XVIII. évf. 36. szám • 2009. október 7. • Terjesztői ára: 75 Ft

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Ivánka-kripta

Az Erőszakmentesség Világnapja

Átadás

Fotó: Balázs Gusztáv

Gödöllő a béke központja

Gödöllőn, a városháza előtt békejelet formázó fáklyások
gyújtották meg a béke lángjait október 2-án, az Erőszakmentesség Világnapján. A rendezvényen, melyen megszólaltatták Európa első és egyetlen Világbéke-gongját,
több diplomáciai képviselet tagjai is részt vettek, beszédet mondott Gémesi György polgármester, Magasi
Sihombing indonéz nagykövet és Tóth M. Erika Világbékemenet-szervező.
Az ünnepi műsorban Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész Paul Eluard Rendezendő számla, Lukács Lilla, a Damjanich János Általános Iskola 4. osztályos tanulója pedig Reményik Sándor
az Én békességem című versét mondta
el. A Világbéke-gong megszólaltatása
előtt Péter Szabó Szilvia, Nagy Norbert gitárkíséretével, s az Erkel Ferenc
Általános Iskola 40 fős kórusával közösen énekelte el Tolcsvay László és Bródy János „Békét és reménységet” című
dalát. Az est háziasszonya Sárosdy
Eszter volt.
Október másodika Mahatma Gandhi
születésnapja. Ezt a napot az ENSZ
2007-ben az Erőszakmentesség Világnapjának nyilvánította. Ezen a napon az
új-zélandi Wellington városából indult
el az a három hónapig tartó Világbékemenet, ami 98 országot érintve november 4-én érkezik Budapestre, végállomása pedig 2010. január 2-án Argentí-

nában lesz Punta de Vacasban, az Andok lábainál. A
menet összesen 160.000 kilométert tesz meg, s ezzel
megvalósul a világ eddigi
legnagyobb összefogása a
világbékéért. A kezdeményezéshez világszerte művészek és neves közéleti
személyiségek csatlakoztak.
A gödöllői rendezvényre
is eljöttek a városunkban élő
hírességek, a fellépő művészek mellett Gaál Noémi műsorvezető,
Szűcs Lajos olimpiai aranyérmes labdarúgó, Simics Judit olimpiai ezüstérmes kézilabdázó, Joshi Bharat műsorvezető, Péter Petra, a Pelikán Rádió
programigazgatója, Csáky Zoltán műsorvezető és Radnóti László sportriporter is részese volt a múlt hét pénteki
kezdeményezésnek, de a vendégek között ott találtuk a holland testvérváro-

sunk, Wageningen küldöttségének tagjait, köztük Geert van Rumund polgármestert, és Mangasi Sihombingot,
az Indonéz Köztársaság nagykövetét.
Az eseményen képviseltette magát az
Amerikai Egyesült Államok, India, Fehéroroszország, Románia, a Dél-afrikai Köztársaság követsége, az Európai
Ifjúsági Központ és városunkba érkezett Lorenzo Molinari, a Világbéke-

Az Ivánka-kripta felújítása szép példája a gödöllőiek összefogásának. A
Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület kezdeményezésére, a Gödöllői Ipari Park és Törő Lajos felügyelő bizottsági tag munkájának köszönhetően indult el a munka, aminek
költségeihez az önkormányzat 2 millió forinttal járult hozzá, s aminek
eredményeként az építmény megme-

menet Alapítvány koordinátora is. A
vendégeket Gémesi György polgármester köszöntötte, aki beszédében
megemlékezett a II. világháború hetven
évvel ezelőtti kitöréséről és a berlini fal
húsz esztendővel ezelőtti leomlásáról,
mint két olyan eseményről, amik jelentősen befolyásolták az Európában élők
sorsát.

nekült a végső pusztulástól. Az ünnepélyes átadásra szeptember 29-én került sor. Nem véletlenül esett a választás erre a dátumra, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc honvéd
ezredesének ugyanis jelentős szerepe
volt abban, hogy a pákozdi csata győzelemmel zárult.

(folytatás a 5. oldalon)

(folytatás a 8. oldalon)

Befejezés előtt a hulladékkezelő központ

Átadás decemberben
Szeptemberben átadták a Zöld Híd Program részeként megépült, az európai uniós normákat is teljesítő nógrádmarcali hulladékkezelő központot, ahol 2010 tavaszától, Nógrád megye nyugati részének 45 településéről beszállításra kerülő települési
szilárd hulladékot kezelik majd. A hulladékkezelő központ részeként elkészült a mechanikai hulladékválogató, a modern
komposztáló üzem, a szelektíven gyűjtött hulladékok átrakója,
depógáz gyűjtő - és hasznosító berendezései, valamint a színvonalas üzemviteli épület is. Szintén ennek a projektrésznek a keretében készültek el a balassagyarmati és rétsági hulladékudvarok, illetve kerültek beszerzésre a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges új mobil célgépek.

A nógrádmarcali mellett néhány hónap múlva, a tervek szerint decemberben átadják az Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központot is, ami amellett, hogy megoldja a térség hulladékgazdálkodási problémáit, oktatási
centrumként is működik majd. Ide
várják majd a települések képviselőtestületeit, az iskolák tanárait és diákjait, az érdeklődő egyesületeket, polgárokat, de az óvodások számára is
készítenek majd ismeretterjesztő programokat. A hulladékkezelő központokban oktatási és tájékoztatási referensek fogják segíteni az érdeklődőket,
tanulni vágyókat.
Jelentősen megváltozott a kép az
Ökörtelek-völgyben, ahol az elmúlt
hónapokban végzett munka eredményeként megépültek a hulladékkezelő

épületei, aminek egy részébe már a berendezéseket szerelik. A beruházás
mintegy 75 százalékos készültségi állapotban van.
Az épületek mellett korszerű hulladéklerakót és komposztálót alakítottak ki. A
feldolgozók mellett ügyfélszolgálat, irodák, szociális helyiségek, oktatóterem várja majd az ide érkezőket.
A
telepen
mintegy
200.000 ember hulladékát
kezelik majd, a most kialakított, mintegy 400 ezer
tonna kapacitású lerakó
várhatóan tíz évre jelent
megoldást.
Az ide szállított hulladéknak már csak a 35-40
százaléka kerül majd lerakásra. A hulladékgyűjtő
kocsikból először mechanikai előkezelésre kerül a
behozott hulladék, miből
az aprítás után a mágnessel leválasztják a fém részeket. Innen
szitára kerül a megmaradt mennyiség,
ahol a szerves összetevőket választják
le, ezeket komposztálják. Végül a
maradékot fajsúly szerint osztályoz-

Környezetvédelmi nap a gimnáziumban

Közösséget teremtenek
Környezetvédelmi napot tartott október
2-án, pénteken és 3-án, szombaton a Török Ignác Gimnázium. A program elnevezését a kétnapos papírgyűjtés adta,
jóllehet, ahhoz szorosan kapcsolódik a
szintén hagyománnyá vált főzőcske.
Pénteken délután az otthoni és munkahelyi papírhulladékot szokták behozni a
diákok és szüleik, szombaton délelőtt
pedig szülők, gyerekek és tanárok közösen gyűjtenek valamelyik lakótelepen, ahol előre meghirdettük érkezésünket. Idén a Szolgálatban is közzétettük
felhívásunkat, amelynek eredményeként még több helyről kaptunk papírhulladékot. A papírért befolyt összeg az iskola alapítványát gyarapítja.
A szombati főzőnapot is az első papírgyűjtésünkkel egy tanévben találtuk ki
két évvel ezelőtt, mert úgy láttuk, hogy
az addig szokásos szülők bálja helyett

érdemes lenne kipróbálni egy kötetlenebb programot szülők és tanárok számára, ahol ráadásul a diákokkal együtt
lehetünk. Mindkét rendezvény osztályversenyként indult, mára azonban az
osztályközösségek iskolaközösséggé
olvadtak, és az egymás elleni vetélkedés
helyett az iskoláért való tenni akarás, segítő szándék, és a jó közösségi hangulat

Ősz: csak a naptár szerint

Tovább szépek a virágok
Sokan örülnek az idei rendkívül kellemes, szinte nyárias szeptember időjárásának. A szokásosnál jónéhány fokkal
melegebb idő az előrejelzések szerint a
következő napokban is elkényeztet bennünket. Ezt azonban nem csak mi érezzük meg, hanem a növények is, amik
még mindig nyári pompában köszöntik
a belvárosba érkezőket.
A meleg időjárásnak is nagy szerep jut
abban, hogy még mindig csaknem teljes
pompájukban díszlenek a virágok. A
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zák, a könnyű frakciót bálázzák, ez
energetikai hasznosításra kerül, s csupán a maradékot helyezik a lerakóba.
A tervek szerinti decemberi üzembe helyezést követően a lerakó közel
hatvan fő részére biztosít majd munkát, s azoknak is lehetőség nyílik
majd az elhelyezkedésre, akik nem
rendelkeznek szakképzettséggel.
A következő hetekben már a szerelési munkákat végzik, s még ebben
a hónapban megérkeznek azok a
gyűjtőkocsik is, amik majd az év elején beinduló szelektív gyűjtést fogják
végezni.
A most megvalósított technológiai
rendszer ennek ellenére nem old meg
minden problémát, csak akkor lesz
képes ellátni feladatát, ha program
minden eleme működik, az állampolgárok, családok, helyi közösségek
partnerek lesznek az eddigi gyakorlat
megváltoztatásában.
A projektet az Európai Unió Kohéziós Alapja 50 százalékban, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 40 százalékban, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 5 százalékban támogatja. A fennmaradó 5 százalék önerőt az

Javuló közlekedési feltételek

Befejezés előtt a felújítások
Lassan a végéhez érnek a városi felújítási munkák, bár több helyen, ahol
elkészült a felújított útburkolat, még
dolgoznak a gépkocsi behajtók kialakításán. Az őszi időszakban burkolatjavítások és az utak takarítása ad
munkát a VÜSZI-nek.

A kapubejárókat építik a Knézich, a
Bem és a Holló utcában, valamint a
Szabó és a Kelemen utcában.
A Nefelejcs, a Búzavirág, az Ottlik
és a Rónay utcában stabilizációs javítást végeztek az elmúlt napokban,
hasonlóan a Fenyves köz, a Marika

telep és a Pipacs utcához. Több helyen is elvégezték a szegély melletti
sárfelszedést. Ennek köszönhetően
tisztább az útburkolat a Teleki téren,
az Aulich, a Klapka és a Besnyő, a
Kert és a Százszorszép utcában.
A padkák kaszálása a Balaton, az
Aulich, a Toldi, az Erkel, a Mikszáth és a Széchenyi utcában történt
meg.
A héten tovább folytatódnak mind a takarítási
mind az útjavítási munkák.
A tervek szerint haladnak
a csatornázási munkák a
Táncsics Mihály úton. Így
várhatóan október 12.
után, forgalomkorlátozás
mellett megindulhat majd a közlekedés.
Újabb lezárásra kell felkészülni az M3as autópályán a következő hétvégeken
október 17-től. Mivel az M3-as felhajtójának az autópálya felett átívelő régi
ágát elbontják, ezért a pályát egy-egy
irányban lezárják.

Gödöllőn is van a H1N1 elleni vakcina

A felnőttek már kérhetik az oltást

Észak–Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás tagönkormányzatain keresztül biztosítja.
dominál. Ez a legutóbbi iskolanap különösen jól sikerült. Miközben közel
30 tűzön főtt vagy sült az ebéd, megtöltöttünk két 30 köbméteres konténert válogatott papírhulladékkal.
A főzésen és a hulladékgyűjtésen kívül más formáját
is tapasztaljuk a szülői segítségnek. Most két osztálytermet festettek ki szülők, tanárok, diákok közös munkával. Ezen kívül felszereltünk
egy szülő által ajándékozott
projektort és vásznat a számítástechnika
teremben.
Szombaton majdnem annyian
jöttek el az iskolába, mint egy kötelező tanítási napon. Ezért, hogy senki
se unatkozzon, focibajnokságot is
szerveztünk.
A gimnázium köszöni a törökös családoknak és a gödöllőieknek, hogy
részvételükkel vagy segítségükkel támogatták az iskolát, az iskola alapítványát!
VBK
növényeket lényegében csak a csapadékmentes időjárás viseli meg,
ahol azonban a VÜSZI kertészei gondoskodnak az öntözésről, még nem
érzik a virágok az ősz beköszöntét.
Így az idén csak novemberben kerülnek kiültetésre az árvácskák és egyéb
őszi virágok, addig tovább gyönyörködhetünk a még mindig virágzó begóniákban, petúniákban és záporvirágokban.
Mivel az Árvácskák csak halottak
napja után kerülnek kiültetésre, így a
szakemberek bíznak abban, hogy a
szokottnál kevesebbet kell majd pótolni, mivel azokból kevesebb kerül
„átültetésre”.

Nem szállítják a háziorvosokig a
H1N1 elleni vakcinát, a háziorvosoknak az ÁNTSZ kistérségi központjaiba kell elmenniük érte. Az
oltások jövő héten kezdődhetnek meg – ezt dr. Falus Ferenc
országos tisztifőorvos jelentette
be egy sajtótájékoztatón. A múlt
héten országszerte 650 ezer szezonális és 650 ezer pandémiás,
új típusú influenza elleni vakcinát
szállítottak ki az ÁNTSZ kistérségi központjaiba.
Az új típusú influenza többnyire enyhe
megbetegedéseket okoz, de előfordulnak halálesetek is, Magyarországon eddig ketten haltak meg, világszerte háromezren, és egyre többen kerülnek
kórházba. Az új típusú influenzával
szemben a fiatalok teljesen védtelenek,
az idősebbeket viszont jobban veszélyezteti a szezonális influenza – hangzott el a tiszti főorvos tájékoztatóján. A
pandémiás, új típusú és a szezonális influenza elleni oltóanyagok egy időben
különböző testtájakra beadhatók.
A védettség az oltás után két héttel
alakul ki, és több hónapig tart. Enyhe
szövődményei lehetnek, így például
bőrpír, hőemelkedés, a kar zsibbadása.
Arra a felvetésre, hogy egyes sajtóhírek
szerint a magyarországi oltóanyag 70
százalékos védettséget nyújt, más országokban azonban 100 százalékos hatásfokút használnak, az országos tiszti főorvos azt mondta: tökéletes védelem
nincs. A 70 százalék egyébként is egy
átlag, a védettség aránya a fiatalok körében sokkal kedvezőbb.
A szezonális influenzára többféle védőoltás kapható a patikákban, de az új típusú influenza ellen idén kizárt, hogy
többféle védőoltás vásárolható majd.
Felírása sem bonyolultabb, mint egy recepté.
Az influenza elleni oltóanyagok már
Gödöllőre is megérkeztek. Mint azt dr.
Varga Ágnestől, az ÁNTSZ Gödöllői,
Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézetének helyettes vezetőjétől megtudtuk, szeptember 29-én megkapták mind
a szezonális, mind a pandémiás influenza elleni oltóanyagot.
Jelenleg a szokásos mennyiségű oltóanyag fele érkezett meg az intézetbe, s
az igények szerint rendelnek még. A háziorvosoknak elszámolást kell vezetni-
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ük, s ha a meglévő mennyiség nyolcvan
százaléka elfogyott, akkor igényelhetnek további mennyiséget.
Mint megtudtuk, az első ütemben a
fokozottan veszélyeztetett csoportok beoltását kezdik meg, ebbe a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők, a cukorbetegek, a
veleszületett-, vagy betegség útján szerzett immunhiányos állapotban lévők,
kóros elhízásban szenvedők valamint a
krónikus máj- és vesebetegek.
Oltást a háziorvosok és a házi gyermekorvosok adhatnak be, a védőnők erre nem kaptak felhatalmazást.
Amennyiben arra a későbbiekben
szükség lesz, az ÁNTSZ jelöli ki azokat, akik egy esetleges oltási kampányban részt vehetnek.
A H1N1 vírus ellen egyenlőre csak
a 18 év felettiek kaphatnak oltást. Ennek oka, hogy a gyerekek részére elkészített oltóanyag klinikai vizsgálatai még tartanak.
A háziorvosok bejelentkezés után,
hűtőtáskában szállíthatják el az oltóanyagot, ahogyan más alkalmakkor
is.
Az ÁNTSZ már szeptember 29-én
meg is kezdte az oltóanyag kiadását,
hogy – amennyiben azt igénylik a páciensek – adhassanak oltást. A kis-térségben dolgozó, felnőtteket ellátó házi orvosok 80 százalékánál már ott
van mindkét típusú oltóanyag.
Dr. Biacsi Zsuzsa házorvos lapunknak elmondta, nem az oltóanyag
szállítása, hanem a szükséges adminisztráció jelent majd jelentős többletmunkát az asszisztenciának. Külön
tájékoztató készült ugyanis arról, milyen adatokat, és miként kell vezetni
az új influenza elleni oltással kapcsolatosan.
A doktornő körzetében lapzártánkig még csak érdeklődők voltak, az
oltást még senki sem kérte, de tapasztalatai szerint az érdeklődők harmada
szokott úgy dönteni, él a védekezésnek ezzel a módjával. Dr. Biacsi Zsuzsa lapunkat úgy tájékoztatta, hogy
bár az elmúlt hetekben többen is jelentkeztek nála influenzaszerű tünetekkel, a megbetegedések száma nem
több, mint a korábbi évek ezen időszakában, s az elmúlt hónapokban súlyos állapotú beteggel sem találkozott.
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Közös nyilatkozatot fogadtak el a szövetségek

Az Országgyűlés egy 2000. évi
határozata a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította
szeptember 30-át, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első helyhatósági választásokat Magyarországon. Az évfordulón az idén
is több megemlékezést tartottak, azonban az érdekvédelmi
szervezetek nem az önkormányzati tárca által szervezett
rendezvényen, hanem külön, a
megyeházán tartottak részben
tanácskozást, s részben ünnepi ülést.
Az önkormányzati rendszer fennállásának 19. évfordulóján a hét önkormányzati érdekszövetség által létrehozott Önkormányzati Szövetségek
Konzultatív Tanácsa közös nyiltakozatot fogadott el, ebben összegezték
legfontosabb törekvéseiket és elvárásaikat.
A tanácskozáson nem csak az érdekszövetségek vettek részt, ez alkalomból meghívást kaptak azok a polgármesterek, akik parlamenti képviselőként is tevékenykednek. Meglepő
módon azonban rendkívül kevesen
fogadták el a meghívást. Emiatt valamennyi szövetség hozzászólója csalódásának adott hangot, hiszen – mint
azt hangsúlyozták – nagyon nagy
szükség van az összefogásra. A házigazda Szűcs Lajos, a Pest megyei
Önkormányzat elnöke is kiemelte az

Fotó: Tatár Attila

Önkormányzatok vég/napja?

összefogás fontosságát köszöntőjében, s példaértékűnek nevezte, hogy
az érdekszövetségek felálltak az asztaltól a KÖEF ülésén.
Molnár Gyula, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
elnöke megjegyezte, az elmúlt 19 évben folyamatosan csökkent az önkormányzatok autonómiája, nőtt a feladataik száma. Ezért a szövetségeknek azt
kell elérniük, hogy minél kevesebb
normatív és az önkormányzatok belső
működését megcélzó támogatást vonjanak el jövőre és ezek helyett inkább a
fejlesztéseket elősegítő pénzeket csökkentsék. Az elnök szerint az önkormányzatok nem vonhatják ki magukat
a gazdasági válság kezeléséből, de
fontos, hogy ne torzuljanak el az ará-

nyok, a csökkentés mértéke ne legyen
nagyobb, mint más területeken.
Jóval élesebb hangot ütött meg
Wekler Ferenc, a Községek Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének elnöke,
aki szerint a jövő évi költségvetés a
kistelepülésekre és nem a városokra
rója a legnagyobb terhet. A tervezett
forrásmegvonást olyan drasztikusnak
tartja, hogy az nemcsak az intézmények működését veszélyezteti, hanem
„maga az élet áll meg ezekben a térségekben“ – hangsúlyozta.
Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke
szerint a közép- és kistelepülések már
ez év végére kimerülnek, egyebek között ezért is szükséges az önkormány-

zati rendszer érdekvédelmének magasabb szintre való emelésére. Az érdekszövetségek tisztában vannak a
jövő évi költségvetés várható következményeivel, s megalázónak tartják
a kialakult helyzetet, amelyben folyamatosan kuncsorogniuk kell a szükséges feltételek megteremtéséért. Felhívta a figyelmet arra, nem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzatok
tízmillió embernek szolgáltatnak, s a
polgármestereket,
önkormányzati
képviselőket ugyanúgy választják
meg, mint azokat, akik a Parlamentben ülnek. „Aki ezzel a területtel játszik, az az emberekkel játszik” – jelentette ki a MÖSZ elnöke.
Gódor Ferenc, a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetője is
egyetértett azzal, hogy az önkormányzatok tartalékai elfogyta. Úgy
fogalmazott: „19 éve él a rendszer, de
ha ilyen marad a költségvetés, jövőre
fejfát kell állítani. Reményének adott
hangot, van annyi bölcsesség a döntéshozókban, hogy önkritikát gyakorolnak és visszavonják a javaslataikat.“
A Faluszövetség elnöke, Szabó
Gellért már nem is feltételezett semmiféle bölcsességet. Ő egyenesen egy
olyan 19 éves fiatal felnőtthöz hasonlította az önkormányzatokat, akinek
alkoholista szülei vannak... Mint
mondta, nem egyszerűen több pénzre
lenne szükség, hanem partneri együttműködésre a kormány részéről, túl
kellene lépni a jelenlegi működtetési
szemléleten.
Az ülésen szót kapott az Önkormányzati Minisztérium részéről részt
vevő Forgács Imre. A szakállamtitkár is, aki az elhangzottak ellenére is

azt hangsúlyozta: a kormány nem érzéketlen az önkormányzatok iránt,
hanem arra koncentrál, hogy fenntartsa a működőképességet.
Az önkormányzati érdekszövetségek az ülésen elfogadott közös nyilatkozatban egyebek között kétkamarás
parlament létrehozását, az önkormányzati ciklus 5 vagy 6 évre történő
kiterjesztését, valamint a finanszírozási rendszer újragondolását kérik a
kormánytól.
Ebben például elkötelezték magukat a jelenlegi rendszer átalakítása
mellett. Mint írták, támogatni tudják
az önkormányzati rendszer átalakítását, „amennyiben érdemivé válik a
decentralizáció, érvényesül a szubszidiaritás elve, növekszik a helyi demorácia és javul az önkormányzati közszolgáltatások színvonala és a működés hatékonysága“.
Szorgalmazzák többek között a helyi adók rendszerének és az önkormányzatok gazdasági autonómiájának megerősítését és a települések
közötti szervezett közösségi közlekedés lehetővé tételét.
„Szükségesnek tartjuk az önkormányzati érdekegyeztetés rendszerének továbbfejlesztését. Az önkormányzatok érdekeltek a kialakult nehéz gazdasági helyzet érdemi kezelésében, de
csak a rendszerszerű átalakítást tudják
támogatni, mely hosszú távon segíti az
önkormányzati rendszer működőképességének megerősítését. Az érintett
önkormányzatokkal történő érdemi
párbeszéd és egyeztetés nélkül születő
forráscsökkentés nem szolgálja a stabilizációt, veszélyezteti az önkormányzatok működőképességét” – áll a közös
nyilatkozatban.

Éjszakába nyúltak a fizikakísérletek

Egészségbiztosítási Pénztár Gödöllőn

Álmatlan kutatók és gyerekek

Nem kell Pestre menni

Csaknem éjfélig volt kacagástól és tapstól hangos az
egyetem I. előadóterme
szeptember 25-én, a Kutatók Éjszakáján, ahol futószalagszerűen, a közönséget is bevonva mutattak be
látványos fizikakísérleteket
a Fizika és Folyamatirányítási Tanszék munkatársai a
jó ügyhöz méltó buzgalommal.

A múlt héten hivatalosan is megnyitott a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
kistérségi ügyfélszolgálata a Dózsa
György út 13. szám alatt.

Százak látták, hogyan lehet vízzel
összeroppantani sörös dobozt és
hogyan változik az emberi hang,
ha oxigén helyett héliumot lélegzünk be. Sokáig kitartottak a Vadvilág Megőrzési Intézet épületét
és kertjét felkereső vendégek;
szép számmal látogattak érdeklődők az országban egyedüli Halgazdálkodási Tanszék bemutatóira valamint a főépületben a Bagi
Falukutató Tábor kiállításaira és
kerekasztal-beszélgetésére.
A programok mindenki számára nyitottak voltak, de különösen
javasolták látogatásukat a felsőoktatás és kutatás iránt érdeklődő
általános iskolai és gimnazista
korosztályok számára, hiszen
nem titkoltan a jövőbeli hallgatók
toborzása volt a cél. Az érdeklődők – jelentős részüket tanáruk is
elkísérte – ellenőrizhették tudásukat például a hazai vadon élő állatfajokról, s aki még nem tudta,
most megtudhatta, vajon mire is
való az agancs és a szarv. Sokan
nyertek bepillantást a terepi kutatások folyamatába, megismerkedtek a vadászat eszközeivel, láttak
vadászkutya bemutatót, kerestek
szarvasgombát és kóstoltak finom vadpörköltet vagy éppen
halételt.
Országszerte több mint 600
programot rendeztek a Kutatók
Éjszakáján. Különösen a természettudományos szakokat gondo-

Így a városunkban, illetve a térségben élőknek ezentúl nem kell a fővárosba utazni, hétfőn és szerdán Gödöllőn is elintézhetik
egészségbiztosítással kapcsolatos ügyeiket.
Az iroda megnyitása nagy előrelépés, a
térségben élőknek, hiszen a központi régióhoz tartozó kerületekben és településeken
élők eddig csak a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Teve utcai központjában tudták ügyeiket intézni.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló kormányrendelet szerint idén januártól hét regionális egészségbiztosítási pénztár kezdte meg működését a korábbi 19 me-

zó műhelyek voltak aktívak a
szervezésben és rendezésben Gödöllőn és azon kívül, már csak azért is, mert ezen tudomány-területek iránt a szükségesnél szerényebb a fiatalok érdeklődése.
Gödöllői sajátosság volt, hogy
nagy teret kaptak az éjszaka programjában a két világháború közötti falukutató szemináriumok
hagyományait folytató falukutatók, akik ezúttal a Bag gazdaságát, társadalmát, kultúráját felmérő nyári vizsgálataik részeredményeiről adtak számot posztereken.
Fekete Zsuzsa (Debreceni
Egyetem), Vörös Gabriella
(Szent István Egyetem) és Molnár Melinda (Szent István Egyetem) a község problématérképét
készítették el. Mint megállapították: „A bagi lakosok szerint az
egyik legnagyobb gond a közbiztonság minőségével van. Számos
bűncselekményről lehetett hallani
a faluban, amelyek közös vonása
általában az volt, hogy a tettes ismeretlen, vagy legalábbis büntet-

len marad(t). A bűnüldözés nehézsége nyilvánvalóan abból is
adódik, hogy helyben nincs
rendőrkapitányság, az illetékes
szerv Aszódon található. A településen ugyan működik egy szervezett polgárőrség is, de jogköre,
lehetősége korlátozott. Van térfigyelő kamera, és segélyhívó szolgáltatás is, de a probléma úgy tűnik megoldatlan. Ugyancsak komoly gondként jelent meg a megkérdezettek véleményében, a
helyben lévő megélhetési lehetőségek szűkössége. Ez sok vonatkozásban összefügg a szintén számos esetben problémaként megnevezett budapesti (városi) munkahelyektől való függőséggel, valamint azzal, hogy a falu legújabbkori életét alapvetően meghatározza, hogy az aktív keresőinek több, mint 70 százaléka ingázik.”
Jövőre remélhetően még több
egyetemi műhely bekapcsolódik
a Kutatók Éjszakája programba –
talán az egyetem más fővárosi és
(l.t.)
vidéki karain is.

gyei pénztár helyett. A regionális központokhoz tartozó kistérségi ügyfélszolgálati irodák
kialakítását is megkezdték, így a korábbi megyeszékhelyi és 16 kirendeltséggel szemben,
szeptembertől már 80 helyszínen van lehetőség az egészségbiztosítással kapcsolatos
ügyeket intézni. Gödöllőn is „próbaüzemet”
tartottak az elmúlt hetekben annak érdekében, hogy októbertől zavartalan legyen a működés. Az újonnan megnyíló kistérségi ügyfélszolgálat munkatársait Európai Egészségbiztosítási Kártyával, TAJ-kártyával, tartozásról szóló hatósági igazolványok kiadásával,jogviszonyrendezéssel
kapcsolatos
ügyekkel, EU-s nyomtatványok iránti igényekkel,pénzbeli ellátási igényekkel, valamint egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
bejelentésével kapcsolatos ügyekkel kereshetik fel hétfőn és szerdán 8 és 15 óra között.
(b.j.)

Közigazgatás: 100 millió tanfolyamra, 1 milliárd fizetésre

Diplomás romák
Október 1-jétől pályázhatnak az
érintettek a kormányzati közigazgatási központnál arra a kétszáz
közigazgatási álláshelyre, amelyre
kizárólag csak roma diplomásokat
vesznek fel. A program százmillió
forintos, a tanfolyamhoz és a vizsgázáshoz szükséges összes költségét uniós forrásból fedezik.
Bajnai Gordon miniszterelnök szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány
támogató programmal segíti a diplomás roma munkavállalók elhelyezkedését a közigazgatásban.
A kormányszóvivői iroda tájékoztatása
szerint a diplomával rendelkező roma
munkavállalóknak a kabinet egy olyan
komplex, szakmai és anyagi segítséget
nyújtó programot dolgozott ki, amely segíti őket a központi közigazgatásban és a
regionális hivatalokban való elhelyezkedésben. A pályázók versenyvizsgára felkészítését és vizsgáztatását a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási

Képzési Központ (KSzK) végzi. A központ
gondoskodik a konkrét munkakörökhöz
kapcsolódó kiválasztási eljárásról is a központi közigazgatási szervek és a regionális
hivatalok által jelzett álláshelyekhez szükséges készségek és szakmai tudás felmérésével.
A programban részt vevők elhelyezkedése érdekében már a felkészítéssel párhuzamosan, novemberben elkezdődik az
igényfelmérés a közigazgatási intézményeknél. A résztvevők kiválasztására nyílt
pályázatot ír ki a KSzK. A projektet a kormány az Államreform Operatív Program
keretében, európai uniós forrásból finanszírozza. Összköltsége 100 millió forint,
amely magában foglalja egyebek mellett a
résztvevők vizsgára felkészítését, a vizsgáztatás költségét, a tanfolyamhoz és a
vizsgához kapcsolódó utazás, szállás és ellátás költségeit. A pályakezdők első éves
fizetésére egymilliárd forintos keretösszeg
áll rendelkezésre, az új munkahelynek további egy évig továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van.

4 Gödöllői Szolgálat

Megszűnik a Vakok Szövetsége!

80 százalékos elvonás!
2002 óta változatlan a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségének nyújtott állami költségvetési támogatás: évi 207
millió forint. A reálértékben évről évre csökkenő állami támogatás egyre kevésbé teszi lehetővé a szervezet és tagegyesületeinek működését, szolgáltatásainak biztosítását. Tevékenységének teljes ellehetetlenülése várható, 2010-ben, mivel a kormány
csupán 50 millió Ft-tal kívánja támogatni e nagy múltú szervezetet. A megszorítás okaira nem adtak magyarázatot. Vajon a 80
százalékos elvonást indokolja-e a gazdasági világválság?
Mire jut pénz?
Nap, mint nap tapasztaljuk a közpénzek mérhetetlen elherdálását. Több
10 milliós végkielégítések, juttatások
kerülnek kifizetésre állami cégek vezetői és alkalmazottai részére. A
BKV-nál elhíresült 100 milliós végkielégítés például a Vakok Szövetsége
éves költségvetési támogatásának felét teszi ki, amely összegből 45.000
látássérült részére tudna fél évig szolgáltatásokat nyújtani.
Költségvetés előterjesztése a kötelező
egyeztetés nélkül A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a jelentős elvonást tartalmazó költségvetés előterjesztését megelőzően az érintett szervezetekkel nem egyeztetett. Az Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT)

2009. október 7.

Közélet

lett volna hivatott a tervezet véleményezésére. A minisztérium azonban
az OFT-t is csupán tájékoztatta a koncepcióról, így a tanács határozat helyett csak ajánlást fogadhatott el,
amelynek figyelembe vétele a kormány számára nem kötelező.
90 év alatt felépített tevékenységek és
szolgáltatások szűnnek meg:
Ha az előterjesztés szerinti költségvetés kerül elfogadásra a szövetség
nem lesz képes eleget tenni feladatainak:
– Nem lesz lehetősége véleményezni
a látássérülteket érintő jogszabályokat,
– megszűnik a jogsegélyszolgálat,
– működésképtelenné válnak tagegyesületei,

– koordinálás nélkül marad az akadálymentesítési tanácsadás, és munkacsoport,
– nem áll módjában kulturális és tájékoztató rendezvények szervezése,
lebonyolítása a látássérülteknek,
– elmaradnak a prevenciót szolgáló
rendszeres szűrővizsgálatok,
– fokozódik a látássérültek kiszolgáltatottsága és társadalmi kirekesztődése.
Az alábbi szolgáltatások szűnnek
meg:
– Bezár a Vakvezetőkutya Kiképző
Iskola,
– megszűnik a vakvezető kutyakiképzés,
– nem nyit ki a hangos- és Braillekönyvtár,
– nem lesz Braille-nyomtatás, nem
készülnek pontírású folyóiratok,
könyvek,
– nem tudja biztosítani a látássérültek
segédeszköz ellátását,
– nem olvasnak fel hangoskönyveket
stúdiójában,
– nincs speciális tankönyvellátás a látássérült gyermekek számára.
Minden társadalom intelligenciájának
és emberségének fokmérője, miképpen
bánik fogyatékos embertársaival. Bárki
kerülhet olyan élethelyzetbe, hogy szüksége lesz segítségre.
Dr. Szőke László, a MVGYOSZ elnöke

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Megemlékezést tartunk az
1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulója alkalmából

2009. október 23-án, 15 órakor
a Szent István Egyetem Tanárképző Intézetének parkjában (Szabadság út)

Ünnepi program:
14. 30-tól a Gödöllői Városi Fúvószenekar térzenéje Ella Attila vezényletével

Ünnepi beszédet mond:
Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere

A műsorban közreműködik:
Galkó Balázs - színművész
Korom Attila - gitár
Gödöllői Városi Vegyeskar (karigazgató: Pechan Kornél)
Rendezte: Turczi István, József Attila-díjas író, dramaturg
Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően a koszorúzással zárul.

Információ:
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel: 28-514-130, fax: 28-514-100
www.muza.hu

Főzőverseny a városi piacon

Győztek az erdélyi ízek

FELHÍVÁS!

A győztes Kasza Ilona a zsűri tagjaival

verseny érdekes színfoltját
jelentette, hogy hollandiai
testvérvárosunk, Wageningen képviselői is fakanalat
ragadtak azért, hogy egy hamisítatlan holland nemzeti
ételt készítsenek. A zsűrinek
nem volt könnyű dolga,
hogy az egytől egyig ízletes
„alkotásokból” kiválassza a
legjobbakat. Végül megszületett a döntés, aminek értelmében a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára a Bálint Józsefné által készített nógrádi roma töl-

töttkáposztát és tejfölös túrós puliszkát
készített.
A zsűri ezen kívül különdíjban részesítette a wageningeni csapatot, illetve a közönségdíjat a Mészáros
Sándor-Kubatov Balázs kettőse által készített harcsa-paprikás túróscsuszával érdemelte ki.

Az 1956-os Forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar
Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából városi ünnepséget
rendezünk 2009. október 23-án 15 órakor a Szent István Egyetem
Tanárképző Intézetének parkjában.
Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait az Ön által
képviselt intézményt, szervezetet, minden kedves munkatársát,
tagjait, Gödöllő város lakóit. Kérjük koszorúzási szándékukat
szíveskedjenek jelezni legkésőbb október 21-ig a Művészetek Háza
Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a 28/514-130, vagy a
70/376-6544-es telefonszámon Tábikné Surman Szilvia
munkatársunknál hétköznap 9-16 óráig. Egyben kérjük, hogy a
rendvényhez méltó helyszíni előkészületei segítése érdekében
szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 14. 30 óráig a helyszínre
juttatni, hogy a koszorúzás rendjének összeállításáért felelős
munkatársaink zavartalanul és időben elvégezhessék feladataikat.
Megértésüket köszönjük.

Wageningen csapata

Idén is – akárcsak a korábbi években –
hatalmas érdeklődés mellett zajlott le a
piaci főzőverseny. A résztvevők apaitanyait beleadva szorgoskodtak a bográcsok körül azért, hogy az ő ételük
nyerje el legjobban a zsűri tetszését. A
gasztronómiai viadalon tizennyolc csapat „szakácsai” mérték össze erejüket; a

A hét kérdése
A hét kérdése: – Ön szerint is
sikeres volt az elmúlt három
év a város tekintetében? – tettük fel a kérdést kedves olvasóinknak múlt heti lapszámunkban. Nézzük, hogyan vélekednek erről olvasóink.
„A napokban jártam Máriabesnyőn,
ahol felépült az új iskola, és már állnak az új óvoda falai is. Azt hiszem,
sok település boldog lenne, ha ennyit
tudott volna fejleszteni. Lehet vitatkozni azon, hogy mi mindenre lenne
szükség, de vannak fontossági sorrendek. Biztos vagyok benne, hogy
nem könnyű mindig dönteni, de szerintem ez ugyanolyan, mint a családi
kassza, ha kevés a pénz, akkor választani kell, hogy mire jut, és mire
nem…”
L. V.
„Nagyon szeretném látni ezeket a terveket megvalósulni, mert igaz, hogy
folyamatosan olvassuk, hogy milyen

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.

töttkáposzta és nógrádi gulyás állhatott
fel. Második díjat vihetett haza Vancsa
Ferenc, aki csülkös-pacal burgonyával
rukkolt elő. Az idei főzőverseny első díját Kasza Ilona (Erdélyi Vándor Székelyek Köre) érdemelte ki, aki erdélyi tölsok a nyertes pályázat, de ezeknek a
sorsa elég bizonytalan. Ebben a helyzetben még az is előfordulhat, hogy
visszatartják a pénzt, és itt fog állni Gödöllő egy csomó megkezdett fejlesztéssel. (Az azonban tény, hogy sok település még pályázni sem tud, mert az önrészt sem tudja előteremteni.) Reméljük, hogy nemcsak a pályázati rész, hanem a kivitelezés is sikeres lesz!
R. P.
„Egyes területeken tényleg sokat fejlődött Gödöllő. Nem is tudom, van-e még
olyan út, ami nem aszfaltos, szép új iskola, óvoda épül, tovább szépül a kastély, bazilika lett a kegytemplom és még
sorolhatnám. Ami azonban fontos lenne
– s ezen a téren még nem vagyunk sikeresek –, hogy vigyázzunk is ezekre az
értékeinkre. A nemrég felújított buszmegállókat pár nap alatt újra megrongálták, a parkban rendszeresen tönkreteszik a padokat, a lámpákat, a belvárosba drága pénzen telepített virágokat
kilopkodják stb. A szemléleten, hogy vigyázzunk ezekre az értékeinkre, még
van mit fejleszteni!”
Simon Lajosné

„…Nem lehet mindig mindenkinek a
kedvére tenni. Az egyik lakónak az
óvoda, a másiknak a termálfürdő lenne a fontos, a harmadiknak az, hogy
fekvőrendőr legyen a frissen leaszfaltozott úton. Mindig lesz olyan ember,
aki elégedetlen. Én sem értek egyet
minden elképzeléssel, de azt el kell
ismernem, hogy a betervezett fejlesztéseket lehetőség szerint végig viszik.
Erre jó példa a besnyői óvoda,
amiért már évek óta küzdött a város,
a szálloda, aminek a kivitelezése elé
még mesterségesen is gördítettek
akadályokat, és a Kossuth utca, ami
– ha jól emlékszem – valamelyik pályázatból került ki. Az egyik ismerősöm tíz éve költözött el innen, s most,
amikor ellátogatott hozzánk, nem
győzött ámuldozni, hogy milyen sokat fejlődött a város, és hogy most,
amikor sehol nincs pénz semmire, itt
mennyi minden épül.”
Cs. O.
A hét kérdése:
– Ön, mit tenne annak érdekében, hogy szebb legyen
Gödöllő?

E heti cikkünkben beérkezett olvasói
kérdéseket válaszolunk meg röviden.
– Egy fiatalember nagyobb összeggel tartozik nekem. Az édesapjával
találkoztam a napokban, aki mellékesen megjegyezte, hogy ügyvéddel
szándékozik egy olyan papírt készíttetni, amiben Ő felelősséget vállal a fia tartozásáért. Gondolom
azért, hogy egy esetleges végrehajtáskor, mivel neki nincs a nevén
semmi, ne lehessen behajtani semmit. A kérdésem, hogy lehet e ilyet
tenni, úgy hogy jogilag meg is áll a
dolog?
– A Polgári Törvénykönyvünk ismeri
az úgynevezett tartozásátvállalás jogintézményét, ami azt jelenti, hogy a
kötelezettel, azaz az Önnek tartozó
személlyel valaki egy harmadik személy megállapodik abban, hogy a tartozását átvállalja. Ebben az esetben
köteles azonban Önnek, mint jogosultnak a hozzájárulását kérni. Amenynyiben hozzájárul ehhez, akkor a tartozásátvállaló az eredeti kötelezett helyébe lép, megilletik mindazok a jo-

gok, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben megillették, és ön az
új személytől követelheti a tartozás
megfizetését. Amennyiben nem járul
hozzá a tartozásátvállaláshoz, akkor a
tartozásátvállalónak az a kötelessége, hogy az eredetileg Önnek tartozó
fiatalembert olyan helyzetbe hozza,
hogy a tartozás lejártakor teljesíteni
tudjon az Ön irányába.
– A házam mellett található szomszédos ingatlan tulajdonosa nem
engedi meg, hogy a telekhatáron
álló kamrámnak az ő felé eső oldalát bevakoljam, befessem és felújítsam azt elkerülve a jövőbeli nagyobb mértékű károsodást. Mit tehetek ebben a helyzetben?
– A hatályos Polgári Törvénykönyvünk szomszédjogi rendelkezései értelmében a közérdekű munkálatok elvégzése esetén a tulajdonos – kártalanítás ellenében – köteles a földterületére való belépést megengedni, továbbá előírja, hogy a tulajdonos a
szomszédos földet kártalanítás ellenében jogosult használni, amennyiben ez a földjén való építkezéshez,
bontási, átalakítási vagy karbantartási
munkálatok elvégzéséhez szükséges.
Ezen törvényhely alapján a szomszédja a kijavítási munkálatokat köteles lenne tűrni. Amennyiben a szomszéd a felhívása ellenére sem hajlandó együttműködésre, és nem biztosítja az ingatlanra történő bemenetelt,
úgy Önnek peres eljárás keretében
van lehetősége kérni a Bíróságtól,
hogy kötelezze a szomszédját a felújítási, vakolási munkáltatok tűrésére.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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„Gödöllő a béke központja.”

Az erőszakmentesség világnapján
(Folytatás az 1. oldalról)
Gémesi György örömének adott hangot, hogy a Világbékemenet Alapítvány
megkereste a várost, hogy adjon otthont
a rendezvénynek. „Azt gondolom, mi
sem volt természetesebb, hiszen tavaly

Gandhiról, aki egymaga kezdte el az
erőszakmentesség fontosságának és példájának hirdetését, kijelentette, közös
összefogás eredményeként megtehetik
azt a fiatalok, az idősek és a politikusok
is. Fontosnak nevezte, hogy saját otthonainkban is hirdessük ezt az eszmét, s

kijelentette: „Gödöllő egy olyan
hely, ahol ezt megtehetjük. Ezúttal is
megköszönöm Gödöllő város polgármesterének és Gödöllő összes lakosának, hogy lehetővé tették számomra ezt a csodás estét. A hátunk
mögött lévő Világbéke-gong, amit
Gödöllő városa Indonéziától kapott
ajándékba, a bennünk lakozó béke
kifejezése. Az Indonéziából érkező
béke hangja ugyanaz a békehang,
amit mi itt ma este közösen meg fogunk szólaltatni. Engedjük be a szívünkbe Gandhi békességét! Vegyük
be az életünkbe az erőszakmentesség értékét, értsük meg az üzenetét!”

A nagykövet egyúttal megköszönte,
hogy az elmúlt héten történt természeti
katasztrófát követően a magyarok ismét
segítséget nyújtottak a Szumátrán bajbajutottaknak.
A Világbékemenet alapítvány részéről Tóth M. Erika békemenet szervező
mondott beszédet. A Gödöllőn élő hölgy
jelentős szerepet játszott abban, hogy
városunk adhatott otthont az október
másodikai rendezvénynek, ő hívta fel
ugyanis a szervezők figyelmét arra,

hogy itt található Európa első és egyetlen Világbéke-gongja s ő javasolta, keressék meg az önkormányzatot, hogy
csatlakozzon a kezdeményezéshez.
„Büszkeséggel tölt el, hogy városunk, Gödöllő csatlakozott a Világ Körüli Menet a Békéért és az Erőszakmentességért mozgalmához. Köszönetemet
fejezem ki Gödöllő város polgármesterének, dr. Gémesi Györgynek, aki felismerte a menet fontosságát és elvállalta
a békével és a leszereléssel kapcsolatos
tudatosság elterjesztését” – mondta
Tóth M. Erika.
A szervezőasszony beszédében annak fontosságát hangsúlyozta, hogy sose adjuk fel a küzdelmet. Úgy fogalma-

májusban avattuk fel a Világbéke-gongot, ami a nemzetek zászlajával a világvallások jelképeivel és a Glóbusszal
összefogja mindazt az értéket, ami ebben a világban ma is létezik.”
A polgármestert követően a Világbéke-gong Gödöllőre kerülésében jelentős
szerepet játszó Mangasi Sihombing
mondott ünnepi beszédet.
„Nagy örömmel tölt el a virágok
szépsége, a város szépsége és a rengeteg
mosolygós arc. De ami a legfontosabb,
azért látogattam el ma este Gödöllőre,
mert Gödöllő a béke központjává vált.”
– kezdte beszédét az indonéz nagykövet.
Miközben megemlékezett Mahatma

Holland vendégeink voltak

Régi és új kapcsolatok
Negyven fős holland küldöttséget látott vendégül városunk
a múlt héten. A testvérvárosunkból, Wageningenből érkezetteket gazdag program várta
október 1 -4 között.
Már hagyomány, hogy egyik évben a
gödöllőiek utaznak Wageningenbe,
majd a következőben holland barátaink látogatnak el hozzánk.
Mint azt Gloserné Szabó Györgyitől, a Testvérvárosi Egyesület elnökétől megtudtuk, a múlt heti program
mindkét fél számára rendkívül eredményes volt, mivel nemcsak a régi
kapcsolatok ápolására nyílt lehetőség,
hanem több új kialakítására is.
A két város diákjai és zöld szervezetei között már régóta jó a kapcsolat,
amit most még tovább mélyítettek. A
környezetvédelemmel
foglalkozott
többek között a Városi Könyvtár és Információs Központban megtartott tanácskozás is, valamint e témához kapcsolódott a premontrei Szent Norbert
Gimnáziumban megrendezett diákcsoportok képes bemutatkozása is.
Ugyancsak hosszú idő óta tart a jó
kapcsolat az Egyesített Szociális Intézmény és holland barátaink között,

akik most is ellátogattak az Ady sétányra.
A kapcsolatok bővítése terén nagy
lehetőségeket rejt magába a Biotechnológiai Kutatóintézet és a wageningeni egyetem és kutatóintézete közötti kapcsolatfelvétel. Ennek lehetőségeiről is szó esett, amikor Krassay

Geert van Rumund,
Wageningen polgármestere

László alpolgármester társaságában a
küldöttség egy része felkereste az intézményt, s megismerkedett az ott folyó munkával.
Szintén nagy érdeklődés kísérte holland részről a Damjanich János Általános Iskola megújult épületegyüttesének megtekintését. Itt Szűcs Józsefné

igazgató kalauzolta a vendégeket,
akik örömmel kísérték figyelemmel
az intézményben folyó munkát.
Mindezek mellett vendégeink felkeresték többek között a Regina
Egyesületet és a Gödöllői Iparművészeti Műhelyt, valamint bekapcsolódtak a hétvége két kiemelkedő városi
eseményébe, a péntek esti világbéke
láng meggyújtásba, és a szombati városi főzőversenybe, ahol nemzeti specialitásukat készítették el a gödöllőiek nagy örömére.
Glóserné Szabó Györgyi lapunknak elmondta, nagy öröm
volt számára, hogy az idei vendéglátásba a szokottnál is jóval
többen kapcsolódtak be. Annak
ellenére sok család vállalta,
hogy részt vesz a vendégek elszállásolásában, hogy egy családnak három személyről kellett
gondoskodnia az itt tartózkodás
idején. Emellett megjegyezte,
az egyesület számára jelentős
siker, hogy a korábbinál zökkenőmentesebb volt a kommunikáció, mivel az elmúlt években mind a gyermekek, mind a felnőttek körében megnőtt az idegen nyelvet jól beszélők száma.
A látogatásra EU-s pályázat során
3664 eurót útiköltségre és 2720 eurót
az itt tartózkodásra nyert a holland és
a magyar fél.
-kj-

zott, aki reménytelennek, zsákutcának
tartja az erőszakmentességet, az gondoljon Gandhi példájára, aki makacs és következetes szelídségével térdre kényszerítette a brit birodalmat, vagy Martin
Luther Kingre, aki oroszlánrészt vállalt
az amerikai feketék jogaiért vívott harc-

ban. A beszédeket és az ünnepi műsort
követően a rendezvényre érkezett diplomaták megszólaltatták a Világbékegongot, majd csatlakoztak a gödöllőiekhez, akikkel közösen gyújtottak fáklyákat és formálták meg a nemzetközi
békejelet.

Cseh testvérvárosunkba látogatott a pápa

Szent Vencel ünnepén
Cseh testvérvárosunkba, Brandys nad Lábem – Stara Boleslavba látogatott XVI. Benedek
pápa csehországi látogatásának utolsó napján, szeptember
28-án. A Szent Vencel ünnepén
megtartott szabadtéri szentmisén közel ötvenezren gyűltek
össze, közöttük több tízezer
fiatal Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Németországból és Ausztriából
és hazánkból.
A pápalátogatáson városunk is képviseltette magát, Gödöllőről mintegy
húszfős küldöttség utazott a rendezvényre, a Testvérvárosi Egyesület támogatásával. A delegációban az önkormányzati képviselők mellett több
magánszemély is volt, akik elsősorban a pápai misén való részvételért

látogattak el a Prága közelében lévő
városba. XVI. Benedek pápa látogatása mellett egyéb programok is vártak Krassay László alpolgármesterre
és Pelyhe József képviselőre, akik
részt vettek a Szent Vencel napi városi rendezvényeken, ahol találkoztak
Ondrej Prenosil polgármesterrel és a
helyi kulturális élet több jeles képviselőjével.
Csehországban október 28. jeles ünnepnek számít. Ezen a napon halt meg
935-ben Szent Vencel, aki saját testvére keze által, Jézus Krisztusért szenvedett mártíromságot. Vencel fejedelmet (910–929) pogány bátyja, I. Boleszláv azért ölette meg, hogy ő kerülhessen
a trónra. Szent Vencel fejedelem koponyaereklyéjét a Stara Boleslav-i bazilikában őrzik. Halálának dátuma, szeptember 28. 1670 óta emléknap, a csehek
hagyományos búcsúnapja.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ékkő az Erdős-Kárpátokban
A történelmi Sáros vármegyének Eperjes volt a székhelye,
de az ékköve az attól északra
fekvő Bártfa. Belvárosa 2000
óta a Világörökség része, mert,
mint A bártfai Szent Egyed-bazilika című albumban olvashatjuk, „megállt fölötte az
idő”.
A középkori bártfai polgárokat,
amennyiben feltámadva egyben a városukban is találnák magukat, semmi
meglepetés nem érné, ugyanaz tárulna a szemük elé, mint hajdan. Városfalakat és bástyákat látnának, téglalapalakú, macskakövekkel kirakott főteret, közepén gótikus városházával,
vele szemben gótikus templommal.
A Felvidék legmagasabb tornyú,
egyik legszebb gótikus templomával.
Építése a XII-XIII. század fordulóján
kezdődött, aztán, ahogy más hasonló
középkori létesítményeké is, századokon át folytatódott. Ugyanabban az
évben, mikor környezetével együtt a
Világörökség részévé vált, emelte II.
János Pál pápa bazilika minor rangjára a bártfai Szent Egyed templomot.
A város nevében a bárt, valójában
bárd, a fa pedig arra utal, hogy erdők
vették, veszik körbe, az Erdős-Kárpátok és a Csergő-hegység erdei. Szent
Egyed, a VII. században Provenceban élt erdei remete, később az általa
alapított monostor apátja a középkorban volt népszerű szent nálunk. Több
Szentegyed nevű helynév maradt

fenn, az egyik közülük éppen a szűkebb
környezetünkben, „a
középkorban Gödöllő közelében is volt
Szentegyed falu”, áll az albumban.
A történeti rész után a templom tizenegy középkori szárnyasoltárát,
azok szobrait, festményeit mutatja be
fotókkal, leírásokkal a kötet. Valamennyi oltár olyan, mintha bensőséges kis színház lenne, ahol elmerülhetünk különböző drámai cselekményekben, szemügyre vehetünk rendkívüli egyéniségű és életű alakokat.
A Szent Erzsébet oltáron az Árpádházi királylány csodás történésekben
gazdag sorsát követhetjük. A Szűz
Mária oltáron a központi alak körül
az evangéliumokból jól ismert események kerülnek elénk. Hogy milyen
keserves mártíromság jutott Szent
Borbálának, arról a róla elnevezett
oltár ábrázolatairól szerezhetünk,
mint ahogy szerezhettek a még írni,
olvasni nem tudó hajdani templomlátogatók is, tudomást.
A templom legszebb ékessége
minden bizonnyal a Jézus születése
oltár. A központi jelenet itt annyira izgalmas, annyira telített alakokkal,
háttérelemekkel, hogy nem győzhet
barangolni közöttük a tekintet, újabb
és újabb finom részletekre bukkanva.
Vir Dolorum, vagyis a Fájdalmak
Férfija… A Szent Kereszt… A Fájdalmas Szűz… Egy-egy oltár neve,
témája. Mindenhol számos jelenet

Október 20-án nyílik a cserkészkiállítás

100 év levonata
Október 20-án nyílik meg a Gödöllői Városi Múzeumban a magyar cserkészet története 1910től napjainkig című állandó kiállítás.
Az angol Robert Baden-Powell által
életre hívott ifjúsági mozgalom mintájára 1910-ben jöttek létre az első cserkészcsapatok Magyarországon. 1912ben alakult meg a Magyar Cserkészszövetség. A magyar cserkészet a két világháború közötti időben élte fénykorát.
Kitűnő módszernek bizonyult az ifjúság
valláserkölcsi nevelésére és a Trianon
utáni Magyarország nemzetközi kapcsolatainak építésére. Olyan jelentős
személyiségek álltak a cserkészet mellé,
mint Teleki Pál vagy Sík Sándor. 1933ban Gödöllőn rendezték meg a IV. fiúcserkész világtalálkozót (jamboree),
1939-ben pedig a leánycserkész világtalálkozót (Pax Ting). Ezek voltak a magyar cserkészet legkiemelkedőbb eseményei. A II. világháború után a Magyar
Kommunista Párt megszüntette a cserkészmozgalmat, és helyébe – szovjet
mintára – az úttörőmozgalmat állította.
Azon fiatalok, akik részt vettek a cser-

készetben és komolyan elköteleződtek
annak értékei mellett, azok életre szóló
erkölcsi útravalót kaptak, és a szocializmus évei alatt is őrizték a mozgalom
szellemiségét.
1989-ben a rendszerváltozáskor indult újra a cserkészet. Azóta körülbelül
50 ezer fiatal került kapcsolatba a moz-

galommal, amely jelenleg 8.000 aktív
taggal működik országszerte. A rendszeres heti foglalkozásokon kívül többnapos túrákon, nyári és téli táborokon,
nemzetközi rendezvényeken vesznek
részt. A cserkészet közösségformáló
ereje és az élményt adó, ugyanakkor értékteremtő programok igyekeznek pótolni a mai társadalom hiányosságait. Az
elmúlt időszak cserkészettel kapcsolatos

Válogatás négy évtized fotóiból

kötődik a főtémához, hiszen ha a
szárnyasoltárokat behajtják, a hátoldalukon is folytatódik a képek sora.
A gótikus stílus, a középkori festészet, szobrászat megoldásai nemegyszer tűnhetnek naivnak, de éppen ezt
találhatjuk kedvesnek, elragadónak
is.
Ahogy az ember halad előre a
templomhajóban,
lépten-nyomon,
jobbról is, balról is egyre szárnyasoltárok következnek. A szentély fölött,
fent, magasan a levegőben lebegni
látszanak a Golgota-jelenet hatalmas
alakjai.
A szerző felhívja a figyelmünket a
festmények „tudatosan korlátozott
színvilágára”, arra, hogy a bártfai festő a ruhákat, a függönyöket, az ágytakarókat, a falikárpitokat leginkább
három színre, pirosra, fehérre, zöldre
festette. Felteszi a kérdést: „Nemzeti
színek?”
(Méry Gábor - Jankovics Marcell: A
-nádbártfai Szent Egyed-bazilika)
tárgyi emlékeit és dokumentumait kezdetben a Sportmúzeum gyűjtötte. 1994ben azonban létrejött az önálló Magyar
Cserkészszövetség Gyűjteménye, melyet 2009-ben be kellett zárni épületének felújítása miatt.
A Cserkészgyűjtemény anyagát Gödöllő városa fogadta be: a tárgyi anyag
a Gödöllői Városi Múzeumba, a
könyvtári és levéltári anyag pedig a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba került. A Cserkészgyűjtemény és a Gödöllői Városi
Múzeum anyagából állandó kiállítás
nyílik 2009. október 20-án a Gödöllői
Városi Múzeumban, a cserkészet
iránt érdeklődő kutatókat pedig a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ fogadja. Joggal mondhatjuk hát, hogy Gödöllő immár a magyar cserkészet központjává vált. Az
október 20-án nyíló állandó kiállításon
szerepel Zita királyné zászlaja, melyet
egy kőszegi cserkészcsapatnak ajándékozott 1925-ben, Baden-Powell eredeti levele, melyet Horthy Miklós kormányzónak írt az 1933-as gödöllői
dzsembori után, a Nagy Sándor utca 6.
szám alatt működött Cserkészbolt
részleges rekonstrukciója sok eredeti
tárggyal és dokumentummal, a cserkészéletre oly jellemző táborozást pedig egy enteriőr idézi meg a tábori élet
minden rekvizitumával.

Seres József kiállítás

Muzsikusportrék a kastélyban Gödöllő kincsei
Az idén 70 éves Kresz Albert fotóművész közel négy évtizedes, sokrétű munkásságából október 10-én nyílik egy
gazdag válogatás a kastélyban.
Kresz Albert a világra nyitott, érdeklődő
ember, elkötelezett fotográfus, aki szilárdan kitart hite, meggyőződése, az évtizedek alatt kialakított értékrendje mellett. Széleskörű érdeklődés jellemzi tevékenységét. Otthonosan mozog a kultúra világában, jártas a néprajzban, jó ismerője a paraszti világnak, a tárgyi kultúrának. Számtalan egyéni kiállítása
volt itthon és szerte a világban, így Franciaországban, Németországban, az
Egyesült Államokban, Litvániában,

Ausztriában és máshol. Díjai, kitüntetései közül a FIAP-aranyérem (Nemzetközi Fotóművészek Szövetsége), a Balogh Rudolf-díj a legfontosabbak.
Sokrétű tevékenységet folytat: önálló
könyvek, albumok fotósa, készített reklám- és plakátfotókat, diaporámákat, valamint 120 hanglemezborítót. Kresz Albert egyik fő érdeklődés területe a kultúra, ezen belül is a zene világa. A kastély 3 termében muzsikusportrékat állít
ki, a komolyzene külföldi és hazai nagy
előadóművészeiről – zongoristák, hegedűsök, fuvolisták, karmesterek – készített fekete-fehér portrékat, próba- és
koncertképeket, privát fotókat is.

A gödöllői dombság kincsei
címmel nyílik meg október 9én, 18 órakor Seres József természetfestő kiállítása a városháza földszinti kiállítótermében.
Seres József erdőket, és a gödöllői
dombság élővilágát megörökítő képei
évről-évre visszatérően megörvendeztetik az érdeklődőket, akik úgy
érezhetik magukat, mintha egy magaslesről szemlélnék az ébredő erdőt és
annak lakóit.
A kiállítást dr. Krassay László erdőmérnök nyitja meg.

Kórusművek magyarul és hollandul

Vendégünk az Excelsior
A Gödöllői Városi Vegyeskar idén
májusban Sprang Capelle városában,
az Excelsior Vegyeskar vendégeként
hangverseny körúton járt Hollandiában. Október18-22 között viszontlátogatáson a 2000 lelkes holland városka vegyeskara ad három koncertet
Gödöllőn. Az Excelsior kórus évekkel ezelőtt elhatározta, hogy kétévente egy-egy volt kelet-közép-európai
város kórusával kapcsolatot teremt.
Előbb egy lengyel, majd cseh kórust
láttak vendégül, ez év májusában pedig városunk vegyeskarát fogadták
otthonaikban.
A híres festő, Hyeronimus Bosch
szülővárosának s’Hertoogenbosch közelében fekvő észak-brabanti kisváros
több mint száz évvel ezelőtt, 1885ben alakult kórusa színes műsorral
mutatkozik be városunkban. 18-án
délelőtt a református istentiszteleten
énekelnek és adnak rövid egyházzenei bemutatót, 21-én délelőtt a szociális otthonban nyújtanak felüdülést
az otthon lakóinak, este pedig az Erzsébet Királyné Szálloda dísztermé-

ben lépnek fel közös műsorban a Gödöllői Városi Vegyeskarral. Az utóbbi évtizedekben nem volt kórus hangverseny még ebben a gyönyörű díszteremben, így ismét egy új helyszín
„avatódik” fel. A két kórus a zeneirodalom különböző korszakaiból ad elő
műveket, így opera kórusok, spirituálék, magyar és holland népdalfeldolgozások mellett a 200 éve elhunyt
nagy osztrák zeneszerző, Joseph
Haydn híres „Nelson” miséjéből is
hallhatunk ízelítőt, ezúttal zongorakísérettel, hogy majd novemberben a
teljes mű megszólaljon zenekarral
együtt. Különös hangulata lesz az Excelsior magyar nyelven és vegyeskarunk holland nyelven előadott énekeinek. Az est fénypontja lesz a két
kórus közösen megszólaltatott holland és magyar műveinek bemutatása. Reméljük, szép emléket jelent
majd holland vendégeinknek és a közönségnek egyaránt ez az este, és kellemes emlékekkel térnek vissza otthonaikba, szívükbe zárva a gödöllőik
vendégszeretetét is.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Gödöllő Város Önkormányzata és a
Magyar Cserkészszövetség meghívja Önt a Magyar cserkészet
története 1910-től napjainkig című állandó kiállítás megnyitására a Gödöllői Városi Múzeumba
október 20-án kedden 11 órára.
Köszöntőt mond: Gémesi György,
Gödöllő polgármestere és Buday
Barnabás, a Magyar Cserkészszövetség elnöke.
A kiállítást megnyitja: Katona Tamás történész, ny. államtitkár, a Magyar Cserkészszövetség volt elnöke.
Közreműködik: Rónai Lajos népzenész tárogatón, Baldavári László
szavalattal.
12 órakor a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központban A cserkész könyvtárat és levéltárat bemutatja: Fülöp Attiláné igazgatóhelyettes. A gödöllői cserkészösvényt meghirdeti:Bokody József cserkésztörténeti kutató.
Gödöllői Városi Múzeum
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.)
Tel: 28/422-002 és 06-20-469-0869
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY
Bakos Ildikó, Bikácsi Daniela, Molnár Péter és Zsemlye Ildikó Munkácsy-díjas képzőművészek Meditációs tér című csoportos képzőművészeti kiállítása látható a Gödöllői Iparművészeti Ház kiállítótermében.
Megtekinthető: 2009. október 25-ig, szombat és vasárnap 14-18 óráig, ill.
előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

MŰVÉSZETI TANFOLYAMOK A GIM-HÁZBAN
GOBELIN- ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ TANFOLYAM
Művészeti vezető: Remsey Flóra, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész
Első foglalkozás: 2009. október 6. (kedd) 10-14 óráig és 15-19 óráig
KERÁMIA TANFOLYAM
Művészeti vezető: F. Orosz Sára, keramikusművész
Első foglalkozás: 2009. október 5. (hétfő) 14.30-17.30 óráig
RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM
Művészeti vezető: Anti Szabó János, képzőművész
Első foglalkozás: 2009. október 3. (szombat) 10-14 óráig
TEXTIL TANFOLYAM Művészeti vezető: Hidasi Zsófia, textiltervező művész
Első foglalkozás: 2009. október 3. (szombat) 15-19 óráig
RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM
Művészeti vezető: Farkas Éva, kárpitművész
Első foglalkozás: 2009. október 4. (vasárnap) 10-14 óráig
A tanfolyamok részvételi költsége: 35.000 Ft / 4 hónap
A jelentkezések és befizetések határideje: 2009. október 2. Bővebb
tájékoztatás, jelentkezés, befizetés: Sukta Józsefné, alkotóházi titkár
28/419-660; gimhaz@invitel.hu; http://www.gimhaz.hu
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AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol
találunk olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek.
Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét
városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

Ivánka Imre (1818-1896)
Draskóczi és Jordánfalvi Ivánka Imre 1818. december 9én született Felső-Szemeréden, Hont megyében. Édesapja Ivánka László főszolgabíró, anyja Péchy Petronella. Ifjú korától katonai pályára készült, szülei a tullni katonai
akadémiára küldték, ahol utászként végzett. Együtt nevelkedett Görgey Artúrral, akivel életre szóló barátságot
kötött. Tanulmányai után hadfi lett a Hessen-Homburg
sorezredben; 1838-ban hadnagy a 12. számú nádorhuszároknál; majd főhadnagy István főherceg hadsegédeként. Több mint 10 év szolgálati idejével tapasztalt kato-

naként 1848-ban csatlakozott a honvédsereghez. Bathythyány Lajos azonban századosi rangban maga mellé
vette nemzetőrségi titkárnak. Görgeyt ugyancsak századosként, szintén a miniszterelnök hadügyi és nemzetőri
irodájába vezényelték. Augusztus 17-én őrnaggyá léptették elő, és a dunáninneni Vácon szervezett nemzetőrök
parancsnoka lett. Részt vett a pákozdi csatában, bátorságával többször kitüntette magát. A győzelem után, október 9-én alezredessé léptették elő. Október 12-én ezredese és a honvédsereg jobb szárnyának parancsnoka lett.

Ivánka Imre levele Jókai Mórhoz

Október végén, a schwechati csata előtt ő vitte Kossuth
ultimátumát Windischgrätznek. Azonban október 26-án
Jellasics elfogatta. Ez akadályozza meg abban, hogy Görgeyhez hasonló karriert fusson be. 1850-ig Königgrätz
várában raboskodott. Szabadulása után megnősült, Németh János váltótörvényszéki elnök leányát, nyéki Né-

Az Ivánka-présház Máriabesnyőn
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Város–Kép

meth Máriát vezette oltárhoz.
Az
1850-es
években Ivánka
előbb Hont megyében telepedett le feleségével, majd a Csallóközbe, később Pest megyébe költöztek. Ezekben az években az ország gazdasági életének fejlesztése foglalkoztatta, mindenekelőtt az Alföld csatornázása, a mocsarak lecsapolása
és a vízszabályozás. Kereste a kapcsolatot a magyar
emigrációval is. Párizsban találkozott
Teleki Lászlóval, aki a szabadságharc
alatt Kossuth megbízottjaként diplomáciai küldetésbe ment a francia fővárosba, és a világosi fegyverletétel
után ott rekedt, de Londonban Kossuthtal is találkozott. Pesten eközben a
Teleki-házban szerveződött a hazafias tábor. Ivánka ott ismerkedett meg
Tisza Kálmánnal, Teleki László unokaöccsével, a későbbi határozati párt
egyik vezérével, valamint Lónyay
Menyhérttel, aki pénzügyi szaktekintélyként annak idején szerepet vállalt
a kiegyezés előkészítésében. Ez a kapcsolat vezetett oda, hogy a magyar
kormány meg tudta vásárolni a gödöllői uradalmat koronázási ajándékként a belga banktól. Ettől kezdve egyre szorosabb kapcsolat fűzte Gödöllőhöz.
Besnyőn szőlőbirtokot vásárolt, és a később róla elnevezett utcában házat épített. Országos teendői mellett arra is
maradt ideje, hogy
a gödöllői bortermelők szövetkezetének élére álljon
és azt felvirágoztassa.
1861-ben
Pest megye főjegyzőjévé választották, és országgyűlési képviselő lett,
s már ekkor foglalkoztatta az Ausztriával való kiegyezés
gondolata. Ferenc
József megkoronázása után végleg
felhagyott a forradalmi tervezgetéssel. Mélyen meghatotta, hogy a király a koronázási ajándékot a volt honvédek segélyezésére ajánlotta fel. 1865-től 1895-ig tagja
volt minden országgyűlésnek és delegációnak.
A politika azonban nem töltötte ki az életét. Alapítója
volt az első magyar dunai gőzhajózási társaságnak. 1878ban vezérigazgatója lett az északkeleti vasútnak. Ferenc
József 1878-ban kitüntette a harmadik osztályú vaskoronarenddel. Ezt követte négy év múlva a Szent István-rend
kiskeresztje. E díjat azért kapta, mert kezdeményezésére
és munkája eredményeképpen 1881-ben megalakult a
Magyar Vöröskereszt, melynek ő volt az első igazgatója.
Ennek programjában kiemelt helyen szerepelt egy központi kórház megteremtése, melynek ünnepélyes avatására, 1884. október 19-re 4500 meghívót és részvételi jegyet osztottak szét. Az avatásra a király is eljött. Igazgató
főorvossá Janny Gyulát nevezték ki, gondnokká Ivánka
Imrét – e két ember tett legtöbbet a kórház létrejöttéért. A
szakmai felügyeletet dr. Korányi Frigyes és alelnöke, és
dr. Lumniczer Sándor gyakorolták. Ivánka nem csak
megalapította a Magyar Vöröskeresztet, hanem fejlesztette is: számtalan fiókintézetet hozott létre, és
sok tagot szervezett az egyesületbe. Más humánus intézménynek is pártolója volt: ágostai evangélikus vallású lévén az evangélikus egyetemes
gyámintézet világi elnöke volt.
Nagymestere volt a szimbolikus nagypáholynak is. Az uralkodótól 1895. február 9-én valóságos, titkos és belsőtanácsos kitüntetést kapott,
ami főrendiházi tagságra jogosított fel. Az év december 31-én meghalt a felesége, attól kezdve ő
is készült a halálra, mely máriabesnyői nyaralójukban érte a következő év júliusában.
Utolsó kívánsága az volt, hogy fekete magyar
díszben, a Johannita-rend palástjában tegyék a
ravatalra, koporsójára pedig 48-as ezredesi csákóját, kardját és tábori övét helyezzék.

Eredményes összefogás a felújításért

Átadták az Ivánka-kriptát
(folytatás az 1. oldalról)

Ivánka Imre végső nyughelye a máriabesnyői temető szélében található, s az
elmúlt évtizedek alatt nem csak az idő
kezdte ki a sírboltot. Többször is feldúlták, s miután az elmúlt években a tetőszerkezetét is megbontották, beázott s
állapota gyors romlásnak indult.
Az elmúlt hónapokban a
külső és belső felújítási munkákat egyaránt elvégeztek.
Felújították a tetőszerkezetet,
kijavították a burkolat hibáit,
rendbe tették a nyílászárókat,
és szellőzőket alakítottak ki. A
belső teret kimeszelték, gombamentesítették. Varga Árpád kőfaragó mester a kriptafülkékre elkészítette a névtáblákat, így a későbbiek folyamán is pontosan azonosítható
lesz, melyikben kit helyeztek
el. (A kriptában három elfalazott koporsó található: Ivánka
Imréé, a feleségéé, és a gyámleányáé.)
Az eseményen Szűcs Józsefné, a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület elnöke számolt be a felújítási munkák menetéről, majd a Damjanich János
Általános Iskola diákjainak műsorából a
résztvevők megismerhették Ivánka Imre életútját. Az intézmény már korábban
is igyekezett lehetőségeihez mérten tenni a sírbolt megmentéséért. Az elmúlt év
elején azután az építmény olyan rossz
állapotba került, hogy az egyesület felhívást tett közzé, amelyben adománygyűjtést kezdeményezett a felújítás érdekében. Kiadványt jelentettek meg az
Aquincum kiadó és az Őfelsége Bt. gondozásában Ivánka Imre életéről, s ennek
bevételeit is erre a célra kívánták fordítani.
A felhívásra jelentkezett Törő Lajos,
a Gödöllői Ipari Park felügyelőbizottságának tagja, aki az átadáson elmondta,

már évek óta aggodalommal kísérte figyelemmel az épület sorsát. A felhívást
olvasva gondolt arra, megkeresi a lehetőséget, hogy egy nagyobb beruházáshoz kapcsolódva végezzék el a munkálatokat. Miután elkészültek a tervek,és
valamennyi engedélyt megkapták, a
nyár elején kezdődhettek el a munkálatok, aminek eredményeként immár méltó körülmények között nyugodhatnak
Ivánka Imre és hozzátartozóinak földi
maradványai.
A rendezvényen dr. Gémesi György,
Gödöllő polgármestere mindenkinek
köszönetét fejezte ki, aki bármilyen for-

mában is támogatta a felújítást. Kiemelte a Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesületnek az építmény megmentése
érdekében tett erőfeszítéseit, s úgy fogalmazott az a település, amelyik nem
támaszkodik a civil szervezetekre, nem
cselekszik helyesen. Mint mondta, a
kripta felújítása nem valósulhatott volna

meg a gödöllőiek összefogása nélkül,
mivel a teljes költségek fedezésére az
önkormányzatnak nem volt pénze.
A kivitelezést a KÉSZ Kft. végezte, a
tető helyreállításához a Prefa Kft, a
környezet rendezéséhez a gödöllői
VÜSZI Kft. és a Göbész Kft. nyújtottak
segítséget.
Az ünnepség záró részében a megjelentek koszorúkat helyeztek el az építményen lévő emléktáblánál, Gödöllő
városának önkormányzata nevében Gémesi György és dr. Nánási Éva címzetes főjegyző helyezte el koszorúját,
majd a Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület, a Damjanich János Általános
iskola- valamint az intézmény diák önkormányzata és a Történelmi Vitézi
Rend tisztelgett a pákozdi csata egykori
hőse előtt.
Mivel ez alkalomból kivételesen
megnyitották a kripta ajtaját, többen a
sírboltban helyezték el a megemlékezés virágait. Így az Ivánka család
ma élő leszármazottai is, akik több
gödöllői lakoshoz hasonlóan adományukkal támogatták a felújítást.
Dr. Szathmáry Katalin, Varjú
Ilona, Zalai Budáné és dr. Horváth Miklós képviselte az Ivánkaleszármazottakat a rendezvényen.
Bár közülük van, aki Münchenben
él, a mai napig ápolják az egykori
honvédezredes emlékét. Mint elmondták, üknagymamájuk Ivánka
Ida, aki Ivánka Imre testvére volt,
hasonlóan nemzeti szellemben nevelte gyermekeit, annak ellenére, hogy
férje dán származású volt. A család hazai iránti elkötelezettségének eredményeként azonban ő is olyannyira magyarrá vált, hogy az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején a magyarok oldalán harcolt. A leszármazottak közül többen is katonai pályára léptek, s a XX. században is dicsőséget szereztek a családnak. Közülük kiemelkedő személyisége a magyar történelemnek Vízy Zsigmond, aki 1919-ben Balassagyarmat védelmével szerzett elévülhetetlen érdemeket.
(ny.f.)

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület köszönetet mond mindazoknak,
akik a felújítási munkákban részt vettek, vagy ahhoz hozzájárultak:
MÉSZÁROS LÁSZLÓ – vezérigazgató, Gödöllői Ipari és Logisztikai Park Zrt.
MÁJER ANDRÁS, NOVÁK PÉTER – felelős műszaki vezetők, Kész Építő és Szerelő Zrt.
TÖRŐ LAJOS – „ötletgazda“, a felújítás koordinátora
CSERPÁK ZOLTÁN – műszaki ellenőr, ArtVital Kft.
MÉSZÁROS JÁNOS, PERNECZKY TAMÁS – tervezők, Profilterv Kft.
VARGA ZOLTÁN ZSOLT – szobrász- restaurátor
BURÁK JÁNOS, ARANY TAMÁS – a téglafelületek impregnálásához speciális anyagot biztosítottak
NEMERE JUDIT – projekt manager, Prefa-Hungária Kft.
SIPOS SÁNDOR, HEPP JÓZSEF, BÓDI ZSOLT, BARTUS PÉTER – Hámos Kft.
BERENCZ IBOLYA – főépítész, Gödöllő város önkormányzata
VARGA ÁRPÁD – kőfaragó mester, önkormányzati képviselő
BOKOR ÁRPÁD, KISÁK PÉTER, ZDENKÓ PÁL és a VÜSZI Kft. munkatársai
Az Ivánka Imréről készült kiadvány elkészítéséért GAÁLNÉ dr. MERVA MÁRIÁNAK, a Gödöllői Városi Múzeum
igazgatójának, SZABÓ MARGITNAK, prof. dr. KÖRÖSVÖLGYI LÁSZLÓNAK, FARKAS JÓZSEFNEK, és
KÖRÖSVÖLGYI TAMÁSNAK, a T-mart Press Kft. igazgatójának.
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Állati dolgok

Az Állatok Világnapja?
Az állatok világnapját 1931 óta,
Magyarországon a ’90-es évektől ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Kezdetben a
vadon élő állatok védelmére
hívták fel a figyelmet, mára ez
megváltozott: napjainkban leginkább a környezetünkben élő
állatoké a főszerep, amikor is
Assisi Szent Ferencre, az állatok védőszentjére emlékezünk.
A népszerű szent természetszeretete,
állatok iránt mutatott barátsága számtalan legenda forrása és képzőművészeti alkotás témája lett, tiszteletet ébresztve Ferenc élete és a ferences lelkiség iránt. A pápai jóváhagyásának
800. évfordulóját az idén ünneplő
rend alapítójának a teremtett világ
iránt tisztelete nem valamiféle „széplelkűségből“, vagy panteista életszemléletből forrásozik, hanem a Teremtő Isten szeretetéből. A világ Isten
ajándéka, nem önmagában jár neki
tisztelet, hanem azért, mert az alkotó
Úrról beszél nekünk. Ferencet ez ihlette meg, ezért adott hálát csodálatos
költeményében a Naphimnuszban az
Istennek, aki minden jó és szép alko-

tója. Sok történetet jegyeztek fel a
kortársak a szent és az állatok viszonyáról. Híres a gubbiói farkassal való
találkozása és amikor a madaraknak
prédikált.
Húgocskáim, madarak!
Szent Ferenc Cannarióban prédikálni kezdett a népnek, de előbb megparancsolta a fecskéknek, hogy hallgassanak, míg el nem mondja beszédét. Azok azonnal engedelmeskedtek... Továbbmenve fölemelte tekintetét, észrevette, hogy az úttól nem
messze a fákat óriási madársereg lepte el. Egészen elámult a madarak hihetetlen sokasága láttán, és azt
mondta társainak: „Várjatok meg itt,
amíg prédikálok húgocskáimnak, a
madaraknak.“ Letért a mezőre, odament a madarakhoz, és elkezdett beszélni a földön csipegetőkhöz, mire a
fákon ülők is mind odasereglettek, valamennyien szép csöndben várták végig a beszédet, s el nem szálltak addig, amíg Szent Ferenc áldásával égnek nem eresztette őket. Amikor Szent
Ferenc közöttük sétált, s csuhájával
megérintette a madarakat, akkor sem
repült el egyik sem. Szent Ferenc prédikációjának ez volt a lényege: „Húgocskáim, madarak! Ti igen sokkal
tartoztok a Teremtőnek, azért mindig
és mindenütt kötelesek vagytok dicsérni őt. Mert kétszeres, sőt háromszoros ruházattal látott el benneteket;
szabadságot adott nektek, oda röpülhettek, ahová akartok; Noé bárkájában megőrizte fajotokat, hogy ki ne
vesszetek. Hálával tartoztok a levegőért, amelynek uraivá tett. Azután gondoljátok meg, hogy se nem vettek, se
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nem arattok, Isten mégis gondoskodik
rólatok. Inni ad a folyókból és forrásokból, menedéket nyújt a hegyekben
és völgyekben, helyet biztosít a fé-

ket, s ilyen módon, mozdulataikkal és
énekükkel adták jelét, hogy gyönyörűségük telik a szent szavaiban. Maga
Szent Ferenc is velük örvendezett, elnézte sokaságukat, gyönyörködött
szépségükben és változatosságukban,
csodálta kedvességüket és szelídségüket, s nagy áhítattal velük együtt dicsőítette a Teremtőt.

Gerald Durrell

szekrakáshoz a fák lombos ágain. Azután még fonni és szőni sem tudtok,
Isten ruház föl benneteket és fiókáitokat. Jótéteményeiből, amelyekkel elhalmozott, láthatjátok, mennyire szeret Teremtőtök. Őrizkedjetek tehát hú-

Ma a természet- és az állatvédők
leginkább arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy bolygónk és rajta minden élőlény veszélyben van, beleértve
minket, embereket is. És sajnos ezt a
pusztulást pont mi emberek okozzuk.
Szinte percenként tűnnek el fajok,
és csak az elmúlt 100 évben több
Steve Irwin és családja
ezer faj pusztult ki végleg. Ha nem
teszünk valamit, akkor Földünkről
hamarosan eltűnik az élet és az élő
bolygóból kietlen pusztaság válik.
Ennek jeleit már most is tapasztalhatjuk. Az idő fogy, és az egyetlen
lehetőség, hogy az új generáció
már úgy nőjön fel, hogy ismerje
meg környezetét és tanulja meg azt
értékelni és védeni. Korunk „Assisi Szent Ferencei”, környezetünk
védői talán nehezebb helyzetben
vannak, hiszen nem az állatokat
nyelvét kell megértsék, hanem
minket embereket kell megtanítaniuk a természet nyelvére. Hogyan
ünnepelhetjük az Állatok Világnapját majd akkor, amikor már
nem lesz egyetlen állat sem a Földön?
gocskáim, a hálátlanság bűnétől, s
A jól ismert egykori krokodilvaazon legyetek, hogy szüntelenül áld- dász Steve Irwin szlogenje az volt,
játok Istent.“ Amint Szent Ferenc eze- egy ember is tehet a változásért. Teket mondta nekik, a madarak tátogat- gyél te is a változásért. Ha összefoni kezdték csőrüket, nyújtogatták nya- gunk, akkor valóban sikerülhet megkukat, rebbentgették szárnyukat, nagy menteni bolygónkat és élővilágát.
tisztelettel földig hajtották fejecskéjüJane Goodall

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 10-11.:

dr. Koleszár István
A Rézgombos alól mentett árva
cicakölykök gazdát keresnek.
Tel.: 20/954-7249

Tel.: 06-30/535-5523
Gödöllő, Árpád u. 32.

Nem csak kertészeknek

Ültess fát, most!
Több oka is van annak, hogy
miért preferálják jobban a profik és a tapasztalt hobbikertészek is az őszi ültetést.
Több okból is hasznos ősszel ültetni. A
tikkasztó meleg, az tűző nap, a költséges öntözés, mind-mind rizikófaktor a
növények fejlődése szempontjából.
Ezek kiküszöbölhetőek ősszel. A nyár
végével elültetett növények tavaszig
megerősödnek. A fagyra érzékenyeknek azonban a legjobb, ha kora tavaszszal kerülnek a földbe.
A vásárláskor mindig győződjünk
meg arról, hogy a facsemete rendelkezik-e a szükséges minősítéssel. Erről a
törzsön elhelyezett színes szalag ad
felvilágosítást. Ősszel kétféle facsemetét vásárolhatunk: választhatunk a
hagyományos szabadgyökerűek közül, vagy korszerűbb, bár drágább
földlabdás növényekből. Az ősszel ültetett szabadgyökerű facsemeték szinte kivétel nélkül megerednek, de aki
biztosra akar menni, az döntsön inkább a földlabdás változat mellett.
Előfordulhat, hogy néhány levél a csemetén marad, ezeket lehetőleg minél
hamarabb távolítsuk el.

A földlabda nélkül vásárolt kis fácskák gyökerét lehetőleg hagyjuk érintetlenül. Ez alól csak az jelent kivételt,
ha gyökérzet egyenlőtlenül nagyra fejlődött, vagy a kitermelés közben valamilyen sérülés érte. Ilyenkor közvetlenül a roncsolt rész felett vágjuk vissza
a gyökeret.
Ahogy a házaknak, úgy a fáknak és
a cserjéknek is szükségük van alapra.
Ez a csemeték esetében a megfelelő
nagyságú ültetőgödröt jelenti. Az ültetőgödör nagyságának megválasztásánál az ültetett fa későbbi mérete a meghatározó. Cserjék vagy kisebb növekedésű fák esetében elegendő 40 centiméter mély és ugyanilyen széles gödröt ásunk. A termetes gyümölcs-, vagy
díszfának viszont akár egy méter mély
és széles gödröt kell ásnunk annak érdekében, hogy a későbbi fejlődése zavartalan legyen. A nagyméretű ültetőgödör erősen agyagos talajok esetében még fontosabb. Az
agyag ugyanis a gödör
falánál vízszigetelő réteget alkot, így a felesleges öntözővíz nem tud
elszivárogni, a növény
megfulladhat. A talaj kiemelésekor érdemes a
felső részt a mélyedés
egyik oldalára, míg az
alsót a másikra tennünk.
A gödör aljára helyezzünk szerves trágyát. Ha sikerült a vásárolt növény igényeinek megfelelő
méretet kiválasztanunk és kiásnunk,
következhet az ültetés. A fás szárú növényeket olyan mélyre ültessük, ahogy
azok előzőleg a faiskolában álltak. Így
a legtöbb gyümölcsfánál a jól kivehetően megvastagodott oltási hely nagyjából 10 centiméterrel a föld felett helyezkedik el. A pontos ültetési mély-

séget a gödörre keresztben lefektetett
léccel tudjuk kimérni.
A talaj kiemelésekor a felső részt a
gödör egyik oldalára, míg az alsót a
másikra tegyük.Miután gondosan elhelyeztük a facsemetét, először a gödör felső részéből kiásott részt lapátoljuk vissza. Az alulról kiszedett rész
csak ezután következhet, de abból is
csak annyi, hogy legfeljebb 5 centiméter vastagságban fedjen.
A karó segít, hogy az
erős széllökések ne döntsék meg a frissen ültetett
csemetét. Alapos öntözéssel a talajszemcsék a gyökerek közé mosódnak, így
a gyökerek nem száradhatnak ki.
Szeles, kitett helyeken a
facsemeték mellé érdemes
a teljes begyökeresedési
támasztékul szolgáló karót
is szúrni. A karót ferdén
szúrjuk le annak érdekében, hogy a növény gyökerei ne sérüljenek meg.
Miután gondosan elhelyeztük a facsemetét, először a gödör
felső részéből kiásott részt lapátoljuk
vissza. Az alulról kiszedett rész csak
ezután következhet, de abból is csak
annyi, hogy legfeljebb 20 cm vastagságban fedjen. Ide nem hatolnak be a
fa gyökerei, és mivel tápanyagban szegény, gátolja a gyomok kelését a fa
körül.
A gödör betemetésekor a földet folyamatos taposással tömörítsük, ami
csak olyan mértékű legyen, hogy a
gyökerek ne sérüljenek meg. Az ültetőgödör peremén körkörösen hozzunk
létre egy néhány centiméter magas
földkupacot. Ez az úgynevezett tányér
gondoskodik arról, hogy az öntözővíz
ténylegesen a gyökérzónához szivárogjon le. A facsemetét nyolcas kötéssel
rögzítsük a karóhoz. Ez megakadályozza, hogy a fa törzsét kidörzsölje a karó.

Az alapos öntözés nem csak arra
szolgál, hogy kielégítse a növény vízigényét. Egyúttal abban is segít, hogy
a talajszemcsék a gyökerek közé mosódjanak. Így a gyökerek is könnyebben behatolnak a környező talajba. A
szükséges alakító metszést nem kell
feltétlen ősszel elvégeznünk, inkább
várjuk meg vele a növénynek kedvezőbb tavaszi metszési időszakot.
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NEMZETI EGYÜVÉ TARTOZÁS ALAPÍTVÁNY

200 €, II. díj 150 €, III. díj 100 €, ezen kívül számos külön díj
„Nekem szülőhazám e föld” odaítélésére is sor kerül.
Fotópályázat 2009
A díjak átadására, valamint a legjobb 50 fotóból álló kiállítás
A Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány pályázatot hirdet magyar megnyitására
amatőr fotósok részére 6-18 éves korig.
2009. december 5-én, 15.00 órakor
A pályázat célja: a Kárpát-medencében élő magyar közösségek
kerül sor a gödöllői
életének, hagyományainak, emlékezetes arcainak és pillanataiPremontrei Szent Norbert Gimnáziumban a
nak, valamint a szülőföld természeti és építészeti szépségeinek
Magyar Nemzeti Együvé Tartozás Napja
megörökítése és bemutatása.
megünneplésén.
Mindenki csak a saját maga által készített fotókkal pályázhat,
2009.
október 30.
A
beküldés
határideje:
maximum 10 fotó beküldésével.
A
fotók
beküldhetők
e-mailen
2 MB terjedelemben az alábbi
A beérkezett fotókat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai:
címre:
szulohazametaj@gmail.com.
Kérjük, küldje be a fotó
Kósa Ferenc Kossuth-díjas filmrendező, a zsűri elnöke Korniss
címét,
az
elkészítő
nevét,
életkorát,
címét
és telefonszámát. A
Péter Kossuth-díjas fotóművész, Kresz Albert Balogh Rudolfpályázaton való részvétel díjmentes. A beküldött képeket csak a
díjas fotóművész.
A 6-13 éves korúak, illetve a 14-18 éves korúak által készített pályá-zattal, illetve az alapítvánnyal kapcsolatos kiadványban
vagy internetes közlésben használjuk fel.
fotókat külön bírálják el.
A fotópályázat legjobbjait fődíjjal jutalmazzák: I. díj
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Közérdek

Információ: Six Edit (20/982-4105, six.edit@godollo.hu), Péterfi
Csaba (20/268-2450 peterfi@godollo.hu)

MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
A KEGYSZOBOR MEGTALÁLÁSÁNAK 250. ÉVFORDULÓJA, JUBILEUMI ÉV
TERÉZ NAPOK Klobusiczky Terézia grófné emlékére
2009. OKTÓBER 9-10-11.
Péntek:
18 óra: Ünnepi szentmise, melyet Bajcsy Lajos a törökőri Lisieux-i Kis Szent Teréz
templom plébánosa mutat be. A szentmise után Kis Szent Teréz életéről tart elmélkedést
a felső templomban.
Szombat:
16 óra: Előadás Klobusiczky Terézia védőszentjének, Avilai Szent Teréznek életéről az
oratóriumban. Előadó: Dr. Lencsés György.
16.30: Előadás gróf Grassalkovich Antal felesége, Klobusiczky Terézia életéről. Előadó:
Dr. Varga Kálmán.
18 óra: Ünnepi szentmise a Bazilikában
Vasárnap:
16.30: A Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás templom) zenekarának és kórusának
ünnepi hangversenye, vezényel Tardy László, a Mátyás templom karnagya.
Műsor: a Haydn évre való tekintettel, a szerző műveiből hallhatunk részleteket.

FELHÍVÁS- HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS
Gödöllő Város Önkormányzata 2009. október 30-án, 17 órakor Halottak Napi megemlékezést tart a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének
emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Kérjük a szervezeteket és intézményeket, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni a 28/514 - 130-as telefonszámon, a Művészetek Háza Gödöllő Információs Központjában.

NYÍLT NAP
A DAMJANICH JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Október 17-én 9-13 óráig
a Damjanich János
Általános Iskola nyilt
napot tart a szülők és az
érdeklődők részére.
Ennek keretében
óránként, csoportosan,
kísérettel megtekinthetik
az iskola épületét.

1 százalék
A GATE Zöld Klub Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
2008-ban előző évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát szervezetünknek ajánlották fel. A befolyt
összeg 265.600 Ft volt, amelyet közhasznú környezeti nevelési tevékenységeink, természettudományos kutatásaink finanszírozására fordítottunk.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata a
feladatkörébe tartozó autóbuszszal végzett menetrendszerinti,
helyi személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot hirdet.
A pályázati kiírás dokumentációja
100.000 Ft + ÁFA összegnek
Gödöllő Város Önkormányzatának
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00155330-00100004
számú számlájára való befizetést
igazoló okmány eredeti, vagy másolati példányának bemutatása
ellenében vehető át

2009. október 26-án 10 óráig
Gödöllő Város Polgármesteri
Hivatalának Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Irodájában
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
III. emelet 308. szoba),
munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 8 és 16 óra között,
pénteken 8 és 14 óra között.

BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUMMAL
EGYÜTTMŰKÖDVE A 2010. ÉVRE EZENNEL KIÍRJA A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA
A 2009/2010. TANÉV II. ÉS A 2010/2011. TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzetséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi
nettó jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt
vevő hallgatói; a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók; doktori (Ph D) képzésben résztvevők, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán kell benyújtani a pályázó által
aláírt pályázati űrlapon egy példányban.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap beszerezhető a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009. OKTÓBER 30.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okiratokat.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott,
hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Döntéséről 2009. december 4-ig írásban értesíti pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán. 529-192-es telefonszámon)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" típus
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUMMAL
EGYÜTTMŰKÖDVE A 2010. ÉVRE EZENNEL KIÍRJA A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT
KEZDENI KÍVÁNÓ FIATALOK SZÁMÁRA
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2009/2010 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek;
és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó
jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével ezt majd köteles bejelenteni 2010. szeptember 1-ig az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságára.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009. OKTÓBER 30.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot.
Tanulói jogviszony igazolást.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott,
hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Döntéséről 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem
élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 5-12-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.
Október 12-19-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 416-551.

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

Borhétvége
Október 9-11.
A szálloda udvarán minden nap 14 órától.
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner
utalványát!

Hangulatos programok:
Tóth Sándorné, Juliska néni a bagi Muhara Együttes
szólóénekese népdalokat énekel

Október 16-án a szálloda kávéházában

Bordalokat ad elő a zeneiskola férfikórusa

JAZZ ESTET tartunk!

Játszik a Cuento Guitarre Trió gitárzenekar

Játszik a BROTHERS AND SISTERS trió.

A Furmicska néptánccsoport előadása

Ezen a napon koktélok akciós áron 650 Ft-ért kaphatók!
Jack Daniel’s & Coca-Cola csak 500 Ft
Híres magyar borászok minőségi boraiból válogathat kedve szerint.
Kóstolja meg különböző gyümölcsökből készült nemes pálinkáinkat!

ÚJRA
SZÓL

A Gödöllő Consort előadása
Cigányzene, tangóharmonika, jazz

Híres borászok jelenlétében borkóstolás és vásár.
Meghívott vendégek:

~~~
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22

Agancsos pincészet (Villány)
Matolcsi pincészet (Etyek)
Sebestyén pincészet (Szekszárd)
Fehérvári pincészet (Somló)
Babicz pincészet (Mogyoród)

Asztalfoglalás: 28/816-819

Kalocsai Zoltán sommelier

Szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Sajt- és mézkülönlegességek, fából készült termékek vására.
Bemutatkozik a Búzavirág Alapítvány (sérültek által készített
kézműves termékek). Grill terasz.

A MI
RÁDIÓNK
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Röplabda – Továbbra is veretlenül

Könnyed TEVA-GRC siker
Továbbra is 100 százalékos a TEVAGRC csapata a női extraligában, miután
az elmúlt hétvégén, hazai pályán verte
könnyedén a Máv Előre Székesfehérvár
csapatát Deme Gábor együttese. A lányok nagy erőpróbája viszont csak ezután következik, ugyanis Bajáriné Pest
Anikóék a következő három fordulóban
csupa nagybetűs rangadót vívnak majd.
Előbb a BSE vendégei lesznek a mieink,
majd a Nyíregyháza látogat Gödöllőre,
a sorozat zárásaként pedig a Vasashoz
látogatnak a lányok.
Deme Gábor edzőt faggattuk az eddigi
meccsekről, valamint a hármas erőpróbáról: – Örülünk az eddigi sikereknek,
de mint már mondtam egy korábbi nyilatkozatban, februárra leszünk kész csapat. Minden esetre jó úton haladunk a
csapatépítésben. A következő három
meccs nagyon fontos lesz az alapszakasz szempontjából és úgy lépünk majd
pályára, hogy szeretnénk minimum kettőt megnyerni.
Női extraliga, 4. forduló
TEVA-GRC – Máv Előre Székesfehérvár
3:0 (9, 17, 23)
Következik:
Magyar kupa: október 7., szerda 18:30,
egyetemi sportcsarnok:
TEVA-GRC – BITT Kaposvár

Utánpótlás tornák – Kungl Ferenc emléktorna
Az idén először került megrendezésre a
Kungl Ferenc röplabda emléktorna.
Kungl Ferenc az egyik alapítója volt vá-

rosunk röplabda együttesének. Az egykori gödöllői röplabdázóról elnevezett
tornán négy csapat versengett. A Koch
Róbert Akadémia (KRA), a Budai Röplabda Sport Egyesület (BRDSE) és a
TEVA-Gödöllői RC junior, illetve serdülő csapata.
Magabiztos jó játékkal a juniorok itthon
tartották a kupát, míg a második a KRA
csapata, a harmadik helyen pedig a sokkal többre is képes Gödöllő serdülő

Száz százalékos fiúk
Iﬁ: Heves – GKC 21:35
NB II. férﬁak keleti csoport, 4. forduló
GKC – Mizse 35:32
Iﬁ: GKC – Mizse 34:31
Következik:
NB II. nők: Október 10., 15:30
(iﬁ: 13:30), Hajós iskola:
Gödöllői KC – Vecsés

A Gyöngyösi Sportiskola kézilabda szakosztálya szeptember
4-6. között első alkalommal
rendezte meg az I. JAKO-kupa nemzetközi utánpótlás kézilabdatornát az
1995/96, és 1997/98 születésű ﬁúk részére. A versenyen városunkat a Gödöllői SE korosztályos csapatai képviselték.

Megyei sikerek
gyét 11:7-re, de az előző játéknapon a Vác vendégeként 12:6 kapott ki a GEAC II. A megyei A
bajnokság északi csoportjában
szereplő Gödöllő III. Százhalombattán állt asztal mögé és nyert
15:3-ra. A déli csoportban induló
négyes számú gödöllői alakulat
Perbálon vendégszerepelt és tudott nyerni 10:8-ra, míg a Gödöllő V. csapata a megyei B csoport-

HUNIBER EURÓPA KUPA
A GEAC Vívószakosztálya szeretettel meghívja Önt és kedves családját
világszínvonalú nemzetközi kadet női és férfi kardversenyére.
IDŐPONT: 2009. OKTÓBER 17-18.
HELYSZÍN: SZENT ISTVÁN EGYETEM SPORTCSARNOKA, GÖDÖLLŐ

Program
2009. október 17. (szombat)
10.00: Férfi kard egyéni
13.00: Női kard csapat
17.00: Döntők

A hétvégén 4 mérkőzést játszott a gyerek csapat egy felkészülési tornán a Madách iskolában. Ezek voltak a lányok első nagypályás meccsei, akik mind
1996-os születésűek, de az egy évvel
idősebbek is játszhatnak ebben a
korosztályban. Szabados István elmondta: Mindenkinek szerettem volna
lehetőséget biztosítani, az eredmény
másodlagos volt. Elégedett vagyok a lányok játékával, bátran, helyenként nagyon szépen játszottak, és egy játszmát
majdnem elvettünk a későbbi tornagyőztes Koch Róbert Akadémiától.
Gödöllői eredmények:
TEVA-GRC – KRA A 0:2, TEVA-GRC
– KRA B 0:2, TEVA-GRC – RUNKIL
SE 2:1, TEVA-GRC – Delta RSE 1:2
Forrás, további infó, fotók: www.grcvolley.hu

A 95/96-os együttesünk a hetedik,
míg a 97/98-as csapatunk az első helyen végzett. Külön dicséret illeti
Tóth Attila Bencét, aki a 97/98-as
születésű ﬁúk között a torna legjobb
játékosa lett. A 1997/98-as bajnokcsapat tagjai: Réti Tamás, Tóth Atti-

Utánpótlás – Újabb tornagyőzelem

Asztalitenisz – Megyszakadt a jó sorozat

Megszakadt az NB III-as csapat jó sorozata, míg a megyei bajnokságban
szereplő együttesek mindegyike magabiztosan nyert. Az NB II-es bajnokságban szereplő férfiak az előző fordulóban Tokodon szerepeltek és 10:8ra kaptak ki.Városunk NB III-as férfi
csapatának megszakadt a jó sorozata.
A fiúk előbb a Pénzügyőr otthonában
tudtak nyerni 10:8-ra, majd hazai környezetben páholták el a Tápiógyör-

csapata végzett. Juniorok: Berze Zsófia,
Hajdú Bianka, Pintér Andrea, Kelemen
Krisztina, Német Noémi, Cseke Adrienn, Cserháti Dorottya. Edző: Wirnhardt Oszkár. Serdülők: Iván Viktória,
Kramer Miriam, Kramer Vivien, Háfra
Dominika, Almási Ramóna, Tóth Bagi
Enikő, Kiss Melinda, Csoma Bianka.
Edző: Wirnhardt Oszkár
Eredmények:
TEVA-GRC I. – TEVA-GRC II. 3:0,
KRA – BRDSE 3:0, BRDSE – TEVAGRC I. 0:3, KRA – TEVA-GRC II. 2:1,
BRDSE – TEVA-GRC II. 1:2, KRA –
TEVA-GRC I. 0:3
Gyerek torna – A felkészülés jegyében

Kézilabda – Tovább menetelnek az ifisták

Az NB II. déli csoportjában vitézkedő
hölgyek idegenben értek el döntetlent, az iﬁsta lányok ismét nyertek,
míg az NB II. keleti csoportjában szereplő férﬁak megszerezték első győzelmüket. Az iﬁsta ﬁúk továbbra is remekelnek, ugyanis mind a négy mérkőzésüket megnyerték, ezzel még
100 százalékosak az NB II-es bajnokságban. Mácsár Gyula tanítványai
ezzel bizonyítják, hogy a megyei bajnokság sikeres időszaka után a magasabb osztályban is megállják a helyüket. A férﬁak a következő hétvégén
Abonyban, míg a hölgyek hazai pályán lépnek pályára.
NB II. nők déli csoport, 3. forduló
Taksony – GKC 25:25
Iﬁ: Taksony – GKC 30:31
NB II. férﬁak keleti csoport, 3. forduló
Heves – GKC 25:22

2009. október 7.

Sport

2009. október 18. (vasárnap)
9.00: Női kard egyéni
10.00: Férfi kard csapat
16.00: Döntők

la Bence, Krupják Bence, Tóth Attila, Laczkó Szilárd, Varga Botond,
Molnár Balázs, Kiss Tamás, Szakály
Benedek, Józsa Balázs, Papp Kristóf, Gyurcsánszki Ádám, Czene
-llDávid. Edző: Mácsár Gyula.
ban a Százhalombatta kettő ellenfele
volt idegenben. Hengereltek a mieink
és 18:0-s sikert arattak.
-li-

Atlétika – Országos gyermek csb

Egy bronzérem a szigeten
Október 3-án rendezték Budapesten, a
margitszigeti atlétikai centrumban az országos gyermek csapatbajnokságot, melyen természetesen a GEAC atlétái is
rajthoz álltak. 60 méteren Ács Soma a
30. lett, míg az 1000 méteres távon a gödöllőiek egyetlen értmét szerző Pápai
Benedek a 3. lett. 60 méter gáton Borhy
Botond a 15., a 4x200-as fiú váltó (Józsa T., Pápai B., Simonváros Cs., Ács
S.), pedig a 17. helyen ért célba. Magasugrásban Józsa Tamás teljesített a legjobban, aki a 22. legjobb eredményt érte
el, távolban pedig Simonváros Csanád
volt a legjobb gödöllői a 25. helyével.
Kislabdahalyításban Horváth Adorján
a 25. lett. A lányoknál 60 méteren Szilák
Brigitta befért az első tízbe, a 9. helyen
ért célba. 1000 méteren Madácsi Réka
a 20., míg 60 méter gáton Kovács Emma a 10. lett. A 4x200 méteres váltócsapat (Kriszt A., Ajkler E., Szilák B., Madácsi Réka) a 21. helyet érte el. Magasugrásban Ajkler Eszter hármas holtver-

senyben az 5. helyet szerezte meg, míg
távolban Hámor Emese a 20. helyen
zárt, kislabdában Kriszt Annamária a
25. legtávolabbi dobást produkálta. Csapatban a GEAC a fiúknál a 22., míg a
lányoknál a 14. helyen zárta a 2009-es
gyermek csapatbajnokságot, míg az
összesített ponttáblán a 16. helyen zárt a
Gödöllő.
Három nemzet versenye – 16
évesek sikere
Két gödöllői atlétával a keretében vett
részt a magyar U16-os atlétikai válogatott a horvát és szlovák válogatottal
egyetemben a három nemzet versenyén,
melyet Kaposvárott rendeztek az elmúlt
hétvégén. Stabiszevszky Áron rúdugrásban, míg Reva Vanda diszkoszban
remekelt. Mindketten a harmadikok lettek, míg mind a lány, mind a fiú csapat
az élen végzett az összesített ponttáblá-llzat alapján.

Diákolimpia – Ügyességi csapatbajnokság
Remekeltek az Erkeles diákok
Szeptember 29-én, Albertirsán került megrendezésre az idei év első általános iskolás megyei diákolimpiai versenye. Az Erkel iskola diákjai nagyszerű eredményekkel képviselték városunkat. Három első és egy harmadik helyezést szereztek.
Aranyérmes lett a fiú súlylökő csapat (Berényi Iván, Hovanecz Bence, Kecskés
Balázs, Kovács Bence, Papp Dániel, a távolugró csapat (Berényi I., Kecskés B.,
Papp D., Vanó Tamás, Kőrösi Ádám) és szintén győzött a 10x200 méteres váltó
(Pesti Zsófi, Ajkler Eszter, Vági Dorottya, Szilák Brigitta, Moldován-Horváth Katinka, Vanó T., Papp D., Kőrösi Á., Kecskés B., Berényi I.) összetételű
együttes. A lányok magasugrásban a 3. helyen végeztek. A győztes csapatok két
hét múlva, az országos döntőn indulhatnak majd.
-li-

Labdarúgás – hat pont, tíz gól

Sikeres GSK-s hétvége
Remekül teljesítették a hétvégi fordulókat a Gödöllői SK felnőtt csapatai. A
GSK első együttese a Pest megyei I.
osztály 8. fordulójában Budakalászon
vendégszerepelt és nyert magabiztosan
5–1-re, míg a GSK II. a Fót II-t verte a
megyei III. osztály 6. fordulójában 5–0ra. A GEAC ismét kikapott, ezúttal a
Pilisszentivántól.
A megyei I-ben szereplő Gödöllői SK
csapata már az első félidőben eldöntötte
a pontok sorsát (kettő góllal vezetett 45
perc után), majd a folytatásban további
gólokkal tette magabiztossá budakalászi
vendégjátékát. A mérkőzésen Lovrencsics Balázs háromszor volt eredményes. Az ifisták nem bírtak a házigazdákkal, így ezúttal is vereséget szenvedtek.

Pest megyei I/B északi csoport, 8. forduló
GEAC – Pilisszentiván 1–2 (1–1)

Pest megyei I. osztály, 8. forduló
Budakalász – Gödöllői SK 1–5 (0–2)
Gólok: Lovrencsics Balázs (3), Müller
Péter, Tóth László
U19: Budakalász – Gödöllői SK 6–0

Utánpótlás eredmények – Tovább menetel az U19-es csapat

Következik:
Október 10. szombat, 15 óra (ifi: 13 óra)
egyetemi sportpálya: Gödöllői SK –
Üllő
Pest megyei I/B – Még nyeretlen
a GEAC
Továbbra sem sikerült még nyertesen
elhagynia a pályát a GEAC-nak az új
bajnokságban, akik ezúttal hazai pályán
kaptak ki. Az egyetemisták az utolsó
előtti, 15. helyen állnak a megyei I./B
osztály északi csoportjában.

Pest megyei III. osztály – Hétvégi
ötös
A GKC II. a Fót II-t fogadta és verte
5–0-ra, ezzel a dobogó harmadik fokára
kapaszkodott fel a tabellán.
Pest megyei III. osztály gödöllői csoport, 6. forduló
Gödöllői KC II. – Fót II. 5–0 (3–0)
Gólok: Szeles Dávid, Szabó László,
Túli József, Urbán Viktor, Bali János
Következik:
Október 11. vasárnap 15 óra, Vácszentlászlón: Gödöllői SK II. – Erdőkertes II.

NB III. Mátra csoport U19: Balassagyarmat – GSK 1–3 Gól: Switzer Nabil
(2), Sztriskó István
NB III. Mátra csoport U16: Balassagyarmat – GSK 4–1 Gól: Vladár Zsombor
NB II., közép A csoport U15: GSK U14
– Dunaújváros 1–3 Gól: Varsányi Áron
NB II., közép A csoport U13: GSK –
Dunaújváros 3–3 Gól: Tóth-Ilkó Áron,
Lukács Patrik, Korsós Péter
Pest megyei I-III. osztály U16: Hévízgyörk – GSK U15 4–0
Pest megyei U13 ¾ pálya: Dány – GSK
U12 1–7 Gól: Tóth-Ilkó Áron (3), Dékány József (2), Pétényi Krisztián, Szecsei Szilárd.

A Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club
nagymúltú és sikeres vívószakosztálya FELVÉTELT HIRDET
8-12 éves fiúk és lányok részére
Jelentkezés:Kedden és csütörtökön
17.30-tól a Premontrei Szent Norbert Gimnázium tornatermében
vagy a megadott elérhetőségeken.
Elérhetőségek:Telefon: 06-20-4984867. Email: vivas@szie.hu
Továbbá vívásoktatás felnőtteknek is.
Érdeklődni: Bokor Gergely: 06/20-204-1983.
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

IRODA YITVA TARTÁSA:
KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐ ICS
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

INGATLAN
*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 gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú,
tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák
vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási
lehetőség, buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 5,4
MFt Tel: 70/312-5965, 20/928-3938
*ÜZLETHELYISÉG eladó Gödöllőn a vasútállomás közelében.
Társasház része, 73 négyzetméter, telekhasználattal az árurakodáshoz. Irányár 10,5 millió Forint. Tel: (20) 384 03 75
*190 NÉGYZETMÉTERES, 3 szintes családi ház jellegű társasházi
lakás 500 négyzetméteres telekkel eladó a vasútállomás
közelében. A társasházban még 1 lakás és 2 csendes
tevékenységet folytató üzleti ingatlan található. Különbejárattal,
nem lépcsőházas, családi ház jellegű, autóbeállóval. 1992-ben
épült, 5 szoba, konyha, fürdőszoba, 2 wc, közlekedők, tárolók és
egy 33 négyzetméteres alagsori garázs rész. A ház a vasútállomás, hévállomás és buszmegálló közelében található, elhelyezkedése miatt kitűnő a közlekedés és vállalkozásra is alkalmas,
az alagsori rész külön ki is adható bérbe. Jó állapotú, részben
tavaly felújított. Irányár: 29,5 millió Forint. Tel: (20) 384 03 75
*Gödöllőn, 2265 m˛ –es különleges, egyedi szépségű
növényzettel rendelkező természetközeli, a városra
panorámás belterületi telek érvényes építési engedéllyel
együtt eladó, víz, villany van, gáz elérhető. Iár: 24.915.000,Ft, Tel.: 30/588-5889
*Sürgősen eladó Gödöllőn Harasztban újszerű 90 nm-es, 2
szoba + nappalis sorházi lakás 300 nm-es telekkel eladó Iár
19,5 MFt 20-772-2429
*Gödöllő Központban tégla építésű 2,5 szobás 60 nm-es jó
állapotú cirkó fűtéses lakás konyhabútorral eladó Iár 16
MFt 20-7722428
*Sürgősen eladó Gödöllőn Blahán szépen felújított 3 szoba
+ nappalis szuterénes cirkós+ vegyestüzeléses, garázsos
családi ház 1600 nm-es telken 20,9 MFt ért 20-7722429

*Kartalon 80 nm-es, 3 szobás, tégla építésű családi ház
eladó Iár 8,9 MFt 20-8042102

*JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örökpanorámás építési telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102

*Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított
1,5 szobás tégla, erkélyes, II em konvektoros lakás sarokkádas fürdő Iár 10.5 MFt 20-7722429

*Jó vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2 szobás erkélyes világos parkra néző tégla konvektoros lakás nagyon alacsony
rezsivel kulturált lakótömbben I.ár 11,9 MFt 20 772-2429

*Szadán jó állapotú 2 szoba konyhás cirkófűtéses felújított
parasztház parkosított telekkel eladó Új tető modern burkolatok érdemes megnézni! Iár 16,9MFt 20-7722429

*Eladó 2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár
14,7 MFt 20-804-2102

*Gödöllőn 550 nm-es összközműves építési telek eladó iár
9,6 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllőn újszerű 3 szoba+nappalis amerikai konyhás 1
szintes ház sürgősen eladó Iár 31 MFt 20-7722429
*Gödöllőn Erzsébet körúton eladó fiatalos 34 nm-es 1
szobás III. emeleti jó állapotú lakás egyedi mérős/szabályzós
fűtéssel Iár 8,8 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllő belvárosában két utcára nyíló 3 szobás családi ház
620 nm-es telekkel ősfás belső udvarral garázzsal pincével
eladó Iár 40 MFt 20-7722428
*Gödöllőn 3 szoba nappalis új építésű ikerház, kocsibeállóval eladó ár kulcsrakészen 22,5 MFt 20-7722429
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten panorámás 62 nm-es 2
szobás beépített erkélyes, felújított lakás beépített konyhabútorral Iár: 10,9 M Ft 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 13,9 MFT (20) 804-2102
*Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy étkezős magasföldszinti konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102
*Központban 2 szobás jó állapotú lakás eladó 44 nm-es,
alacsony közös költség Iár 8.5 MFt 20-804-2102
*Sürgősen eladó Ambrus közi teljesen felújított 75 nm-es
2 szobás, nagy étkező-konyhás erkélyes lakás! Iár 14,9 MFt
20-772-2429
*Jó vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel Újépítésű
2 szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár 21,2 MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Örökpanorámás 228nm-es 3 szoba+nappalis, szuterén,
hobbiszoba 3 fürdőszobás medencés nagy teraszos ház
Gödöllőn eladó Iár 30 MFt 20-8042102
*CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két generációnak is
alkalmas ikerház beépíthető tetőtérrel, garázzsal újszerű
állapotban eladó Iár 29,5MFt
20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
57nm-es lakás Iár 11,2 MFt 20-804-2102

-Központi fekvéssel új építésű ikerház nappali + 4 szoba, 2 fürdőszobával 25,5 MFt.
-Csanakban ikerház beépítésű új lakóház, nappali + 4 szoba, 2 fürdőszoba, terasszal 29,8 MFt.
-Blahán sík,- hatalmas telken felújítandó,
1980-ban épült két szintes családi ház 2 nappali + 3 szoba 23,5 MFt.
- Klebelsberg lakókertben új építésű iker
lakóház nappali + 3 szoba, terasszal és
garázzsal 26,5 MFt.
-Egyetemi parkerdő közelében egy szintes,
új építésű önálló családi ház nappali + 3
szoba kertkapcsolattal, garázzsal 31MFt.
-Építési
telek
Blahán
exkluzív
környezetben, jó megközelíthetőséggel, délnyugati tájolással 592 m2 13,9 MFt.
-Kertvárosi panorámás építési telek 684 m2
14,7 MFt.
-Építési telek Szada Blahai részén csendes
kis közben új építésű környezetben 1400 m2
11,5 MFt.
-Szadán kitűnő beosztású, jó tájolású új ház, nappali + 3 szoba terasszal, 510 m2 telken 23,9M.
-Erdőkertesen új építésű,- önálló családi
ház, nappali + 3 szoba terasszal 624 m2
telken 20 MFt.

*János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3 MFt 208042102
*Eladó Gödöllőn Szabadka utcában 2 szobás 52 nm-es
felújított (műanyag nyílászárók) erkélyes konvektoros lakás
Iár 11,8 M FT 20-804-2102
*Gödöllőn központhoz közel 76m2-es cirkós lakás 3szobával 1.emeleten eladó! Iár 16,8 Mft 20-5391988
*Eladó Gödöllőn a Kertvárosban 1+2 félszobás, 65 nm-es,
családi ház 600 nm-es telken Iár 15,8 M Ft 20-804-2102
*Gödöllőn, Újfenyvesben 20m széles építési telek eladó!
Panorámás, víz gáz csatorna a telken! Iár 16,3Mft. 20-539-1988
*Veresegyház Csonkáson utolsó telkek egyike eladó! 777m2es összközmű zsákutca végén! Iár12,8Mft. 20-539-1988

*Gödöllőn a központban teljesen felújított (új burkolatok,
nyílászárók, sarokkádas), 40 nm-es, 1 szobás lakás kis
erkéllyel. Iá: 9,8 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn kertváros és Királytelep határán 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 780 nm telekkel. Iá: 17,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás
teljesen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház
540 nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 26 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Isaszeg új részén SÜRGŐSEN ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ 86 nmes 3 szoba+nappalis ikerház 400 nm-es telekkel Kulcsrakész
ár 18,7 MFt 20-9447025 Kerítés árban benne van!

*Gödöllőn 1000 m2-es 2 utcára nyíló panorámás, osztható
telken 2002-ben épült, 2 generáció részére is alkalmas,
összesen 160 m2 lakóterű (2 nappali, 3 szoba, 2 konyha, 2
fsz.) színvonalas külső és belső kialakítású családi ház, 2
beállásos garázzsal. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

*REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb áron!
Festés, burkolás, parkettázás, víz-villanyszerelés, ablakcsere. Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése referenciákkal. Hívjon bizalommal! 20-9447025

*Gödöllőn (Palotakerten) 5. emeleti, 63 m2-es, 2
szobás erkélyes lakás 9,7 mFt ir. áron eladó. Egyedileg szabályozható korszerűsített fűtés! Érd.:
28/411-086; 20/9194-870

*Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820 nm-es,
örökzöldekkel beültetett gondozott telken, egy új
építésű lakható épület (nappali konyhával + fsz.),
nagy fedett terasszal. Víz, villany, gáz bevezetve,
csatorna az utcában. Iá: 13 mFt. Tel: 20-9194-870

*Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1. ill. 2.
emeleti 1 szobás; 1+fél; ill. 2 szobás felújított, gázkonvektor
fűtésű lakások AKCIÓS áron eladók. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

*GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 9,5
MFt 20-9447025

14 Gödöllői Szolgálat

2009. október 7.
*Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I. emeleti,
felújított, erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás. Iá: 11,5 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth L.u.-ban. 1,5 MFt. Major
Zoltán 0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.
www.perfektotthon.hu

*Gödöllőn téglaépítésű háztömbben 53 nm-es, 2 szobás,
cirkó fűtéses földszinti lakás, saját pincével. Iá: 11,9 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Keresek 40.000.000,- Ft készpénzzel rendelkező
ügyfelem részére minőségi, 3 szobás, egyszintes, garázsos,
kb.700 m2 telken, családi házat Gödöllőn. Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*Gödöllőn 4 éve teljesen felújított kétszintes, 170 nm
lakóterű, nappali + 4 és fél szobás szinteltolásos családi ház
(új nyílászárók, burkolatok, új beépített konyhabútor,
vízvezetékek, gépészet, teljes tetőcsere). Szauna, 40 m2-es
melléképület,garázs, ipari áram, riasztó, távir. kapuk. Iá: 38
mFt. Érd: 28/411-086; 0620/9194-870
*Gödöllőn (Harasztban) 2 szintes, teljesen felújított, 100 m2
lakóterű, nappali + 2 és fél szobás családi ház (új tetőszerkezet, új burkolatok, szaniterek, új konyhabútor, új korszerűsített fűtéstechnika), 486 m2-es, örökzöldekkel beültetett
telekkel. Iá: 35 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben 2007-ben teljeskörűen felújított, 150 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, kétszintes családi
ház, 3 beállásos garázzsal, 815 nm-es telekkel. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m
utcafronti szélesség) összközműves építési telek (30%-os
beépíthetőség), rajta egy 12 m2-es faházzal. Iá: 9,6 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*ÁRON ALUL Vácszentlászlón 2002-ben épült, színvonalas
külső-belső kialakítású, 93 m2 alapt., kétszintes családi ház,
beépíthető tetőtérrel, különálló garázzsal eladó. Iá: 19,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*SÜRGŐSEN ELADÓ Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült,
nappali + 3 szobás, 100 nm alapterületű földszintes családi ház
1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Gödöllői lakás vagy hétvégi ház
beszámítás lehetséges. 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. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn csendes belvárosi utcában 80
m2 alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es telekkel,
melléképülettel 14,5 mFt irányáron eladó. Érd: 28/411-086
vagy 06-20-9194-870
*Új építésű IRODÁK 27-60-80-100 m2-es legjobb helyen a
Kossuth L.-Dózsa Gy. u. sarkán liftes-házban, klímával
eladók, nettó ár: 280.000Ft/m2 Major Zoltán 0670/77-33222 www.perfektotthon.hu
*LAKÁS János. u.-ban első emeleti, kétszobás, parkettás, új
nyílászárós, erkélyes, konvektoros, tárolós, megkímélt
állapotban eladó Ár: 10,5MFt Major Zoltán 0670/77-33222-www.perfektotthon.hu
*János u.-ban emeleti, egyedi-fűtéses, 2szobás, parkettás,
felújított lakás, új nyílászárókkal, új konyhabútorral. Ár:
12,4MFt. Major Zoltán 0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L.
u. 34. www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn Kossuth Lajos utcában, frissen festett, 40 m2-es,
3.emeleti, 1 szobás, parkettás, erkélyes, napsütötte világos lakás.
Ár: 8,2MFt Major Zoltán 0670/77-33-222-www.perfektotthon.hu
*SOS. Szent János utcában, gázfűtésű, felújítandó, 38 m2es, földszinti, 2 félszobás, Nyugati fekvésű, üres
téglaépítésű lakás. Irányár: 7,6MFt Major Zoltán 0670/7733-222-www.perfektotthon.hu
*TELEK Nagyfenyvesben, déli fekvésű 20,5 m széles 540
m2-es víz, villany, gáz a telken. Irányár: 9,8 MFt Major
Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*Egyedi ajánlat:Gödöllőn belvárosban 2lakásos ikerház,
melynek mindkét lakása nappali +2 szobás, (91 nm/77m,)
lakások közül az egyik szerkezetkész, a másik beköltözhető
364nm telekkel. A két lakás ára együtt hihetetlenül olcsón
eladó. 21,9MFt Gödöllői kisebb lakást beszámít. Tel: 06-703660999 www.perfektotthon.hu
*Gödöllő-Kossuth utcában 64,8nm 2, szobás, 2.emeleti erkélyes, napfényes lakás eladó. Azonnal költözhető. Ár: 12,8MFt.Tel:
06-70-3660999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu
*Gödöllő-Belvárosban nappali+ 4szobás 1993-ban épült
családi ház sürgősen családi okok miatt eladó Ár:
29,9MFt.Tel:06-20-3981535
*Gödöllő-Ambrus Z. közben igényesen felújított 3.emeleti
55nm 2 szobás lakás, beépített új konyhabútorral, zuhanykabinnal kedvező áron eladó. Ár:11,9MFt. Tel:06-703660999 www.perfektotthon.hu
*Gödöllő-Központban 2. emeleti 65nm 2,5 szobás, erkélyes,
felújított lakás eladó. Ár:13,8 MFt. Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann Perfekt Otthon. www.perfektotthon.hu
*Gödöllő-Harasztban , parkhoz közeli 85nm, nappali+2 hálószoba, egyedi fűtésű, 290nm kerttel rendelkező lakás eladó.
Ár:19 MFt. Tel: 06-70-3660999 www.perfektotthon.hu
*Gödöllő-Harasztban 80 nm (+ 70 nm hozzáépített külön
bejárattal) családi ház, 986 nm telekkel , két generációnak is
alkalmas .Ár: 25,5MFt Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon.
*Gödöllő-Alvégben nappali+3 szobás családi ház 1413nm
telekkel redkívül kedvező áron eladó. Ár: 25,9MFt. Tel: 0670-3660999 www.perfektotthon.hu
*Gödöllő-Blahán 50nm nappali+1szobás ház, panorámával
738nm telekkel. Gödöllői lakást beszámít. Ár. 18,9MFt Tel:
06-70-3660999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu
*Aszódon, központhoz közeli ikerház, nappali+2szoba, nagy
garázs, tároló, 390nm telek. Ár: 15 MFt. Tel: 06-703660999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu
*Gödöllő-Kazinczy körúton 53nm 2szobás, nagy konyhás,
DK-i fekvésű 3. emeleti lakás, tárolóval eladó. Ár: 11,4 MFt.
Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére 35 millióig
családi házat, ill. egyedi fűtéses lakást. Katonáné
Enikő 06 (30)-491-5020
*Alkalmi vétel! Gödöllőn, Harasztban eladó egy 2003-as építésű,
116 nm-es, 3 szoba + nappalis ikerház fél, 500 nm-es kerttel, 40
nm-es garázzsal. Iár: 22.9M Ft. Tel: 06/30-491-5020
*Eladó Gödöllőn kertvárosi hangulattal központ közeli, 64
nm-es, 2+félszobás, igényesen felújított, 2. em. erkélyes
öröklakás. Iár: 13,9m Ft. Tel: 06/30-491-5020
*Gödöllőn, Blahán eladó egy 1988-ban épült, egyszintes,
hangulatos 130 nm-es (nappali, konyha-étkező, 3 szoba, 2
fürdőszoba, kamra gardrób) családi ház garázzsal, 1080
nm-es ősfás telken. Iár: 25,9M Ft Tel: 06/30-491-5020
*23,900,000 Ft-os irányáron nappali + 2 szobás felújított,
gázcirkós szinteltolásos családi ház, gyönyörű 650 m2-es
telken. Gödöllő, Fenyvesben 30/977-6665
*1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ az
Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777
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*Fácán soron kertkapcsolatos 160 m2-es sorházi lakás,
hangulatos nagy terasszal, téli kerttel, 4 szobával. 20 m2-es
pince és felszíni beálló. Irányár: 28,000,000 Ft 30/977-6665

*A Szent János utcában hosszú távra kiadó egy 50 nm-es, 1+két
félszobás, részben felújított lakás. Egyedi fűtéses, redőnyös, külön
tárolóval. 60.000 Ft+rezsi+kaució. Tel.: 70/568-5120.

*Aszód központjában 3 szobás egyszintes szép állapotú
családi ház garázzsal, pincével, új nyílászárókkal. Gondozott
495 m2 telken. Ára: 14,900,000 Ft 30 / 977-6665

*Kazinczy krt. 11. 2.em. 2 szobás loggiás, berendezett
lakás szept. 1-től kiadó (konvektoros). 60.000 Ft + rezsi +
1 havi kaució. Tel: (28) 414-136, (30) 9446-816

*Panorámás 919 m2 építési telek, Antal-hegyen, széles
utcafronttal eladó. Víz villany telken belül. beépíthetőség
15%, Irányár: 7,900,000 Ft 30/977-6665
*Ingatlankereskedő cég megvásárolja sürgősen eladó
(végrehajtással fenyegetett, stb.) ingatlanát korrekt
feltételekkel, azonnali készpénzfizetéssel, kizárólag alkalmi
áron. Tel: (20) 9621-024

*Vegyen egy jó levegőt és egy kertes házat! Eladó Gödöllőn
felújított 90 nm nappali+3szobás ikerház, 1.527 nm parkosított kerttel + melléképület + pince. Iár: 23m Ft. 2 szobás
lakást beszámítok értékegyeztetéssel! Tel: (20) 989-4923
*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es, loggiás 1. emeleti,
tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított.
Ingatlanosok kíméljenek. Tel: (30) 564-3615, (28) 415-324

*550 nm-es közművesített építési telek, építési
engedéllyel Isaszeg központjában sürgősen eladó.
Iár: 7 M Ft. Tel: (30) 550-0211

*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 2 szobás, 60 nm-es jó
elosztású, szép, napfényes, egyedi gázfűtésű lakás eladó. Ár:
12,2m Ft. Tel: (30) 212-6390

*Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben, Tölgyfa utca folytatásában 2200 m2 zártkerti telek eladó, megosztva is. Pince,
villany, víz van. Iár: 5,8 M Ft. Érd: (28) 410-354, (30) 630-1410

*Gödöllőn a Központban 44 nm-es (+saját tároló) korszerűsített fűtésű lakás alacsony rezsivel sürgősen eladó. Tel:
(30) 975-9604

*Panorámás, gondozott telek Mogyoródon, Kukukk hegyen,
a Hungaroringhez közel 770 nm, gyümölcsfákkal eladó.
Beépíthető, víz, villany van. Iár: 4,2m Ft. Érd: (30) 6639-837

*Remsey körúton 67 nm-es, jó állapotban lévő lakás eladó.
Iár: 15.700.000. Ugyanitt a mélygarázsban kocsibeálló
eladó. Érd: (30) 951-0658

*1 szoba összkomfortos felújított, berendezett lakás eladó.
Palotakert 10. fszt. Tel: (30) 9446-816

*Eladó Gödöllő kertvárosban 3 szobás 250 nöl megművelt
kerttel, vegyes tüzelésű és gázcirkóval fűthető családi ház.
Tel. (30) 268-5949

*Gödöllő központban földszinti, 1,5 szobás, parkra néző
felújított lakás egyedi fűtéssel, beépített konyhával eladó.
iár: 10,7 M Ft. Tel: (20) 3-238-106
*Eladó a Szent János utcában 1. em. 60nm-es, két szoba
öszkomfortos, erkélyes lakás egyedi mérőórákkal felszerelve,
mely azonnal beköltözhető. Iár: 11,5 MFt. Tel: (30) 384-2872
*Gödöllő központjában, Harasztban 420 nm telken teljesen
felújított, alápincézett ikerházfél (86 nm) garázzsal,
terasszal eladó. Iár: 30 mill. Ft. Érd: (20) 8244-661
*Tulajdonostól Gödöllőn, a palotakerti lakótelepen 7. em. 44
nm-es 1,5 szobás felújított, beépített bútorokkal lakás
eladó. Azonnal költözhető. Iár: 9,5m Ft. Tel: (20) 770-3913
*Gödöllő Fácán sori 57 nm-es tetőtéri lakás tulajdonostól
eladó. 1+2 félszoba, felújítva. Cirkófűtés, légkondi, kilátás,
csendes környezet. Tel: (20) 351-5356
*Eladó Királytelepen, szép, nyugodt környezetben 467nm
telken, 167nm-es 5szobás, 3 fürdőszobás 2generáció részére
alkalmas téglaépítésű családi ház. Alatta 64 nm-es szuterén
szaunával, 2 kocsibeállóval. 39,6M Ft. (20) 9258912
*Eladó Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás lakás: tégla,
konvektoros, 2. emeleti. Tel: (20) 951-7701
*Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5percre 3,5+1
szobás konvektoros, cserépkályhás családi ház eladó.
Melléképületek, pince, ásott kút, ipari áram, rendezett kert,
riasztó van. Iár: 20,5M Tel: (30) 2014-769
*Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön
is. Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30)
250-7981
*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
*ASZÓDON a Szt. István úton új építésű szerkezetkész földszintes ikerház eladó. 77 nm + terasz, telek 840 nm. Egyben 2×77
nm + teraszok 30 nm. Ár 12,5 M Ft/db. Tel: (30) 9-133-789
*Gödöllőn a Remsey körúton 1. em. 61 nm-es, igényes, 2 szobás
lakás erkéllyel, tárolókkal eladó. Ár: 16M Ft. Tel: (30) 9-133-789

*Gödöllő központjában 2 szobás, 3. emeleti, egyedi fűtésű
lakás eladó. Érdeklődni: 06 (20) 458-2228
*Szt. János utcában 74 nm-es, erkélyes, konvektoros, klimatizált, igényes belső kialakítású lakás beépített
bútorokkal, önálló tárolóval, tulajdonostól sürgősen eladó!
Iár: 15,9 M Ft. Tel: (30) 9685-042, (30) 9630-572
*Gödöllőn, Szt. János utcában téglaépítésű, 2007-ben
felújított, földszinti, gázkonvektoros 30 nm-es lakás eladó.
Iár: 10 M Ft. www.koikaam.hu/ingatlan
*Elcserélnénk (eladnánk) 2 db gödöllői lakótelepi (felújított),
valamint Gödöllőhöz közeli családi házat (3 szobás) minimum 3 szobás gödöllői családi házra. Tel: (20) 968-0336
*Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas, világos
jó elosztású, 66 nm-es 2,5 szobás, felújított, riasztóval felszerelt lakás. Internet 2szobában. Családi okok miatt
sürgősen, kedvező áron eladó. (20) 554-7022
*Kazinczy körúton 2 szobás, jó elosztású 2. emeleti téglalakás
azonnali költözéssel 10m Ft-ért eladó. Tel: (70) 5095-644
ALBÉRLET KIADÓ
*János utcai lakáshoz albérlőtársat keresek (lányok előnyben) Érd: 20-9805-765
* Gödöllőn külön bejáratú, 3 szobás tetőtéri lakrész KIADÓ,
közös udvar használattal. Külön fogyasztásmérő órákkal. Ár:
80 eFt+rezsi. Érd.: 28/411-086
* Gödöllőn I. emeleti, gázkonvektor fűtésű, 2 szobás erkélyes lakás KIADÓ. 50 eFt+rezsi/hó. Tel: 28/411-086
*Társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik szobája fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető. Csak nem
dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges. Ár:
30.000 Ft + a rezsi fele. Érdeklődni.: 06-70/318-2127
*Gödöllő-Harasztban 4 szobás ház kiadó. Bérleti díj:90
EFt/hó
Tel:06-70-3660999
Pintér
Mariann
www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

*Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nm-es 4
szobás összkomfortos, zárt kocsibeállóval rendelkező családi házas ingatlan hosszútávra kiadó. Tel: (20) 9443-356
*Gödöllő központjában felújított 2 szobás, 3. em. távfűtéses, bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 45 e Ft/hó,
rezsi, 1 havi kaució. Érd: 30/9079-322
*A gödöllői tavak mellett kétszobás ház hosszú távra kiadó.
Érdeklődni:06-(1)-3372-172, vagy 06-(30)-213-4882
*Gödöllőn kiadó 80 nm-es, tetőtéri, 2 szobás bútorozott,
kábeltévés, internetes, klímás lakás, 2 fő részére. 70.000 Ft
+ rezsi/hó + kaució. Tel: (70) 635-6016
*Kiadó Királytelepen 2 szobás családi ház garázzsal
(kábeltévé, Internet) 60 ezer + rezsi. Igény szerint
bútorozás. Tel: (20) 523-5077
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
*Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
*Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban, külön bejáratú 51 m2-es összkomfortos lakás
kiadó. (Kábeltévé, Internet.) Ár: 60e Ft/hó +rezsi, egy havi
kaucióval. Tel: (20) 914-2007
*Incsői lakóparkban kellemes, családias környezetben 59
m2-es 2 és félszobás bútorozott földszinti lakás egyéni
fűtéssel, terasszal és garázzsal 65 000 Ft+ rezsiért kiadó.
Érd: (30) 488-8780
*Gödöllőn, Dózsa Gy. úton másfél szobás lakás kiadó. 45e
+rezsi +kaució. (30) 225-4726
*Kiadó Gödöllő központjában hosszútávra egy 2. em. 2,5
szobás erkélyes lakás, akár irodának is . Tel: (30) 410-8343,
(28) 423-143
*Gödöllő Központjában a Kossuth L. utcában 62 nm-es, 2
szobás, bútorozott lakás hosszútávra november 1.-től kiadó!
55.000 Ft /hó + rezsi + 1 havi kaució. Érd: (30) 6276-133
*Gödöllőn, Palotakerten felújított 44 nm-es, 1,5 szobás,
szabályozható fűtésű lakás kiadó. 45e Ft/hó + rezsi. Kaució
szükséges. Tel: (20) 3961-150
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
LAKÁSOK:
*Az Ambrus közben 2 szobás, 55 nm-es,
3. emeleti, igényesen felújított, kiváló
elrendezésű lakás eladó. Iá: 12,5 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 2. emeleti, régi építésű, napfényes
lakás hatalmas, osztatlan közös kerttel
eladó. Iá.: 23 mFt.
*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás, 7.
emeleti, kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel)
eladó. Azonnal költözhető. Iá: 12,9 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél szobás,
8. emeleti, fiatalosan felújított lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés. Iá: 9,7 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es telken,
pincével, melléképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nmes, második emeleti, frissen felújított,
egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36 nmes, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 9,7 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54 nmes, 2. emeleti, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,5 mFt.
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nm-es,
földszinti,
konvektoros
fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,5 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi ház
550 nm-es, ősfás saroktelken sürgősen
eladó. Irányár: 28 mFt.
*A Kertvárosban, pár percre a központtól, 10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 55 mFt.
*A Kertvárosban, csendes utcában, 852
nm-es telken, most épülő, nappali+3
szobás, 136 nm-es, egyszintes családi ház
kulcsrakész állapotban eladó. Iá: 38,5 mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben, 600
nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-es,
nappali + 3 szobás, jó állapotú családi ház
eladó. Beépített konyhabútor, dupla
garázs, mosókonyha, szauna. Iár: 28 mFt.
*A Blahán, 2 szobás, 60 nm-es téglaház
852 nm-es saroktelken eladó. Csereként
egyedi fűtésű lakást beszámítanak.
Irányár:16,5 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai konyhás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es melléképülettel, garázzsal, tárolókkal,
ólakkal eladó. Irányár: 20,9 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 900 nm-es, panorámás telken,174 nm-es, nappali+ 4
szobás, háromszintes családi
ház,(jelenleg felújítás alatt) garázzsal,
pincével eladó. Iá: 29 mFt.
*A Nagyfenyvesben 360 nm-es, nappali
+5 szobás, garázsos, 3 szintes családi
ház, tágas terekkel, üzlethelyiséggel
1000 nm-es telken eladó. Két generációnak is alkalmas. Irányár: 39 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1993- ban épült, 120
nm-es, nappali +3 szobás földszintes
családi ház 800 nm-es parkosított telken
(garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár:47 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 620 nm-es, szépen
parkosított telken, 220 nm-es, nappali+ 3
szobás, háromszintes, garázsos, igényes
családi ház, szaunával, kerti medencével,
locsolórendszerrel eladó. Iár:41 mFt.
*A Királytelepen 1000 nm-es telken, 1990ben épült 320 nm-es, amerikai konyhás
nappali+ 4 szobás családi ház eladó. Nagy
terasz, garázs, üzlethelyiség. Iá: 35 mFt.
*Az Öreghegyi úton 1652 nm-es, panorámás telken, 2 szintes, 250 nm-es, felújítandó családi ház eladó. Iár:27,5 mFt.

16 Gödöllői Szolgálat
Október a látás
hónapja
Gyorsan elröpült
a nyár, és bizony
érezhetően hosszabbodnak
az
esték. Ezért talán
egy picit több
időnk jut egy-egy
jó
könyv
elolvasására,
vagy egy izgalmas film megnézésére…
Olvasás,
TV
nézés - ez bizony
szem nélkül nem megy! De jó-e a szemünk?
Keveset törődünk ezzel, pedig az információk
80%-át a látásunk adja.
Volt már szemészeti szűrésen? Ha volt, akkor
milyen régen?
Legalább 2 évente ellenőriztetni kell látásunkat.
Különösen 40 éves kor felett, vagy ha valamilyen panasz alakul ki.
A gyerekek látásszűrése kiemelten fontos, mert
náluk, ha az egyik szemük gyengébb, könnyen
alakulhat ki tompalátás, ami hat éves kor után
már nem javítható. Vigyázat! Nem minden
„rossz” szemű gyermek kancsalít!
Optikai üzletünkben nem csak szemüveget
készítünk, hanem egész nap-folyamatosan
látásvizsgálatot is végzünk. A szemvizsgálat
ingyenes, és vásárláshoz sincs kötve!
Mit tartalmaz egy szemvizsgálat?
A szemvizsgálatot optometrista végzi, aki a
látási problémák megbeszélése után tesztek
sorozatával leméri, hogy szükség van-e
szemüvegre, esetleg kontaktlencsére, és ha igen,
akkor milyen erősre.
A szem elülső részét réslámpával lehet vizsgálni, ami egy keskeny fényű biomikroszkóp.
Réslámpával vizsgálható a könny minősége, a
kötőhártya, a szaruhártya, az írisz (=szivárványhártya), a pupilla állapota és a szemlencse.
A szem belsejét szemtükörrel vizsgáljuk, amivel a szemlencse (szürkehályog), és a szemfenék
állapota derül ki (pl. a magas vérnyomás, a
cukorbetegség következtében kialakult retinaelváltozások).
Fontos műszerünk a non- kontakt tonométer,
mellyel a szemnyomás ellenőrizhető. Az
emelkedett szemnyomás az okozója a zöldhályognak. Ez egy alattomos betegség, mert akár
panaszok nélkül is károsíthatja hosszú éveken át
a szem belsejét, és kezelés nélkül akár vaksághoz is vezethet. Nálunk a szemvizsgálatnak
mindig része, a szemnyomás ellenőrzés!
Ezek fájdalommentes vizsgálatok. Amennyiben
gyanú merül fel bármilyen rendellenességre,
úgy tovább irányítjuk a pácienst szemészeti szakrendelésre, vagy üzletünkben vizsgálja meg
szemész szakorvos.
Nálunk nem kell sorban állni, heteket várni a
szemvizsgálatra, sőt még ingyenes is!
Október a látás hónapja. Vigyázzon szeme
egészségére! Adja meg magának a jobb látás
esélyét!
Várjuk szeretettel! Címünk: MSE Optika,
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel: 28/417-367
Szőke Emese
optometrista, látszerész mester
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*Gödöllőn a belvárosban 1 szoba összkomfortos lakás
hosszútávra kiadó. Tel: (28) 412-471

*1 szobás lakás nagyon alacsony rezsivel nemdohányzó
személy vagy pár részére kiadó. Tel: (70) 451-4323

*Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba, konyha, zuhanyzó
reális áron kiadó. Kaució nincs. Érd: (20) 221-6172

*Azonnal beköltözhető, másfélszobás, bútorozott, háztartási gépekkel felszerelt lakás 1-2 személynek kiadó
Gödöllő központjában. 45 ezer Ft/hó + rezsi + kaució. Tel:
(70) 316-5381

*Gödöllő központjában a HÉV-től 5 percre lévő 4. emeleti
1,5 szobás 55 nm-es távfűtéses panellakás kiadó. 40 ezer
/hó + 2 havi kaució. Tel: (70) 533-5859
*Gödöllőn Szt. János utcában 2 szobás, konvektoros,
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. 50e Ft/hó + rezsi +
kaució. Tel: (30) 9411-780
*Gödöllő központjában a Remsey körúton 3 szobás, irodának is alkalmas, földszinti lakás kiadó. 65e Ft/hó + rezsi +
1 havi kaució. Tel: (20) 362-3009
*Gödöllőn 1,5 szobás (46 nm) panellakás kiadó. 40.000 Ft
+ rezsi. Tel: (30) 601-7091
*Állomástól, egyetemtől 5 percre csendes, kertes házban
különbejáratú tetőtér kiadó nemdohányzó 1-2 személynek.
(28) 418-785, (20) 484-7712

*Gödöllő központjában elegáns 1. em. padlástéri külön
bejáratú, egyedi fűtésű, új építésű 90 nm-es légkondicionált,
részben bútorozott lakás 90.000 Ft +rezsért kiadó.
Irodának is. (30) 231-6448, (30) 9617-621
*Gödöllő központjában 3 szobás földszinti, utcai bejáratú
lakás egyedi fűtéssel 80e Ft/hó irodának is kiadó. (30)
9617-621
*Gödöllőn a blahai részen családi házban különbejáratú bútorozott 2 szoba összkomfortos házrész kocsi beállási lehetőséggel
igényesnek hosszútávra kiadó. Tel: (20) 329-2954
ÜZLET, IRODA, GARÁZS

*Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos,
konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás frissen
festve, bútorozott konyhával kiadó. 50e +rezsi +2
havi kaució. Tel: (20) 578-6848
*Gödöllő központjában 2 és fél szobás lakás kiadó. Tel: (20)
939-0797, (20) 556-2653
*Most felújított első emeleti, 2 szobás, 55 nm-es lakás
Gödöllőn a Kossuth L. utcában kiadó. 50E Ft/hó + rezsi, kaució szükséges. Tel: (70) 209-3669
*Gödöllőn az Alsó tó u. 2 szám alatti összkomfortos családi
ház padlás terében 2 szoba, konyha, fürdőszoba, nappali
kiadó. 30.000 Ft + rezsi. Tel: (30) 402-7276, (28) 432-858
*Kiadó Gödöllő, Kazinczy körúton 2 szobás, egyedi
gázfűtéses, félig bútorozott, alacsony rezsijű lakás
hosszútávra. 50e Ft + rezsi + 1 havi kaució szükséges. Tel: (30) 212-6390
*Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás kiadó. Tel: (30)
975-9604
*Albérletbe kiadó 1,5 szobás szabályozható fűtésű
János utcai lakás. 50.000 Ft + rezsi/hó + 1 havi
kaució. Tel: (30) 520-8780
*Kiadó Szt. János utcában 2. em. 64 nm-es 2 szobás egyedi mérőórás, hőtárolós, konvektoros, teljesen felújított
lakás. Tel: (30) 448-4538
*Gödöllő városközpontban csendes helyen, kétszobás, konvektoros, vízórás, redőnyös, jó állapotú lakás hosszabb távra
kiadó. Egy havi kaució szükséges. Tel: (28) 421-619
*Gödöllő központjában, az OTP felett másfélszobás, bútorozott, felújított lakás hosszútávra kiadó. Ár: 60.000 Ft. +
100.000 kaució. Tel: (30) 418-9773
*Kiadó Palotakerten egy 44 nm-es rendben tartott, szabályozható fűtésű lakás. 45.000 Ft + rezsi. (1 havi kaució
szükséges.) Tel: (70) 284-5656

*Gödöllő-Belvárosi irodaházban 30-60-80-100nm irodák
kiadók. Tel: 06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
*ÉLELMISZERBOLT BÉRBEADÓ VÁCSZENTLÁSZLÓN. Tel:
(30) 387-5633
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*25 nm-es üzlethelyiség a Bajcsy-Zs. utcában kiadó.
Telefon, Internet, kábeltévé lehetséges. Bérleti díj:
90.000 Ft. Teljes közüzemi díjjal. Kaució szükséges. Tel:
(30) 680-5473
*Kiadó a Szent János út elején egy 18 nm-es konvektoros üzlethelyiség. Tel: (20) 265-8070
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. Nagyon
jó helyen lévő, régóta működő, jól ismert 30 nm-es üzlet.
Tel: (30) 9428-275
*Gödöllőn, a Petőfi térre nyíló 30 nm-es üzlethelyiség
kiadó. Érd: (20) 480-7698
*Gödöllőn, Munkaügyi Központ mellett, Szilhát utcában
90 nm-es iroda helyiség, valamint a Tűztorony mellett
(Kossuth 11.) 30 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: (20)
9325-415
*Gödöllőn Söröző és Pizzéria családi okok miatt sürgősen
eladó. Tel: (20) 3553-675
*GARÁZS ELADÓ Gödöllőn a Patak téri soron. Tel: (20)
571-4044
*Eladó Gödöllőn, a Remsey körúti mélygarázsban lévő
kocsibeálló. Eladási ár: 1,45M Ft. Tel: (28) 410-711

ÁLLÁS
*Gödöllői kávéházba gyakorlott, szakképzett felszolgálót
felveszünk . Érd: 06-20-322-03-72
*Gödöllői Szépségszalonba felveszek gyakorlott manikűrpedikűröst, masszőrt, testre tetoválót, pirszingest.
Fodrászoknak székbérlési lehetőség, vendégkörrel rendelkezzen. Szépségiparban dolgozóknak helyiségek
kiadók. Tel: (30) 247-6718
* Keresek hálózatépítésben jártas munkatársakat,
akik 40.000,-Ft befektetéssel magas dolláralapú
jövedelemre tehetnek szert. Érd: (20) 342-9412
Nem termékforgalmazás!
*Gyermekfelügyeletet és takarítást vállalok. Tel: (30)
540-1225

Gödöllői Szolgálat
*GAZDASÁGI ügyintézőt keresünk! Piacképes fizetés,
cafeteria és egyéb juttatások, ingyenes nyelvtanulás.
Elvárásaink: szakirányú végzettség és munkatapasztalat,
biztos Word és Excel használat, angol nyelvtudás.
Jelentkezés: e-mailben info@ili.hu önéletrajz, ajánlólevél
előző munkáltatótól, végzettséget igazoló okmányok.
I.L.I. Kft, Gödöllő, Kőrösfői 2.
*Gödöllői pékség fiatal női eladót keres részmunkaidőre.
Fényképes önéletrajzokat a polgarizsuzsa@citromail.hu ra várjuk.
*A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (2100
Gödöllő Szent-Györgyi Albert u. 4.) Álláspályázatot hirdet
ANYAGGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ, ANYAGBESZERZŐ
munkakörben. A pályázati kiírás részletei a
www.kozigallas.hu, valamint www.abc.hu oldalán az
„Állásajánlataink” címszó alatt.
*Jövedelemforrásban gondolkozzon, ne munkahelyben!
Értékesítési területre keresek üzlettársakat. Profi tanácsadóknak egyedi szerződés. Pályamódosítóknak,
pályakezdőknek költségmentes átképzés. Jelentkezés
önéletrajzzal: salus.adakov@gmail.com, (20) 4029-656
*Gödöllői kisvállalkozás felvesz önállóan dolgozni tudó,
szakképzett villanyszerelőt. Bérezés megegyezés szerint.
Tel: (30) 9672-654
*Gödöllő központjában újonnan nyíló fodrászüzletbe
FODRÁSZT, MASSZŐRT, KOZMETIKUST KERESEK. Tel:
(30) 9893-652
*Friss nyugdíjas Eü. dolgozó szeretettel felügyelné, gondozná, ápolná gyerekét, idős, beteg hozzátartozóját.
Intézetbe szállítaná hétvégén is. (Kocsim van.) (20) 3549688
*A Gyöngyház Szépségszalon Gödöllőn FODRÁSZT,
MASSZŐRT keres kedvező feltételekkel, vállalkozóival
vagy anélkül. Tel: (20) 996-8997

SZOLGÁLTATÁS

*Bevezetett fodrászatba KOZMETIKUS, FODRÁSZ,
PEDIKŰRÖS munkatársat keresek. Tel: (20) 9810-696
*Angol nyelvtudással, gépkocsival nyugdíjas munkát
keres. Tel: (30) 9867-496
*25-35 év közötti férfi eladót keresünk gödöllői baromfiboltba, teljes állásban. Feltétel: érettségi bizonyítvány,
gödöllői vagy környéki lakos. Érd: (30) 403-9421
*Gödöllői munkahelyre keresünk RAKTÁROSTARGONCÁS munkatársat azonnali kezdéssel, kiemelt
bérezéssel! Előny: SAP ismeret, magasemelésű targoncavezetői engedély. Jelentkezni önéletrajzzal: karrier@humancentrum.hu –ra HGSC hivatkozási kóddal!
*Gödöllői piacra, zöldség-gyümölcs reszortra fiatal női
eladót felveszünk. Gyakorlattal rendelkezők előnyben!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal. Tel: (20) 453-1763,
(70) 282-9247

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését.
Érd.: 30/851-8763.
*Lakások, házak teljes körű felújítását vállalom. Érd.:
0670-591-2776
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200.
www.hutogepszereles.hu
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 06 20 4234828, www.interiortrans.hu
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Új ételsor a Fagyöngyben!
Bár mindig alakítottunk rajta keveset, de új szakácsunkkal, Tóth Zoltánnal megtervezett 70% -os
változás izgalmas kalandra hívja azt, aki nemcsak
jóllakni akar. Az új étlap összeállítása, próbafőzése
annyi örömet adott, hogy évente négyszer tervezzük az újítást! Néhány példa minden szekcióból,
amit megkóstolva akár otthon is ki lehet próbálni:
1. Rántott camambert áfonyával, fehér boros,
karamelizált almával. A rántott sajtot felvágva lassan csordul rá az olvadt illatos sajt az áfonyára.
Fordítottja annak, amikor filmekben egy csepp
vörösbor hull a fehér terítőre. A fehérborral beforralt karamellel sült alma buja asszociációkat kelt.
2. Francia hagymaleves juhsajt habbal, kifli
chipsszel. Póréhagymából készítve harci kedvét veszíti a hagyma, a juhsajt hab épp egy kicsit tesz hozzá, de annak ott a helye!
3. Penne arrabiata… nem, nem arab, igazi olasz
tészta, Lazio tartomány specialitása. Az arrabiata
azt jelenti, hogy szenvedélyes, tüzes. Ennek
megfelelően chilis olajban készül hozzá a
petrezselymes, fokhagymás, paradicsomos szósz.
4. Trikolór csirkemell – túl azon, hogy hazafias, jó egyensúlyt érzünk a szájunkba. (A legnépszerübb ’tandoori’ csirkecombot is újrafogalmazzuk, ez a remek indiai füszerkeverék
nagyon népszerű lett nálunk).
5. Fogas filé kapros-tejszínes rákraguval, házi
krokettel. Szerintem a fogas a vizeinkben található legfinomabb hal. Elegánsan visszahúzódó
ízét nem írja felül a tejszínes kapros mártás. A
krokettet pedig mi készítjük. Áttört burgonyából. Nem porból, nem bolti, nem mélyhűtött, nincs adalékanyag.
6. Vegetáriánusoknak a tésztákon kívül 5 féle
zöldség ételt ajánlunk. Alább a képen zöldségnyárs látható párizsi bundában sütve.
Palacsinta ágyon, sütőtökkel gazdagítva, a
csavarás a bazsalikomos paradicsompüré, amit
édesanyám rakott el.
7. Baconba tekert szűzérme magyaros lecsós
burgonyával. Ezt a fajta húst, ha nem sütik
agyon, akkor a közepén enyhe rózsaszín - mint
a lakmuszpapír - jelzi, hogy pecsenyénk omlós,
laza szövetü maradt. A lecsó kellő savakat ad
hozzá, könnyebb emészteni.
8. Bélszíncsíkok kacsamájjal, vargányás,
szarvasgombás barnamártással, házikrokettel.
Ez adja a legbonyolultabb íz kavalkádot
szájunkban. Az ízeknek egyensúlyban kell lenni,
mindegyiket kiérezni egyszerre. Ami még izgalmasabbá teszi, az a 4-5 féle textura találkozása.
9. Deszertként a fehér csokoládészuflé jut
eszembe először. Mint a tűzhányó: kívül szépen
átsült piskóta, amit megbontva olvadt lávaként
tör elő a forró csokoládé… A rozmaringos szilvaragu ellenpontozza annak édességét.
Újszerű kedvezmény, hogy hétfőtől péntekig 15
és 19 óra között minden vendégünk féláron
kapja a sört, októberben ráadásul a csirke,
pulykaételeket is. De csak ezekben a ’happy
hours’, azaz vidám órákban!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu
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Csak egy lépés,
csak egy döntés

*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201

Itt állunk a küszöbön….hamarosan át kell lépni.
Átlépni egy új, egy másik világba, ami jó ideig, sőt
tán még azon túl is meghatározza életünket,
életüket. Az egyik közel a 14-hez és a középiskolai felvételi ajtajában, a másik hamarosan 18 és a
főiskola-egyetem előcsarnokában. Fontos lépés,
döntés, mi lesz belőlük, mit akarnak kezdeni az
életben?
Tényleg, mik akartok lenni?
14 évesen: vendéglőt szeretnék nyitni!
18 évesen: valami marketing…..
Elképzelés mely egy álmodozásra épül és egy
másik, ami a „talán ez érdekelne” gondolatra.
Mit mondjunk mi felnőttek, szülők nekik?
„-Ne kergess hiú ábrándokat, hiszen pénzből lehet
pénzt csinálni, nekünk az meg nincs…hogyan
tudnánk a te tervedet támogatni?”
Mert hát ugye ez a szülő feladata! Egyengetni,
támogatni gyermeke elképzeléseit!
Vagy ripakodjunk rá, hogy: „-Mi az, hogy 18
évesen még fogalmad sincs, mit akarsz kezdeni
magaddal!? Ha nem vesznek fel sehová, el kell
menned dolgozni, mi nem fogunk tudni eltartani!
Te jó ég, micsoda szülői magatartás! Micsoda
pedagógia! Micsoda anyai, apai érzések!
Szörnyűek, borzalmasak! És nekünk szülőknek fáj
a legjobban!
Mennyivel jobb lenne, azt mondani a kicsi lánynak: „-Remek ötlet, nekem is tetszik! Majd
besegítek neked a konyhán, és ha akarod, megvarrom a terítőket is.” És ezt az anyu azért mondja,
mert lát esélyt arra, hogy lánya valóban egy kis
vendéglőben fog dolgozni.
Vagy az is mennyivel szívmelengetőbb lenne apa
számára, ha azt mondhatná: „-Nem baj szívem,
majd megjön hozzá a kedved, addig is tanulsz
valamit, nem felejtesz, majd kitalálunk valamit!”
És ezt apu azért mondja, mert ő becsületesen dolgozik, és tisztességes fizetést kap és nem olyan
nagy tragédia, ha a lánya még egy kicsit keresi
önmagát a nagyvilágban.
A legszomorúbb, hogy nem mondhatjuk ezeket.
Nem pátyolgathatjuk álmodozásaikat, önmaguk
keresgélését.
Ripsz-ropsz kész tények elé kell őket állítani, le
kell őket rántani a szürke és kegyetlen valóságba!
És mi ez a valóság?
Pénz beszél, kutya ugat. Ha nincs megfelelő anyagi háttered, ne álmodozz, ha nem tudod, mi akarsz
lenni, el kell menned robotolni. Mit hall a gyerek?
Néhányan különleges juttatásokban részesülnek,
míg mások, például a szüleik, alig bírnak a
fizetésükből kijönni. Lényegtelen dolgokra sok-sok
pénz folyik el, a család meg nem volt nyaralni az
idén. Hiába választ fiútestvérük neki tetsző szakmát, hiába veszik fel a megfelelő iskolába, a tanév
felénél megszüntetik a szakot, azzal a felkiáltással,
hogy nincs szükség ilyen sok technikusra.
Mivel bíztassuk, mivel ösztökéljük gyerekeinket
saját életük elindulásakor? Milyen példát állítsunk
eléjük? A magunkét, akik még tisztelik a becsületességet, a munkát, a beosztást? Vagy a világét,
ahol mindenkit el kell tiporni, ahol az jut előbbre,
aki csal, lop, hazudik? Mivel a mi szülői példánk
egyre jobban kimegy a divatból, a világét kényszerítsük gyerekeinkre, hogyan fogunk majd elszámolni a saját kelkiismertünkkel?
Nehéz és súlyos döntések ezek és nincs sok idő
gondolkozni rajta: az általános iskola 2010.
február. 19.-én továbbítja a középiskolai felvételi
lapokat, a középiskolások 2010. február 15-ig
jelentkezhetnek felsőoktatási intézménybe.

*FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince kiszedés,
alapásás, mindenféle földmunka, termőföld eladás,
töltőföld, konténeres sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846
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Ujvári Mária

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel:
(30) 9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése.
Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: (20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 024 óráig. Tel: (70) 613-5662.
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi
fuvarozás, csomagolás, zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit bármikor
bárhová! Tel: (30) 9243-216, (28) 418-203.
a10trans@hotmail.com
*Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft. Klímával. Tel: (20)
9370-199
*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk
kis és középvállalkozásoknak. Tel: (28) 407-122.
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: (70) 414-1629
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777
*PARLAGFŰ IRTÁS. Tel: (30) 528-7777
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094
*FORDÍTÁS Gyakorló szakfordító vállal fordítást, lektorálást, tanítást, korrepetálást angol nyelven. Tel.: 06 70
60 44 403
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos
munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás, festés. Szennyvíz
bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás.
Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
*ASZTALOS MUNKÁK, BÚTORJAVÍTÁS ÉS KÉSZÍTÉS. Tel:
(70) 533-5859
*Víz-, gáz-, központi fűté szerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: (20) 9527-289, (28) 476-229
*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

*Kőműves mester vállalja családi házak
kivitelezését,
felújítását,
hőszigetelését,
térkövezést, stb. Tel: (20) 9258-912
*KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS, SÓDER 0/4 – 0/8 –
0/16 – 0/24 TERMŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA
RENDELÉSE: (20) 9537-537
*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott,
hipp-hopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. (20) 2038-718
*Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése és
ápolása. Talp masszázs. 25 év szakmai háttér. Bárándi
József (20) 532-7275
*Műanyag ablak –ajtó –redőny akciós áron. SPECTUS
profil. Felmérés, beépítés, szegőzés, párkányozás. Tel:
(70) 3785-839
*LUX GŐZTISZTÍTÓ GÉP kölcsönözhető háztartási nagytakarításhoz. 10e Ft/nap. Tel: (70) 365-0700
*FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5 literes kiszerelésben
6500 Ft/db. (70) 338-3639
*MŰKÖRÖM ANYAGÁRBAN, MANIKŰR. Tel: (20) 334-9670
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton 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
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és
dekorációs munkák. Tel: (30) 386-4456
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177
*REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika ajtók. 06-20-943-145
*FULL HOUSE ÉTELBÁR PIZZÉRIA! Megújult
környezetben, új személyzettel, helyben sütött ételekkel
várjuk Kedves Vendégeinket a Szőlő u. 5.-ben (Csíkos
ABC-vel szemben). Pizza rendelés: 20/966-5500
*Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket
vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni?
Süteménye elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.

OKTATÁS
*Angol oktatás minden korosztálynak! Korrepetálás,
nyelvvizsga felkészítés, szintentartás. Egyéni és csoportos foglalkozás keretében. Tel.: 0670/411-5841
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Gödöllői Szolgálat
*ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára felkészítés
kicsiknek, nagyoknak! 60 perces órák! Kedvező áron!
Hívjon bizalommal! Tel: (70) 249-6739

ADÁS~VÉTEL
*STUDIO ONLiNE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVÓRÁK. (20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN.
WWW.STUDIOONLINE.HU
*Bölcsőcske családi napközi óriás elvarázsolt kertbe,
tulipános házba melegszívű gondozókkal várja gyermekeiket! Ugyanitt kézműves és rajzszakkör is! Gödöllő,
Présház u. 13. Vollár Tünde: (30) 546-8540, Balla Vera:
(70) 275-6641
*Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon október 6.-tól.
Részletfizetési lehetőség van. www.jilokris.hu Tel:
30/273-9479, 30/504-1222
*NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten,
minden korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Egész
nap. Érd: (30) 611-0036 Kollarics Katalin
*Fiatal, diplomás tanárnő angol nyelvoktatást vállal
beszédcentrikusan minden szinten. Tel: (30) 653-7808
*FORDÍTÁS Gyakorló szakfordító vállal fordítást, lektorálást, tanítást, korrepetálást angol nyelven. Tel.: 06 70
60 44 403
*HANGKÉPZÉST vállal az IDEAS zenekar énekesnője. Tel:
(20) 974-5205. www.ideasband.com
*Diplomás angol-német szakos nyelvtanár korrepetálást,
nyelvoktatást és nyelvvizsgára felkészítést vállal. Tel:
(70) 600-9400, (70) 611-5263, e-mail: pordany1@gmail.com
*COOL ENGLISH CLUB! Játékos, kommunikatív ANGOL
tanfolyam és klub GYEREKEKNEK (9 -14 év közöttieknek)! Játékos, beszédcentrikus nyelvoktatás és izgalmas, kreatív projektek diplomás magyar és anyanyelvi
tanárok vezetésével; virtuális projektek más külföldi
gyerek klubokkal, akikkel majd közös nyári táborokat is
szervezünk. Történetek alkotása, filmkészítés, árnyszínház, multimédiás modern oktatási anyagok, stb. Szakmai
vezető, a világhírű nyelvoktatás módszertani szakember,
ANDREW WRIGHT, akinek könyveit az Oxford University
Press, Cambridge University Press, Longman, stb. angol
kiadók adták ki és forgalmazzák a világ minden részén.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2.; Tel.: 28/511-366;
2O/ 543-1775.

*Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm re
bővíthető, 8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120
ezer Ft. Tel.: 30/619-9399
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: (28) 412-230
* Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási
kukák eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L:
6.000 Ft, - 240L: 8.500 Ft. Szállításban segítünk.
Tel: (20) 32-99-695
*FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5 literes kiszerelésben
6500 Ft/db. (70) 338-3639
* Eladó ruhaszárító gép, kis palack gáz + 2 Oxigén
teljes felszereléssel, két kefés profi tisztítógép.
Tel: (30) 410-1079
*Eladó 150 db Bramac betoncserép. Tel: (20) 377-4009
*Új ROTÁCIÓS KAPA – bontott kisméretű TÉGLA – 4 db
Golf 1,3 szgk-ra való FELNI ELADÓ. Tel: (20) 9-463-112

EGYÉB
* Ignis 1300-as GLX 34 ezer kilométerrel első tulajdonostól 1.100.000 Ft-os irányáron eladó.
Tartozékként 4 db téli gumi felnire szerelve, +tetőcsomagtartó. Megkímélt, garázsban tartott, középszürke metál. Tel: (28) 417-344, (30) 5751-486
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*Középkorú házaspár gyermekkel, eltartási szerződést
kötne Gödöllő és környékén. Tel: 70/3977-260
*45 éves, csinos, fiatalos külsejű, vidám természetű, életrevaló nő keresi hasonló tulajdonságokkal rendelkező
diplomás párját. Tel. (20) 406-2952 (20h után)
*Ha üdülési csekkje még nem járt le, de már nem tudja
felhasználni, a névérték 20%-áért megveszem. Tel: (20)
404-8203
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akácméz, akác-hárs 1200 Ft
+üveg, selyemfűméz 1060 Ft/kg + üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913
*Hazai termésű zöldség és gyümölcsárusítás termelői
áron. Minden, ami télálló. Gödöllő, Vásártéri Szilas major.

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/
543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb
nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is
AJÁNLOTT nyelviskola!
*Nyugdíjas pedagógus alsó tagozatos diákokat korrepetálna, napközben, esti órákban gyermekfelügyeletet
vállalna. Tel: (30) 506-2613
*KÉMIA és MATEMATIKA korrepetálást 10. osztályig és
középiskolai felvételi előkészítést vállalok. Tel: (20)
5565-800

*ALMA VÁSÁR. Idared, KR 11-es 50-120 Ft/kg.
Takarmány és léalma : 20-40 Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel
F. u. 1. Tel: (28) 411-298, (20) 4359-650
*Németjuhász kiskutyák eladók. Ordas apától, rajzos
anyától, nagyon jó vérvonal, szépek, egészségesek.
Féregtelenítve vannak, elvihetők. Törzskönyv nélkül. Ár:
25.000,-/db. Tel: (30) 512-1928
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Utazni jó!

Jordánia - ősi városok,
bibliai helyszínek
A hazánkkal nagyjából megegyező területű
közel-keleti ország kitűnő célpont a turisták
számára, hiszen kedvező földrajzi adottságai a
nyaralók, történelmi és építészeti látnivalói
pedig a kultúra iránt fogékony látogatók minden igényét kielégítik, ráadásul egész évben
alkalmas az időjárás az utazásra.
Amennyiben a tengerparti pihenést választjuk,
Aqabában a Vörös-tenger csodálatos élővilága
vár felfedezésre, de lehetőség van a Holt-tenger
partján lévő szállodákból is választani és
igénybe venni a különböző kezeléseket, hiszen
nemcsak a víz, de az iszap, sőt az itteni levegő
is gyógyító hatással bír. Maga a Holt-tenger
420 méterrel a tenger szintje alatt helyezkedik
el és igen furcsa érzés belemenni, hiszen úszni
nem tudunk benne, csak hanyatt fekve lebegni
a vízen.
Jordánia legismertebb látnivalója a világörökség részét képező Petra városa, félelmetes
érzés, ahogy a sziklahasadékok közül egyszer
csak előbukkan a nabateusok egykori
Kincstárának rózsaszín sziklába vájt épülete.
Innen továbbhaladva királysírok, ókori színház
és templom vár ránk, de a bátrabbak néhány
száz lépcső megmászása után akár a „Világ
végét” is megláthatják.
Legalább ilyen látványos a római kori Jerash
városa, mely fénykorát a 3. században élte,
majd 747-ben egy földrengés pusztította el és
annak ellenére, hogy területének csak 10%-át
sikerült a régészeknek eddig feltárni, kihagyhatatlan élményt jelent, a látvány vetekszik
Rómáéval!
A mozaikjairól híres Madaba bizánci templomának padlózatán a Szentföld 6. századból
származó mozaiktérképét láthatjuk, kb. 2 millió
kődarabból kirakva. Innen már nem kell sokat
utaznunk és Mózes útján járva a Nébó-hegyről
tekinthetünk az Ígéret Földjére.
Amennyiben valaki sivatagi tájra vágyik, ne
hagyja ki a Wadi-Rum kirándulást. 20-30 éves
nyitott dzsipeken utazva ámulhatunk a bizarr
alakú, hatalmas sziklahegyeken.
Jordániába menetrend szerinti ( Amman ) és
charter repülőjárattal ( Aqaba ) is utazhatunk, a
menetidő kb. 3 és fél óra, magyar állampolgároknak a belépéshez vízum szükséges. (LI)
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20 Gödöllői Szolgálat
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
OKTÓBER 14.
A Bagoly könyvesbolt 1000.Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Varga Istvánné (Szent
János u. 24.), Baranyi Józsefné (Szabadság út 77.)
A Trafo Club belépőjét
nyerte: Schäffer Julianna,
(Röges u. 39.), dr. Takács Irma,
(Akácfa u. 21.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Zelnik
Róbert (Palotakert 9.)
A besnyői Gazda Áruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte:
Wéber
Ferenc
(Fenyvesi nagyút 4/b.)

