
A Nemzeti Együvé Tartozás Napját ne-
gyedik alkalommal rendezték meg Gö-
döllőn. A Gémesi György által életre
hívott kezdeményezést első alkalom-
mal 2005-ben rendezték meg először a
határon túli magyarság kettős állam-
polgárságáért megtartott, szomorú
eredménnyel végződött népszavazás
első évfordulóján. Egy évvel később
létrejött a Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítvány, amely célul tűzte ki, hogy
minden esztendőben gálaműsort szer-
vez, amin a történelmi határokon belül
élő magyarság fiataljai mutatkoznak be
egy művészeti ágban. Az alapítvány
kuratóriumának elnöke Mádl Dalma
asszony, tagjai: Jókai Anna, Maczkó
Mária, Keményné Koncz Ildikó,
Czigány György, Kósa Ferenc, Visz-
lói Tamás és Boros György, Kószó
Péter. Gémesi György őket is köszön-
tötte beszédében, amelyben elmondta,
a Nemzeti Együvé Tartozás Napja az-

ért jött létre, hogy se-
gítsen túllépni a nép-
szavazás kudarcán, a
kesergésen, bánaton, s
utat nyisson, segítsen
megszólítani a jövő
generációját, a Kárpát-
medencei magyar fia-
talokat határainkon in-
nen és túl. Így az elke-
seredésből megindult
egy építkezés, aminek
eredményeként létre-
jött az alapítvány. Az-
óta évente a határon túlról és az anya-
országból hívnak meg fiatalokat, s ők
mutatják be, amit a magyar művésze-
tekből, a magyar irodalomból, a ma-
gyar zenéből tudnak, abból, ami össze-
kötött minket több mint ezer esztendőn
keresztül itt, a Kárpát-medencében, s
ami még mindig kapaszkodót ad so-
kunk számára.

– Ma nem nagyon tudják azt, hogy
mi a Nemzeti Együvé Tartozás Napja.
A készség megvan nagyon sokunkban,
hogy tegyünk valamit azért, hogy ne
múljon el több mint ezer esztendő a kö-
vetkező tíz-húsz-harminc-ötven évben
csak úgy – fogalmazott Gémesi
György. – Ne oszlódjon föl, ne essen
szét ez a nemzet, szokták mondani,

mint az oldott kéve. Maradjon meg va-
lami, ami erőt adhat nekünk, s ami
meggyőződésem ma, hogy erőt is ad
nagyon sokunknak abban a hihetetle-
nül kemény versenyben, mert senkit
nem érdekel, hogy kik vagyunk, hogy
honnan jöttünk, hogy hova tartozunk.
A cél az eredmény. 

(folytatás a 3.oldalon)
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IV. Nemzeti Együvé Tartozás Napja

Hogy legyen a magyar nemzet!
Az Erzsébet királyné Szálloda patinás épülete adott
otthont a Nemzeti Együvé Tartozás Napja ünnepi mű-
sorának december 7-én, vasárnap. A zsúfolásig meg-
telt díszteremben megrendezett program során, az
idén a Kárpát-medence népmesevilágából kaphattak
ízelítőt a vendégek, Erdélyből, Csángóföldről, Duna-
szerdahelyről, a Vajdaságból és térségünkből érkezett
mesemondók segítségével, akik közül többen szülőfa-
lujuk zenéjét és dalait is bemutatták az est folyamán. 

December első napjaiban jellemzően
lázas izgalom keríti hatalmába a gye-
rekeket, ugyan, kerül-e valami a kis-
cipőbe, kiscsizmába. A nagyszakállú
Mikulás városunkba is ellátogatott,
hogy a Petőfi Sándor Művelődési
Központban találkozzon a gyerekek-
kel. A Mikulásvárást a Gödöllői Fia-

tal Művészek Egyesületének műsora
tette emlékezetessé az idén. A zsúfo-
lásig megtelt színházteremben a
„Megkésett ajándék” című műsorral
várták a gyerekeket. Az előadáson,
amelyben számos népszerű dal csen-
dült fel, Télapó, Télapóné és a ma-
nócskák nem voltak könnyű helyzet-
ben. Még a közönség segítségét is
igénybe kellett venniük, hogy vala-
mennyigyermek kívánságát teljesíte-
ni tudják – igaz, volt amit csak jelen-
tős késéssel tudtak valóra váltani.

(k.j.)
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Befejezéshez közelednek a
munkák a besnyői csomópont-
nál.  Már csak a műszaki át-
adás van hátra, s a tervek sze-
rint erre még a héten sor kerül.
Az üzembehelyezett lámpa né-
hány napig próbaüzemben mű-
ködik majd, ezt követően tör-
ténik meg a végleges beállí-
tása.  A Szabadság úti csomó-
pont átalakítása során útpálya
korrekciót végeztek az elmúlt
hetekben, ami mind a gépjár-
mű-, mind a gyalogosközleke-
dést érintette. Járdaszigeteket
alakítottak ki és burkolati mun-
kákat is végeztek.  

Az átalakításért hosszas küzdelemet
folytatott a gödöllői önkormányzat. A
most kialakított lámpás csomópont az
eddigieknél jóval biztonságosabbá te-
szi a közlekedést ezen a területen.

Bár az út nem a város, hanem a Ma-
gyar Közút Kht. tulajdonában van, a
város eredményes pályázata tette le-
hetővé a beruházást.  A gödöllői ön-
kormányzat 13.051.000 fo-
rintot vállal az 53.520.000
forintos beruházásból, a fenn-
maradó összeget pályázati
úton nyerte el.A Közút Kht.
ennek  felhasználásával va-
lósította meg az átépítést.
A héten befejezik a Dárda
utcánál kialakított új busz-
megálló munkálatait is. Itt
egy  korábbi csatornát bon-
tottak  vissza. Az 50 cm át-
mérőjű cső helyére 80-as

került. A cserére azért volt szükség,
hogy a Királytelepről a 3. számú főút-
ra lezúduló csapadék megfelelő cső-
vezetéken jusson el a befogadóig. Ez-
zel egyidőben végezték el a busz-

megálló korszerűsítését is. A felújítás
után korszerű, viacolor burkolatú,
akadálymentes megállót használhat-
nak a gödöllőiek. 

Elkészült és ismét járható a gyalo-
goshíd a Szabadság úton, a buszpá-
lyaudvarral szemben. Az elmúlt hó-
napokban a hídszerkezetet teljesen
felújították, ezen a szakaszon szüne-

telt a gyalogosforgalom. A korszerű-
sítésre 10 millió forintot fordított az
önkormányzat. A műszaki átadásra
várhatóan a héten kerül sor. 

Kép és szöveg: kj

A BKV sztrájkot hirdető, a cég mun-
kavállalóinak mintegy felét képviselő
szakszervezetei nem támogatják sem
a HÉV, sem az agglomerációs autó-
buszvonalak eladását – jelentette be a
sztrájkbizottság. Úgy látják, hogy az
ágazatok eladása a finanszírozás kér-
dését nem oldja meg, azzal csak a fe-
lelősséget és a megoldatlanság prob-

lematikáját tolják tovább. Ha nem ol-
dódik meg a BKV finanszírozási
problémája, akkor a szakszervezetek
december 15-én félnapos munkabe-
szüntetést tartanak. 
Lapzártánk idején még nem dőlt el,
mikor tartják a következő sztrájkot a
Vasúti Dolgozók Szabad Szakszerve-
zetének (VDSZSZ) tagjai, a vissza-

számlálás azonban megkezdődött.  A
legutóbbi tárgyalást követően ugyanis
Bárány Balázs, a VDSZSZ alelnöke
bejelentette: amennyiben nem szüle-
tik megállapodás, kilenc napon belül
elindítják a sztrájkot.
A VDSZSZ alelnöke hangsúlyozta:
elfogadhatatlan, hogy a há-rom kisz-
ervezett társaságból a MÁV Cargo

munkavállalói megkapják a
250 ezer forintot és a 10
százalékos bérfejlesztést is,
miközben a má-sik kettőnél
dolgozók semmit sem kap-
nak. 
A MÁV továbbra is tartja ma-
gát korábbi álláspontjához,
miszerint nem tudja teljesíteni
a szakszervezeti követelése-
ket. Sigulinszki Tibor, a
MÁV Zrt. szóvivője úgy nyi-

latkozott, hogy  az előrejutást az akadá-
lyozza, hogy a VDSZSZ a kollektív  sz-
erződés hatályát a vasúttársaság által
javasolt egy év helyett több évre sz-
eretné kiterjeszteni. Közölte: a sztrájk
esetén még elégséges szolgáltatásról és
a VDSZSZ követeléseiről egyáltalán
nem közeled-tek az álláspontok.

Bár már egy éve van közgyűlési
határozat arról, hogy mobilte-
lefonnal is lehessen BKV-je-
gyet vásárolni, tegnap került a
téma a Főpolgármesteri Kabi-
net elé. A technológia beveze-
téséhez külön jogszabályt kell
majd alkotnia a főváros köz-
gyűlésének, azután a BKV Zrt.
közbeszerzési pályáztatással
választja ki a szolgáltatót.

Egy forint híján 500 forint lenne az
ára a mobillal megvásárolható jegy-
nek, ami hétköznap egy, hétvégén és
éjszaka másfél órán át lenne érvé-
nyes. Két technológiai megoldás jö-
het szóba: az SMS- és a WAP-alapú.
A gond az, hogy mind-
kettőnek vannak hátrá-
nyai. SMS-jegyet a kül-
földiek csak akkor tud-
nának váltani, ha magyar
szolgáltatónál vásárol-
nak valamilyen mobil-
szolgáltatást. A WAP pe-
dig bonyolultsága miatt
külön GPRS-előfizetés-
sel és speciális, drágább
készülékekkel használ-
ható csak, nem véletlen,
hogy az autópálya- és a parkolási díj
is SMS-alapú.
Továbbá ahhoz, hogy ellenőrizhető
legyen a jegy, az ellenőröknek is kell
mobiltelefont venni.
A kezdeti időszakban a jegyvásárlás 3
százalékát bonyolítanák mobillal a
BKV kalkulációja szerint, ami a fél-
éves tesztidőszakban 340 ezer jegyér-
tékesítést jelentene. Ez 25 millió fo-
rintnyi jutalékot hozna a rendszer
szolgáltatójának.
Mindegy azonban, hogy mobilon

vagy pénztárban vásárolunk, minden-
képpen többet fizetünk januártól.
Átlagosan 7,9 százalékkal nőnek
ugyanis január 1-jétől a BKV tarifái,
a Főpolgármesteri Kabinet kedden
úgy döntött, hogy ezt javasolják elfo-
gadásra a Fővárosi Közgyűlésnek.
Az új havibérlet 9000 forintba kerül
januártól, ha a Fővárosi Közgyűlés is
egyetért. A tanuló-, nyugdíjas- és kis-
mama-bérletek javasolt ára 3550 fo-
rint. Új lehetőséget jelent a negyed-
éves bérlet bevezetése. Akik ezt a bér-
lettípust választják, azok számára jö-
vőre nem lesz díjemelés. A 27 ezer fo-
rintos negyedéves bérlet ugyanis 100
napig lenne érvényes, így az utas 10
százalékot megtakarít. Aki 2009-ben

négy negyedéves bérletet vesz, az
plusz egy hónapig használhatja a kö-
zösségi közlekedést.
A jegyek ára 20 forinttal nőne a ter-
vek szerint, így 290 forintra emelke-
dik. Napi öt utazás fölött érdemes na-
pijegyet vásárolni. 
A jegytípus tervezett ára 1500 forint,
ez 3,2 százalékkal olcsóbb az ideinél.
A kerékpárosok jövőre havi 500 fo-
rintért kerékpárbérletet is válthatnak,
amelyet a kerékpárszállításra kijelölt
vonalakon használhatnak majd. 

Fejenként 50 ezer forint jutalmat ka-
pott a fővárosi közlekedési vállalattól
a gödöllői rendőrkapitányság tíz mun-
katársa a kábeltolvajok elleni sikeres
fellépésük miatt; az elismerést Balogh
Zsolt, a BKV Zrt. vezérigazgató-he-
lyettese adta át hétfőn.
A vezérigazgató-helyettes elmondta,
hogy idén az első félévben a színes-
fémtolvajok 250 millió forintnyi vesz-
teséget okoztak a társaságnak. „Rend-
szeresen dézsmálják a kábeleket, ami
nem csak anyagi, de utasbiztonsági ve-
szélyeket is magában hordoz“ – mond-
ta Balogh Zsolt.
A rendezvényen jelen volt Mihály
István, a gödöllői rendőrkapitányság
vezetője, aki elmondta, hogy munka-
társai egy július végi akcióban leplez-
tek le egy hattagú bűnszervezetet,
amelynek tagjai 3500 méter rézkábelt
vittek el. Két személyt még keresnek
közülük. A bűnözők egyébként már
közel jártak ahhoz, hogy a HÉV-köz-
lekedést veszélyeztessék. 
Az eredményes munkáért Kiss Ró-
bert r. tzls.,  Antal László r. ftörm.,
Huszár Zoltán r. zls., Bozóki Szi-
lárd r. fhdgy., Pinke István r. zls.,
Ármós Tamás r. törm., Pelyhe Ró-
bert r. törm., Baglyas István r. zls.,
Kiss Henrietta r. szds. és  Pálné Ist-

vánfi Krisztina r. szds.vehetett át
elismerést. 

***
Az ünnepek előtti időszakban a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság sze-
retné felhívni a lakosság figyelmét
néhány veszélyeztető tényezőre. 
A karácsony előtti időszak kedvez az
autófeltörőknek, a zsebtolvajoknak
egyaránt. 
A nagyobb bevásárlóközpontok, azok
parkolói, az ünnepi forgatag kedvelt
helyszínei a bűnelkövetőknek. Külö-
nösen figyeljünk pénztárcánkra, mo-
biltelefonunkra, táskánkra és az étter-
mekben széken hagyott kabátokra is. 
Vásárlás közben a pénztárcát, kézitás-
kát ne hagyjuk a bevásárló kocsiban! 
Parkoláskor a jármű utasterében sem-
miféle csomagot ne hagyjunk! 
Ha van rá lehetőség, a gépjárműveket
inkább őrzött parkolóban hagyjuk, s
távozás előtt ellenőrizzük az ajtók,
ablakok zárt állapotát! 
Tegyünk róla, hogy az ünnep és az azt
megelőző időszak is békés, nyugodt
legyen! 

***
Tisztelt állampolgárok, Pest megyei
lakosok!
Ezúton is szeretnék köszönetet mon-
dani Pest megye törvénytisztelő lakosai-

nak mindazért a segítségért és támoga-
tásért, amit 2008-ban nyújtottak a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság állomá-
nyának településeink biztonságosabbá
tétele érdekében. Hiszem, hogy a 2009.
év szintén a kölcsönös segítségnyújtás
jegyében fog eltelni.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
egy kihívásokkal teli, mozgalmas évet
tudhat maga mögött. A Rendőrség-Ha-
tárőrség integrációját követően 2008.
január 1-jétől a Rendőrség és a Határ-
őrség egy szervezetként, egységes arcu-
lattal és egységes fellépéssel, a XXI.
század megújuló rendőrségeként tett
eleget feladatainak.
A Rendőrség alapvető feladata az állam-
polgárok biztonságának szavatolása, a
közbiztonság, a közrend és az államha-
tár rendjének védelme. Ez irányú nem-
zeti kötelezettségünk immár nemzetkö-
zivé vált. Közvetlenül, valamint az ál-
lampolgárokkal karöltve részt veszünk
abban, hogy polgáraink a velük szüle-
tett, az élethez és az emberi méltósághoz
kötődő alapjogaikat biztonsággal gya-
korolhassák.
Ez alkalommal is köszönöm együttmű-
ködésüket, mindazokat a bejelentéseket,
melyekkel munkánkat segítették. Kö-
szönöm jogkövető, törvénytisztelő ma-
gatartásukat! E gondolatok jegyében kí-
vánok Pest megye minden lakosának
boldog, meghitt ünnepeket és jó egész-
séget az újesztendőre!

Dr. Ármós Sándor
Pest megye főkapitánya

Karácsony előtti sztrájkhullám

Visszaszámlálás

Mobilon is vehetünk jegyet 

Dráguló közlekedés

Biztonságosabb lesz a közlekedés

Elkészült a kereszteződés

Rendőrségi hírek

Elismerés, jókívánság

Mind a BKV, mind a MÁV dolgozói munkabeszüntetésre készül-
nek a következő napokban. A december 14-től életbe lépő új vas-
úti menetrend és a HÉV tervezett eladása tovább borzolta a kedé-
lyeket a két közlekedési társaságnál. Többek között ezért is
újabb közlekedési nehézségekre kell felkészülni a következő na-
pokban. A BKV december 15-re tervezi a munkabeszüntetést, s
mivel a MÁV nyitottan kezeli az időpontot, a korábbi tapasztala-
tok alapján nem lenne meglepő, ha szintén ezen a napon sztráj-
kolnának. 

Utoljára ül össze az idei eszten-
dőben Gödöllő városának kép-
viselő-testülete. Az év utolsó
tanácskozásán többek között a
távhőszolgáltatás, a város ha-
tárain belül végzett helyi- és
közforgalmú autóbuszközleke-
dés, és a szennyvízcsatorna
2009. évi díjairól döntenek a
képviselők. 

A pénzügyi kérdések mellett több

olyan kérdésben is döntést kell majd
hozni az ülésen, ami az eddig kht-
ként működő társaságok kft-vé válá-
sával kapcsolatos. Mint arról már
többször is beszámoltunk, a kht-kat
törvény kötelezi az átalakulásra, ami-
nek december 31. a végső határideje.
A héten  kerülnek a testület elé az üz-
leti tervek is, valamint több rendelet
módosítása. Így például vásárokról,
az önkormányzati adórendeletekről, a
taxiállomások igénybevételének, a

közterületek használatáról, a teme-
tőkről és a temetkezési tevékenysé-
gről szóló rendeletről tárgyalnak
majd a képviselők.
Ismét a testület elé kerül Gödöllő Tu-
rizmusfejlesztési Koncepciója, amit
első olvasatban még októberben tár-
gyaltak meg. A koncepción hónapok
óta dolgozott egy munkacsoport. A
nyár folyamán elvégezték a szüksé-
ges elemzéseket, és azt vizsgálták,
hogyan kapcsolódhat be a város az
eddigieknél sikeresebben a turizmus
piacába.

-jb-

A héten ülésezik a képviselő-testület
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(folytatás az 1. oldalról)
S ebben az eredményességben, küz-

delemben, Európában és a világban ak-
kor vagyunk versenyképesek, akkor tu-
dunk fennmaradni, ha ezeket a kötődé-
seket, ezeket a kapcsokat, amik össze-
kötnek minket több mint ezer esztendőn
át határon innen és túl, megtartjuk, s ami
a leglényegesebb, átadjuk a következő
generációnak. Ez a feladatunk, ez a kö-
telességünk, ez a felelősségünk. Akkor
lesz magyar nemzet – mondta a polgár-
mester.

Míg tavaly zenei produkciókból állí-
tották össze a gálaműsort, az idén a nép-
mese kapott főszerepet. A meghívottak-
kal nem első alkalommal találkozott a
gödöllői közönség. A Városi Könyvtár
és Információs Központ az idén nyáron
immáron negyedik alkalommal rendez-
te mega „Fa, ága, rügyével” címet viselő
Kárpát-medencei népmesemondó fesz-
tivált, ennek résztvevői, díjazottjai közül
léptek többen színpadra vasárnap dél-
után az Erzsébet királyné Szállodában. 

A moldvai Csángóföld egy kis falujá-
ból, Lészpedről érkezett gyerekek Csor-

ba Madalina, Csorba Gyula, Balázs
Damián és Simon Lőrinc, akik nyáron
nem csak a fesztiválon szerepeltek nagy
sikerrel, hanem a Magyar Polgármeste-
rek Világtalálkozóján is. Gyimesfelső-
lokról Likács Blanka és Bartos Ró-
bert hozott mesét, Pusztinából pedig
Kovács Krisztián, Kovács Gábor és
Pusztai Gyula érkezett, hogy ízelítőt
adjon szűkebb pátriája mese- és dalkin-
cséből. Dobos Dániel a vajdasági Péter-
révéről, Istók Ágnes és Istók Mónika a
moldvai Somoskáról, Takács Gergő
Dunaszerdahelyről látogatott hozzánk. 

A gála nem nélkülözte a hazai elő-
adókat sem. A Püspökhatvanból érke-
zett Hatvani Banda zenéje mellett az ik-
ladi Rébbné Radics Éva és Rébb Ró-
bert meséjét is meghallgathatta a kö-
zönség, s megismerkedhettek a váro-
sunkat képviselő Lukács Lilla Rékával
is, aki a Duna TV Mentor– Magyar Csil-
lagok Csillagszemű mesemondó című
műsorában szerepelt szép eredménnyel.

A rendezvény a hagyományoknak
megfelelően a Szózat és a Székely him-
nusz hangjaival zárult.

Sokan felteszik ezt a kérdést:
Van-e turisztikai vonzereje Gö-
döllőnek a királyi kastély nél-
kül? Ilyenkor általában a val-
lási turizmusról esik szó, s
csak kevesen említik meg a vá-
rosunkban működő, Európá-
ban is egyedülálló múzeumi
gyűjteményeket, valamint azo-
kat az értékeket, amiket a tele-
pülés fekvése, kiemelkedően
jó levegője nyújt az ide látoga-
tóknak. Ezekkel ismerkedett a
múlt héten az a delegáció,
aminek tagjai valamennyien
turisztikai szakemberek vol-
tak.

Idegenvezetők, turisztikai szakújság-
írók, utazási irodák képviselői és tu-
risztikai szakértők járták végig Gö-
döllő nevezetességeit pénteken. A
MATUR Budapesti Tagozata és a gö-
döllői önkormányzat által szervezett
bemutatón  megtekintették a Gödöllői
Városi Múzeumban a napokban újon-
nan megnyílt és kibővített, a szecesz-
sziós művésztelepet bemutató kiállí-
tást, amelyen Gaálné dr. Merva Má-
ria igazgató és a kiállítást rendező
Őriné Nagy Cecília kalauzolta a lá-
togatókat. 

Igazi csemegével szolgált számuk-
ra a Mezőgazdasági Eszköz- és Gép-
fejlődéstörténeti Szakmúzeum gyűj-
teményének megtekintése is. Az Eu-
rópában egyedülálló kiállításon ugya-
nis még mindig működnek a csaknem
100 esztendős berendezések. Kurió-
zum az a kiállítás is, ami Máriabes-
nyőn várja az érdeklődőket. Az idén
bazilika rangot kapott kegytemplomot
már sokan ismerik és keresik fel. Azt
azonban kevesen tudják, hogy a mel-
lette található Mária-múzeum, ami a
Magyarok Nagyasszonya tiszteleté-
nek emlékeit mutatja be, az egyetlen
ilyen jellegű kiállítás hazánkban.

A szakemberekből álló küldöttség-
nek azonban nem csak régi értékeket
mutathatta meg Gödöllő. Nagy érdek-
lődés kísérte a Világbéke-gong bemu-

tatását, amit
nem csak meg-
tekinthettek, ha-
nem meg is szó-
laltathattak ven-
dégeink. A kül-
döttség tagjai-
ból hárman ve-
hették kezükbe
a világon ötö-
dikként, Euró-
pában pedig el-
sőként felállított
gong ütőjét. 

Az idegen-
forgalmi szak-
emberekkel az

év elején átadott Erzsébet királyné
Szállodában találkozott Gémesi
György polgármester, aki a város kö-
zéptávú fejlesztési, és idegenforgalmi
elképzeléseiről
tartott tájékozta-
tót. Mint mondta,
a város infrastruk-
túrájának fejlett-
sége most ért el
arra a szintre,
hogy az eddigi-
eknél jelentősebb
mértékben lehet
az idegenforgalmi
f e j l e s z t é s e k r e

koncentrálni.
Hangsúlyozta,
a cél az, hogy
minőségi turiz-
mus alakuljon
ki, s ebben
nagy szerep jut-
hat a jövőben a
sportturizmus-
nak, az egyre
erősödő vallási
tur izmusnak,
valamint a ter-
vezett termál-
fürdőnek. Ki-
tért arra is,
hogy ezt a munkát jelentősen segít-
heti, hogy a Szent István Egyetemen
megindul az idegenforgalmi szakem-
berképzés. 

A polgármester úgy fo-
galmazott: Szeretnék, ha
a jelenlegi gazdasági erő-
ket megtartva a város az
idegenforgalom terén

megerősödne, s mindeközben a be-
fektető tőke is megtalálná a számí-
tását.

(b.j.)

Turisztikai szakemberek látogatása

Értékőrző Gödöllő

IV. Nemzeti Együvé Tartozás Napja

Hogy legyen a magyar nemzet!
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Lukács Lilla Réka

Kovács Krisztián, Kovács Gábor, Pusztai Gyula Mádl Dalma

Csorba Madalina és Csorba Gyula

Kószó Péter, Maczkó Mária, Boros György, Viszlói Tamás

Gémesi György, Mádl Dalma, Czigány György, Keményné Koncz Ildikó
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A hét kérdése

– Ön mit szól ahhoz, hogy a
MÁV ritkítja a vonatközleke-
dést a gödöllői vonalon?

„Sajnálom azokat, akik  rendszere-
sen arra kényszerülnek, hogy vonat-
tal közlekedjenek. Én próbálkoztam
vele, az elmúlt időben két alkalom-
mal is, de csak idegösszeomlás lett a
vége, meg rohanás, hogy a húsz-
perces késést behozzam. De persze
kíváncsi voltam arra, melyik vonatok
maradnak ki, ezért felmentem a
MÁV honlapjára, hogy tájékozód-
jam. Érdekes módon még mindig
nincs fenn a december 14-től érvé-
nyes menetrend!” 

Szabó Z.

„Úgy gondolom, nem kellene eny-
nyire tragikusan, illetve pánikkeltő-
en felfogni a vonatok számának
csökkenését. Mint minden közleke-
dési vállalat – BKV, Volán – a MÁV
is alkalmazza az iskolai időszaki, il-
letve tanszüneti közlekedési rendszert.
Úgy gondolom, Gödöllő meglehető-

sen jó helyzetben van a vasúti közle-
kedés szempontjából, még a menet-
rendváltozást követően is. Jelenleg
Gödöllőről Budapestre 56 vonat köz-
lekedik, ami a menetrendváltozást kö-
vetően 51-re csökkent. Budapest-
Gödöllő viszonylatban pedig a meg-
lévő 54 járatból 50 fog közlekedni
munkanapokon. Hétvégén Gödöllő-
ről Budapestre 41, míg ellenkező
irányba 39 vonattal lesz lehetőség
utazni. Érdemes ezeket a számokat
összevetni a gödöllői helyi autóbusz-
közlekedéssel, vegyük példának a
Hegy utcai buszjátatot: itt iskolai ta-
nítási időszakban 28, tanszünetben
27, míg hétvégén és ünnepnapokon
12(!!!) járat közlekedik naponta.
Természetesen a helyi buszjáratok
közül a vasútállomásra egyik helyi
buszjárattal sem lehet kijutni, annak
megközelítéséhez távolsági járatot,
illetve HÉV-et kell igénybe venni
(plusz költségen), ha valaki egy eset-
leges utazás előtt, bőröndökkel fel-
pakolva, vagy munkába menet nem
kíván egy rövid egészségügyi sétát
tenni. Érdemes összevetni a 20-25
évvel ezelőtti helyi közlekedés szín

vonalát a maival, illetve ezeket
összehasonlítani a vasúti közlekedés
minőségével, és ezek után levonni a
végkövetkeztetést: vajon hol is tör-
tént az elmúlt néhány évtizedben fej-
lődés a szolgáltatás színvonalában.

Németh Anna

„…Hivatkoznak az alacsony utas-
számra. Persze, hogy kevesen men-
nek vonattal, amikor megbízhatat-
lan, de a mindennapos késések, já-
ratkimaradások megengedhetetle-
nek. Ezért külföldön már fejek hul-
lottak volna. 
Talán először azt kellene elérni,
hogy ha egy vonatnak 16.10.-kor kell
indulni Gödöllőről Pestre, akkor ne
16.25-kor érkezzen meg az állomás-
ra, és ne 16.35-kor induljon el! Pon-
tos, megbízható menetidő mellett
tele lenne a vonat!...

Kissné Anna

A hét kérdése: 

– Önnek mit jelent a karácso-
nyi készülődés? 

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 kapcsolat-
ban 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.

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT A KARÁCSONYI ÜNNEPEK IDEJÉN AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN JELENIK MEG:
Ezévi utolsó lapszám megjelenése: 2008. december 18.

A 2009. évi első megjelenés: január 14.
A HIRDETÉSFELVÉTEL ÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA: 

2008. évi utolsó nyitva tartási nap: december 19. péntek
DECEMBER 20 – JANUÁR 4. KÖZÖTT  ZÁRVA

2009. évi  első nyitva tartási nap: január 5. hétfő
JANUÁR 6-ÁN KEDDEN RENDHAGYÓ NYITVA TARTÁS!

De nemcsak általános iskolások vet-
tek részt a programokon. A Lovas Vi-
lágkupa keretében, több ezer néző
előtt nyújtotta át dr. Solti László, a
Szent István Egyetem rektora a Lo-
vas-tanár és szervező szakirányú to-
vábbképzési szakon első alkalommal

végzett hallgatók diplomáit és tanú-
sítványait. 
Az eseményen részt vett dr. Fodor
László és dr. Huszenicza Gyula pro-
fesszor, az Állatorvos-tudományi Kar
dékánja és dékánhelyettese is, vala-
mint dr. Fehér Károly professzor,
aki a szakot megálmodta.   

Az állattenyésztési és állategész-
ségügyi, a lovaságazattal összefüggő
közgazdasági, végül a hét lovas szak-

ág legkorszerűbb, gyakorlati értékű
tudnivalóit az egyetem professzorai
és lovas sportunk elismert szaktekin-
télyei – köztük többszörös világbaj-
nokok, olimpikonok, mester- és szak-
edzők, egyetemi lovastanárok – ok-
tatták. Honi lovas oktatásunkban egy-

szerre, egy he-
lyen, szervezet-
ten ilyen rangos
kar még nem
vállalt szerepet.
Az egyetem
vizsgapecsétjé-
vel ellátott rep-
rezentatív doku-
mentum igazol-
ja, hogy a vég-
zett hallgatók a
megszerzett „tu-
dásvagyonuk”
birtokában fele-

lősségteljesen és alkotó módon te-
vékenykedhetnek a lovas vállalkozá-
sok alapításában, üzemeltetésében és
irányításában, a lovasoktatásban, az
egészséges, természet közeli életmódra
nevelésben, a lovasbemutatók, lovas-
turizmus szervezésében, a lovasha-
gyományok ápolásában, a vidéki kö-
zösségek segítésében.
A képzést az egyetem ismét meghir-
deti. 

A Világkupára egyébként ösz-
szesen háromszázötven ló ér-
kezett, és közülük százhúsz 
szerepelt a díjugrató számok-
ban. A lovasok húsz nemzetet

képviseltek, s itt volt a két olimpiai
ezüstéremmel rendelkező svájci Willi
Melliger, aki Atlantában egyéniben,
Sydneyben csapatban állhatott a do-
bogó második fokára. Honfitársa, Urs
Fah Atlantában ötödik volt, míg az
olasz Beatrice Patrese egyelőre egy
neves édesapát tud felmutatni, ugyan-
is a korábbi Forma-1-es pilóta Ricar-
do Patrese lánya. Érdekesség, hogy a
díjugrató Világkupa főbírója a hol-
land Jan-Willem Körner, aki a syd-
neyi olimpián is betöltötte ezt a posz-
tot, a versenyirodát pedig az osztrá-
kok adják. A Világkupa másik nagy
versenyszáma a fogatoké volt. Szom-
baton a minősítő versenyben az auszt-

rál Boyd Exell és a Világkupa fordu-
lóban a jelenleg első helyen álló Dob-
rovitz József között dúlt a verseny,
ahol végül ausztrál győzelem szüle-
tett. Vasárnap azonban sajnos nem sik-
erült magyar versenyzőnek a legjobb
há-rom közé kerülnie. Így a veresegy-
házi lovakkal versenyző ausztrál Boyd
Exell nyerte a Papp László Sportaré-
nában rendezett négyesfogathajtó Vi-
lágkupa-fordulót. A versenyszámok
mellett showműsor is várta a teltházas
Aréna közönségét. Szombaton a Ri-

de and Drive elnevezésű verseny ara-
tott nagy sikert, vasárnap pedig is-
mert színészek, tévések, sportolók
mérhették össze fogathajtó tudásukat,
ahol a leggyorsabb Cseh László volt.
De a fogathajtás nemcsak időre megy,

a három hiba-
ponton pedig
elúszott a győ-
zelem. Így a jó-
val több lóerő-
höz szokott
Baumgartner
Zsolt győzött,
megelőzve a te-
levíziós műsor-
vezető Szujó
Zoltánt, vala-
mint Fábry
Sándor show-
mant. 

A legnagyobb sikert kétségtelenül a
mind három nap fellépő Francois
Pignon aratta a lovak szabadido-
mításával. A francia fellépő egészen
hihetetlen módon mindenféle lovas
felszerelést nélkülözve irányította lo-
vait, szóval és mozdulataival. A be-

tanított négylábúi ágaskodtak, körbe-
járták idomárukat, lefeküdtek és moz-
dulatlanná dermedtek, de volt, hogy
Pignon felpattant hat lova közül a két
legnagyobb hátára, majd mind a hat
állat együtt galoppozott körbe-körbe,
miközben Pignon integetett rajtuk áll-
va. A 30 perces műsort folyamatos
vastaps kísérte a lenyűgözött publi-
kum részéről.

A hétszeres fogathajtó világbajnok
Lázár Vilmos ezúttal a szervezőbi-
zottság elnökeként volt jelen a ren-
dezvényen: „Kicsit fáradtak vagyunk,
de nagyon boldogok, mert a visszajel-
zések abszolút pozitívak, mindenki
elégedett. Örömteli, hogy a közönség
együtt él a versenyekkel, és ami a ter-
vünk volt, a tavalyi húszezres néző-
számot is sikerült túllépnünk. Idén a
három nap alatt huszonötezren láto-
gattak ki az Arénába. A versenyekre
fantasztikus mezőny gyűlt össze, és a
közönség világszámokat láthatott. Jö-
vőre azonban az ideinél is színvona-
lasabb rendezvénnyel szeretnénk ki-
rukkolni, mert még van lehetőség az
előrelépésre.“  -vt-

Továbbra is várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, témajavaslatai-
kat az alábbi e-mail címre: 
szolgalat@libori.hu, vagy a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.  

Alkoholos befolyásoltság és a mun-
kavégzés

Témánk aktualitását a közelgő karácso-
nyi ünnepek adják, hiszen a legtöbb
munkahelyen érezhető a „lazulás”.
Az irodai helyiségekben olykor el-
csattan egy-egy ünnepi koccintás, sőt
van, aki már munkába menet legurítja
a napi adagot, pedig tudjuk, hogy a
túlzott alkoholfogyasztás az egész-
ségkárosító hatása mellett az állásunk
elvesztésével is járhat. Ezzel kapcso-
latban vizsgáljuk meg, hogyan ren-
delkezik az alkoholos befolyásoltság-
ról a Munka Törvénykönyve. A mun-
kavállaló alkoholfogyasztásának a
mellőzéséről konkrétan nevesítve
nem rendelkezik a törvény, viszont
kimondja, hogy a munkavállaló köte-
les az előírt helyen és időben, mun-
kára képes állapotban megjelenni, to-
vábbá a munkatársaival együttmű-
ködni és munkáját úgy végezni, és ál-
talában olyan magatartást tanúsítani,
hogy ez más egészségét és testi épsé-
gét ne veszélyeztesse, munkáját ne
zavarja, vagy helytelen megítélését
ne idézze elő. A munkavállalónak
munkára képes állapotban kell a mun-
kavégzését megkezdenie, és ezt az ál-
lapotot a munkaidő lejártáig kell
megőriznie. Minden naivitásunkat
félretéve, azért azt mindannyian tud-
juk, hogy a munkára képes állapotot
az alkohol nagymértékben befolyá-
solja, korlátozza, vagy akár teljes
mértékben ki is zárja. Ezért a kollek-
tív szerződés bizonyos munkakörök-
ben előírhatja a teljes alkoholmentes-

séget. Különösen, ha az adott szak-
ágazatra vonatkozóan ezt jogszabály
is előírja, mint például a KRESZ-nek
az a rendelkezése, mely szerint jár-
művet nem vezethet, akinek a szerve-
zetében szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol van. Ezt a Munka-
védelemről szóló törvény is meg-
erősíti, és rendelkezik róla, hogy a
munkavállaló csak a biztonságos
munkavégzésre alkalmas állapotban,
az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munka végzésére vonat-
kozó szabályok megtartásával végez-
het munkát. A munkáltató ennél fog-
va a munkavállalók rendszeres ellen-
őrzésére jogosult, és amennyiben a
munkavállaló a kötelezettségét meg-
szegi, vele szemben a törvény szerinti
hátrányos jogkövetkezmé-nyek alkal-
mazhatók. Az ellenőrzés formája, a
zéró toleranciáról szóló korábbi cik-
künkben már ismertetett véralkohol-
szint mérő eszközökkel, és vérvétellel
is történhet. Az ellenőrzést megtagad-
hatja a munkavállaló – főleg ha a
munkáltató zaklatásszerűen, naponta
több alkalommal kényszeríti az alkal-
mazottat a vizsgálatra – viszont egy
munkajogi perben mindenképpen a
dolgozónak kell a későbbiekben bizo-
nyítania, hogy tényleg nem állt alko-
ho-los befolyásoltság alatt. Ha azon-
ban a bírósági eljárás során az ittasság
megállapítást nyer, akár az alkohol-
szonda, akár tanúk, kollégák tanúsí-
tása alapján, az ítélkezési gyakorlat
szerint megalapozott következmény a
munkaviszony rendkívüli felmondás-
sal történő megszüntetése. Előfordult
azonban olyan eset is, amikor a mun-
kaügyi bíróság mérsékelte a bünte-
tést, azaz a munkáltató rendkívüli fel-
mondását a csekély mennyiségű alko-
holt fogyasztó alkalmazottal szem-
ben. 
A rendkívüli felmondást enyhébb fe-
gyelmi büntetésre változtatta át,
konkrét esetben mivel közalkalma-
zottról volt szó, az előmeneteli rend-
szerben való várakozási idő egy évvel
történő meghosszabbításával büntette
az alkoholfogyasztást.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda

Fantasztikus lovas hétvége volt a Budapest Papp László Sport-
arénában december 5. és 7. között, ugyanis ekkor rendezték a II.
Lovas Világkupát. A rendezvény első napján a gyerekeké volt a
teljes Aréna, hiszen iskolák nyerhettek belépőt. A szervezők 12
ezer diákot engedtek be ingyen, a gyerekeket pedig láthatóan le-
nyűgözték a produkciók, melyek között olyan kuriózumokat
láthattak, mint lovasíjászok, ördöglovasok, vagy a Richter Flórián
vezette lovasakrobaták, akik a monte-carlói cirkuszfesztiválon
Aranybohóc díjat nyertek. A show-műsorok között helyet kapott
kaszkadőr-bemutató és agárverseny is. Gödöllőről a Hajós Alfréd
Általános Iskola néhány diákja is a szerencsések között volt. 

A lovaké volt a főszerep

Diplomaátadás az Arénában
Fotó: Varga Gábor
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ANTALL JÓZSEF - EMLÉKEST

Vendég: Kajdi József, a Miniszterelnöki
Hivatal egykori vezetője

IDŐPONT: 
december 17., szerda, 18 óra

HELYSZÍN: 
Gödöllői Városi Könyvtár és 

Információs Központ
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Keresztény Fiatalok az Ifjúságért Egyesület

Különleges sportkiadványt jelentettett
meg a Varga Sándor-Karle Gábor
szerzőpáros. A mű alapját a Magyar Rá-
dió archívumából származó hanganyag
képezi, amely a legemlékezetesebb
olimpiai közvetítéseket tartalmazza az
1936-os berlini játékoktól kezdve egé-
szen Kovács Katalin és Janics Natasa
pekingi aranyáig. A könyv a CD-mel-
léklet forró hangulatú közvetítéseihez
ad tartalmas és érdekes hátteret: az ott
szereplő sportolókkal (vagy, ha már nin-
csenek köztünk, rokonaikkal, barátaik-
kal) kifejezetten a könyv számára ké-
szült friss interjú. Az „Aranyak élőben“
című könyv szerzői közül Varga Sán-
dorral beszélgetett a Pelikán rádió stú-
diójában Török László műsorvezető. 

– Kötődése a sporthoz adott, de köny-
vet miért kezd el írni egy ember?

– A sporthoz való kötődésem valóban
elég régi keletű, gyerekkorom óta labda-
rúgó voltam, később pedig spotújság-
íróvá avanzsáltam. A könyvre úgy került
sor, hogy Karle Gábor barátom és kol-
légám már évek óta nyúzott ezzel az öt-
lettel. Húzódoztam ettől, mert a kezdet
kezdetén láttam, hogy ez egy nagyon
nagy munka lesz, ennyi adatot, interjút,
fényképet összegyűjteni. Amikor neki-

kezdtünk, úgy láttam, ennek soha nem
lesz vége. Gábor volt a produkció mo-
torja, ő volt az, aki fülön csípett és el-
kezdtük. Másfél éves munka kezdete
volt ez. A rádió archívumában meghall-
gattuk az összes olimpiai bajnoki címről

való közvetítést és a hozzá kapcsolódó
műsorokat is, hogy minél több informá-
cióval rendelkezzünk, mielőtt nekiál-
lunk a munkának. 

– A könyv címe „Aranyak élőben“.
Miért kellett ehhez a rádióban meg-
hallgatni a közvetítéseket?

– Azért, mert ennek a 300 oldalas ki-
adványnak az alapját egy CD képezi,
amin válogatás hallható az olimpiai

aranyérmek közvetítéseiből. Kiválogat-
tuk azokat a felvételeket, amelyek szá-
munkra a legizgalmasabbak. Töreked-
tünk arra, hogy minden olimpiáról -
amelynek fellelhető a nyoma az archí-
vumban - legyen közvetítés a lemezen,
illetve törekedtünk arra is, hogy minden
riporter - aki közvetített bajnoki aranyat
- szerepeljen rajta. Nemcsak a sporttel-
jesítmények voltak fontosak, hanem az
ezeket közvetítő, a hallgatóknak átadó
riporterek személyisége is nagyon fon-
tos volt.

– Mivel Ön tévés, nem igazán
értem, miért a rádióban keresték az
anyagot? 

– Minden, ami érték manapság, rá-
szorul, hogy fölmutassuk, annyira más
irányba megy a közélet, a televíziózás,
rádiózás. 

Azt gondoltuk, hogy ezek a rádiós
közvetítések fontosak, egy olyan értéket
képviselnek, amik az idő múlásával
még értékesebbé válnak. Ebben a mű-
fajban egy közös produkció jön létre
sportoló, a riporter és a hallgató között.

– Az első olimpia, amit a rádió köz-
vetített, az a berlini olimpia volt 1936-
ban. Mi volt a véleménye, amikor ezt
meghallgatta?

– Elsőként a nyelvezete ragadott
meg, egész más volt még abban az idő-
ben a sportriporterek nyelvezete. A má-
sik pedig, hogy lehet érezni egy kis tá-
volságtartást. A CD-t hallgatva az ember
megfigyelheti, hogyan változik a ripor-

ter és a versenyző viszonya, egyre kö-
zelebb kerülünk a sportolóhoz, minden
érzelem átjön.

– Mit érezett, amikor meghallgatta
a felesége, Nagy Tímea győzelmét?

– Mindig ugyanazzal a borzongással
hallgatom, nemcsak ezt, hanem vala-
mennyi közvetítést. Azok kerültek fel a
lemezre, amelyeknél libabőrösek let-
tünk. 

– Mi történt miután meghallgatták
ezeket az anyagokat?

– Először csináltunk egy nagyon bő
válogatást, amit azután leszűkítettünk
különböző szempontok szerint. Ez egy
szubjektív válogatás. Feltett szándé-
kunk volt, hogy mindenkivel friss inter-
jút készítünk. Azokkal, akik már nincse-
nek közöttünk, a feleségükkel, közvet-
len hozzátartozójukkal beszélgettünk.
Tehát egyrészt a könyvben van riport
magukkal a bajnokokkal, van a közve-
títő riporterekkel, van egy lexikális rész,
ami a bajnokok életrajza, és minden
közvetítés szövegét is leírtuk. Nagyon
izgalmasnak tartottuk az ötletet, hogy
ugyanazokat a szavakat, amelyek a
közvetítésben hallhatóak, nyomtatásban
is szerepeljenek. Valami olyat szeret-
tünk volna készíteni, ami korábban nem
volt.

– A könyvben az aranyérmeseken
kívül még kik szerepelnek?

– Két alkalommal elhangzik ezüstér-
mesek neve. Magyarországon elterjedt
az a szemlélet, hogy csak az aranyérem

számít, igyekeztünk egy jelzést adni,
hogy számunkra ugyanolyan fontos és
legalább akkora teljesítmény egy ezüst-
érem, pláne amikor két magyar ér első-
ként a célba.

– Ki volt, akivel a beszélgetés a leg-
nagyobb élményt jelentette?

– Minden beszélgetésnek meg volt az
az eleme, hangulata, amitől az érdekes
volt. Összegeztem ezeket a történeteket,
a könyvünk is arról szól, hogy ezek az
emberek, noha olimpiai bajnokok,
ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk,
a maguk küzdelmeivel, problémáival,
keserűségeivel, örömeivel, de mégis
van valami, amitő l a csúcsra tudtak jut-
ni, olimpiai bajnokok lettek.

– Mi jelentette a legnagyobb prob-
lémát a könyv készítése során?

– A fotók beszerzése volt a legnehe-
zebb. Vannak olyan sportolók, akikről
olyan helyen bukkantunk fotókra, ami
nem méltó hozzájuk. Sajnos, nem vi-
gyázunk értékeinkre, nem tudom ez
miért van, de jó lenne ezen változtatni,
és ha a könyv egy picit ebbe az irányba
el tudná mozdítani a gondolkodást, ak-
kor annak nagyon örülnék.

– Vállalná még egyszer az egy év
intenzív munkát, amit a könyv készí-
tése jelentett?

– Amikor a kezünkbe vettük a kész
könyvet, akkor azt mondtam, hogy sike-
rült olyat csinálnunk, amit az elején el-
képzeltünk, és ez minden fáradtságot
megér.

A jövő évi rendezvény új jelmon-
data:  „Nőből anyává,  anyából  nővé”
A téma újszerű a Születés Hete tör-
ténetében, hiszen nemcsak a várandós
nőket célozza meg, hanem azokat is 
– akik már újra dolgoznak gyerme-
kük születése után,
– akik még csak tervezik a gyermek-
vállalást,
– akiket érdekel a női lélek és a
női/anyai lét nagy kérdései,
– akik sokadjára járják végig a nőből
anyává, anyából nővé változás/érés
metamorfózisait és talán azokat is,
– akik most kicsi lányaikat szeretnék
elindítani a nővé, majd anyává válás
hosszú és kanyargós útján.

Az Otthon Segítünk Alapítvány  több
éve  szervezi  Gödöllőn  a Születés
Hetét, melyhez 2008-ban  csatlako-
zott  partnerként a Socius Kör Köz-
hasznú Egyesület.
A 2009. évi városi rendezvények új-
donsága, hogy  a pár hónapja megala-
kult Gödöllői  Civil  Kerekasztal  to-
vábbi tagszervezetei – az Autónómia
Egyesület, a Diverzitás Alapítvány és
a Lisztérzékenyek gödöllői csoportja

– csatlakoznak  egy-egy szakmai
program  illetve előadás  megrende-
zésével az eseménysorozathoz. Egy
kis izelítő  a  kinálatból:

„Háborítatlan szülés” beszélgetőkör,
apukák klubja, fotópályázat, „bánat-
szoba” kismamaklubok találkozója,
vegyszermentes  babaszoba, stb.

Rendezvényünk, programjaink meg-
valósításához várjuk  a gödöllői  vál-
lalkozók,  cégek,  játszóházak, élet-
mód-központok, bababoltok magán-
óvodák szíves támogatását.  
További információ:   
Socius Kör Közhasznú Egyesület
70/634-5680

Minden év szeptemberében izgalom-
mal bontom fel az APEH levelét,
amelyben közli, hogy az adózók fela-
jánlott 1 százalékából a mi alapítvá-
nyunknak mennyi jutott. A számokat
látva szomorú lettem, mert ilyen ke-
veset még soha nem kaptunk: 588
ezer  forintot, a múlt évben ennek az
összegnek a kétszeresét, régebben 2-3
millió forintot ajánlottak fel nekünk.
Ez a drasztikus csökkenés azért ért-
hetetlen számomra, mert úgy gondo-
lom, hogy tizenhárom éves fennállá-
sunk alatt a város lakossága már meg-
ismerte a Lumniczer Alapítvány ne-
mes, karitatív munkáját. Még csak azt
sem mondhatom, hogy ez az általános
elszegényedés jele, hiszen ez nem
adomány, semmibe sem kerül. Talán
csak annyi gondosság kellene, hogy
mindenki vegye a fáradtságot és tölt-
se ki az adóbevallása mellé kis borí-
tékban kapott szelvényt, éljen azzal a
lehetőséggel, hogy adója 1 százaléká-
val ő rendelkezzen. Ezt azért írom

ilyen nyomatékosan, mert köztudott
dolog, hogy az adózók 60 százaléka 
vissza sem küldi a felajánló szelvényt.
Azt is tudom, hogy a 40 százaléknak túl
sok alapítvány jut. Persze ez nem ilyen
egyszerű matematika, hiszen a döntés-
ben ész és a lélek vezérel mindenkit. 

Gödöllőn mi vagyunk az egyetlen
olyan alapítvány, aki a súlyosan beteg
gyermekek családjait segítjük. Ná-
lunk a gyermekorvosok és a védőnők
kutatják fel a rászorulókat, hiszen ők
ismerik őket. Vannak, akik közvetle-
nül és sürgős ügyben keresnek meg.
Nemrég levélben fordult hozzánk egy
édesanya, idézek leveléből:
„…..kislányom K. Kitti inzulinpum-
pájához kérek támogatást. Kislányom
1997 óta cukorbeteg és 2006 óta
pumpás. A két éves kihordási idő le-
telt és most lehetőségünk lenne egy
négyéves kihordási idejű pumpa vá-
sárlására, ez 300.000 forintba kerül,
de ezt az összeget nem tudom kifi-
zetni. Özvegyként egyedül nevelem

két középiskolás gyermekem…” Az
alapítvány 100.000 forint segélyt adott.

Amellett, hogy megköszönöm
azok segítségét, akik adójuk 1 száza-
lékának felajánlásával támogatták a
Lumniczer Alapítványt, kérem, töb-
ben gondoljanak ránk a jövőben!

Városunkban mindig van két-há-
rom leukémiás gyermek, akik  ki-
emelt támogatásra szorulnak. 

Gödöllőn harminc-negyven  olyan
család él, ahol nem csak a súlyosan
beteg gyermek gyógyulásáért aggód-
nak a szülők, hanem azért is, hogy
holnap lesz-e mit enniük.  Erre is gon-
doljunk a feldíszített karácsonyfa
előtt a szeretet ünnepén!
A Lumniczer Alapítvány kuratóriuma
nevében mindenkinek kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket kívánok!

dr. Makra Csaba

Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány
Gödöllő, Petőfi Sándor u. 1.
Adószám: 18670945-1-13

Szeretettel tudatjuk, hogy 
NAGY LÁSZLÓ TAMÁS a máriabesnyői
templom voltplébános atya halálának

ÉVFORDULÓS SZENTMISÉJE

2008. DECEMBER 21-ÉN, VASÁRNAP 

a 10:30 szentmise keretében lesz 
megtartva a Máriabesnyői Bazilika 

minor kegytemplomban

A Gödöllői Polgárőr Egyesület évek óta végez
bűnmegelőző munkát városunkban. Több alka-
lommal segítettünk betörők, tolvajok kézrekerí-
tésében, lopott gépjárművek megtalálásában, s je-
lentős erőkkel igyekszünk gátat vetni az egyre
jobban elharapódzó rongálásoknak.
Munkánkat a lakosság is támogathatja, amennyi-
ben a közrend, a közbiztonság, a bűnmegelőzés
fejlesztésére ajánlja fel adójának 1%-át.
Egyesületünk minden támogatást köszönettel fo-
gad, hiszen ezek nélkülözhetetlenek a fejleszté-
sekhez, a korszerű berendezések beszerzéséhez.
Adószám: 18678424 1-13
Számlaszám: 65600168-14100093
Támogatásukat köszönjük!

Gallyas Attila elnök

A Lumniczer Alapítvány beszámolója

Alapítványi gondok, lakossági közöny
Megkezdődött a készülődés

Születés hete fesztivál

Gödöllői Polgárőr Egyesület

A 2003 óta évente megrendezésre kerülő országos, szakmailag
elismert, tájékoztató és kulturális programsorozat  2009-ben  a
fesztivál  kategóriába lépve új  feladatokat tűzött ki maga elé:   A
2009. május 16-23 között megrendezett program célja, hogy a
várandósok, a kismamák és családjaik  minél szélesebb körű  tá-
jékoztatást kapjanak,  a szülésfelkészítők, orvosok, szülésznők,
bábák, dúlák, védőnők a lehető legtöbb információt adják át  az
elérni  kívánt  célcsoportoknak. Ehhez kapcsolódóan lapunkban
is rendszeresen hírt adunk majd a következő rendezvénysorozat
előkészületeiről. 

Pelikán Rádió – aranyos pillanatok

Emlékezetes napjaink
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Ezer emléket kavarhat fel a
néprajztudós Selmeczi Kovács
Attila Elfeledett magyar mes-
terségek és népélet című köte-
te. Négy évtizedes munkássá-
ga során összegyűlt cikkeit, ta-
nulmányait közli benne, elénk
tárva, hogyan is élt hajdan, szá-
zadokkal ezelőtt, de akár csak
a közelmúltban, még sokunk
által személyesen megtapasz-
talhatóan a falvak, a puszták,
az erdőségek népe. 

Legelőször is azoknak az életét mutat-
ja be, részletesen, több oldalról meg-
közelítve, akiket klasszikus íróink,
költőink oly szívesen szerepeltettek
műveikben. Mikor a pákászokról, csí-
kászokról olvasunk, akárha Toldi
Miklóssal bujdokolnánk a nádrenge-
tegben. A „szilaj pásztorok” felidézik
bennünk a büszke Lacza Ferkót és a
még büszkébb Decsi Sándort, Jókai
Sárga rózsa című kisregényének egy-
mással vetélkedő gulyáslegényét, csi-
kóslegényét. Mikszáthot is, Móriczot
is a juhászok ihlették meg, örök emlé-
ket állítva nekik a Jó palócokban, a
Barbárokban. 

A „vademberekkel” foglalkozás
után következik a könyvben a Jámbor
földművelők című gyűjteményes feje-
zet. Az ebben írtakat már édesanyám

saját élményei is igazolják: igen, ép-
pen így dolgoztak az aratóbandában.

A Régi idők mesterségei közül nem
egyről én is szereztem személyes tu-
domást, járva szülőfalumban a ma-
lomba, a mészárszékbe, a borbélyhoz,
a suszterhez. Ezeknél kevésbé ismert,
mert távoli, vagy már elhagyott fog-
lalatosságokról is szó esik: sóvágás-
ról, dunavízárusításról, olajütésről,
szappanfőzésről. Aztán: szűrkészítés-
ről, kékfestésről, fazekasságról, gyer-
tyamártásról, illetve gyertyaöntésről,
és még számos másról. Megtudhatjuk
például azt, mi a különbség az ácsok
és az asztalosok készítette bútor kö-
zött.

A Mindennapi életképekben me-
gint sok ismerőset fedeztem fel: idős
rokonom még füstöskonyhában fő-
zött. Ettünk görhét, gancát, s még sok
egyéb „szegényember finomságot”, a
nevek is, a receptek is pontosak. Is-
mertem a helybeli csőszöket, eső elől
a határban nem egyszer húzódtam
csőszkunyhóba. Legeltettem kecskét,
őriztem libát, ha nem is úgy, szegőd-
ve, mint a könyvben az Őrzőgyerekek
fejezetben írják. 

Több helyütt szóba kerülnek az őr-
fák, amelyekre felmászva a pásztorok,
csőszök kémlelték a környéket. Ná-
lunk a Mátraalján meg az volt a szo-
kás – nyilván máshol is, csak hát egy

könyv terjedelme nem engedi, hogy
kivétel nélkül mindenről megemlé-
kezzenek – : aratás idején a templom-
toronyba mentünk fel tűzőrségbe.
Éberen figyeltük egész éjjel, nem
csap-e fel valahol a határban a láng,
nem gyullad-e meg az érett búza, nem
megy-e veszendőbe a kenyerünk. Ha
baj lett volna, félrevertük volna a ha-
rangot. A községi tűzoltóság udvarán
készenlétben állt a lajtoskocsi…

A könyvet számos kép illusztrálja,
fotók is, rajzok is, festmények is. Iga-
zi muzeális érték mindegyik, csak
múzeumban vagy ebben a kötetben
látható. 
(Selmeczi Kovács Attila: Elfeledett
magyar mesterségek és népélet)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Kincsek a múltból

Minden évben nagy sikert aratnak a
Barokk Színházban bemutatott ope-
raelőadások. Az idei adventi időszak-
ban Mozart Figaro házassága című
művét láthatja a közönség. Az érdek-
lődést jól mutatja, hogy a tervezett
négy, december 13., 14., 27. és 28-ai
előadásra már elővételben elfogytak a
jegyek. A további igények miatt a 
szervezők úgy döntöttek, hogy de-
cember 29-én egy ötödik előadásra is
várják a közönséget.  

A népszerű operát még különlegesebbé
teszi, hogy igazi, barokk színházi körül-
mények között elevenednek meg az ese-
mények. Az előadásról Kürthy András
rendezővel beszélgettünk.

– Már tavaly megérlelődött bennem a
szándék, hogy Mozart három nagy ope-
ráját, a Don Giovannit, a Figaro házas-
ságát és Cosi fan tutte-t  itt színpadra ál-
lítsam. Ezek jól beleillenek ennek a
színháznak a különleges légkörébe.

– Mit jelentett Önnek, hogy egy, a
megszokottól eltérő színházi környe-
zetbe ültesse át a darabot?

– Nem volt egyszerű feladat sem a te-
ret kialakítani, sem a megfelelő zenei
megoldásokat megtalálni. Az első felvo-
nás nem okozott különösebb gondot, hi-
szen egy szűk szobában játszódik. A
második helyszín egy kisebb lakosztály,
s a felvonások során folyamatosan nyí-
lik ki a tér, bontakozik ki a színpadi kép.
Más a helyzet a zenével, de azt hiszem –
túl a próbák felén már elmondhatom –
sikerült ezt a kérdést is úgy rendezni,
hogy nem csorbult a darab annak elle-
nére, hogy például az énekkart kihagy-
tuk belőle. 
– Mit tudhatunk a társulatról?

– Az Opera Viva Produkció mindig
igyekezett fiatal tehetségekkel dolgozni.
Ha valaki megnézi a Figaro szereposz-
tását, láthatja, hogy a szereplők nagy ré-
sze fiatal. Ebben a formában most dol-
goznak együtt először.  Almaviva grófot
Papp László, Rosina grófnét  Haris
Nadine és Borsos Edith éneklik. Su-
sanna, a grófné szobalánya szerepében
Ducza Nórát, Figaroéban Fülep Mátét
láthatja  a közönség.  Cherubino Heiter
Melinda,  Marcellina  Bojta Zsuzsan-
na lesz. Molnár Gábor két szerepet is
énekel: Basiliot és Don Curziot szemé-
lyesíti meg, hasonlóan Hercz Péterhez,
aki Bartolo és Antonio szerepét énekli.
A korábbiakhoz képest megváltozott
formációban játszik az előadást kísérő
Savaria Barokk Zenekar is, ami korhű
hangszereken szólaltatja meg Mozart
muzsikáját. Sokat köszönhetek a zene-
kar vezetőjének, Németh Pálnak, aki
kitűnő szakértője ennek a zenének.

– Számított ekkora érdeklődésre? 
– Hamar kiderült, hogy a tervezettnél

többször is meg tudjuk tölteni a színhá-
zat. Óvatosan fogalmazok, de az eddigi
érdeklődés alapján úgy gondolom, far-
sang idején is lehetne még néhány elő-
adást tartani. 

– Tavaly három bemutatót gondolt
ide. Elbírna egy gazdagabb progra-
mot a barokk színház?

– Nagy álmom, hogy ide felépítsünk
egy operaprogramot. A Barokk Szín-
házban óriási lehetőségek vannak, igaz,
ezek kiaknázásához megfelelő anyagi
háttérre is szükség van, jelenleg pedig
ennek  hiányától szenved ez a műfaj.
De ekkora érdeklődés mellett  nem va-
gyok elkeseredve. Szerencsés vagyok,
hogy ilyen művekkel foglalkozhatok. 

A fenti megállapítást Mihály
Mária, a Szépművészeti Mú-
zeum főigazgató-helyettese tette
Szuppán Irén textilművésznek a
Budapest Galériában december
4-étől látogatható kiállítását
megnyitva. 

Megemlékezett a „hőskorról”, a szom-
bathelyi fal- és tértextil biennálékról,
melyeknek a kezdettől, 1968-tól 1980-
ig Szuppán Irén volt az egyik szerve-
zője. 1998-tól pedig a Gödöllői Iparmű-
vészeti Műhely tagja. 

Az egyik falikárpiton, ami 1999-ben ké-
szült, a címe Kint és bent, a kastélyt vé-
lem felfedezni. Ahogy járok teremről te-
remre, arra gondolok: milyen jó is lehet-
ne valahová – mondjuk, haza – úgy
megérkezni, hogy legalább egy ilyen
kárpit fogadja az embert. Barnák, zöl-
dek, kékek, rózsaszínek…Mindegyik
szín olyan halványan, egyszerűen, ter-
mészetesen fedi be a felületeket, a felü-
leteket alkotó textilszálakat, mintha ez
nem is lehetne másként. 
A művésznő ismerőseinek magyaráz az
egyik darab előtt: olyan véletlen min-

den, az benne a legnagyobb élvezet,
mondja. Megtudom, hogy munka, szö-
vés közben hatvan centi anyagot lát át
egyszerre, s az eredmény, mikor ezek a
hatvan centik összeadódnak, magát is
mindig meglepi. Pedig eltervezi előre a
képet… Ideje választanom, gondolom,
legalább eljátszanom a „vevői szerep-
pel”: mit is vinnék el?  Talán a 2002-es
Gazdag vizet? Vagy mégis inkább az
1996-os Éjszakai kertet? Igen… Tuli-
pánok, nárciszok sejlenek fel rajta hal-
kan, mintegy homály fedetten… Ma-
radjon az Éjszakai kert…

Aztán kilépek a sötét Lajos utcára,
esik az eső…

A kiállítás megtekinthető a III. kerü-
let Lajos utca 158-ban, január 4-ig, na-
ponta 10-18 óráig. N. A.

Nemzedékek nemezei címmel
nyílt meg a Vidák család kiállítá-
sa a Petőfi Sándor Művelődési
Központ Gödöllő Galériájában.
Nagy Mari, Vidák István, Ifj. Vidák
István, Anna, Rózsa és Brigitta
őseink elfeledett tudását elevení-
tették fel, amikor 30 esztendővel
ezelőtt megtanulták és művelni
kezdték a nemezelést.  Ezalatt a
harminc év alatt művészi szintre
fejlesztették a nemezkészítést, s
mindent elkövetnek, hogy –
amellett, hogy minél szélesebb
rétegekkel szeretnék megismer-
tetni – továbbadják tudásukat. 

A Vidák család 1971-től 1982-ig élt Gö-
döllőn, a Nagy Sándor-házban, ahol az
akkori Művelődési Ház szakköreit is ve-
zették. Magukat a szecessziós gödöllői
művésztelep szellemi örököseinek,
folytatóinak tekintik. A Fiatalok Nép-
művészeti Stúdiójának, a Duna-Tisza
Közi Népművészeti Egyesületnek, va-
lamint a Népművészeti Egyesületek
Szövetségének alapítói. 1979-től foglal-
koznak a nemezkészítés kutatásával,
oktatással és természetesen az alkotás-
sal. Még zajlott a kiállítás rendezés,
amikor Nagy Marival beszélgettünk.
Elmondta, érthetetlen számára, miért is
hagyja sokakat, főleg az iparművészet-
tel foglalkozókat hidegen ez a műfaj,
amely a magyarság ősi kincseinek egyi-

ke. Mint elmondta, ők maguk egy
művészeti táborban ismerkedtek
meg a nemezkészítéssel. A sors fin-
tora, hogy ezt a magyar házaspár-
nak norvégok tanították meg. Már
az első perctől kezdve komolyan
foglalkoztatta őket ez az anyag. 

A család 1982-ben költözött
Kecskemétre, a Szórakaténusz Játék-
műhely meghívására. Azóta is Kecske-
méten élnek, ahol rendszeresen szer-
veznek foglalkozásokat, amelyeken
nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek
is megtanulhatják a nemezelés forté-

lyait. Ma már az óvónőképzésben és a
gyógypedagógiai képzésben is sze-
rephez jut ez a foglalkozás, de bárki
megismerkedhet vele, hiszen az el-
múlt évtizedekben a Vidák család 
negyven könyvet adott ki ebben a té-
mában. Érdekes, hogy a hazainál jó-

val nagyobb a külföldi érdeklődés.
Rendszeresen járnak Európa több or-
szágába a nemezművészetet tanítani,
de ők maguk is folyamatosan gyűjtik
az új ismereteket. Többször jártak
már Ázsiában, s most ismét Indiába

készülnek, hogy meg-
ismerkedjenek az ot-
tani technikákkal. 
Gödöllőn utoljára
1996-ban volt kiállítá-
suk, most a 30. évfor-
dulót megünnepelve
ismét bemutatják mun-
káikat. Takarók, mo-
dern ruhák és eszkö-
zök adnak lehetőséget
a rácsodálkozásra, mi
minden készíthető ne-
mezből. Aki pedig sze-

retne jobban megismerkedni ezzel az
anyaggal és a hozzá kapcsolódó tech-
nikákkal, azokat segítik a Vidák csa-
lád tagjai által e témában írott köny-
vek, amikkel szintén megismerked-
hetnek a Gödöllő Galériába betérők.

Kép és szöveg: jk 

Csíkszeredai gyerekek vendéges-
kedtek a Fréderic Chopin Zeneis-
kolában a múlt héten. A Nagy Ist-
ván Művészeti Líceum diákjait –
akik nem először jártak Gödöllőn
– a városházán Krassay László
alpolgármester fogadta s látta ven-
dégül, este pedig városunk lakói
lehettek az ő vendégeik a Szenthárom-
ság templomban adott hangversenyü-
kön. Az esti mise után, 19 órakor kez-
dődő koncert első részében klasszikus

kamarazenei momentumok csendültek
fel, majd a líceum kórusának tolmácso-
lásában többek között gyimesi népda-
lokat hallhatott a közönség. 

Szuppán Irén textilművész kiállítása

Gödöllőn valami készülődik

Nemzedékek nemezei

Elfeledett ősi érték

Figaro házassága a barokk színházban

Óriási érdeklődés, plusz előadás

Koncert a Szentháromság templomban
Csíkszeredai vendégek
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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, Kecs-
kés Ágnes, Krajcsovics Éva, Kun Éva,
Olajos György, Orosz István, Pannon-
halmi 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 Sieb-
manns (szobrászművészek)
Oberhessichen Künstlerbundes (OKB)
alkotói, Giessen: Christel Dütge, 
Günther Hermann, Susanne Leden-
decker (festőművészek)

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, 
e-mail: gimhaz@invitel.hu

A GÖDÖLLŐI KORTÁRS MŰVÉSZEK
KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁSA ÉS VÁSÁRA

2008. november 28 – december 21.

Kiállító művészek: Bada Márta, László Lilla, Szekeres Erzsébet, Fábián
Dénes Zoltán, Lőrincz  Ferenc, Anti  Szabó János, Katona Szabó Erzsébet, 

Hidasi Zsófi, Remsey FLóra
A kisteremben a Varga Galéria anyaga látható

Gödöllői Városi Múzeum 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel/fax: 28-422-003, e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programjai

December 11. csütörtök 18.00
Juniki Spartakus növendékeinek
hangversenye (hegedű)
December 12. péntek 18 óra
Kósáné Szabó Beáta növendékei-
nek hangversenye (gitár)
December 13. szombat 11 óra
Braun Julianna és Nuszbaum Fe-
renc növendékeinek hangversenye
(gitár)
December 15. hétfő 18.30
Balogh Ágnes növendékeinek
hangversenye (magánének)
December 16. kedd 17.30
Sivadóné Benyus Hedvig (fuvola)
és Novák Gyuláné (hegedű) növen-
dékeinek hangversenye
December 17. szerda 17 óra
Somogyi Eszter növendékeinek
hangversenye (magánének)
December 18. csütörtök 17 óra
A népzene tanszak hangversenye

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 Gö-
döllőn: aztán összehívta az egész gyermekeit, s ő maga osztotta ki az örömben úszó sze-
gény parasztgyerekek között az ajándékot.“ (Mikszáth Kálmán cikke a Mulattató c. újság
1875. évi számából). Ahogy cseperedett Valéria, „maga is a szeretet megemlékezésével já-
rul a karácsony örömeihez“ (Rónay Jácint naplója alapján közli a Képes Folyóirat, 1894-
ben). 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 papír-
ból – Erzsébet királyné kedvelt virága az ibolya mellett, ablakdísz készítése; cukorka cso-
magolása, állatkák készítése papírból, papírtányérból; Gödöllői Királyi Kastély puzzle já-
ték; memória  kártya, dominó.

www.kiralyikastely.hu Tel.: 06/28-410-124

Királyi Karácsony

A Gödöllői Városi Vegyeskar
adventi hangversenye a 

Református templomban
Időpont: December 21., 19 óra
A népszerű adventi és karácsonyi
dalok hangzanak el.
Ezúttal a helyi Református Gyü-
lekezeti Kórus is fellép, hogy kö-
zösen szólaltassanak meg a nem-
régen bemutatott Gounod:Cecília-
miséből néhány tételt, ezúttal or-
gona kísérettel.
Közreműködik:Ágostonné Ba-
logh Myrtill, Ágoston Ferenc-
ének, Papp Gyula-orgona
Vezényel: Pechan Kornél

Az Arpeggio
Gitárzenekar ünnepi

koncertje

DECEMBER 14., 16.30
Királyi Kastély díszterme

Közreműködik: 
Zhang Yu, Langer Ágnes, 
Dráb-Richter Dominika, 

Kurucz Ádám Attila, Soós
Gabriella, Cuento Guitarre

Trio, Kisgitárzenekar
Jegyek elővételben 500 Ft-os

áron a zeneiskolában és a 
kastély pénztárában kaphatók.
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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 Lenin-szobor (1982)
„Az olvasó Lenin“

A hatalmi reprezentáció számára
kedvelt figurák voltak a szocialista
forradalom vezérei: Lenin, Sztálin,
Kun Béla a szocialista érában, szá-
mos emlékmű készült róluk. Gödöl-
lőn 1982-ben állították föl a Lenin-
szobrot a művelődési ház melletti
parkban. Ezen a helyen korábban
egy cserkészszobor állt, amelyet az
1933-as jamboree 10. évfordulóján
emeltek abból a célból, hogy emlé-
ket állítsanak egy Gödöllőhöz kötő-
dő nemzetközi eseménynek. A cser-
készszobor eltűnt az 1950-es évek-
ben, azóta sem került elő. 

A gödöllői Lenin-szobrot egy jelentős szobrászművész, az
1923-ban született Kossuth- és Herder-díjas Varga Imre ké-
szítette. A szobrászművész munkásságának fő terü-
lete a köztéri szobrászat, mintegy 300 szobra áll az
ország különböző településein. Számos politikus-
ideológikus művet alkotott, Kun Béla-emlékművet a
Vérmezőn (1986), Lenin-szobrokat Mohácson, Gö-
döllőn, Vácott (1974, 1982, 1983) – valamennyit le-
bontották 1990 után –, majd a rendszerváltozás után
inkább szakrális témákhoz fordult. Tehetségét a
szakma és a közönség egyaránt elismeri, de hogy
minden rendszerben meg akar felelni a politikai elvá-
rásoknak, ez vitathatóvá teszi életművét. Művészeté-
re jellemző a tudatos deheroizálás, hétköznapi hely-
zetekben ábrázolja a történelem jelentős figuráit. Így
tett a gödöllői Lenin-szobor esetében is, a szovjet
forradalmár ül egy padon, jobb kezével egy asztalra
könyököl, nagykabátja panyókára vetve a vállán,
egy szétnyitott könyvet tart a kezében és olvas, gon-
dolataiba mélyedve elmélkedik.

A korabeli újság, a Pest Megyei Hírlap tudósított
az ünnepi nagygyűlésről, a szoboravatás aktusáról.
Gödöllőn Lenin szobránál ünnepelte a megye a fel-
szabadulás 37. évfordulóját. Az ünnepségen részt
vett Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bi-
zottságának tagja, a Pest Megyei Pártbizottság első
titkára, Gödöllő országgyűlési képviselője. Péter János, az
országgyűlés alelnöke volt az ünnepi szónok. Avatóbeszédé-

ben világosan megfogalmazta a politikai üzenetet. Az itt a lé-
nyeg, hogy a királyok parkjába kerül a Lenin-szobor. 

Gödöllő királyi nyaralóhely jellege történelmi igazságta-
lanság volt, a Lenin-szoborral most a gödöllői nép veszi bir-
tokba a parkot, ez a szobor a történelmi igazságszolgáltatást
szimbolizálja. Azt is írta az újság, hogy a szoborállítás a város
gyors fejlődésének a jele. 1981 áprilisában avatták föl a Pető-

fi Sándor Művelődési Központot, amellyel a település lakói-
nak több évtizedes álma valósult meg, és rá egy évre még egy

köztéri szobrot is állítottak az új épület mellé. A szoboravatás
után Benedek János tanácselnök a város emlékplakettjét adta

át Varga Imre szobrászművésznek. Az iskolá-
sok kis zászlócskákat szúrtak a földbe a szobor
mögötti halmon. 

A Lenin-szobor politikai okok miatt került
Gödöllő központjába és ugyanilyen okokból tá-
volították el onnan az 1990-es rendszerválto-
záskor. Lenin semmilyen módon nem kötődött
Gödöllőhöz, egy politikai eszmét testesített
meg, amelynek lejárt a szavatossága. A város
nem semmisítette meg, nem rombolta le a
szobrot, nem vitte el a budatétényi Szoborpark-
ba, ahol 1992-től kezdődően gyűjtik a politi-
kus-ideológikus köztéri szobrokat, emlékmű-
veket. A VÜSZI őrzi a nagy méretű bronzszob-
rot, amely egy letűnt korszak tanúja és mégis-

csak egy jó szobrász jó alkotása. 
G. Merva Mária

GÖDÖLLŐ ANNO
Gödöllőről Csömörre

Sajnos egyik legszebb sírem-
lékét „veszítette el“ nemré-
giben a Dózsa György úti te-
mető. A sokak által rend-
szeresen megcsodált Krisz-
tus-szobrot ugyanis a tulajdo-
nosok eltávolíttatták, mivel a
család Csömörre költözött, s
ott saját kriptát létesített.

2009 a kultúra éve lesz. Ennek jegyé-
ben készült el városunk jövő évi nap-
tára, ami rövidesen megérkezik a gö-
döllői családokhoz. Bár sokszor és
sokan beszéltek és beszélnek arról,
hogy városunkban rendkívül gazdag
és színes a kulturális kínálat, mégis
meglepő végiglapozni az oldalakat,
amelyekről az itt működő, különböző
művészeti ágakban értéket alkotó
egyesületek képei köszönnek rá az azt
kézbe vevőre. 

A Colla Parte Consort, a Városi Ve-
gyeskar, a Gödöllő Táncegyüttes, a
Cavaletta, a Gödöllői Fúvószenekar,
a Cibri, a Kiscibri és a Kalapos
Együttes, az Arpeggio Gitárzenekar, a
Magyar BalettSzínház Gödöllő, a Gö-

döllői Fiatal Művészek Egyesülete, a
Talamba Ütőegyütes, az Ad-hoc Szín-
ház és Gödöllői Szimfonikus Zenekar
nem csak itthon, hanem egyre több-
ször külföldön is öregbíti városunk
hírnevét. A különböző rendezvénye-
ken sokszor hallottuk, láthattuk pro-
dukciójukat. Most még közelebb ke-
rülhetnek városunk lakóihoz, s talán
így még többen kapnak kedvet ahhoz,
hogy személyesen is ellátogassanak
egy-egy előadásra, koncertre. A szép
fotók mellett természetesen, ahogyan
azt már megszokhatták, a legfonto-
sabb információkat, címeket, telefon-
számokat is tartalmazza a naptár, ami
még az idén eljut valamennyi gödöl-
lői háztartásba.

Elkészült a városi naptár

A kultúra jegyében 

December 24.
16.00: karácsonyi misztériumjáték a
szabadtéri oltárnál
23.00:virrasztó zsolozsma (Matutinum)
24.00: éjféli mise 
December 25. (Urunk születése)
9.00: pásztorok miséje
10.30: ünnepi főmise 
18.00: szentmise
December 26. (Szt. István első vér-
tanú)
9.00: szentmise
10.30: ünnepi főmise
18.00: szentmise 

December 28. (Szent
Család ünnepe)
9.00: Szentmise
10.30: ünnepi főmise, családok
megáldása
18.00: szentmise 
December 31. (Szt. Szilveszter
napja)
17.00: szentségimádás
18.00: évvégi hálaadás
Január 1. (Szűz Mária Isten anyja, Újév)
9.00: szentmise
10.30: ünnepi főmise
18.00: szentmise

A MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY

BAZILIKA KARÁCSONYI MISERENDJE



A gorillák a föld legveszélyezte-
tettebb állatfajai közé tartoznak,
ezért 2009-ben az ENSZ e főem-
lősök megmentését tűzi zászla-
jára. 

II. Albert monacói herceg nyitotta meg
az ENSZ keretei között működő Költö-
ző Vadállatok Megmentése Egyezmé-
nyének (CMS) éves konferenciáját Ró-
mában, s egyben bejelentette, hogy az
Egyezmény a 2009-es évet a gorillák
megmentéséért folytatott küzdelemnek
szenteli. 

A gorillák Nyugat- és Közép-Afrika
trópusi esőerdőiben élnek. Különösen
az Ugandában, Ruandában és Kelet-
Kongóban élő keleti hegyi gorillák (ró-
luk készült a Diane Fossey kutatómun-
káját bemutató Gorillák a ködben c. film
is) száma aggasztóan alacsony, összlét-
számuk nem éri el az ezret – írja a Natio-
nal Geographic Online. 

A főemlősökre leselkedő legfőbb ve-
szélyforrások az Ebola és az orvvadá-
szat, illetve élőhelyeiket nagymértékben
fenyegeti az erdőirtás és a közelben dúló
fegyveres konfliktusok. Nem csak a fe-
ketepiacon jó áron eladható kölykök mi-
att gyilkolják a nagy majmokat az orv-
vadászok, a helybéliek a húsukat is szí-
vesen fogyasztják. A CMS kezdemé-

nyezése is elsősorban az orvvadászat
ellen fog irányulni, a gorillamegfigyelő
turistaösvényekből származó bevételek-
ből főként a vadőrök munkáját fogják
anyagilag támogatni.

A konferencia célja mindezen túlme-
nően a világon leginkább veszélyezte-
tett mintegy 30 faj védelmének javítása.
A számokat tekintve még ennél is elke-
serítőbb a helyzet: egy, a nyáron kiadott
jelentés szerint a főemlősök 634 fajának
és alfajának mintegy fele került a kiha-
lás szélére a környezetszennyezés és a
klímaváltozás okozta élőhelyek pusztu-
lása, valamint a túlvadászás következté-
ben. A legrosszabb helyzetben nem is
Afrika, hanem Ázsia állatvilága van: az
ott élő főemlősök 70 százaléka szerepel

a legveszélyeztetettebb fajok nemzetkö-
zi listáján.

Ugyanakkor örülnek is a főemlősku-
tatók, mivel egy kutatás eredményeként
kiderült, hogy kétszer annyi nyugat sík-
vidéki gorilla él Kongóban, mint azt ed-
dig hitték. A nyugati síkvidéki gorilla
gyakoribb, mint a nála kissé nagyobb
termetű rokona, a hegyi gorilla (Gorilla
gorilla beringei). 

Az előbbi elsősorban Angola, Kame-
run, Közép-Afrika, Kongó, Guinea va-
lamint Gabon területén lévő esőerdők-
ben fordul elő. Mivel ezek az állatok rit-
kán kerülnek az emberek szeme elé, a
populáció felméréséhez a kutatók a go-
rillák által levelekből és ágakból készí-
tett időszakos pihenőhelyeket vették
alapul. 

A mostani kutatás eredmé-
nyei azt mutatják, hogy Kongó-
ban van hatása a természetvé-
delemnek. A vizsgálatba vont te-
rület fele ugyanis természetvé-
delmi oltalom alatt áll, vagy
olyan szervezetek kezelésében,
akik szerződésben kötelezettsé-
get vállaltak arra, hogy nem en-
gedélyezik a területükön átveze-
tő utakon a védett állatok illetve
fegyverek szállítását. A szakér-
tők remélik, hogy az új eredmé-
nyek tovább ösztönzik a kor-

mányt egy új nemzeti park kialakítására.
Ha valaki gorillát szeretne látni nem

kell Afrikáig utaznia, hiszen a Budapesti
Állat- és Növénykertben is él egy nyu-
gat síkvidéki gorilla család. 1909-ben,
amikor a kertet éppen átépítették, azt
gondolták, hogy aligha kerül valaha is
eleven gorilla Budapestre. Ez a kijelen-
tés egészen 1989-ig tűnt igaznak, ebben
az évben ugyanis megérkezett a törzs-
alapító tenyészpár. A gorillapár hamar
megszokta az új környezetet, s már több
ízben megörvendeztették a látogatókat
és az állatkerti szakembereket egy-egy
egészséges gorillakölyökkel. Az első
magyar gorillabébi 1992. április 1-jén
látta meg a napvilágot és azóta több
egyeddel bővült a család.

Hogyan óvjuk meg a növénye-
ket a kemény időjárástól?

A mérsékelt éghajlaton, ahol a jelleg-
zetes időjárású évszakok menetrend-
szerűen váltják egymást, a termelt nö-
vények jelentős része tavasztól őszig
él és az őszi fagyok hatására elpusz-
tul. Csupán a beérett magjaik élik át a
zord telet: ezekből sarjad tavasszal az
új élet.

Nem így a fás növények: a lomb-
hullató bokrok, a sövények, a gyü-
mölcs-és díszfák, a falakat és a luga-
sokat beborító kúszónövények. Ezek
ősszel lehullatták a leveleiket, meg-

kezdték téli pihenőjüket. Nedvkerin-
gésük minimális, táplálkozásuk szü-
netel, de lélegeznek, oxigént vesznek
fel, és széndioxidot bocsátanak ki.
Ezért viselik el nehezen, ha levegőt át
nem eresztő anyaggal (pl. műanyag
fóliával) takarjuk be őket, mert a rü-
gyeik nem jutnak oxigénhez, és emi-
att kipállanak. A pihenőidő a mély-
nyugalmi állapottal veszi kezdetét:
ekkor a lombhullató fák és bokrok ke-
véssé érzékenyek az időjárás szélső-
ségeivel szemben és a nagy fagyokat
is elviselik. 

Február végén, március elején kö-
vetkezik be az ébredezés időszaka.
Ha enyhe az időjárás, megélénkül a
nedvkeringés, a rügyek duzzadni kez-
denek, szöveteik fellazulnak, és ha is-
mét beáll a zord hideg, akkor súlyos
fagykárok keletkezhetnek. 

Egyes, déleb-
bi, melegebb tá-
jakról származó
növényeinket a
nagyobb fagyok
ellen takarással
lehet megvéde-
ni. A rózsabok-
rokat, a szőlőtő-
kéket, a kivibok-
rokat földkupac-
cal kell körül-
venni, hogy a legérzékenyebb részük,
a gyökérnyak ne károsodjon a fagy-
tól. A füge és a gránátalma bokrokat
náddal, napraforgó szárral vegyük

körül és az
ágak közét
t ö m k ö d j ü k
meg lombbal
vagy leka-
szált fűvel. A
magastörzsű
rózsák koro-
náját takarjuk
be több réteg
újságpapírral
és erre húz-
zunk egy víz-
hatlan papír-
zsákot.

A téli
hónapokban
nem csak a
hideg veszé-

lyezteti a fákat, hanem a viharos sze-
lek is, amelyek gyakran okozzák az
ágak eltörését.
Ilyenkor a ker-
tésznek az a fela-
data, hogy a letört
ágakat szakszerű-
en eltávolítsa, és
a sebeket ellássa.
Sok kárt okozhat
a nagy mennyisé-
gű hó, amelynek
a terhe alatt a fák
koronája szétterül
és egyes ágak
ugyancsak letör-
nek.

Nagy téli ve-
szedelem az ónos eső, amelynek hatá-
sára a fagypont alá hűlt növények fe-
lületén vastag jégpáncél képződik: ez

megakadályozza a rü-
gyek lélegzését. 4-5
napnál tovább tartó
jégpáncél alatt a ter-
mőrügyek elpusztul-
nak, ezért a jégréteget
ütögetéssel el kell tá-
volítani, vagy leg-
alább meg kell tördel-
ni. Mit tegyünk, ha
minusz 20 fok van?

Az örökzöld fák és
bokrok ősszel nem
vetik le zöld ru-

hájukat, tehát télen is lélegeznek, táp-
lálkoznak kisebb mértékben. Az ér-
zékenyebbeket, különösen az augusz-
tus-szeptemberben telepített csemeté-
ket árnyékolni kell, mert a tűző, téli
napsütés következtében sok nedves-
séget párologtatnak el és az elveszí-
tett vizet a fagyos talajból nem képe-
sek pótolni. Erre a célra legcélszerűbb
nádfonatot használni.

De nem csupán az időjárástól kell
védelmezni télen a növényeket! A
közlekedő eszközök és a huligánok is
sok kárt tesznek az ágak letördelésé-
vel, sőt az utcára telepített fák kitö-
résével is. Ahol szarvas, őz, vaddisz-
nó vagy mezei nyúl rágásától kell tar-
tani, ott elengedhetetlen a kerítés, il-
letve a fák törzsének a bekötözése
náddal, szőlővenyigével, napraforgó
szárral, dróthálóval. Az erdős vidéke-
ken sok gondot okoznak a szarvasok,
amelyek a két méter magas kerítést is
átugorva rágták meg az almafák tör-
zsének és ágainak a kérgét. Levegőt

át nem eresztő anyag (műanyag fólia)
és papír erre a célra nem alkalmas!

December 13-14.:

dr. Mohai Imre
Tel.: 30/953-1242

Veresegyház, Bánóczi u. 2.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Állati dolgok

2009 – a gorilla éve
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Nem csak kertészeknek

Itt a fagy

HEROSZ

Vigyél haza!
Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

5 hetes keverékek
Tel.: 70/567-6534

2 éves keverék szuka

A süvöltő ugyan nem tartozik az iga-
zán ritka téli vendégek közé, de csak
ritkán kerül emberi szem elé. Ennek
egyik oka, hogy télen is a nagyobb
erdőkben és parkokban érzi jól magát,
és a kerti madáretetőket nem keresi
fel. Talán csak akkor kényszerül erre,
ha igazán nagy a hó és a hőmérő hi-
ganyszála hosszasan nem megy mí-
nusz 10 fok fölé. Rendkívül szép ma-
dár. A hímnek az alsórésze élénk ró-
zsaszínű, fartöve fehér, feje fekete és

hátszíne kékesszürke, a tojó hasonlít a
hímhez, de sokkal egyszerűbb színe-
zetű. Csőrük rövid és lekerekített,
éles élű, alkalmas a magvak és rügyek
fogyasztásához. Kicsit bánatosnak tű-

nő, nem különösebben hangos, füt-
tyentő hívogatójáról kapta magyar
nevét. Szelíd, néha a bambaságig
bizalmas madár, könnyű megfi-
gyelni. A költési időben a nagy luc-
fenyvesek lakója. Magyarországon
csak helyenként és kis számban
fészkel, de kóborló példányai októ-
bertől egészen tavaszig sokfelé lát-
hatók. Vannak évek, amikor kifeje-
zetten gyakori, erdőszéleken, vágá-
sokban, bokrosok közelében néha
kis csapatokban is lehet találkozni

Ritka vendégek

A süvöltő
vele. Magevő. Kedveli a juhar termé-
sét, vaskos fekete csőrével könnye-
dén morzsolgatja a fagyal bogyóit, de
más bogyós növényeket is szívesen
fogyaszt tél alakalmával. Ha szeret-
nénk kertünkbe csábítani őket, akkor
tegyünk ki számukra napraforgó ma-
got, négermagot, diót, mazsolát. Bi-
zalmas madár könnyen hozzá szokik
az emberhez. A tél második felében
enyhe napokon a hímek gyakran éne-
kelnek. Halk, sok különböző hangból
összetett dalocska ez. Társas termé-
szetű madarak, majdnem mindig töb-
ben vannak együtt, és ha valamelyi-
kük elszakad tőlük, hangosan hívo-
gatva keresi őket. Régen szívesen tar-
tották kalitkában, de ez ma már tilos.
Védett madár eszmei értéke 10.000
Ft. Ha valaki télen a parkban sétál és
enyhe sípoló hangot hall a fák közül
figyeljen fel és ha szerencséje van
egy süvöltő párt, vagy akár egy csa-
patot pillanthat meg. 
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

December 8-15-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Blaháné út 49. Tel.:
420-790.
December 15-22-ig: Medicína Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Gödöllő Város Önkormányza-
ta (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
pályázatot hirdet a Gödöllőn,
a rögesi városrészben lévő
6270/21, 6270/22 és 6270/23
helyrajzi számú földrészletek-
ből álló ingatlan-együttes tulaj-
donjogának megszerzésére.

Az ingatlanok ismertetése:
1. A 6270/21 helyrajzi számú, 8423
m2 területű, beépítetlen terület meg-
nevezésű ingatlan természetben a
Márki Sándor utca és a Thegze Lajos
utca sarkán található.
2. A 6270/22 helyrajzi számú, 6295
m2 területű, beépítetlen terület meg-
nevezésű földrészlet az Ottó Ferenc
utca 6-8. szám alatt fekszik.
3. A 6270/23 helyrajzi számú, 6244
m2 területű, beépítetlen terület meg-
nevezésű ingatlan az Ottó Ferenc
utca 2-4. szám alatt található.
Az ingatlan-együttest alkotó földrész-

letek egymás mellet
helyezkednek el,
közművel ellátatla-
nok.
Az ingatlan-együttes irányára: 212
MFt + 20 % ÁFA
A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájé-
koztatóban előírtakat kell tartalmaznia 
Az írásos pályázati tájékoztató a Vá-
rosháza II. emelet 233. számú helyi-
ségében vehető át.
Az érdeklődők részére részletes tájé-
koztatást ad: Tolnai Katalin (Város-
háza II. emelet 233. sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253. 
E-mail: tolnai@godollo.hu

A pályázat benyújtásának helye és
határideje: Gödöllő, Városháza (Sza-
badság tér 7.), Vagyongazdálkodási
Iroda, 233. számú helyiségben, Tol-
nai Katalin főmunkatársnak, 2009.
január 12-én, 16 óráig

Pályázati hirdetmény

A múzeum nyitva tartása az Adventi Kastélynapok alatt: 10-18 óra között
(belépőjegy a múzeumba 17 óráig váltható)

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

„…hogy az Ünnep teljes legyen…”

KEDVES VÉRADÓ!
Beteg embertársaink nevében 

kérjük Önt, vegyen részt 
véradó napunkon.

VÉRADÁS HELYE:
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!

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

Tisztelt Polgárok!

Gödöllő Város 
képviselő-testülete 

2008. december 11-én
(csütörtökön)  18 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart

Az ülés helye: 
Városháza földszinti nagyterme

NAPIREND

1. Tájékoztató Gödöllő Város
2009. évi költségvetési koncep-
ciójáról, a jövő évi takarékossági
intézkedésekről 
Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester 

2. Tájékoztató a távhőszolgál-
tatás díjainak árképzéséről, a
változásokról és a várható ten-
denciákról 
Előterjesztő: Tóth István ügyve-
zető igazgató

Ezúton is kérem a város lakos-
ságát, a helyben érdekelt lakossági
és más szervezetek képviselőit,
hogy a témával kapcsolatos köz-
érdekű kérdéseiket, javaslataikat a
közmeghallgatáson tegyék fel. 
A témát követően mód van más té-
mához kapcsolódó közérdekű kér-
dések és javaslatok elhangzására
is. 

Gödöllő, 2008. december 1.

Tisztelettel:
Dr. Gémesi György 

Közmeghallgatás

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: gyertya-
öntés, ajándékkészítés, arcfestés, Adventi készülődés a „Karácsony-konyhában”,
Korabeli hangulatot felidéző karácsonyi kórus, Szánkózási lehetőség a Kastély-
parkban, Jászol, állatsimogató a kastélyparkban, Paprika Jancsi csúzlizdája a dísz-
udvaron, 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 kará-
csonyi vására a Díszudvaron és a földszinti termekben, A Herendi Porcelánmanu-
faktúra korongozó és porcelánfestő bemutatója, Különlegességek a Kastélyká-
vézó karácsonyi kínálatában, Fotózás korhű ruhában a kastély fotóműtermében,
Kosztümös tárlatvezetés magyar nyelven a Kastélymúzeumban és a Barokk Szín-
házban.

DECEMBER  13.

11.00: Vásári Bábjáték Pályi János elő-
adásában, Díszudvar, ingyenes
14.00:Kéry Kitti Kalandra fel című 
gyermekelőadása, Díszterem, gyer-
mekjegy: 700Ft, felnőttjegy: 900Ft
16.00:Szaniszló New Wibe Jazz Pro-
ject ünnepi koncertje, Díszterem
19.00:W.A. Mozart: Figaró házassága
operaelőadás a Barokk Színházban,
belépőjegy: 5000/3500Ft

DECEMBER 14. 

11.00: Szent Imre Általános Iskola
bet-lehemi műsora, Díszterem
13.00:MiaManó Bábszínház Rum-
cájsz  és Manka című előadása,  Dísz-
udvar
16.30: Az Arpeggio Gitárzenekar
ka-rácsonyi műsora, Díszterem, be-
lépőjegy: 500Ft
19.00: W.A Mozart: Figaró házassága
operaelőadás a Barokk Színházban,
belépőjegy: 5000/3.500Ft

MEGHÍVÓ

A Gödöllői Görög Kisebbségi
Önkormányzat

Gödöllői Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat

Gödöllői Német Kisebbségi
Önkormányzat

Gödöllői Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat
testületeinek 

2008. december 16-án 
(kedden) 18 órakor 

tartandó 

KÖZMEGHALLGATÁSRA

Az ülés helye:
Gödöllő Város Polgármesteri 

Hivatalának földszinti nagyterme 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

Dr. Sztavridisz Diagórasz, a
GGKÖ elnöke 
Szabó László, a GLKÖ elnöke
Meizner Sándor, a GNKÖ elnöke
Havassy Marija, a GRKÖ elnöke

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér
7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában Gödöllő város
közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és költségelvű
lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bér-
lői, bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet foly-
tató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott sze-
mélyek részére

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Gödöllő, Deák Ferenc tér 2. fszt. 2. számú, 47 m2-es, egy+fél szobás,
összkomfortos lakás költségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bér-
beadására.
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez  mel-
lékelni kell az abban előírt dokumentumokat. A formanyomtatványok és a
lakás bérbevételével kapcsolatban további információkat tartalmazó írásos
tájékoztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Okmány- és
Lakosságszolgálati vagy a Vagyongazdálkodási Irodáján vehetők át. 
A lakás alaprajza ugyanitt megtekinthető.
A pályázatok benyújtásának feltétele:
A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie 
az írásos pályázati tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek.
A lakás bérbevételére kizárólag a tájékoztatóban közzétett összetételű csalá-
dok nyújthatnak be pályázatot!
A pályázatok benyújtásának helye és határideje:
Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda 232.
számú helyiségében hétfői, vagy szerdai napokon 8 és 12, valamint 12.30 és
16 óra között 2009. január 28., 16 óráig

A pályázatokat a képviselő-testület Gazdasági Bizottsága bírálja el, a laká-
sok bérlőit ezen bizottság javaslata alapján a képviselő-testület választja ki.

A Continuo-Gödöllő Alapítvány
kuratóriuma köszönetet mond mind-
azoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1%-át alapítványunknak
ajánlották föl. A felajánlásokból
2008-ban 634. 964.- Ft érkezett az
alapítvány számlájára. A befolyt
pénzösszeget tanítványaink országos
versenyeken történő részvételére és
a Steinway zongora lízingelési költ-
ségeire fordítjuk. 
A zongora lízingelésére köszönettel
várjuk további támogatásukat a Raif-
feisen Banknál vezetett 12021006-
00116678-00100008 számú számlára. 
A Continuo Alapítvány adószáma: 

18665044-1-13. 

A Környezetkímélő 
Agrokémiáért Alapítvány

(2100. Gödöllő, Páter K. u. 1.) 
Adószám: 19174181-1-13 

ezúton köszöni meg a 2007. évi
SZJA felajánlásokat. Az alapít-
vány a felajánlott 12.765 Ft-ot
fia-tal kutatók munkájának díja-
zására fordította.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a
gödöllői Táncsics Mihály úti
Óvoda alapítványa „A gödöllői
VI. Óvoda Gyermekeiért Ala-
pítvány” számára a szülők sze-
mélyi jövedelemadó 1 százaléká-
ból az elmúlt évben befolyt ösz-
szeg összesen 430.678 Ft. 
Ebből az összegből folytatjuk az
udvari játékaink szabványosítta-
tását, valamint a szakmai anyagok
fejlesztését. 
Köszönjük felajánlásaikat.

Pályázati hirdetmény

A VÁROSI PIAC 

ünnepi nyitva tartása

December  12-ig: 7 – 18 óráig
December 13. (szombat):  –13 óráig
December 14. (vasárnap): 7–12
óráig
December 15-19-ig (hétfő-péntek): 
7–18 óráig
December 20. (szombat): 7–13 óráig
December 21. (vasárnap):  –12 óráig
December 22 -23. (hétfő-kedd): 
7–18 óráig
December 24. szerda:  –12 óráig
December 25-től–28-ig (csütörtök-
vasárnap): Zárva
December 29-30. (hétfő-kedd): 7-18
óráig
December 31. szerda: 7–13 óráig
Január 1. (csütörtök): Zárva
Január 2–3. (péntek-szombat): 7–13
óráig

Kellemes ünnepeket kíván a 
Piacfelügyelet
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A régi „20-as“ 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! 

SZOMBATONKÉNT 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

Programelőzetes

2008. december 1-től 23-ig

bécsi hangulatot idéző adventi vásár a
szálloda belső udvarában.

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.

KARÁCSONYI HALÁSZLÉ FŐZÉS A VÁROSI PIACON
2008. december 23-án kedden halászlé főzés elvitelre és helyben fogyasztásra is. 

A szeptemberi főzőversenyen készített halászlével első díjat nyert Vancsa Ferenc most
újra fakanalat vesz a kezébe, hogy elkészítse önnek a karácsonyi asztalra való 

halászlevet, ha személyesen a városi piacon ön megrendeli azt. 
1 adag 790.- Ft. (1 liter halászlé, 2 szelet ponty)
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November 29-én Budapesten
vettek részt részben országos,
részben nemzetközi viadalon a
Grassalkovich SE akrobatikus
tornászai. Az FTC csarnokában
megtartott versenyt Altorjai
Sándor, a MATSZ (Magyar Tor-
na Szövetség) főtitkára is meg-
tisztelte jelenlétével, amelyen
remekeltek a gödöllői torná-
szok és egy arany, 3 ezüst, va-
lamint egy bronzérmet nyer-
tek.

Délelőtt rendezték a gyermek és a ser-
dülő II. korosztály versenyeit. Gyer-
mek leány hármasunk (Szamosi Ani-
kó, Tóth Anita, Oláh Luca) most is
jó teljesítményt nyújtott, jutalmuk a
3. hely lett. Serdülő II. korosztályban
egy leány hármas és egy fiú páros

képviselte egyesületünket. A lányok
(Kürtössy Krisztina, Oláh Csenge,
Papp Csenge) ezüstérmesek, míg a
fiúk (Janocha Bence, Zorkóczy Ba-

lázs) aranyérmesek lettek.
Délután került sor a nemzetközi via-
dalra, ahol a magyar indulókon kívül
Németország és Fehéroroszország
képviseltette magát. A serdülő I. kor-

osztályban egy leány pá-
rossal (Lochte Vanessza,
Papp Kinga) vett részt a
GSE és az előkelő 2. hely-
nek örülhetett a páros. Ifjú-
sági I-ben indult a világbaj-
nokságot is megjárt férfi
négyesünk és most sem
okoztak csalódást. A hiba
nélkül bemutatt gyakorlat a
2. hely megszerzését jelen-
tette a rangos mezőnyben.
Természetesen továbbra is
szeretettel várják a sportol-
ni vágyó 6-14 éves gyere-
keket szerdán és pénteken
16 – 17 óra között a Mon-

tágh Imre Általános Iskola tornater-
mében az egyesület edzői. Telefonon
is lehet érdeklődni a 20/9511-072 szá-
mon.    -ká-

November utolsó hétvégéjén a
gödöllői vívók a Papp László
Sportarénából, Münchenből és a
Vasas vívóterméből hoztak haza
érmes és döntős helyezéseket. 

A Vasasban kadet kard tájékoztató ver-
senyt rendeztek. Kurucz Balázs tanít-
ványa, Valkai Ferenc a 32 fős mezőny-
ben győzelmet aratott. Az első helyért
folyó küzdelmekben sorra verte a válo-
gatott jelölteket, akik majd a belfasti ka-
det világbajnokságon a csapattársai le-
hetnek a 16 éves Valkai Ferencnek. 

Münchenben felnőtt nemzetközi
válogatót rendeztek, ahol a 24 éves
kordozónő, Kerecsényi Fodor Geor-
gina az 56 fős mezőnyben az 5. he-
lyen végzett. Edzője: Kurucz Balázs.
A férfiaknál 93-an neveztek hat kü-
lönböző országból. Gémesi Csanád a
8. helyet szerezte meg. A gödöllői ví-
vó a későbbi győztestől, Iliász Niko-

lásztól kapott ki a négybe jutásért
11:15-re. Edzője: Bokor Gergely.     

A Papp László Sportarénában az
utánpótláskorú vívók számára csapat-
versenyt rendeztek 3 fegyvernemben,
2 korcsoportban. A versenyen közel
700 vívó vett részt. A gödöllőiek tőr és
kard fegyvernemben indítottak, a két
korcsoportban összesen 7 csapatot. A
II. korcsoportos (14 évesek) leány tő-
rözőink a 2. helyen végeztek a Tö-
rekvés csapata mögött. 
A csapatban vívtak: Horváth Eszter,
Varga Beatrix, Varga Anett, Eper-
jessy Alexandra és Balogh Anna-
mária. Edzőik: Fekete Gábor és
Steiner Ádám. Az I. korcsoportos (12
évesek) fiú kardozóknál a GEAC 
szintén második lett az UTE mögött. A
csapatban vívtak: Bancsics Máté, Gé-
mesi Huba, Dankó Benedek és Matuz
Márk. Edzőjük: Bokor Gergely.   

-Zsőzső-

Az elmúlt hétvégén Debrecenben szere-
pelt nemzetközi teremlabdarúgó tornán
a Gödöllői SK 1998-as, 1997-es és
1996-os korosztálya. A tornán hat kor-
osztályban (2001-1996-ig) összesen 98
csapat vett részt és a magyarok mellett
érkeztek együttesek Ukrajnából, Szer-
biából és Romániából. A GSK csapatai
közül az U13-as gárda szerepelt a leg-
jobban és ért el 3. helyezést, de a 10. he-
lyen záró U11-es és a 16. helyen végző
U12-es csapatok is jól helyt álltak a tor-
nán. Mindhárom korosztály hat meccset

játszott a kétnapos rendezvényen. Az
1996-os gárda mindössze egy vereséget
szenvedett (a későbbi ezüstérmes Olasz
Focisuli Debrecen ellen), ez mellett há-
rom győzelemmel és két döntetlennel
zárta az eseményt. Az 1997-esek mérle-
ge 1 győzelem, 1 döntetlen és 4 vereség,
míg a legfiatalabbak, az 1998-as csapat
mindenből duplázott és 2 győzelmet, 2
döntetlent és 2 vereséget ért el.
A csapatok eredményei megtalálhatóak
a www.gbulls.hu honlapon

-ll-

November 29-én Szigetszent-
miklóson rendezték meg az el-
ső megyei fordulót az 1998
után született lányok számára
a kézilabda szövetség által ki-
írt Adidas gyermekbajnokság-
ban, amelyen természetesen a
Gödöllői SE is képviseltette
magát. 

Pest megyéből 6 csapat nevezett eb-
ben a kategóriában (két fordulót ren-
deznek), a tét itt is a régiódöntőbe ke-
rülés. Az első játéknapot megelőzően
a lányok és két fiúcsapat vett részt fel-
készülési tornán Dunaújvárosban. Az
Üstökös kupán a ’99-es fiú csapat ku-
pagyőzelemmel (Borhy Levente,
Fóti Benedek, Majoros Domokos,

Szakály Domonkos, Varga Attila), a
’96-os fiúk ezüstéremmel, a ’98-as
lánycsapat 5. hellyel tért haza. Ez a
torna is jól szolgálta a felkészülést a
bajnokság küzdelmeire. 
A tavalyi országos bajnok ’98- as
lány csapat a Vecsés SE ellen kezdett
és nyert 34–3- ra, majd a Váci NKSE
Rétság együttesét is könnyedén verte
(20–8), így kettő győzelemmel kedte
a sorozatot. 
A csapat tagjai: 
Hornyák Bernadett, Horuczi Fédra,
Izsó Fanni, Juhász Eszter, Kovács
Emma, Laki Bianka, Majoros Sarolta,
Stefkó Boglárka, Szekeres Dóra,
Szmrytka Júlia,  
Edző: Ádám Rita és Majoros Gusz-
táv.

Bajnokhoz méltóan kezdtek a
97-esek – Ötből öt

Ezen a hétvégén kezdte meg szerep-
lését az országos gyermekbajnokság-
ban a GSE 1997 után született fiú csa-
pata. A megyei selejtező első fordu-
lójában öt meccset kellett játszaniuk a
gödöllői fiataloknak (a következő for-
duló időpontjában a Ferenczy kupán
szerepelnek majd), de ez sem okozott
problémát és mind az öt találkozót
könnyedén nyerték.

A Fótot 28–3-ra, a Váci KSE csapa-
tát 32–10-re, a Pilisvörösvári Terrano-
va KSK gárdáját 29–4-re, a Szentend-
rét 29–8-ra, míg a sülysápi Móra Fe-
renc Általános Iskolát 25–4-re verték a
mieink. A csapat tagjai: Fóti Benedek,
Gyurcsánszki Ádám, Laczkó Szilárd,
Nagy Márton, Papp Kristóf, Réti Ta-
más, Szakály Benedek, Szakály Do-
monkos, Tóth Attila, Varga Botond
Edző: Majoros Gusztáv                   -li-

A gödöllői sakkbarátok második csa-
pata ismét nagyarányú győzelmenek
örülhetett, immáron a harmadiknak
ezen az őszön és egyedül vezeti a Pest
megyei sakk csapatbajnokság  I. osz-
tályát a nagy rivális Szob előtt. 

A következő, december 14-ei fordu-
lóban tovább erősítheti pozícióját a
GSBE, ha nyerni tud a szobi rang-
adón. -vb-

Az NB II-es férfi csapatunk a veretlen
Veresegyházát fogadta és 15:3-ra ka-
pott ki. Nem sok jóra számíthatott a
VI. csapat sem, akik a szintén pont-
veszteség nélküli Boldogot látták
vendégül. 
Az eredmény papírforma boldogi
győzelem lett 13:5. A Tápiógyörgye

ellen is alulmaradt ez a gárda (10:8-ra
veszítettünk), pedig a döntetlent talán
megérdemelte volna a csapat. Még a
kapanyél is elsült Nagykőrösön a Me-
gye A-ban. 
A hazaiak nagyon készültek a gödöl-
lőiek ellen, ennek ellenére remek já-
tékkal sikerült megnyerni csapatunk-

nak a mérkőzést 15:3-ra.  A
Megye B-ben a Hévizgyörk
látogatott hozzánk. Az ebben
a kiírásban szereplő együttes
volt talán a legtartalékosabb,

ennek ellenére nem okozott gondot a
pontok megtartása. 13:5-re nyertünk.

Két forduló van még hátra az őszi
szezonból. Az NB II-ben a Kiskunfél-
egyháza és a SPAR Tatabánya látogat
gödöllőre. Szintén hazai pályán fo-
gadják a mieink a MALÉV és Eszter-
gom I. csapatait az NB III-ban, ahol a
sérülések miatt bravúrra lesz szükség
a pontszerzéshez. Megye A-ban rang-
adókra készül csapatunk. Előbb a je-
lenlegi listavezető Dabas otthonába
látogatnak asztaliteniszezőink, majd
az ötszörös bajnok Szentendre jön
hozzánk.

-bt-

GYÜLEKEZŐ- ÉS RAJT: Polgármesteri Hivatal,
2100. Gödöllő, Szabadság tér
RENDEZVÉNY CÉLJA: 1. A Lumniczer Alapítvány
munkájának segítése; 2. A gödöllői sportegyesü-
letek közötti kapcsolat erősítése; 3. Vidám óévbú-
csúztató program gödöllő lakosainak.
RÉSZTVEVŐK: Sportegyesületek versenyzői, edzői,
vezetői, s bárki, aki kedvet érez 2009 méter lefu-
tására.
LÉNYEGES: A futás nem verseny, nem díjazzuk a
beérkezés sorrendjét. Minden résztvevő fiatal teát
és zsíroskenyeret, felnőtt pedig forraltbort kap a
jó hangulat zálogaként. Trombitát, álarcot, s
egyéb szilveszteri kelléket lehet hozni!
A futás rendezője a Gödöllői Erkel Ferenc Általá-
nos Iskola és a GEAC atlétika szakosztálya.

Gadanecz György főszervező

Akrobatikus torna – IV. Fradi-kupa

Öt Gödöllői érem

Kézilabda – Utánpótlás bajnokság

Kezdésnek kettős győzelem 

Hazai pályán szenvedett sima,
3–0-s vereséget a TEVA-Gödöl-
lői RC a női NB I. Liga kiemelt
csoportjában a Vasastól. A 11.
fordulóban lejátszott rangadó
előtt az volt a kérdés: továbbra
is a TEVA-GRC vezeti majd a ta-
bellát, vagy ideiglenesen vége
a szárnyalásnak. 

Nos, a mérkőzés után két dologra is
választ kaptunk. Egyrészt a vereség-
gel át kellett adnia a vezető pozíciót a
Gödöllőnek, másrészt beigazolódtak
Hollósy László edző félelmei a szű-
kös kerettel kapcsolatban. Mindössze
az első játszmában tudta tartani a baj-
nok és kupagyőztes Vasassal a lépést
csapatunk. Még vezettek is 13–11-re
Bajáriné Pesti Anikóék, de a végjá-
tékban jobban koncentrált az óbudai

csapat és elveszítették az első játsz-
mát a lányaink, ami később ki-
derült, hogy döntően befolyásolta
a mérkőzés végkimenetelét. A
kényszerből több sérülttel kiálló

mieink lelkileg és fizikálisan sem
tudták tartani a lépést a vendégekkel,
így a hátralévő két játszmát könnye-
dén megnyerve, magabiztosan hozta
a találkozót az Opus-Via Óbuda.

A hétvégén Nyíregyházára kellett
volna utaznia a csapatnak, de a nyír-
ségi csapat nemzetközi elfoglaltsága
miatt ez a találkozó elmaradt, ami a
legjobbkor jött a több sebből vérző
gödöllőieknek. Az elmaradt meccsre
december 23-án kerül majd sor.

Magyar Kupa – Simán a nyolc
közé

Simán jutott a legjobb nyolc közé a Ma-
gyar Kupában városunk csapata a nyír-
egyházi főiskola csapata ellen. A szoro-
sabb első meccset követően (3–1-re 
nyert a Gödöllő) megmutatták a TEVA-
GRC játékosai, hogy melyik a jobb
együttes és idegenben nyertek 3–0-ra,
ezzel összesítésben 6–1-es szettaránnyal
jutottak tovább a mieink. A sima meccs-
nek köszönhetően a harmadik játszmá-
ban lehetőséget kapott két, saját nevelé-
sű, utánpótláskorú játékos a 16 eszten-
dős Berze Zsófia és a 17 éves Tompa
Tímea is. A négy közé jutásért az UTE
Volley lesz az ellenfél. A meccseket ja-
nuár végén és február elején kell majd
lejátszani a csapatoknak.

-lt-

Röplabda – NB I. Liga

Hazai vereség

NB I. Liga, kiemelt-csoport, 11. for-
duló
TEVA-GRC – Vasas Opus-Via Óbuda
0–3 (-20,-15,-15)
Junior: Gödöllői RC – Vasas 0–3

Következik: 
December 13., 16 óra egyetemi sport-

csarnok: TEVA-GRC – BSE-FCSM

Magyar Kupa nyolcaddöntő, 
2. mérkőzés

Pensum-Nyíregyházi Főiskola SE –
TEVA-Gödöllői RC 
0–3 (-11,-12,-14)

Asztalitenisz – Kórház a pálya szélén

Sérültek – egészségesek 2:3
Akár az orvosi rendelőben is játszhatnának a gödöllői asztali-
teniszezők, ugyanis, ebben a szezonban már sokadszor kerül a
klub játékosa kés alá, ebben az évben már a negyedik. Ez mellet
több játékos betegséggel is bajlódik, így némileg felforgatott
csapatokkal fejezik be Bartha Tiborék az őszi szezont. Talán en-
nek is az eredménye, hogy 3 vereség 2 győzelem a mérleg az
elmúlt fordulóban.

Fussunk át 2009-be 
Lumniczer Emlékfutás Gödöllőn

2008. december 31., 12. óra

Sakk – Egyedül az élen

Pest megye I. osztály 
Hoschek László csoport 
GSBE II. – Vác III. 6,5–3,5

Vívás – három helyszín versenyei

Valkai kadet versenyt nyert

Utánpótlás foci – Télapó-kupa, Debrecen

1996-os bronzérem

December 8-án Ikrényben lépett pályára
a GSK a Futsal NB I. 13., záró forduló-
jában. A Duna Takarék AFC elleni  talál-
kozón mindvégig magabiztosan tette a
dolgát a gödöllői csapat és megérde-
melten hozta el a három pontot.
Úgy lépett pályára Baranyai Pál-Tóth
László edzőpáros együttese, hogy ha a
záró fordulóban nyerni tudnak, akkor
előznek és már a 7. helyen állhatnak. 
Az első 20 percben minden taktikai el-
képzelést sikerült megvalósítani és há-
rom remekbe szabott kontrát követően
3–0-ra vezettünk a játékrész végén.
Nagy Roland kétszer, míg Harnisch
Ákos egyszer talált a hazai kapuba. A
második félidő elején bentmaradt az öl-
tözőben a Gödöllő és két gyors góllal
visszajött a meccsbe a Duna Takarék.

Rendezve a sorokat ismét átvették az
irányítást Berkes Lászlóék és a 37. 
percben a cselkirály Berkes góljával is-
mét kettőre növelte előnyét csapatunk.
Kapuslehozatallal próbálkozott az ik-
rényi gárda és sikerült is újból szépíte-
nie, de fél perccel a vége előtt egy újabb
Berkes találat eldöntőtte a meccset.
Győzelmével a GSK egy helyet előre-
lépve jelenleg a 7. helyen áll. A bajnok-
ság őszi szakasza véget ért, de csapa-
tunkra még egy nagy feladat vár, ugyan-
is a 2. fordulóból elhalasztott Mezei-Vill
FC elleni találkozót december 12-én pó-
tolja az együttes. -tl-

Futsal NB I. – Három pont Ikrényből

Győzelem és előzés

Futsal NB I., 13. forduló
Duna Takarék AFC – Gödöllői SK 

3–5 (0–3)
Gólszerzők: Nagy R. (2), Berkes L. (2),

Harnisch Á.

I. Gödöllő városi 
teremlabdarúgó torna: 

Amatőr kupa a 
kispályásoknak

2009. januárjában indul útjára az I.
Gödöllő városi teremlabdarúgó
torna. A kispályás amatőr csapa-
toknak kiírt focitornára az egyete-
mi sportcsarnokban kerül majd sor
és a nevezőktől függően 5 vagy 6
játéknapon keresztül zajlanak majd
a küzdelmek a helyezésekért. Az
első játéknapra január 17-én,
szombaton kerül majd sor. A ne-
vezési határidő: 2009. január 9. A
tornával kapcsolatos informá-
ciókat és a nevezési feltételeket a
06/70-283-05-88-as számon tuda-
kolhatják meg a nevezni kívánó
kispályás csapatok.



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* Ezúton szeretnénk megköszönni mindazon családtagoknak,
barátoknak, ismerősöknek, kollégáknak, akik részvétükkel támo-
gattak, fájdalmunkban osztoztak fiúnk Ádám László Tamás
temetésén. Tisztelettel a gyászoló család 

* Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Jenei Józsefet drága jó
férjet, édesapát, nagyapát utolsó útjára elkísérték, és fájdal-
munkban osztoztak. Gyászoló család

* Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett id.
Berze Lajos temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sír-
jára virágot hoztak. A gyászoló család.

INGATLAN

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

* 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, '43-ban 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 gon-
dozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület talál-
ható, 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

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

* Budapestre költözők figyelem! Sürgősen eladó egy felújítandó, 3
szobás, 67 nm-es, II. emeleti panel lakás a Kelenföldi lakótelepen,
az épülő 4-es Metrótól 200 méterre, csendes, nyugodt, de közpon-
ti helyen (minden közel van, vásárlási lehetőség, buszmegálló). Tel.:
70/388-7544.

* Sürgősen eladó Gödöllőn központban 2 szobás lakás Iár 8.9 MFt
20-804-2102  

* Sürgősen eladó Kossuth L. u-i jó állapotú 2 és  félszobás, erké-
lyes lakás! I.ár: 12 MFt 20-772-2429

* SŰRGŐSEN Eladó Gödöllőn központban külön bejáratú cirkó
fűtéses kis rezsijű 2,5 szobás tégla lakás Iár 17,9MFt  20-
7722428

* Kertvárosban 4 szobás 2005 épült  rusztikus családi ház ősfás
telken, külön borospincével eladó Iár 45,9MFt 20-7722428

* 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 

* BEVEZETŐ ÁR! Új építésű garázsösszekötéses 2 szoba+nappalis
ikerház kulcsrakészen Szadán már 22,9 MFt-ért , 3 szoba+ nap-
palis 23,76 MFt-tól 500 nm-es telekrésszel. (20) 772-2428

* Eladó 1 szobás lakás az Erzsébet Kir.krt-on Iár: 7.5 M ft
(20)804-2102

* 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 20-772-2428

* CSAK A GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONTNÁL! Eladó új építésű
ikerház Gödöllőn  2 szoba + nappali, garázs 300 nm telekrésszel.
Kulcsrakész ár 22 MFT  20-804-2102

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

* 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

* Csanakban gyönyörű környezetben új építésű 4 szoba nappalis
garázsos panorámás ikerház ELADÓ Iár 31,9 MFt  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

* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb áron!
Festés, burkolás, parkettázás, víz-villanyszerelés, ablakcsere.
Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése referenciákkal.
Hívjon bizalommal! 20 944-7025

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ Szadán 2009. tavaszi kezdéssel.
750 nm-es telken épülő, 100 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2
fürdőszobás, kétszintes családi ház nagy terasszal, fedett gk.
beállóval. Emelt szintű szerkezetkész állapotban 23,5 mFt-os
áron. 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

* 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 a Harasztban 500 nm-es telken, 100 nm alapterületű,
2 + fél szobás, jó állapotban lévő családi ház, pincével, mel-
léképülettel, garázzsal. Iá: 22 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöl-
lő, 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

2008. december 11. Gödöllői Szolgálat 13

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
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.

-Garzonlakás az épülő 4-es metró
Bocskai úti megállójánál 12.8MFt.
-Kazinczy krt 3. emeleti 2 szobás konvek-
toros 60 nm lakás 11.8MFt.
-Kör utca 3. emelet konvektoros 48 nm 1
+ fél szobás felújított lakás 12.1MFt.
-Palotakerti parkra néző 3. emeleti
egyediesített fűtésű 61 nm lakás 12.6MFt.
-Kertvárosban 321 nm telken ikerházi
beépítésű 95 nm családi ház 14.5MFt.
-Új építésű 122m2 ikerházi lakóház
323m2 telekkel garázzsal 28.4MFt.
-Blahán gyönyörű panorámás kitűnő
állapotú n + 4 szobás villa 78MFt.
-Antalhegyen 1046 nm ősfás telken pol-
gári villa 53MFt. 
-Királytelepen modern stílusú 145 nm
nappali + 4 szobás családi ház 46MFt.
-Városközpontban 48 m2 nappali + 1
szobás felújított  ház 15.9MFt.
-Építési telek Röges 1089m2 zsákutcában
15.8MFt.
-Egyetemi parkerdő közelében 720 nm
telken n + 3 szobás családi ház 38.7MFt.

Ajándékozzon egészséget!



* Gödöllőn az Antalhegyen 110 nm alapterületű, nappali + 5
szobás, 2 fürdőszobás, kétszintes családi ház 1080 nm-es
telekkel. Iá: 25 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 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

* Gödöllőn az Erzsébet park közelében, teljesen felújított, 60 nm-
es, 2+fél szobás, egyedi mérőórás, erkélyes lakás, saját pincével.
Új beépített bútorok, konyhabútor, redőnyök, riasztó, új elektr. és
vízvezetékek. Iá: 14,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn (Antalhegyen), 3778 m2-es, örökpanorámás telken,
déli fekvésű, 2 generáció részére is alkalmas 140 m2 lakóterű,
kétszintes családi ház (2 konyha, 2 nappali, 4 szoba, 2 fsz.) pincév-
el. Riasztóval felszerelt. Iá: 39,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* 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 2013 nm-es telken, 1986-ban épült, 116 nm
alapterületű, 3 szobás, szinteltolásos családi ház garázzsal,
pincével. Új beépített bútorokkal és konyhabútorral. Iá: 19,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn  a Nagyfenyvesben, csendes környezetben, 993 nm-es
parkosított telken 1998-ban felújított, kiváló fekvésű, 133 nm
alapterületű, 4 szobás földszintes polgári családi ház. (pince,
garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá: 35 mFt. Tel. 0620/9194-870

* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK GÖDÖLLŐN! Búzavirág utcában:
1150 m2-es belterületi telek, 25%-os beépíthőséggel
SÜRGŐSEN eladó. Víz, villany, gáz, csatorna az utcában. A
vételár rugalmas, a tulajdonost minden ajánlat érdekli!
Sorszám: 3312. HÍVJON: 0630-919-5960.

* 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. 

* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő! Harasztban 1000 m2-es, 30%-os
beépíthetőségű belterületi telek. Víz a telken belül. Villany, gáz,
csatorna az utcában. Aszfaltozott utcában, központhoz közel.
IRÁNYÁR: 17.990.000 Ft. Sorszám: 3094. IRÁNYÁR: 0630-919-
5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllőn, Knézich utca: 518 m2-es,
panorámás, ikerház építésére is alkalmas telek, 30%-os beépí-
thetőséggel eladó. Irányár: 9.500.000 Ft. Hívjon:  0630-919-5960.
Sorszám: 2896. 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 SZADÁN, Pazsaki úton: 1440 m2-es,
30%-os beépíthetőségű, D-Ny-i tájolású telek eladó. Víz, villany a
telken belül. Gáz, csatorna az utcában. Sorszám: 3299. HÍVJON MA:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu 

* ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS Gödöllő Központjában! 2008-as építésű 2
lakásos társasházban: 62 m2-es FSZT-es lakás 19.800.000 Ft-ért,
Tetőtérben plusz 45 m2 beépítési lehetőséggel, saját kertrésszel,
és kocsibeállóval eladó. Tel.: 0630-919-5960. Sorszám: 2991.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN. 

* LAKÁS Gödöllő! Első emeleti, egyedi fűtéses, erkélyes téglalakás
a Szent János utcában: 54 m2-es, 2 Szobás eladó! IRÁNYÁR:
11.500.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu
– A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 3190.

* SÜRGŐSEN ELADÓ Aszódon 2007-ban épült 120 nm-es, jó
elrendezésű 4 szobás, amerikai konyhás ikerház fél. I.á.:20M
Ft.06-30-667-48-12. 117/5216 

* 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. 100.000 Ft/hó/rezsi/ 2 havi kauk-
ció.06-30-629-0190.  79/5064 

* Gödöllő Kossuth Lajos utcában kétszintes 120 nm-es, 4 szobás
újszerű lakás Eladó. Kertkapcsolatos terasszal, 2 db kocsi beálló-
val .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. 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.30-629-0190.  114/4430 

* Kazinczy krt.-on földszinti, tágas-világos 59 nm-es , 2 szobás
lakás eladó.Ára:12 M Ft.06-30-677-38-89.  79/5040 

* Veresegyházán 120 nm -es nappali + 3 szobás, amerikai konyhás,
vadonatúj  2 ikerház fél ELADÓ. A nappali kertkapcsolatos, 25 nm-es
terasz, önálló garázs. I.á.:26,5-26,5 MFt. 30-629-0190.  76/3493 
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* 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.:06-30-667-38-89.  79/5251 

* Gödöllőn pompás  150 nm-es, 4 szobás, sorház, parányi grill-
kerttel, kétállásos garázzsal eladó az Antalhegyen. Ár.:25.9M
Ft.06-30-977-66-65  79/4379 

* Szép állapotú , 3 szobás ,étkezős családi ház 1000 nm-es telken
ELADÓ Zsámbokon, gáz cirkós ,új nyílászárokkal , homlokzati
szigeteléssel..Ár:11,9 M Ft. 06-30-977-6665. 

* Kossuth Lajos utcában parkra néző lakás KIADÓ. 44 nm-es,
magas földszinti bútorozva. Tágas nagyszoba + erkély. 50000
Ft/hó. 06-30-977-6665 

* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakó-
parkban építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű
lakások eladók. Tel: (30) 946-7702

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek
családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702

* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702

* Ahol a madár se jár…illetve csak a madár! Ott lehet leendő
otthona, egy 871 m2-es, közműves telken (kivéve csatorna),
Margita lábánál, Szadán, kedves szomszédok társaságában. Iár:
6,5 M Ft. Érd: (30) 2005-118.

* Most megszerezheti „Gödöllő legszebb telkét”, ahogyan sokan
nevezik ezt az 1352 m2-es építési telket Antalhegyen. Örökpanorámá-
val rendelkezik, bazilikára, zöldellő dombokra (naplementére). Csatorna
kiv. minden közmű a telken belül. Iá: 13,5MFt. (30) 2005-118.

* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT SÜRGŐSEN ELADÓ
árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül. Főútvonal mellett, for-
galmas helyen. Tel: (20) 9716-172

* Gödöllő központjában 20 éve működő BARKÁCSBOLT nyugdí-
jazás miatt ELADÓ vagy BÉRBEADÓ, üzlethelyiséget beszámítok.
Érd: (30) 924-3836

* Eladó SZADÁN összközműves építési telek. iá: 8,2M. (30) 545-1690

* Gödöllőn 20 m2-es üzlethelyiség főútvonal mellett ELADÓ vagy
KIADÓ. Tel: 20/532-7275

* KÓKÁN A HARANGDŰLŐBEN 1824 m2-es szőlő nyaralóval,
pincével és tartozékokkal együtt eladó. Tel: (29) 428-572

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 59 m2-es 2 szobás (laminált parkettás),
erkélyes lakás családi okok miatt eladó. Iár: 11,5M Tel: (70) 5500-605

* NAGYMAROSON háromszintes lakóház medencével, boros-
pincével, dupla garázzsal áron alul eladó. Érd: (20) 9622-771

* Eladó Gödöllő, Szent János utcában másfélszobás, 40 m2-es
fölszinti lakás. Felújításra szorul. Iár: 9,8 M Ft. Tel: (20) 328-9666

* SOS Gödöllőn, egyetemhez közel kétszintes többgenerációs ház
teraszokkal, medencével, pincével, garázzsal nagy telken, korrekt
áron, sürgősen eladó. Kisebb felújítást igényel. Tel: (20) 9667-362

* Eladó KISTARCSÁN 114 m2-es mediterrán ikerház, gyalog 5
percre a HÉV-től csendes, betonos utcában.
http://dencs.freebase.hu. Tel: (20) 9965-138

* Panorámás 2 lakásos ház Antalhegyi úton közel 3800 m2
telekkel 39,5 M Ft irányáron eladó. Délutántól: (30) 238-5413

* 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

* 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 magas-
földszinti jó fekvésű lakás szép környezetben, reális áron. Tel: (20)
351-5974, (28) 423-294

* Eladó Gödöllőn, Palotakerten egyszobás földszinti lakás. iá:
8,3M (30) 545-1690

* KÉT SZOBÁS LAKÁS ELADÓ PALOTAKERTEN! Irányár: 11,5 mil-
lió. Érd: (30) 689-1596

* Gödöllőn, János utcában kétszobás, felújított, erkélyes lakás
beépített konyhabútorral a harmadik emeleten eladó. Iár: 12,4 M
Ft (30) 338-2208

* Gödöllőn a FENYVESBEN új építésű 152 m2/db ener-
giatakarékos ikerház panorámás, nagy telken igényes kivitelben
extrákkal eladó 250 ezer Ft/m2 áron. Érd: (30) 9858-774

* VÁCSZENTLÁSZLÓN új építésű 100 m2-es családi ház kerttel
eladó. Iá: 21 millió. Érd: (70) 379-2129

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

* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás.
Iár: 14 M. Tel.: (30) 562-3475

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

* Gödöllőn, új építésű, szocpolképes ikerház eladó. 140 m2-es,
nappali, konyha-étkező, 3 szoba, 2fürdő, garázs, kertkapcsolatos
terasszal 324 m2-es telken. Központhoz közeli, csendes. Iá:
28,4MFt. Tel: (30) 402-0488

* HARASZTBAN 860 m2 rendezett telken 85 m2 felújított ingat-
lan, alápincézett garázzsal, kisebb telken álló, nagyobb házra
cserélnénk. Érd: (20) 8244-661

* Gödöllőn, Kazinczy körúton 59 m2-es, belvárostól néhány per-
cre, csendes, zöld környezetben 2 szobás, teraszos beköltözhető
földszinti lakás eladó. Iár: 11,5 M. Érd: (20) 929-7758

* Gödöllő szép panorámás részén 85 m2-es ingatlan eladó. Tel:
(20) 4011-941

* ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt.1,5MFt Major Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu

* LAKÁSCSERE: Cserélje le régi lakását újra! Panel lakások és
családi házak is lehetnek értékegyeztetéssel! Major Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu

* ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS! Liftes házban, gázfűtésű gar-
zonlakások eladók. Hitellel-szoc-pol-kevés-önerő Átadás: 2009. feb-
ruár. Ár:11,6M Major Zoltán  06704562100-www.perfektotthon.hu

* ÚJÉPÍTÉSŰ UTOLSÓ SORHÁZ! Harasztban 73m2-es, egyedi
fűtéssel, nappali, 2hálószobás lakás kocsibeállóval, kerttel,
ajándék-konyhával, azonnal beköltözhetően. Ár:22MFt Major
Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZI LAKÁSOK
VERESEGYHÁZON, SZADÁN 22 MFT-TÓL!

CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*A Kertvárosban, pár percre a központ-
tól, 10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (szolárium-
mal, szaunával, kondi teremmel, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 65 mFt.
*A Fenyvesben 342 nm-es telken most
épülő 70 nm-es, nappali +2 szobás, földsz-
intes családi ház emeltszintű
szerkezetkész állapotban 23 mFt-ért eladó.
*Királytelepen, 1080 nm-es,
megosztható saroktelken, 1979-ben
épült, nappali+ 3 szobás, családi ház
eladó, garázzsal, pincével. Iár: 27 mFt.
*A Március 15. utcában (a központhoz
közel) 20 nm-es, különálló garázs
hosszútávra bérbeadó 12 Ft/ hó, iáron.
*A Máriabesnyő Lakóparkban 2 lakásos
társasházban, földszinti, 105 nm-es
(alápincézett) lakás 27 mFt-ért eladó.

*A Szt. János utcában 59 nm-es, 2
szobás, földszinti, jó állapotú, konvek-
toros, (alacsony rezsivel) lakás eladó.
Iá: 12,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben
épült, 190 nm-es, nappali +4 szobás,
amerikai konyhás igényes, garázsos
ikerházfél eladó. (Gondozott kert,
öntöző rendszer, víztisztító, vízlá-
gyító rendszer, központi porszívó,
riasztó). Iár: 46,9 mFt.
*Az Alvégben 993 nm-es telken, 60 nm-
es, kétszobás családi ház pincével,
garázzsal, nagy műhellyel, (ipari áram,
telephely engedély) eladó.  Iá: 24 mFt.
*Az Alvégben 3469 nm parkosított
telken (halastó, patak) 260 nm-es, 6
szobás családi ház (sokféle vál-
lalkozásra alkalmas) eladó. Iár: 52 mFt. 
*A Kertvárosban, 400 nm-es telken, nap-
pali +4 szobás, 10 éve újjáépített családi
ház eladó melléképülettel. Iár: 23,8 mFt.
*A Nagyfenyvesben 360 nm-es, nap-
pali +5 szobás, garázsos, 3 szintes
családi ház, tágas terekkel, üzlethely-
iséggel 1000 nm-es telken eladó. Két
generációnak is alkalmas. Iár: 42 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1993- ban épült,
120 nm-es, nappali +3 szobás földsz-
intes családi ház 800 nm-es parkosított
telken (garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár:46,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben 174 nm-es, nap-

pali +4 szobás, garázsos, 3 szintes
családi ház 900 nm-es, panorámás

telken eladó. Irányár: 40 mFt.

*Blahán, nappali +3 szobás, garáz-
sos, alápincézett, 100 nm-es, hangu-
latos családi ház 640 nm-es, parkosí-
tott telken eladó. Irányár: 29,5 mFt.
*A Blahán, 2 szobás, 60 nm-es
téglaház 852 nm-es saroktelken
eladó. Csereként egyedi fűtésű
lakást beszámítanak. Iár:16,5 mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken
160 nm-es, nappali + 3 szobás, jó
állapotú családi ház eladó. Beépített
konyhabútor, dupla garázs, mosó-
konyha, szauna. Irányár: 29 mFt.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-
es telken, 94 nm-es, most épülő, nap-
pali + 3 szobás, amerikai konyhás
ikerházi lakások, garázzsal eladók.
Szoc. pol. felvehető.  Iár: 27 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban
nappali+ 3 szobás, garázsos iker-
házi lakások szerkezetkészen
23,5 mFt-ért eladók.
*VERESEGYHÁZON, a Ligetekben
kisméretű (2-3 szobás), új építésű
ikerházi lakások 400 nm-es, önál-
ló telken januári beköltözéssel
eladók. Iár: 24 mFt-tól.



* KIADÓ LAKÁS 3. emeleti, fiatalos, 60m2-es, egyedi mérős, 2
szobás, teraszos, gardróbos, légkondis, teljesen felszerelt. Ár:
60.000Ft/Hó. Major Zoltán 06704562100 www.perfektotthon.hu

* ÁRON ALUL a Szabadka u-ban! 3.emeleti felújítandó, világos,
50m2-es, 2szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros lakás.
Ár:11,95MFt Major Zoltán 06704562100 www.perfektotthon.hu

* ELADÓ 1. EMELETI LAKÁS! a Kossuth L. utcában 56m2-es,
2szobás, erkélyes, igényesen felújított lakás. Ár:13,5M Major
Zoltán 06704562100 www.perfektotthon.hu

* CSALÁDI HÁZ HONVÉD U. Beköltözhető, 170m2-es, nap-
pali+4szobás, terasz, 3állásos garázs, 50m2-es pince, parkosított
980m2-es telek. Irányár:30MFt Major Zoltán 06704562100-
www.perfektotthon.hu

* ÁRON ALUL a Kazinczy Krt-on! 3.emeleti világos, panorámás,
62m2-es, 2szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros lakás.
Ár:12,5MFt Major Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu

* ÁRON ALUL a János u-ban! 3.emeleti, világos, 59m2-es,
2szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros lakás. Ár:12,3MFt
Major Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu

* LAKÁS Kossuth u. minőségi építésű, újszerű, 93m2, három-
szobás, cirkófűtéses, teraszos, DK-fekvésű, zárt udvaros, saját
parkolóval eladó. Ár:27,5MFt Major Zoltán 06704562100-
www.perfektotthon.hu

* KIADÓ LAKÁS földszinti, kiváló állapotú, azonnal költözhető,
69m2-es, 3szobás, konvektoros, teraszos, alacsony rezsijű lakás.
Bérleti díj: 65.000Ft/Hó+rezsi. PERFEKT Otthon 06704562103-
www.perfektotthon.hu

* ÁRON ALUL ELADÓ! Kossuth utcában, 3.emeleti, felújított, jó
elrendezésű, 62m2-es, 3szobás, teraszos, klímás lakás. Ár: 12M
PERFEKT Otthon 06704562103 www.perfektotthon.hu 

* ÖREGHEGYEN 1610m2-es örökpanorámás telken, 210m2-s,
nappali+3 nagyszobás ház eladó. Pince, garázs, teraszok,
összkomfortos szoba, konyhás melléképület. Ár:25,9M PERFEKT
Otthon 06704562103- www.perfektotthon.hu

* IKERHÁZ-Gödöllő, Kertvárosban 140 nm, nappali+3szoba, kony-
ha, étkező, gardrób, terasz. Szocpol. felvehető. Ár. 24,5MFt.
INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
www.perfektotthon.hu

* LAKÁS-Gödöllőn 88nm társasházi lakás, felújított, 2szo-
ba,konyha,garázs,konyha,kamra, fürdőszoba, kert.Ár.14,5MFt. INGAT-
LANBANK Pintér Mariann 70-456-2101 www.perfektotthon.hu

* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő központjában ,csendes utcában, nap-
pali+4szoba, 2fürdőszoba, gardrób, garázs, 25nm kertkapcsolatos
terasz, parkosított telekkel. Ár: 35,9MFt. INGATLANBANK Pintér
Mariann 06-70-456-2101 www.perfektotthon.hu

* SORHÁZ- Gödöllő-Fácán soron egyedi kialakítású , mediterrán
hangulatú, sorházi lakás, nappali+3szoba, fürdőszoba, garázs.
Ár:34,9MFt Pintér Mariann 06-70-456-2101 www.perfektotthon.hu

* SORHÁZ- Gödöllő keresett részén új építésű családi ház nappali
+4szoba,2fürdőszoba, 420nm telekkel.Ár: 31MFt. Pintér Mariann
Tel.06-70-456-2101 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS- Gödöllő-Központban nagyon igényesen felújított 2
szobás lakás , keresett helyen, nnak aki minőségi lakást
keres,kedvező áron. Ár. 12,5 MFt Pintér Mariann 06-70-456-2101
www.perfektotthon.hu

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ BELVÁROSI LAKÁS- Gödöllő belvárosában új
építésű, liftes házban 2 szobás lakások eladók. 2009. Februári
átadással. 06-70-456-2101 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS- Gödöllő, János utcában 1,5 szobás 50nm konvektoros
2.emeleti lakás eladó. Pintér Mariann 06-70-456-2101
www.perfektotthon.hu

* LAKÁS- Gödöllő, Központban keresett helyen téglaépítésű 63nm
2,5 szobás , erkélyes konvektoros fűtésű, igényesen felújított és
bútorozott lakás.Ár: 17,4Ft Pintér Mariann 06-70-456-2101
www.perfektotthon.hu

* LAKÁS- Gödöllő, Remsey krt.-on 63 nm 1.emeleti , hangulatos,
felújított ,erkélyes lakás.

Ár: 17MFt. Pintér Mariann 06-70-456-2101 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS- Gödöllő-Központban 2005-ben épített, téglaépítésű,
nappali+2 félszobás , cirko- fűtésű lakás.Ár:20MFt Pintér Mariann
06-70-456-2101 www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET

* Kiadó Gödöllő belvárosában egy 120 nm-es, kertes családi ház
hosszú távra. 100 ezer Ft/hó+rezsi. Tel.: 20/242-0420.  

* BUDAPESTEN, a XVI. kerületben, a MOL kútnál másfél szobás
bútorozatlan lakás hosszabb időre dec. 15.-től kiadó. Érd: 17-19h
között a (28) 412-614 számon.

* Gödöllő blahai részén, családi házban, külön bejárattal 2 szoba
összkomfortos bútorozott lakrész kocsi beállóval igényesnek
kiadó. Tel: (20) 329-2954

* Gödöllő központjában, Kazinczy körúton 3. emeleti, 2 szobás
összkomfortos lakás részben bútorozva 2009. jan. 1.-től kiadó. Iá:
60.000 Ft/hó + 2 havi kaució. Érd: (20) 578-6848

* Gödöllőn, Szent János utcában azonnal beköltözhető 2 szobás
lakás kiadó. Tel: (70) 369-8294

* GÖDÖLLŐN ALBÉRLET KIADÓ. Tel: (20) 458-2228

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

* Szadán albérlet kiadó új építésű házban két szoba konyha, fürdő
külön bejárattal, kábeltévével, kocsibeállóval 60 E Ft +rezsi. Tel:
(70) 364-7992

* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a belvárosban 75 m2-es föld-
szinti nappali + 2 szobás egyedi fűtésű lakás 85.000 Ft + rezsi +
kaucióért kiadó decembertől. Tel: (30) 9617-621
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* Januártól kiadó a PALOTAKERTEN 3. emeleti erkélyes, 2
szobás, egyedi fűtéses, 60 m2-es lakás. 50 ezer Ft + rezsi + 2
havi kaució. Érd: (30) 9517 714

* Gödöllő központjában azonnali költözéssel 50 m2-es, cirkó
fűtéses, új építésű 1. emeleti lakás kiadó liftes házban. Tel: (30)
410-8343, (28) 423-143

* 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

* Gödöllő központjában 2,5 szobás igényesen berendezett,
gázkonvektoros, kábeltévés, parkettás, erkélyes, redőnyös, egyedi
vízórás, biztonsági záras lakás csendes környezetben kiadó. Tel:
(28) 412-463

* Paál László közben 2. emeleti, 2 szobás, teraszos, összkomfor-
tos, jó állapotú lakás decembertől kiadó. 60 E Ft + rezsi + 2 havi
kaució. Tel: (70) 213-8499

* Blahai részen albérlet kiadó. Tel: (20) 4011-941

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. For-
galmas helyen, a vasútállomással szemben, a HÉV és a buszmegál-
lótól néhány lépésre. Saját wc, vizes blokk, riasztó. Már 65eFt/hó
ártól, jó állapotban, korrekt tulajdonostól. Tel: (20) 9349013 

* Gödöllő központjában 100 m2-es ház (fele üzlet, fele lakás) bér-
beadó. Tel: (20) 356-6562, (28) 418-593

* 135 m2 megosztható helyiség kiadó Gödöllőn vállalkozás
céljára. Családi ház földszinti része. Bérraktározást vállalunk. Tel:
(20) 968-4454

* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 50 vagy 100 m2-es üzlet
januártól kiadó. Tel: (30) 9617-621

* Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában 23 m2-es üzlet, az épület
sarkán kiadó. Tel: (30) 272-8158

* Gödöllőn 20 m2-es üzlethelyiség főútvonal mellett ELADÓ vagy
KIADÓ. Tel: 20/532-7275

ÁLLÁS
* Gödöllő központjában lévő sörözőbe szakképzett pultos fel-
szolgáló nőt felveszünk. Tel:06-70-312-5965

* Diákmunka saját szakmában! Farmgazdálkodás
beindításához mezőgazdasági egyetemi / főiskolai hallgatókat
keresünk. Érd: (20) 571-3561

* Gödöllői ALAPÍTVÁNYI ÓVODA FŐÁLLÁSÚ
ÓVODAPEDAGÓGUST KERES. Jelentkezés feltétele: főiskolai
oklevél. Érd: (20) 333-5213. Szakmai önéletrajzokat a toth-
blanka@invitel.hu e-mail címre várjuk.

* ASZTALOST vagy ASZTALOSSEGÉDET FELVESZEK. Tel: (30)
222-4228

* Kiemelkedő kereseti lehetőség! Gödöllőről, vagy
vonzáskörzetéből legalább érettségivel rendelkező munkatár-
sakat felveszünk tanácsadói munkakör betöltésére.
Barátságos környezetet, kiváló munkahelyi légkört, kezdő
anyagi támogatást, ingyenes képzést ajánlunk. További infor-
mációért kérem, hívja a (30) 768-5852-es telefonszámot.

* Gödöllői egészségcentrumba keresünk kollégákat orvostech-
nikai termékek irodaházon belüli értékesítésére. Teljes körű
betanítás, pályakezdők jelentkezését is várjuk. Betanulási időre
100.000 nettó. Érd: (30) 857-7940

* Gödöllői cipőboltba szakképzett eladót felveszünk. Érdeklőd-
ni telefonon: (28) 413-247

* FODRÁSZT, MANIKŰRÖST, PEDIKŰRÖST KERESEK
GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA. Tel: (30) 268-2084

* Egészségügyben dolgozó középkorú hölgy vagyok.
Gondozást vagy takarítást vállalok, ill. eltartási szerződést köt-
nék egyedülálló nénivel vagy bácsival. Tel: 20/9896-900

* Raktárosokat keresünk azonnali kezdéssel Veresegyházára min. 1
éves gyakorlattal. Tel: 06(1) 323-2093, (70)360-6586, (70)7737-424

* Segédmunkát vállalok hétköznap 3-4 órát és hétvégeken egész
nap. Személygépkocsi és utánfutó van. Érd: (20) 486-2747

*Pályázati felhívás ! A Tormay Károly Egészségügyi Központ pályáza-
tot hirdet 22 fő körzeti védőnői álláshely betöltésére. Munkavégzés
helye: Gödöllő, Szabadság tér 3. Munkavégzés jellege: határozott idejű
közalkalmazotti jogviszony. Bérezés: Kjt. szerint. Feltételek: szakirányú
főiskolai végzettség, erkölcsi bizonyítvány, számítógép felhasználói
szintű ismeretek,  gödöllői lakhely. Az állás betöltésének időpontja:
2009. január 1. A pályázatokat a Intézmény igazgató főorvosához kell
benyújtani 2008. december 20-ig (Gödöllő, Petőfi Sándor u.1.) Bővebb
felvilágosítás a 28-420-655-ös telefonszámon kérhető.

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

* BANYA TANYA SZÉPSÉGSZALON GÖDÖLLŐ, Bethlen G. u. 22.
(Grassalkovich utca sarok). Szeretettel várjuk megújult szalo-
nunkban! ALAKFORMÁLÁS – VÁKUMMASSZÁS - cellulit és narancs-
bőr kezelés, zsírcsökkentés, mérhető körfogatcsökkenés, véko-
nyabb, zsírszövet, feszesebb izomzat, rugalmas bőr, terhesség utáni
testformálás. 10+1 BÉRLET AKCIÓ! Bejelentkezés: 20/2725-203



* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanysz-
erelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200.
www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel:
(70) 247-9072, (20) 9177-555 www.nonstop-gyorsszol-
galat.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 kiszál-
lás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érin-
tésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.

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

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozá-
soknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel: (28) 407-122.

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

* KÖLTÖZTETÉS: KÖLTÖZZÖN VELÜNK! HÉTKÖZNAPOKON ÉS
ÜNNEPNAPOKON IS. Akár csomagolással, lomtalanítással egy-
bekötve. Tel: (20) 951-5654

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
(20) 2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-
elhárítás. Tóth László. Tel: (30) 9229-553.

* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 944-2377

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: (20) 9133-165

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

* 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.

* KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS, GÉPI FÖLDMUNKA,
ÉPÜLETEK BONTÁSA; SÓDER, TERMŐFÖLDSZÁLLÍTÁS. Tel:
(30) 339-3280

* Ápolást, gondozást vállalunk otthonában és személyre
szabott betegszállítást. Érd: (30) 436-1023, (28) 417-183,
segitokez.nagyaniko@gmail.com. 

* FODRÁSZ házhoz megy! Gödöllő és Pécel környékén, korrekt
áron vállalok fodrászkodást, hajápolást, vágást, sütést, festést,
frizurakészítést, stb. Tel: (20) 206-8745

* 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.

* AUTÓÜLÉS-HUZATKÉSZÍTÉS Gödöllőn. Személy, teher, kis-
buszra. Többféle minőségű anyagokból. Pap István. Tel: (20)
544-7532

* 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

* Magán és hivatalos rendezvényeken fellépést vállalna zon-
gorista Gödöllőn és környékén. Érd: (70) 771-9314

* LAKÁSFELÚJÍTÁS, házépítés A-Z-ig, burkolás 1200 Ft/m2,
Dryvitolás, gipszkartonozás, gépi vakolás, Viacolorozás, beton-
, fagyott föld vésése, gépészet, bármely nemű javítások garan-
ciával. Tel: (20) 801-9778

* Könyvelést, adóbevallást vállalok kis-, és középvállalkozások
számára. Tel: (30) 212-6390

* ASZTALOSMŰHELY. Gödöllő Tessedik utcából ELKÖLTÖZTEM.
Továbbra is vállalok egyedi épület- és bútorasztalos munkákat.
Szabó István asztalos. Tel: (30) 565-8219

* Családi vagy ikerházát 100 %-s készültségben kb. 200 ezer
Ft/m2 áron megépítjük kiváló minőségben, pontos határidővel,
referencia munkával A-Z-ig. Tel: (30) 9858-774

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

* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb áron!
Festés, burkolás, parkettázás, víz-villanyszerelés, ablakcsere.
Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése referen-
ciákkal. Hívjon bizalommal! 20 944-7025

OKTATÁS

* Angol szakos hallgató alap-, középfokú vizsgákra, közép- és
emeltszintű érettségikre felkészítést vállal egyéni és csoportos
formában is. Tel.: 70-411-5841

* Kezdők és haladók tanítását vállalnám zongorán, Gödöllőn és
környékén. Érd: (70) 771-9314

* TOP-TAN: ’10 évesek vagyunk’ karácsonyi akció: januárban
induló kezdő tanfolyam (hétfő-szerda: 18.45-20.15) maximum
6 fős csoportban 96 óra: 30% kedvezménnyel. Angol közép-
fokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam (május-június): kedd-
csütörtök: 16.30-18.00-ig.További információk: Gödöllő, Szőlő
u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744,
mobil: 30-224-75-63.

* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára, érettségire
felkészítés matematika, fizika, kémia, angol tantárgyakból.
További információk: 28-423-744, 30-908-4130.

* Ha a könnyebb, eredményesebb tanulás a célja jelentkezzen
a tanulási képességet fejlesztő tréningre.
www.drkisskatalin.hu Tel: (20) 388-4953
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Vízből vett étek
A két vonallal odakarcolt hal titkos jele volt az
őskeresztényeknek, a Fiúisten jelképeként. A
Bibliában sok csodatétel tárgya a hal, s Péter apostol
is halász volt, mielőtt a „lelkek halásza” lett volna.
Az ókorban olyan halbőség volt, hogy az emberek
a halhoz olcsóbban jutottak hozzá, mint a
kenyérhez. Skóciában a XVII. században olyan
sok volt a lazac, hogy a törvényt hoztak: a szolgák
étkeztetésében nem lehetett heti három alkalomnál
többször lazacot adni. Magyarország folyóiban
íváskor annyi tokhal volt, hogy a folyóparti
városok háborúskodást követően egyezséget
kötöttek, hogy a felsőbb városok is kapjanak a
vizából. Bár a hal gyorsan romlik, de sózással,
szárítással az ínséges időkre is jutott belőle. A
huszadik század végére az ipari halászat

következtében számtalan halféle eltűnt a magyar
asztalokról. Az elmúlt rendszer visszafogott
importjának köszönhetően tengeri halat sem
ettünk, így a magyar ember szinte leszokott a hal-
ról, tizedannyit sem fogyasztunk, mint amennyi az
európai átlag. A gyerekeket sokszor alig lehet
elvonszolni a halaspulttól, oly szívesen nézik a víz
alatti élőlényeket. Erőltetés helyett egy-egy falat-
nyi kóstoló is segít, hogy elfogadja az A és D vit-
aminokban, omega  zsírsavakban gazdag halat.
Érdekes, hogy madaraknál, emlősöknél a ragadozók
húsát nem fogyasztjuk, a halaknál viszont a
ragadozóhalak húsa a legfinomabb. Idetartozik a
sügér (fogas, branzino), a harcsa, a lazac, s édesvizi
rokona, a pisztráng is. Elkészítésük sokkal vál-
tozatosabb, mint a nálunk megszokott rántotthal,
halászlé. Rafinált fűszerek, szalonna, grilltechnika,
marinálás s ki tudja hány módszer létezik ínyünk
csiklandására. A hagyományos fogásokon túl
nálunk a legnépszerűbb a zöldfűszerekkel töltött
tengeri sügér (branzino) vaslapon sütve. A hal laza
szövetü húsa ugyanis könnyen átveszi a mellé társí-
tott ízeket, eggyé válik vele, így olyan összetetté
válik, mint egy költemény.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68 (x)



* Szakmai Személyiségfejlesztés! Alakítsa egyéni szakmai
stílusát szakember segítségével! www.humanfejlesztes.hu Tel:
(20) 388-4953

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

* Kisiskolás gyermekét eredményesen tanítanám helyesen
írni, jól olvasni, szépen beszélni. (Felügyeletet is vállalok.)
Nyugdíjas tanárnő (30) 268-7788

* Felvételire és érettségire való felkészítést vállalok. SZIE
Egyetem természet- és társadalomtudományi szakain konzultá-
ciót tartok, vizsgára való felkészítéssel. Tel: (28) 412-045

* Általános iskolai tanulás segítése olvasási, szövegértési
problémákkal küszködő gyerekek részére. Tel: (30) 325-9118

ADÁS~VÉTEL

* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315

* Eladó egy használt, új állapotú, fémvázas, egyszemélyes hin-
taszék. Tel.: (20) 212-6315

* Eladó olcsón egy használt, jó állapotban lévő Nokia 9300
típusú kommunikátor. Tel.: (20) 212-6315

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

* GYÁRI ÁRON eredeti Jade köves MASSZÁZS-ÁGYAK
249.000 Ft-ért eladók. Tel: 70/978-7777

* Kondigépek! Weider, Pro-form, Welso amerikai szobak-
erékpárok, futópadok, sífutók nagy választékban, kedvező árakon
eladók. www.a1sport.hu Tel: (20) 329-9694, (20) 329-9695

* 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

* Arnold Sport AKCIÓ! Új és használt fitness kondigépek hatal-
mas választékban megtekinthetők kistarcsai bemutatóter-
münkben. www.arnoldgold.hu Tel: (30) 9510-769

* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: 28/412-230

* 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

* Új gyermekruhák, sapkák 0-3 évesig, egyedi darabok olcsón,
valamint téli gumi Radial Dayton 195/65 R15  H16  DW500 1
télen futott, eladók. Érd: (28) 410-066, (20) 981-8633

* HAGYOMÁNYOS HAJDÚ MOSÓGÉP ÉS CENTRIFUGA ELADÓ!
Érd: (20) 569-4299

* TÜZIFA ELADÓ. Érd: (70) 574-7450

* Eladó Lehel hűtő, gyermek bicikliülés, biciklis
fejvédő, hordozhatós kiságy, kis csúszda 2-3
éveseknek. Tel: (30) 948-6151

* KIÁLLÍTÁSOKBÓL MARADT HÁZTARTÁSI KUKÁK
ELADÓK! Kerekes: - 80L: 4500 Ft, - 120L: 6000 Ft, -
240L: 8500 Ft. Tel: (20) 329-9695

* Kovácsoltvas 4 ágú csillár és ugyanolyan újságtartó
eladó. Érdeklődni: 06 (28) 414-798 (18 óra után)

* Tüzifa és gázkonvektorok eladók. Tel: (20) 9611-688

* Áramfejlesztő generátorok – 2000 W és 650 W – ked-
vező áron eladóak. Tel: (70) 515-2737

* Üzlet berendezés DSZ polcrendszer eladó. 12 fm 2 m-
es, 5 fm 1,60-as. Tel: (20) 968-4454

* Gödöllőn, Kossuth L. utcában 2,5 szobás erkélyes
felújított lakás hosszútávra is kiadó. Érd: (20) 312-2552

* 45.000 Ft-ért dupla indukciós főzőlap eladó. Tel: (20)
3349-500. 

* Akác kerítéslécek méretre gyártva eladók. Érd: (30)
222-4228

* Eladó egy 125 l-es 4 csillagos LEHEL fagyasztó 15.000
Ft-ért szép, megkímélt állapotban. Érd: (20) 912-9465

* 1 éves Zanussi típusú hűtő-fagyasztó (60 l) eladó. Érd:
06 (20) 432-9143

TÁRSKERESŐ

* Kedves Társkeresők! Lelki problémáira orvosság egy jó
párkapcsolat. Szeretetet adni és kapni csodálatos érzés. A
közelgő ünnepekre minden meglévő és leendő ügyfelemnek
Kívánok Nyugalmat, Békességet, és jó egészséget! „ÉVA” (30)
228-4096, (20) 967-4009

* 40-es, csinos, 171/62 kg, szép arcú, diplomás nő hagy-
ományos értékrenddel, egzisztenciával hasonló úriember társát
keresi. citrom09@citromail.hu 

* 50 éves 185 cm magas diplomás férfi, 40-50 év közötti csi-
nos, jó alakú, ápolt, vonzó hölgyet keres tartós kapcsolat
céljából. Tel: (70) 508-8727

EGYÉB

* 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, zöld 80-150 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 

* HÍZÓ ELADÓ! 06 (30) 898-5408
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Beküldési határidő: december 18.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: dr. Pénzes Istvánné, Sőtér Kálmán u. 40.,
Selmeczi Zsolt, Szabadság út 101/c.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Balogh Antalné, Kör u. 2.,
Bihari József, Kossuth Lajos u. 41.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Szederné Fekete Erzsébet, Kazinczy
krt. 3., Pintér Adrienn, Erzsébet királyné krt. 25.

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!

Hirdessen a Gödöllői Szolgálatban!
Hirdessen a Pelikán Rádió 93,6-on!

Hirdessen mindkettőben – együtt!

Bővebb információ:
06-70/381-7694


