20) 352-7445
* GÖDÖLLŐN, HARASZTBAN GARÁZS ELADÓ. Tel:
(30) 2411-602
* IKERGARÁZS ELADÓ Gödöllőn a Kossuth Lajos
utcában. 2 autó kényelmesen parkolható, külön villany, vízóra. Tel: (30) 9428-275
* Gödöllő, Határjáró utcában eladó 1066 m2-es,
üdülőövezeti 3%-ban beépíthető telek, kerítés, kút,
villany van, fiatal gyümölcsfákkal beültetve. Ára:
4,8 M. Tel: 30/9545-917
* Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-es
telek, termő gyümölcsössel 650 ezer Ft-ért eladó.
Tel.: 30/375-4849.
* 20 m2-es üzlethelyiség főútvonal mellett
ELADÓ vagy KIADÓ. Tel: 20/532-7275
*
ELADÓ vagy KIADÓ VÁCSZENTLÁSZLÓ
KÖZPONTJÁBAN 70 m2-es BEVEZETETT ÜZLET.
További részleteket telefonon vagy személyesen:
(30) 576-2728
* 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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*
Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT
SÜRGŐSEN ELADÓ árukészlettel, berendezéssel
vagy anélkül. Főútvonal mellett, forgalmas helyen.
Tel: (20) 9716-172
* Gödöllőn négyemeletes palotakerti házban 61
m2-es 1. emeleti, parkra néző, egyedi fűtésmérős 2
szobás lakás eladó. Iár: 11,5 M Ft. Érd: (28) 410-359
* Eladó Gödöllőn a Szt. János utcában 1. emeleti,
64 m2-es, gázkonvektoros, felújított lakás. Iár:
12,5 millió Ft. Érd: (70) 609-8471
* Eladó Gödöllő zöldövezetében 65 m2 lakás 8
lakásos társasházban garázzsal. Fotók
megtekinthetők www.ittaddel.hu/lakás internetes
címen. Tel: (20) 3494-316
* Gödöllőn a Kertvárosban a HÉV megállóhoz 5
percre téglaépítésű 66 m2-es 2 szobás összkomfortos kis rezsijű ikerház fele eladó. Tel: (28) 418339, (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
* Eladó Gödöllőn a központban, a Tűztorony
Házban 35 m2-es, 1 szobás új lakás. Klíma, felszerelt konyha, riasztó, redőny. Azonnal költözhető.
Érd: (30) 2222-686
* Eladó Gödöllőn az Ambrus közben 2 szobás 55
m2-es magasföldszinti jó fekvésű lakás szép
környezetben, reális áron. Tel: (20) 351-5974
* Eladó Gödöllő, Szent János utcában másfélszobás, 40 m2-es fölszinti lakás. Felújításra
szorul. Iár: 9,8 M Ft. Tel: (20) 328-9666
* Gödöllő Paál László köz 4.-ben 2. emeleten másfél
szobás téglalakás eladó! Szépen felújított (galériás).
Iár: 11,5 M Ft. Érd: (70) 3420-200, (28) 769-192.
* ELCSERÉLNÉNK értékegyeztetéssel Szt. János
utcai, magasföldszinti, 65 m2 +(12+7m2 pince)
alapterületű, teljesen felújított lakásunkat gödöllői
3 szoba +nappali alápincézett családi házra. Tel:
(20) 482-7635
* Gödöllő központjában 2,5 szobás téglaépítésű
tehermentes öröklakás egyedi mérésű fűtéssel,
riasztórendszerrel, egyedi famunkákkal, beépített
konyhabútorral felújított állapotban eladó. Iár: 15
millió Ft. Érd: (30) 203-4910
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* Nyugdíjas házaspárral ELCSERÉLNÉM Tóalmás
fürdő-közeli, téglából épült, beépített padlással,
összkomfortos, havi rezsi: tizenötezer Ft-os családi házamat gödöllői egyszobás lakásra. Tel: (20)
621-5111
* Veresegyházon eladók 3 szoba + nappalis 96
m2, 112 m2 új, szocpol képes társasházi kertes
lakások akciós áron. Érd: (20) 974-8362

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és
külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztásban,
közművesítve. Tel: (30) 250-7981
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az
Ambrus közben csendes, nyugodt környéken 55
m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.:
(30) 562-3475

* SOS Gödöllőn, egyetemhez közel kétszintes többgenerációs ház teraszokkal, medencével, pincével, garázzsal nagy telken, korrekt áron, sürgősen
eladó. Kisebb felújítást igényel. Tel: (20) 9667362

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari
árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30)
562-3475

* Eladó Kistarcsán 114 m2-es mediterrán ikerház, gyalog 5 percre a HÉV-től csendes, betonos
utcában. http://dencs.freebase.hu. Tel: (20) 9965138

* Gödöllő központjában 1,5 szobás 44 m2-es
lakás eladó. Nagyon jó helyen van, HÉV,
buszmegálló 1-2 percre. Iár: 9,4 millió Ft.
Ingatlanosok kíméljenek. Érd: (20) 3688-706

* Szada központjában eladó egy 3 szoba
összközműves családi ház melléképülettel,
borospincével 200 nöl telekkel. Ár: 16,5 millió Ft.
Tel: (20) 379-1920

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

*
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

* Gödöllőn a központban, 2 szobás, 4. emeleti,
konvektoros lakás eladó. Irányár: 11,7 M Ft. Tel:
(20) 360-5847

* Eladó 200 m2 szuterén, 160 m2 1. szint, 70
m2 padlásterű (4 szoba 2 fürdőszoba 40 m2 nappali) tágas terű 1980-ban épített családi ház,
nagyfenyvesi részen 47 M Ft-ért. Érd: (30) 9528228, g.pif@freemail.hu
* Gödöllő, Antalhegyi 79/A 135 m2-es sorházi
téglalakás, 3 szoba, nappali, garázs, kert +40 m2
beépített tetőtér, cirkófűtés, szép állapotban, tulajdonostól eladó. Alacsony rezsi! Ár: 25,9 M Ft. Tel:
(30) 645-4273
* Panorámás 2 lakásos ház Antalhegyi úton közel
600 nöl telekkel 35 M Ft irányáron eladó.
Délutántól: (30) 238-5413
* Remsey körúti 1. emeleti 61 m2-es szép lakás
eladó pincerekesz + tárolóval. Ár: 17 M Ft. Tel:
(30) 9133-789
* Gödöllőn, a Kazinczy lakótelepen 2 szobás 3.
emeleti erkélyes 60 m2-es lakás eladó. Iár: 11,8 M
Ft. Érd: (30) 439-0474
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* Gödöllőn kétszobás 57 m2-es 1. em. gázkonvektoros lakás eladó a János utcában buszpályaudvartól 2perc, 12,9M Ft. Billenő-ajtós betongarázs a
Patak téren eladó. 2,5M Ft. Érd: (20) 226-8723,
(28) 411-745
* Gödöllőn, új építésű, szocpolképes ikerház
eladó. 140 m2-es, nappali, konyha-étkező, 3 szoba,
2fürdő, garázs, kertkapcsolatos terasszal 324 m2es telken. Központhoz közeli, csendes. Iá: 28,4MFt.
Tel: (30) 402-0488
* Remsey körúton igényesen kialakított és felújított 61 m2-es, 2szoba, étkezős, erkélyes, tágas,
világos, első emeleti lakás eladó. Iá: 17,4MFt. Tel:
(30) 402-0488
* Keresek eladó lakást Gödöllő, Központban 1,5
szobástól 2,5 szobásig. Tel.: 0630-337-0700.
* ELADÓ CSALÁDI HÁZ, Gödöllő, Knézich utca:
130 m2-es, 4 Szobás önálló ház, 590 m2-es
panorámás saroktelken eladó. Irányár: 16.500.000
Ft. Tel: 0630-919-5960. Sorszám: 2688.
www.ingatlanvadasz.hu. – A POSTÁVAL SZEMBEN.

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

* MOGYORÓDON IPARI TERÜLETEK,
SZÁNTÓK, LAKÓPARKNAK ALKALMAS TERÜLETEK ELADÓK NAGY
VÁLASZTÉKBAN!
* KIADÓ IRODA:
* GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u.1. sz. alatt
(a Magyartölgy Ingatlaniroda mellett) 24
nm-es, igényes, földszinti irodahelyiség
(telefon, internet) hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj: 75 e. Ft/hó+ rezsi+ ÁFA.
* CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
* A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
eladó. Iá: 16,5 mFt.
* Királytelepen, 1080 nm-es, megosztható saroktelken, 1979-ben épült, nappali+ 3 szobás, családi ház eladó,
garázzsal, pincével. Irányár: 27 mFt.
* A Március 15. utcában (a központhoz
közel) 20 nm-es, különálló garázs
hosszútávra bérbeadó 12 eFt/ 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:
9000Ft/nm.
* BALATONLELLÉN, a központban, a
parttól 250 méterre, saroktelken
háromszintes, kétlakásos, 340 nm-es
családi ház, a földszinten működő
üzlettel eladó. Irányár: 68 mFt.
* LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
* 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.
* 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 Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, étkezős, erkélyes, 4. em., kitűnő
elrendezésű, jó állapotú, pano-rámás,
konvektoros lakás eladó. Iár: 13,8mFt.
* Az egyetemtől néhány percre 130
nm-es, nappali +3 szobás, 2003-ban
épült, kétszintes erkélyes lakás
extrákkal, garázzsal eladó. Iá: 34 mFt.
* A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás, 4. emeleti, jó állapotú lakás
eladó. Irányár:10,5 mFt.
* Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, kitűnő elrendezésű, 2,5 szobás, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 12,9 mFt.
* 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. Irányár: 60 mFt.
* CSALÁDI HÁZAK
GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKÉN:
* HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított családi ház melléképületekkel
eladó. Irányár: 23 mFt.
* ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5
szobás családi ház (pince, garázs, téli
kert, mosókonyha) eladó. Iár: 28,9 mFt
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* ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ FENYVES, Búzavirág
utcában: 1120 m2, 25 %-os beépíthetőségű telek,
víz, villany, gáz, csatorna az utcában. IRÁNYÁR:
17.000.000 Ft. HÍVJON MOST: 0630-919-5960.
Sorszám: 3278. INGATLANVADÁSZ KFT. www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllő, Kazinczy krt.: 54
m2, 2 Szobás, FSZT-i, erkélyes, egyedi fűtéses,
azonnal költözhetően eladó. IRÁNYÁR: 11.900.000
Ft. Tel: 0630-919-5960. Sorszám: 3250.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN
* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllőn, Knézich utca:
518 m2-es, panorámás, ikerház építésére is alkalmas telek, 30%-os beépíthetőséggel eladó.
Irányár: 9.500.000 Ft. Tel: 0630-919-5960.
Sorszám: 2896. INGATLANVADÁSZ KFT. www.ingatlanvadasz.hu
* LAKÁS ELADÓ Gödöllő Ker tváros, központhoz közel: 50 m2-es, 2 Hálószobás felújított
lakás eladó. IRÁNYÁR: 12.500.000 Ft. Hívjon
mos t! 0630-919-5960. Sor szám: 0923.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN
* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK FENYVES, Búzavirág
utcában: 1290 m2, 20 m széles, 25 %-os beépíthetőségű telek eladó. Víz, villany, gáz, csatorna az
utcában. IRÁNYÁR: 18.000.000 Ft. HÍVJON MOST:
0630-919-5960.
Sorszám:
3279.
www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ
LAKÁSOKAT,
HÁZAKAT,
TELKEKET
ADATBÁZISUNKBAN LÉVŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
NYOLC ÉVES HELYI ELADÁSI TAPASZTALATTAL.
INGATLANVADÁSZ KFT - A POSTÁVAL SZEMBEN.
Tel: 0630-919-5960 www.ingatlanvadasz.hu
* Gödöllőn a Remsey körúton ELADÓ vagy
hosszútávra KIADÓ egy igényes 64 m2-es
bútorozatlan 3. emeleti, 2 szoba + ebédlős lakás
azonnali beköltözéssel. Nagyszerű elrendezés,
egyedi vízórák, légkondicionáló, kábeltévé,
Internet. Uitt eladó egy 18 m2-es zárható gépkocsitároló a Remsey körút mélygarázsában. Érd: (30)
409-5926

* Gödöllő központjában a HÉV-től 5 percre lévő 4.
emeleti 1,5 szobás 55 m2-es távfűtéses panellakás kevés bútorral hosszútávra kiadó! 42
ezer/hó +2 havi kaució. Tel: (70) 533-5859
* Kiadó Veresegyházon az Öreghegyen 112 m2-es
3 szoba nappali, garázsos új ház üresen. Érd: (20)
974-8362
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL SZOBÁS
LAKÁS NOVEMBERTŐL KIADÓ. Tel: (70) 779-9173
* Gödöllő központjában, liftes házban 1,5 szobás
bútorozott lakás kiadó kultúrált személynek,
hosszútávra! Ár: 50.000 Ft/hó + rezsi! 2 havi kaució szükséges. Tel: (20) 392-5969
* 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
* Kiadó két szoba összkomfortos, berendezett
lakás. Kéthavi kaució szükséges. Tel: (20) 418-8801
* 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
* Szent János utcában első emeleti, 50 m2-es,
kétszobás, konvektoros lakás hosszútávra kiadó.
Érd: (30) 638-4947
* Egyszobás albérlet kiadó a kertvárosban 38
ezer Ft + rezsi. 1 havi kaució szükséges. Érd: (30)
584-5826
* Gödöllő, központjában másfélszobás lakás
hosszútávra kiadó. 2 havi kaució szükséges: Tel:
(20) 335-0027
* 30 m2-es, 1 szobás lakás alacsony rezsivel
nemdohányzó személy vagy pár részére kiadó. Tel:
(70) 451-4323
* Paál László közben 2. emeleti, 2 szobás, teraszos, összkomfortos, jó állapotú lakás decembertől
kiadó. 60 E Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel: (70)
213-8499

ALBÉRLET

* Szoba kiadó konyha, fürdőszoba használattal.
Érd: este (20) 5300-109

* Palotakert 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfort,
teljesen felújítva, új bútorral KIADÓ: 50 E +kaució.
(Internet, kábeltévé.) Tel: (30) 9446-816

* Azonnal beköltözhető albérlet kiadó! (Kör
utcában, konvektoros, másfél szobás.) Kéthavi
kaució szükséges! Tel: (30) 346-5408

* GÖDÖLLŐN ALBÉRLET KIADÓ. Érd: (28) 416449, (20) 226--3007
* Központban felújított, összkomfortos, 1 szobás
konyhás különbejáratú lakrész berendezetten vagy
anélkül kiadó. Tel: (30) 307-7314
* Háromszobás, második emeleti, felújított lakás
a központban kiadó. 60. 000 Ft/hó + rezsi. Kéthavi
kaució szükséges. Tel: (30) 2025-216
* Lakás kiadó Gödöllő központjában a Remsey
körúton. 60 m2-es, 1+2 félszobás, külön vízórás,
villanyórás, 3. emeleti, távfűtéses. Tel: (20) 2070530
* Gödöllőn Szent János utcában 52 m2-es
téglaépítésű, jó állapotú, bútorozott lakás kiadó.
Tel: (20) 3601-675
* Családi ház kiadó Gödöllőn. 2 szoba nappali,
konyha, fürdőszoba + garázs. 80.000Ft /hó. Tel:
(20) 9361-233, (28) 415-581
* Gödöllő központjában magasföldszinti 2,5
szobás konvektoros lakás + cserépkályhafűtéssel
kiadó. Tel: (30) 2411-602
* Gödöllő központjában kiadó 2 szobás 55 m2-es
erkélyes, déli fekvésű, konvektoros, felújított
lakás. Tel: (30) 683-4951
* Szadán albérlet kiadó új építésű házban két
szoba konyha, fürdő külön bejárattal, kocsibeállóval 60 E Ft +rezsi. Tel: (70) 364-7992

KIADÓ
* Gödöllőn az Állomás téren üzletnek, irodának,
raktárnak
is
kíválóan
megfelelő
80
négyzetméteres helyiség kiadó! A helyiség több,
évek óta sikeresen működő vállalkozás tőszomszédságában található. A 80nm2 igény szerint
további 40m2-vel bővíthető. Forgalmas helyen, a
vasútállomással szemben, a HÉV és a buszmegállótól néhány lépésre. Saját wc, vizes blokk, riasztó.
Már 65eFt/hó ártól, jó állapotban, korrekt tulajdonostól. Tel: (20) 9349013
* Kiadó Gödöllő Átrium Üzletház földszintjén a
belső udvarban 27 m2-es üzlethelyiség 2009.
január 1.-től. Érd: (20) 383-1291
* Gödöllő központjában a Szent Imre utcában 1.
emeleti 100 m2 alapterületű kétszintes ingatlan
közvetlen utcai bejárattal jó megközelítési és
parkolási lehetőséggel, +20 m2 két utcára néző
erkéllyel iroda vagy lakás célra, hosszútávra kiadó.
Érd: (30) 380-5875
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 50 vagy 100
m2-es üzlet januártól kiadó. Tel: (30) 9617-621
* Gödöllőn főút mellett 20 m2-es üzlethelyiség
KIADÓ vagy ELADÓ. Tel: 20/532-7275
* Gödöllő, Szőlő u. 4. sz. alatt kiadó utcára nyíló,
nagyméretű üzlet; parkolási lehetőség van. Érd:
(70) 615-7890

* Gödöllő, Kossuth L. u. 10. sz. alatt kiadó új
építésű
helyiség:
iroda,
sajtóközpont,
egyéb…használatra az 1. emeleten. Tel: (70) 6157890

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe alkalmi (beugrós)
szakácsot keresünk. Tel.: 30/913-8769.
* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ
kollégákat keres az alábbi munkakörök
betöltésére: autószerelő, karosszéria lakatos,
autóvillamossági szerelő. Kiemelt kereseti
lehetőség, teljesitménybérezés. E-mail: opelgaal@vnet.hu, cím: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67.
* Gödöllő központjában lévő sörözőbe szakképzett
pultos felszolgáló nőt felveszünk. Tel:06-70-3125965
* Regionális elektronikus média kereskedelmi
csapatába hirdetésszervezőket keres. Érdeklődni a
06 70 389 9967-es telefonszámon.
*
Gödöllőn üzemelő étterembe megbízható
takarítót keresünk 4 órában. Érd: 30/2239801
* Unatkozó egyetemistákat és bérkiegészítésre
vágyó fiatalokat keresünk könnyű fizikai munkára,
gödöllői munkahelyre. A munkaidő testre szabott.
Bérezés: nettó 400 Ft/óra. Érd: (20) 526-5553,
(20) 3874-183
* Eladó – pénztárosi munkakör betöltésére
fényképes, kézzel írott önéletrajzzal rendelkező
munkatársak jelentkezését várjuk szadai élelmiszer ABC-ben. Cím: 2101 Gödöllő Pf: 353
* BE, C, E, Páv 1 jogosítvánnyal, Belföldi árufuvarozói és targonca vizsgákkal állást keresek. Tel:
(70) 341-2522
* 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
* Szakképzett varrónőket keresek precíz, pontos
munkára. Több éves gyakorlat előny. Tel: (30) 3056038
* Útépítéssel, földmunkával foglalkozó Kft gödöllői munkahelyre keres ÉPÍTÉSVEZETŐT
mélyépítési, kivitelezési gyakorlattal, megfelelő
szakirányú végzettséggel, azonnali kezdéssel.
Alkalmasság esetén bérezés megegyezés szerint.
Érd: (20) 377-2830
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Időpont egyeztetés és információ: (28) 430-695
* FODRÁSZT KERESEK 5 éve jól működő szépségszalonba. Elvárásaim: kis vendégkör, amihez én
is biztosítok sok vendéget, jó szakmai gyakorlat.
Tel: Zabó Ágnes (30) 268-2084

* 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.

*
KOZMETIKUST, MŰKÖRMÖST KERESEK
VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL! Érd: (30) 8274281

* 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.
* Dísznövénykertész, kertépítő (nem szezonális
jelleggel) munkát keres. (8 éves szakmai tapasztalattal, kisteherautóval.) Tel: (20) 396- 6418

* Gödöllői sörözőbe fiatal pultos hölgyet
felveszek. Érd: (20) 373-6100.

* Esztergályost 700,- Ft-os bruttó órabérrel
gödöllői munkahelyre felveszünk. Bejárás a
részvénytársaság gépjárművével. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/a.
Postacím: 2101 Gödöllő Pf. 395. Telefon: (30)
659-7869.

* GALVANIC SPA arcápoló készülék forgalmazásához
keresek munkatársakat. Érd: (30) 645-7347

*
FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MANIKŰRPEDIKŰRÖST keresünk vállalkozóival exkluzív
gödöllői szépségszalonunkba; alakformáló,
masszőr, infraszauna és szolárium mellé. Tel: (30)
676-4335

* Multinacionális pénzintézet gödöllői igazgatóságára felsőfokú végzettségű munkatársat
keresek középvezetői beosztásba. Vargáné (30)
515-8128

* PEDIKŰR MANIKŰR, MŰKÖRMÖST keresek
gödöllői szépségszalonba. Gyakorlott, komoly
jelentkezőket várok. Tel: (30) 268-2084
* Háztartásának vezetésébe besegítek. Takarítás,
vasalás, gyermek és idős szülő gondozása. Tel:
(20) 476-0648
*
Gödöllői szépségszalonba FODRÁSZT,
MANIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST keresek. Érd: (30)
989-3652
* Ön rendelkezik főállással, csak kevés a
jövedelme? Szeretné, ha a családi kasszába plusz
pénz is kerülne? Kifejezetten másodállásba, rugalmas munkaidővel keresünk dolgozni akaró 25 – 40
év közötti munkatársakat. Feltétel: jó megjelenés,
kommunikáció és saját autó. Időpont egyeztetés:
(30) 2100-765
* 2008. december 1.-i belépéssel gödöllői munkahelyre számítógép szervizes munkakörben önállóan dolgozni tudó szakembereket keresünk.

* B kat. jogosítvánnyal, árufuvarozói vizsgával
fiatal, gödöllői gépkocsivezetőt keresek. Érd: (20)
9570-767, (20) 373-6100.

* Középfokú végzettségű, jó kommunikációs
képességgel rendelkező kollégákat keresek multinacionális cég gödöllői igazgatóságára. Vargáné
(30) 515-8128
* Kiemelkedő kereseti lehetőség! Gödöllőről, vagy
vonzáskörzetéből legalább érettségivel rendelkező
munkatársakat felveszünk tanácsadói munkakör
betöltésére. Barátságos környezetet, kiváló
munkahelyi légkört, kezdő anyagi támogatást,
ingyenes képzést ajánlunk. További információért
kérem, hívja a (30) 768-5852-es telefonszámot.
* Szobalányt és férfi kisegítőt felveszünk Gödöllő
– Máriabesnyői kisszállodába. Tel: (70) 381-4137
* VAGYONŐR, NYUGDÍJAS, MUNKÁT VÁLLALNA.
Tel: (70) 515-2984

SZOLGÁLTATÁS

* 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 024 óráig. Tel: (70) 613-5662.

Apróhirdetés felvétele Gödöllőn, @ Kossuth L. u. 1. alatt
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* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák,
házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T:
(20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Mikulás vacsora
Nem, nem csokiból… A jótékonykodásban
példamutató Szent Miklós, Anatóliában
volt püspök majd kétezer évvel ezelőtt. A
tengerparthoz közel, amerre ma luxusszállók serege várja a nyaralókat. A legendák
szerint becsomagolt pénzeket dobott be a
rászorulók ablakán, kéményén. Közel száz
éve azonban Mikulás mesebeli figurájának
Lappföld ad otthont, s rénszarvas húzta
szánkót.
Az ünnepeket mindig lakoma kíséri – ez
ősi hagyomány. Ezért December 5.-én
Mikulás vacsorát készítünk. Az ételekkel
végigkísérjük az ünnepelt állomáshelyeit,
ezért a vacsorát a fűszeres forralt bor után
lappföldi füstölt lazac vezeti be.
A püspök tetteire emlékezve a meleg
előétel csizma alakú, sült tésztába rejtett
húsos meglepetés lesz. A tésztában sütött
étel emlékeztet a becsomagolt ajándékra,
amit kíváncsian bontunk ki, meglepetés,
a tartalma. A tészta tompítja sütés
közben a hirtelen és erős hőhatást, a
lassú párolódás kedvezően segíti az ízek
harmonikus összeérését. A hatást növeli
a tészta ropogóssága, jó ellenpont benne
az omlós hús.
Kisázsia népszerű körete ezredévek óta a
kuszkusz (búzadarából, lisztből, sósvízzel
gyúrt, tarhonyánál apróbb tésztagolyók). A
joghurtban pácolt, gyömbéres csirke
vajpuhára párolódva koronaként ül majd a
spenótos-paradicsomos kuszkusz ágyon.
Lustán, mint a török szultán a párnáin.
Csak a szájunkat kell kitátani, hogy a
keleties ízvilág ínyünket csiklandja. (Ételutazástól idegenkedő gyerekek ezt a fogást
becserélhetik
rántott
sajtgolyókra,
mosolygós burgonyával – bár ilyet Mikulás
nem szokott enni.)
A deszert természetesen Mikuláscsomag
lesz. De nem szakszervezeti. Szaloncukrot
formáló palacsinta, mogyorókrémmel.
Virgács
nem
kényeztetés jár.

lesz,

vendégeknek

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

*
KÖLTÖZTETÉS: KÖLTÖZZÖN VELÜNK!
HÉTKÖZNAPOKON ÉS ÜNNEPNAPOKON IS. Akár
csomagolással, lomtalanítással egybekötve. Tel:
(20) 951-5654
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások
készítése. Tel: (28) 407-122.
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is.
Tel.: (30) 20-200-50
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország
egész területén, szükség szerint dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény.
Mindent és mindenkor! Molnár József Tel: (28)
421-134; (30) 9593-804.
* Ápolást, gondozást vállalunk otthonában és
személyre szabott betegszállítást. Érd: (30) 4361023,
(28)
417-183,
segitokez.nagyaniko@gmail.com.
*
GÖDÖLLŐ TERÜLETÉN
VÁLLALNÉK. Érd: (20) 950-3940

TAKARÍTÁST

* Villanyszerelés 0-24 óráig. Családi és víkendházak villanyszerelése. Hibaelhárítás. ELMŰ által
regisztrált! Tel: (20) 9352-138
* 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.

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

* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel: (70) 944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165
* FODRÁSZ házhoz megy! Gödöllő és Pécel
környékén, korrekt áron vállalok fodrászkodást,
hajápolást, vágást, sütést, festést, frizurakészítést, stb. Tel: (20) 206-8745
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
(20) 5231-094

* Párkapcsolat, sorselemzés számmisztikával,
jóslás Tarot kártyából. (70) 634-1306
*
Gyógypedikűr tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm
szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs.
Nyugdíjasoknak 800 Ft-tól is. 25 év szakmai háttér. Tel: 20/532-7275 Bárándi József

OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS
ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. DECEMBER 5-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
* TOP-TAN: Angol középfokú nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam (május-június): keddcsütörtök: 16.30-18.00-ig. Maximum 5 fős csoport. További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.
15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423744, mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: ’10 évesek vagyunk’ karácsonyi
akció: januárban induló kezdő tanfolyam (hétfőszerda: 18.45-20.15) maximum 6 fős csoportban
96 óra: 30% kedvezménnyel. További információk:
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-22475-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára,
érettségire felkészítés matematika, fizika, kémia,
angol tantárgyakból. További információk: 28423-744.
* Ha a könnyebb, eredményesebb tanulás a célja
jelentkezzen a tanulási képességet fejlesztő tréningre. www.drkisskatalin.hu Tel: (20) 388-4953
* Szakmai Személyiségfejlesztés! Alakítsa egyéni
szakmai stílusát szakember segítségével!
www.humanfejlesztes.hu Tel: (20) 388-4953
* Német oktatás kisiskolásoknak Gödöllőn a
központban, rugalmas időbeosztással, akár
hétvégén is. Tel: (20) 5210-354

* 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
* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS
LAKÁSOK MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT
ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: (20) 9361-233.
*
Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciával.
Tel: (30) 386-4456
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és
hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
*
KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS, GÉPI
FÖLDMUNKA, ÉPÜLETEK BONTÁSA; SÓDER,
TERMŐFÖLDSZÁLLÍTÁS. Tel: (30) 339-3280
* AUTÓÜLÉS-HUZATKÉSZÍTÉS Gödöllőn. Személy,
teher, kisbuszra. Többféle minőségű anyagokból.
Pap István. Tel: (20) 544-7532

ADÁS ~ VÉTEL
* 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.
* Eladó egy tökéletes állapotú (soha nem javított,
karc és kopásmentes) ezüst színű SAMSUNG
síkképcsöves 72cm-es (29") TV minden tartozékával mellékelve (távirányító, használati utmutató,
eredeti doboz, stb). Fontosabb paraméterek: 100
helyes csatornatárolás, Teletext, magyar menü,
Dolby sztereó hangzás, 2 scart ki/bemenet, svideo bemenet, kompozit bemenet, képzajszűrés.
Ár: 25eFt Tel.: 70/6327662
* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
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* TÜZIFA ELADÓ. Érd: (70) 574-7450

* 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) 2126315
* 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.
*
GYÁRI ÁRON eredeti Jade köves gerincMASSZÁZS-ÁGYAK 249.000 Ft-ért eladók. Tel:
70/978-7777
* Kedves Anyukák és Nagymamák! Gödöllőn, a
Patak téren a „Margaret Divatruházat”-i üzletünk
babasarokkal bővült. Kizárólag márkás, nem, vagy
alig használt gyermekruhákat kínálunk 0-6 éves
korig.
* Kondigépek! Weider, Pro-form, Welso amerikai
szobakerékpárok, futópadok, sífutók nagy
választékban,
kedvező
árakon
eladók.
www.a1sport.hu Tel: (20) 329-9694, (20) 3299695
* 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
* Csokoládé üzlet bezárása miatt áron alul eladó
„Musetti” kávéfőző gép, „Bras” típusú
csokoládékészítő berendezés, jégkása készítő gép,
digitális mérleg, pénztárgép, hűtőgépek,
klímaberendezés és az üzlet teljes bútorzata. Érd:
(30) 500-2432
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: 28/412-230
* Arnold Sport AKCIÓ! Új és használt fitness
kondigépek hatalmas választékban megtekinthetők
kistarcsai
bemutatótermünkben.
www.arnoldgold.hu Tel: (30) 9510-769
* KIÁLLÍTÁSOKBÓL MARADT HÁZTARTÁSI KUKÁK
ELADÓK! Kerekes: - 80L: 4500 Ft, - 120L: 6000
Ft, - 240L: 8500 Ft. Tel: (20) 329-9695

* Tüzifa és gázkonvektorok eladó. Tel: (20) 9611688
* Új női bőrruhák: S-méretű világos kosztüm
(20e), M-es fekete kabát (15e), L-es fekete dzseki
(15e), 38-as kávébarna 3./4-es kabát (10e), 42-es
hosszú fekete alj (10e), 40-es zöldes mappakabát
(5e), diplomatatáskák (5 és 8e) és egy Gulden
Spuki tip. kondigép digitális kijelzőkkel (15eFt).
Tel: (20) 358-5309

* Eladó 4 db Michelin Alpin 175/70 R13 használt
téli gumi 12.000, nagyméretű ülőgarnitúra
(260×210), TV állvány (140×60), Könyvespolc
(170×160), lehetőleg egyben 60.000. Tel: (20)
2238-837

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Alig használt Vredestein Comtrac 195/70R 15C
104R téli gumiabroncs felnivel (Boxer, Jumper,
Dukato) 4 db eladó. Ár megegyezés szerint. Tel:
(30) 9500-583
* Jó állapotú 205/65/15 VREDASTEIN SNOWTRAC 2 téli gumi (4db) eladó. Érd: (70) 381-2807

EGYÉB
* TÜNDÉR-KÉPMÁS! Fénykép alapján elkészítem
az Ön vagy gyermeke, rokona, barátja tündér-festményét. Megrendelés: tunderkep.mas@gmail.com
* 40-es, csinos, 171/62 kg, szép arcú, diplomás
nő hagyományos értékrenddel, egzisztenciával
hasonló úriember társát keresi. citrom09@citromail.hu
*
Egyedülálló 60-as hölgy egészségügyi
végzettséggel komoly kapcsolatot keres Gödöllő és
környékéről. Tel: (20) 965-1808
* 50 éves 185 cm magas diplomás férfi, 40-50
év közötti csinos, jó alakú, ápolt, vonzó hölgyet
keres tartós kapcsolat céljából. Tel: (70) 5088727
* Egyedülálló fiatal hölgy (állami gondozott volt)
támogatókat keres ingatlan jutáshoz. Számlaszám:
OTP 11773425-01842722. Tanuláshoz laptopra is
szüksége lenne. Tel: (70) 317-4394
* Jutányos áron átadnám 2008. 12. 20.-tól 26.ig tartó 1 hetes gyulai 2 szoba (egy konyhás, egy
konyha nélküli) üdülési jogomat. Érd: (20) 5395425
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, akác-hárs,
selyemfű és vegyes méz 1060 Ft/kg + üveg.
Napraforgó 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913
* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros 120Ft/kg,
zöld 150 Ft/kg, sütnivaló: 40 Ft/kg. Gödöllő
területére 60 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
* 10 hetes fajtatiszta Fox Terrier szuka kiskutyák eladók! Tel: (30) 210-4853
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Beküldési határidő:
2008. december 4.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
dr. Takács Irma, Akácfa u. 21. ,
Kommár Ferenc, Kazinczy krt. 23.
A Trafo Club belépőjét nyerte:
Zelnikné Török Ilona, Palotakert 9. ,
Botlik Györgyné, Arany J. u. 14/a.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Gelle Imre, 2600 Vác Széchenyi u. 4-6.,
Berze Tiborné, Magyar Kázmér köz 2.

Adventi vásár
2008. december 1-23-ig, 10-18 óráig
Az Erzsébet királyné Szálloda
udvarán
ipar- és kézműves vásár, forraltbor,
kürtőskalács, sültgesztenye, lacikonyha
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

