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Mindenszentek és Halottak napja

Változások a kastélyban

Megújulás

Könyörgés a lelkekért

Mind a kastélypark, mind a Gizella és a Rudolf-szárny felújítási munkái a terveknek megfelelően haladnak. A héten az
épület külső részéről már elbontják az állványokat, s a
parkban is helyükre kerül a növények többsége. Az Adventi
Kastélynapok rendezvényein
már a látogatók is megtekinthetik a megújult kert egy részét.

November első napjaira megszépülnek a temetők. Virágok kerülnek a sírokra, gyertyák, mécsesek világítanak
az esték sötétjében. Zarándokútra kelnek azok is, akik
csak ilyenkor látogatnak el szeretteik sírjához, hogy leróják a tiszteletet a már eltávozottak emléke előtt. A
kettős keresztény ünnep hívőknek és nem hívőknek
egyaránt fontos, hiszen az ősök, a barátok emlékének
ápolása mindenkinek felatada – világnézetre való tekintet nélkül. Városunkban ilyenkor emlékeznek meg a
háborús hősökről és áldozatokról.
ünnepe, idővel veszített
jelentőségéből, a három
ünnep közül a Halottak
napja épült be egyedül a
világi ünnepek közé.
A népi kultúrában a
Mindenszentekhez szinte
egyetlen szokás sem kötődik, ezzel szemben a Halottak napja igen színes
hagyományokkal rendelkezik. A mindenszentekkel ellentétben az ünnep nem csak a
katolikusoké, hanem a reformáció
több vallása is elfogadja: míg az
evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerik, addig a reformátusok csak szokásjog alapján, templomon kívül emlékeznek.
A Halottak napja szintén önálló ünnep, a másik két szokástól függetleFotó: Tatár Attila

November két ünneppel kezdődik, elsején mindenszentekre, másodikán
pedig halottainkra emlékezünk.
Mindenszentek ünnepe III. Gergely pápához kötődik, aki a VIII. században indította útjára a megemlékezést. A pápa kiállt azért, hogy a vértanúk mellett a kereszténység elismerése után szentté avatottakról is emlékezzenek meg, 732-ben a Szent Péterbazilika egyik mellékkápolnáját mindenszenteknek, vagyis az egyház
szentjeinek ajánlotta. Sokan úgy vélik, ez a vértanúk ünnepének új értelmezése, más vélemények szerint attól
teljesen független kezdeményezés.
Nem ismert, hogy a felszentelés az
év melyik napján történt, a VIII. századtól azonban november elsejét említik, mint az ünnep dátumát. Mindenszentek, akárcsak a minden vértanú

nül alakult ki: Szent Odilo cluny-i
apát 998-ban rendelte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és szentmiseáldoztatokkal emlékezzenek meg. A
szokás Nyugat-Európában a XII-XIII.
században mindenhol elterjedt, így
Magyarországon is. A szokás ismertsége napjainkban is töretlen, azon kevés hagyomány közé tartozik, amely

életben tudott maradni a XXI. század
elején is.
Az ünnepet azért tartják fontosnak, mert a keresztény gondolkodás
szerint a kisebb bűnökért a lélek a
purgatóriumban bűnhődik és üdvözülését meggyorsíthatja, ha az élők könyörögnek érte.

Az 1 milliárd 660 millió forintból
megvalósuló fejlesztés már szemmel
látható eredményeket hozott, hiszen a
külső épület felújítási munkák egy része már a végéhez közeledik, s rövidesen már a restaurátok kezdenek
hozzá a belső terek rendbehozásához.

(folytatás a 8. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Takarítanak és javítanak városszerte

Nem csak nálunk vannak gondok

Már csak néhány úton dolgoznak…

Vasút: Van jövő?

Míg városszerte munkára, őszi
nagytakarításra készülnek, néhány utcában az ünneplésre is
mód nyílik a hét végén. Útátadások lesznek több helyen is, de
lesz, ahol még tovább folytatódnak a munkák.
Nagy erőkkel dolgoznak a kivitelezők a
Kossuth Lajos utcában. Itt már csak az
utcában dolgoznak, a tervek szerint a
napokban a korábban felbontott Dózsa
György úti csomópont aszfaltozásra kerül, s ezt követően a hét végére már
helyreállhat a forgalom. Az itt folyó
közműkiváltások befejeződtek, jelenleg
az útépítési munkákat végzik.
Még nem értek véget a munkák a Táncsics Mihály utcában sem, ahol a felújított
csatorna nyomvonalának javítása folyik. Mivel az út az
M31-es autópálya munkálatai miatt itt bonyolított forgalom miatt jelentősen megrongálódott, az önkormányzat azt szeretné, hogy az autópálya kivitelezőjének támogatásával november végére a teljes
Táncsics új burkolatot kapjon.
Befejeződtek azonban a felújítások a
Városmajor utcában, a Jászóvár utcában
és a Szabó Pál utcában. Ezeknek az ünnepélyes átadására szombaton kerül sor.

A hideg beköszöntével már a kisebb
munkákra koncentrálnak a VÜSZI
munkatársai. A múlt héten a Kerengő utcában végeztek stabilizációs útjavítást,
a Tessedik Sámuel és az Ady Endre
úton ütőkátyúk javítását végezték el hidegaszfalttal, a Szent János utca és a
Lumniczer utca kereszteződésében is
elvégezték a szükséges aszfaltozási
munkákat ugyanúgy, mint a Batthyány
utcában, ahol a csapadékvíz-elvezető
csatorna építés miatt volt szükség helyreállításra. Járda javítást végeztek a
Knézich Károly utcában és a Palotakerti
bölcsődénél. Néhány helyen még hátra
vannak a kisebb javítások.
A hétre is jut javítani való. A szabadság

téri aluljáró lépcső adnak munkát a
VÜSZI-nek, a napokban az azonnali
munkákat végzik el.
Ezek mellett folytatódnak a söprőgépes
úttakarítási munkák, és folyamatosan
végzik az árkok tisztítását is.

Őszi kertészeti munkák a belvárosban

Hulló levelek, hervadó virágok
Megjött a hideg idő, ami már nem
kedvez az eddig a szokásosnál is
tovább pompázó virágoknak. A napokban megkezdődött az átültetés,
a VÜSZI kertészeti részlegének
munkatársai az egynyári virágok
helyére árvácskákat, százszorszépeket és kéknefelejcset ültetnek.
A belvárosban, a Művészetek Háza
mellett, a HÉV Szabadság téri
megállójánál és a Patak téren dolgoznak a héten, hogy helyükre kerüljenek a fagytűrő virágok. A lámpaoszlopokon továbbra is ott díszlenek a futómuskátlik, a fagyokig nem szedik be
őket. A virágládákban azonban már az
árvácskák virítanak.

Az őszi munkák ugyanakkor nemcsak a
virágok átültetését jelentik a kertészek
számára. A parkokban folyamatosan
végzik a lombfelszedést, és a héten a lakótelepeken is megkezdetik a lehullott
levelek gyűjtését.

Érdekünk, hogy rend legyen

Ismét várostakarítás
Egy évvel ezelőtt sikeresen rendezték
meg Gödöllőn a várostakarítást, aminek
eredményeként valamennyi utcában eltűnt a lehullott lomb a járdákról és az
utakról, több helyen növényekkel díszítették a közterületeket, és nem egy illegálisan lerakott hulladék halom tűnt el a
szorgos gödöllői kezek munkájának
eredményeként.

November 7-én ismét várostakarítás
lesz, amire – sajnos – ismét nagy szükség van. Bár a VÜSZI munkatársai folyamatosan járják az utcákat, tisztítják
az árkokat, szedik össze a hulladékot és
gondoskodnak arról, hogy rendezett
körülmények között tölthessük mindennapjainkat, sokszor érkezik panasz az
önkormányzathoz az éj leple alatt lera-

kott szemétről. A csapadékos hónapok
beköszöntével lapunkban is gyakran olvasható a kérés, a kertvárosi részekben
ne a vízelvezető árkokba söpörjék a lehullott leveleket, ne oda dobálják a nyesedéket, mert az eltömi a csatornarendszert, és működésképtelenné teszi azt.
Ennek ellenére ősszel sok esetben találkozunk az utcán levéllel borított árkokkal, ahol nem tud elfolyni a
csapadékvíz. A hétvégi nagytakarítás segít megszüntetni
ezeket a problémákat, amik
jelentős többletkiadást is
okoznak a városnak, s így az
itt élőknek is. A lakossági terheket növelheti az illegális
hulladék begyűjtése, szállítása
és ártalmatlanítása is. A jövőre
működésbe lépő regionális
hulladékgazdálkodási rendszerben ugyanis ezért a beszállított
mennyiség arányában fizetnie kell majd
a városnak, ennek a költségét pedig a
tervek szerint a hulladékszállítási díjban
a lakosságra terhelhetik rá. Célszerű lesz
tehát a jóval nagyobb figyelmet fordítani és megakadályozni, hogy egyesek
az út mentén szabaduljanak meg a szeméttől.

Több ezren fordulnak meg naponta városunk vasútállomásain. Dolgozni, tanulni jönnek
Gödöllőre vagy utaznak innen
a fővárosba. Egyre drágábban
utaznak, s egyre többször
bosszankodnak a műszaki hibák miatt, szervezik át életüket
sztrájkok idején. Mégis sokan
választják a vasúti közlekedést, mivel – ha nincs műszaki
hiba - gyors, és városunk még
a vonatsűrűségre sem panaszkodhat.

Közösség (CER) vezérigazgató-helyettese rámutatott arra, hogy a verseny nem gyógyír a vasúti közlekedés
összes gondjára, nem az egyedüli jó
válasz azokra a vasúttársaságok szétszabdalása és a pályahasználati díj
befizetése nem helyettesítheti az üzletág állami támogatását.
Mező Márton, az A. T. Kearney
Hungary menedzsere a hazánkban is
egyre inkább szorgalmazott (a helyi
anyagi források mozgósítására is képesnek tartott) regionális vasúti szövetségek németországi működését

A vasúti közlekedés jelenéről és jövőjéről rendezett konferenciát a Magyar Munka Magyar Érték Alapítvány október 29-én Budán, a Citadella Börtönudvarában. A téma és a helyszín együttesen kiválóan érzékelte,
hogy mennyire ellentmondásos a vasút megítélése a társadalomban, a politikában és a gazdaságban. Az előadók pedig láttatták: nagymértékben
hasonlóak a közlekedési ág problémái
az öreg kontinensen.
Menni vagy maradni? Még ez a
kérdés is eldöntetlen Magyarországon, ahol a legöregebb a vasúti járműállomány Közép-Európában. Hiszen, mint Zaránd György, a MÁVGépészeti Zrt. vezérigazgatója elmondta, 2020-ig évente negyvenmilliárd forintból összesen 75 mozdony,
110 motorvonat, 20 regionális üzemre
szánt motorkocsi, 200 személykocsi
és 10 nagysebességű motorvonat vásárlását tervezik. De hol lesz erre évi
40 milliárd forint, amikor napjainkban arról szólnak a hírek, hogy hogyan spóroljon meg az állami költségvetés jövőre éppen 40 milliárd forintot a vasúton?
Az európai vasút jövőjéről szólva
Libor Lochmann, az Európai Vasúti

mutatta be. Mint megtudtuk, Németországban 69 közlekedési szövetség
jött létre egységes tarifarendszerrel,
49 e nélkül és 11 szövetség csak a menetrendet egyezteti. A közlekedési
szövetségek jogilag 3 csoportba oszthatók. A vállalkozói szövetség egy régióban működő közlekedési vállalatok jogi összevonásával jön létre. A
vegyes szövetség egyesíti a vállalatokat és a megbízókat, míg a megbízói szövetség a privát jogi formában
működő közlekedési vállalatok megbízója. Csodák azonban nincsenek,
Németországban is minden közlekedési mód támogatásra szorul.
Münchenben a jegyár-bevételt állami,

regionális és önkormányzati támogatás egészíti ki valamint az üzemanyagadóból is részesül közlekedési szövetség.
Korondi Péter, a repülőgépgyártásban is jegyzett Bombardier képviseletében elmondta, hogy az ipar felkészült és már részt is vesz a vasút magyarországi modernizációjában. Úgy
vélekedett, hogy a teherszállítás liberalizációja után a vasúti személyszállítás
piacán is élénkítik majd a forgalmat a
hamarosan megjelenő versenytársak.
Az Ukrán Vasutak előtt hasonló feladatok állnak, mint amelyeken a hazai
vasút jórészt már átesett, derült ki Sebők Miklós meghatalmazott magyarországi képviselet-vezető beszámolójából. Az előadó kiemelte: a vasúti
szállítás energetikai szempontból
9-szer
hatékonyabb a közútinál,
ezért a fenntartható fejlődés útja
is vasúti lehet.
Ács Sándor, a
GySEV vezérigazgató-helyettese a
regionális vasút
példáján érzékeltette, hogy nem
feltétlenül milliárdos beruházásokra van szükség ahhoz, hogy vonzóvá
tegyék a vasutat. A körmendi önkormányzattal együttműködve például
olyan funkciókat adtak a város vasútállomásának, amelyekkel az utazók
hasznosan tölthetik el a várakozás
idejét.
A gondolat nem új, hiszen rövi-desen városunk vasútállomása is „többfunkcióssá” válik. A Norvég Program
keretében felújításra kerülő királyi
váró épületében idegenforgalmi központ és múzeum várja majd az ide érkezőket. A pénztár a tervek szerint az
jelenlegi nyitott állomásépület átalakításával kerül majd új helyre.
Kép és szöveg: it

VÁROSTAKARÍTÁSI ZÖLD NAP
Tisztelt Gödöllői Lakosok!
Hölgyeim és Uraim!
Egy évvel ezelőtt azzal a felhívással éltünk Önök felé, hogy az ősz beköszöntével egy kijelölt napon próbáljuk meg
szebbé tenni lakóhelyünk közvetlen környezetét. Fontosnak tartottuk, hogy a lakótelepi társasházak körül és a kertvárosi városrészek utcáiban egyaránt tisztaság legyen, a hirtelen lehulló faleveleket és az egyéb zöld hulladékot gyűjtsük zsákokba – ezzel is sokat téve lakókörnyezetünk ápoltságáért, valamint a város zöld hulladéktól való megtisztításáért. A tavalyi várostakarítási nap sikeresnek bizonyult, tonnaszámra gyűlt az elszállítandó hulladék. Lényeges az év
ezen időszakára figyelnünk, hiszen az utóbbi évek több milliárd forint értékű, emelt szintű útfelújításba fektetett munkánk eredményének megóvása, a csapadékvezető rendszerek zavartalan működésének biztosítása, valamint a városkép tiszta mivolta közös érdekünk és feladatunk.
Ebben az esztendőben is hívjuk és várjuk Önöket 2009. NOVEMBER 7-ÉN, SZOMBATON, 9-12 ÓRÁIG,
hogy a szeméttől és a zöld hulladéktól tisztítsuk meg a várost!
Kérjük, hogy a kommunális hulladékot és a zöld hulladékot külön zsákba gyűjtsük, ezeket szombat délelőttől a
Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. folyamatosan gyűjti össze és szállítja el.
1. számú választókörzet: Pesti Rudolfné
Találkozási pontok:
9 óra: Klapkai autóbuszforduló
10 óra: Klapka utca x Fenyvesi főút
közötti ABC
2. sz. vk.: Szűcs Józsefné
Találkozási pontok:
9 óra: MÁV állomás
10 óra: Szabadság úti „kis iskola“
11 óra: Besnyő utcai lámpás
kereszteződés
3. sz. vk.: Kis Antal
Találkozási pontok:
9 óra: Babati út x Batthyány utca
sarok
10 óra: Szabadság út x Dárda utca
sarok
4. sz. vk.: Máthé László
Találkozási pontok:
9 óra: Úrréti-tó
10 óra: Blahai orvosi rendelő
5. sz. vk.: Halász Levente
Találkozási pontok:

10 óra: Egyetem tér
12 óra: Szabó Pál utca x Rómer
Flóris utca sarok
6. sz. vk.: Kollárné Jilly Sára
Találkozási pont:
9 óra: Palotakert 1. szám előtti kőszobor
7. sz. vk.: Köles László
Találkozási pontok:
9 óra: Arany János utca x Szabadság
út sarok
11 óra: Testvérvárosok útja x Zombor utca sarok
8. sz. vk.: Pintér Zoltán
Találkozási pontok:
9 óra: Szabadság út 15. szám előtti
belső udvar
9.30: Petőfi Sándor Általános Iskola
parkolója
10 óra: Paál László köz 4. szám előtti parkoló
10.30: Deák Ferenc tér
11 óra: Szőlő utca 12-14. szám előtti
játszótér
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9. sz. vk.: Pelyhe József
Találkozási pont:
10 óra: Szent István téri játszótér
10. sz. vk.: Varga András
Találkozási pontok:
9 óra: Ambrus közi játszótér
9.30: Kossuth Lajos utcai SPAR
10 óra: Városmajor utca
10.30: Kossuth Lajos utca tetején
lévő játszótér
12. sz. vk.: Guba Lajos
Találkozási pont:
9 óra: Kazinczy lakótelep központi
játszótere
13. sz. vk.: Varga Árpád
Találkozási pontok:
9 óra: Dessewffy utca végén lévő
játszótér
10 óra: Faiskola téri játszótér
14. sz. vk.: dr. Krassay László
Találkozási pontok:
9 óra: Sík Sándor utca x Alvég utca
sarok
9.30: Dalmady Győző utca
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Egy év múlva nyit újra a Művészetek Háza

Többhelyszínes munka
Bezárta kapuit a Művészetek
Háza október végén. Az elmúlt
hetek a költözéssel teltek, s
november elsejével már az új
helyszíneken kezdődött meg a
munka annak érdekében, hogy
zavartalan legyen az épület
korszerűsítése, és 2010
őszén már jobb körülmények közé térhessenek
vissza a gödöllői művészeti csoportok és a közönség.
Mint arról már korábban beszámoltunk, a „Gödöllő ökovárossá válásának első lépése:
A városközpont arculatának és
infrastruktúrájának integrált
fejlesztése” című, módosított
tartalmú pályázat továbbjutott
a második fordulóba, a „Pest
megyei
településközpontok
fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében” című
konstrukcióban. A Főtérprogramként
ismert fejlesztés pályázatának az első
fordulóban 900 millió forint összeg
maximális előzetes támogatást ítéltek

meg. A pályázat egyik projekteleme a
Művészetek Háza energiahatékony
megújítása.
A kivitelezés természetesen csak a
pályázatról szóló végleges döntés és a
közbeszerzési eljárás lezárulását követően kezdődhet meg, ahhoz azonban, hogy a munkák a tervezett határidőre – 2010 őszére – befejeződjenek, az szükséges, hogy a döntést követően azonnal el lehessen kezdeni a
munkákat. Ennek érdekében az elmúlt hetekben kiürítették az épületet,
így november elsejével már az új
helyszíneken kezdték meg a munkát
az itt működő művészeti csoportok,
tanfolyamok, klubok, Ennek az előkészítése már hónapokkal ezelőtt
megkezdődött, s a képviselő-testület

októberi ülésén elfogadta a csoportok
ideiglenes elhelyezésének tervét.
Hosszas tárgyalások után sikerült helyet találni mindenkinek, így a következő időszakban a szervezési munkák
a volt nevelési tanácsadóban (Petőfi
tér 8.), a Forrás volt épületében (Sza-

badság út 23.) és a Palotakert 2. szám
alatt zajlanak, míg a művészeti csoportokat a zeneiskolában, a Damjanich iskolában, a Református Líceumban, a Török Ignác Gimnáziumban és a Szent
István Egyetemen helyezték el.
A héten már az
új helyen fogadja
az érdeklődőket a
jegyiroda is, ami
a múzeumi boltban kapott helyet. Itt az alábbi
időpontokban
várják az érdeklődőket: hétfőn,
szerdán és pénteken: 12-18 óráig;
kedden és csütörtökön: 8 és 14 óra
között; szombaton pedig 9-13 óráig.
Vasárnap zárva tart az iroda.
Annak ellenére, hogy a munka már
nem ott folyik, a
Művészetek Háza
épületében
továbbra is mindennapos a jelenlét – erről Kovács
Balázs igazgató
tájékoztatta lapunkat, aki azt is
elmondta, a polgárőrség és a
rendőrség a következő időszakban fokozott figyelmet fordít az
épületre.

Nem csak a munka, hanem a különböző rendezvények is más-más
helyen zajlanak majd a Művészetek
Háza újbóli megnyitásáig, mondta
Kovács Balázs. Igaz, kevesebb olyan
nagyszabású programot szerveznek,
amihez pl. a színházteremre lenne
szükség, de a kastéllyal, a könyvtárral, az egyetemmel és a Damjanich iskolával együttműködve sikerült megoldani, hogy továbbra se kelljen lemondaniuk városunk lakóinak a színvonalas kulturális
rendezvényekről. Ráadásul még újdonsággal is előrukkolnak. Az Erzsébet királyné
Szállodában
ugyanis új, közönségtalálkozó
jellegű programsorozatot indítanak, ahová a hazai
művészeti,
irodalmi és tudományos élet neves személyiségeit szeretnék meghívni. Nem maradnak el a gyermekprogramok sem, sőt,
az idén nagy sikert aratott újévi koncertet is megrendezik, igaz ezúttal az
egyetem aulája lesz a hangverseny
helyszíne. A Damjanich iskola új
színháztermében is nagyszabású
programok lesznek, itt tartják meg pl.
a diákszínjátszó találkozót.
Az igazgató elmondta, a költözésnél és a helyszínek kiválasztásánál
igyekeztek figyelembe venni a felmerülő igényeket. A zavartalan működéshez továbbra is nagy toleranciára
lesz szükség valamennyi partnerük
részéről, de szem előtt kell tartani,
hogy az átmeneti állapot után a korábbinál sokkal jobb körülmények
között végezhetik majd munkájukat.
A programokról a továbbiakban is
folyamatos lesz a tájékoztatás, de az
érdeklődők az intézmény 514-130-as
hívószámán továbbra is kaphatnak információt a rendezvényekkel kapcsolatban.

Lassan tető alá kerül az Zöld Óvoda

Rövidesen szerkezetkész
A terveknek megfelelően halad a Zöld Óvoda építése. A hidegre fordult időjárás sem akadályozza a munkákat, közel
hatvan fő dolgozik folyamatosan a kivitelezésen. Rövidesen
a tetőszerkezet kialakítását
kezdik meg az épületen, aminek júniusban rakták le az
alapkövét.
A közel 600 millió forintos beruházás
munkálatai az ütemtervnek megfelelően haladnak – tudtuk meg Varga
Gábor építésvezetőtől. Bár vannak
még falazási munkák, a pinceszinten
már a belső vakolást, és az elektromos hálózat kiépítését végzik. A jövő
hét végére szerkezetkész állapotba
kerül az épület, s elkezdődhet a tetőszerkezet kialakítása.
A tervek szerint ezzel egyidőben
megkezdődik a nyílászárók legyártása is, amik a tető elkészülte után ke-
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rülnek majd a helyükre. Amennyiben
az időjárás nem fordul rendkívül csapadékosra, továbbra is a tervek
szerint haladhat a munka, csak a mínusz 10 fok alatti hőmérséklet nehezítené a kivitelezést.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával
valósul meg, s 2010 szeptemberében
már az óvodások is birtokba vehetik
az épületet.

Változások a parkban és az épületen

Megújuló kastély
(folytatás az 1. oldalról)

Nagy erőkkel folyik
a munka a királyi kastély Rudolf- és Gizella-szárnya, valamint a
kastélypark felújítás
alatt álló részén. Az
épület külső munkáinak egy része a héten
már befejeződik, így
az állványokat elbontják, s a továbbiakban
az
Erzsébet-terasz
helyreállításán dolgoznak, itt még meghagyják a kerítést a
további zavartalan munkavégzés érdekében, hiszen itt márciusra fejezik
be a helyreállítást.
A következő időszakban az épület
belseje is megszépül. Az előkészítések lassan véget érnek, a fűtési és az
elektromos rendszer kiépítése után
rövidesen a restaurátorok keze nyo-

mán a belső falrészek is visszanyerik
eredeti szépségüket. Ők a tervek szerint november közepén kezdik meg a
munkát. A belső felújítás 2010 májusára ér véget, s júniusban, a koronázási hétvégén már a látogatók is megtekinthetik a megújult termeket. Az
emeleten kiállítások, az alsó szinten
pedig kereskedelmi egységek kapnak
majd helyet. A belső rész
nem csak az emeleti kiállítási tér miatt változik
meg, új helyre kerül a
kávézó is, ahonnan az
Erzsébet-teraszra juthatnak ki a látogatók, s az
épületből lesz megközelíthető a helyreállított
Horthy-bunker is. A már
most is nagy érdeklődést
kiváltó létesítménybe
csak minimális berendezés kerül, nem az eredetinek megfelelően bútorozzák be, inkább a hangulati helyreállításra törekednek – tájékoztatta lapunkat Újvári Tamás igazgatóhelyettes.
A felújítást követően a kiállításra
alkalmas terület kétszeresére növekszik majd. A Gizella-szárnyban a kastély XX. századi történetét, lakói kö-

zül IV. Károly és Horthy Miklós emlékét idézik majd fel. A Rudolfszárnyban pedig nemzetközi viszonylatban is jegyezhető időszaki kiállításokat rendeznek majd be. Látványosan bővül a múzeumi tematika, nyomon követhetjük Magyarország fürdőkultúrájának fejlődését, a hajózástörténeti állandó kiállításon pedig interaktív tablók is segítik majd a tájékozódást. Nem beszélve arról, hogy a
már eddig is láttatott fegyvertörténeti
tárlat ugyancsak méltó helyre kerülhet. Berendezik a régi hangszerek
múzeumát, amivel hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy Gödöllő a régi magyar
zene központjává váljék.
A tervezett kiállításokhoz folyamatosan szerzik be az új múzeumi tárgyakat. A már megérkezett kályhákat,
ülőgarnitúrákat és festményeket már
előkészítették restaurálásra, mivel
többségüknél erre nagy szükség van.
A megnyíló kiállítások anyagának
másik részét különböző múzeumokból, gyűjteményekből és magánszemélyektől szerzik be. Ennek lebonyolítása, valamint a kutatómunka folyamatosan zajlik. A jövőre megnyíló kiállítás egyik darabja lesz például az a
Telegdy László-festmény is, amit
nemrégiben vásárolt meg a kastély.
Az 1870-es években készült alkotás a
rövidesen helyreállításra kerülő Hatytyús tavat ábrázolja.
Nem csak az épületen történtek jelentős változások az elmúlt hónapokban, a kastélypark is új arculatot ölt.

Az elmúlt hónapokban elvégezték a
talajmunkákat és kivágták a már
rendkívül rossz állapotban lévő fákat.
A csupasszá vált terület most ismét
megtelik élettel, hiszen a múlt héten
már megérkeztek a növények, és
megkezdték az ültetést is.
Pontosan 98 darab új, hat méter
magas vadgesztenyefa kerül végleges helyére a napokban, s két héten
belül a növények nagy részét beültetik. A gesztenyék mellett 76 facsemetét ültetnek el, 10.000 tő cserje és
talajtakaró, 50.000 tő évelő kerül a
helyére, amit tavasszal még 1500 tő
egynyári növénnyel egészítenek ki.
A növényekről automata öntözőrendszer gondoskodik majd, amihez
7,5 km csőhálózatot fektettek le, s
azok akik gyönyörködni szeretnének a terület szépségében, szilárd,
zúzottkőből kialakított, térdmagasságig megvilágított sétányon indulhatnak majd el bejárni a parkot. Ennek a kiépítése is folyamatban van.
A tervek szerint az Adventi Kastélynapokon a park egy részét már megcsodálhatják a látogatók.
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Árváltozásokat hozott a november

Figyeljünk a díjakra!
November elseje pénztárcát
érintő változásokat hozott.
Többe kerül az áram, kevesebb
utazási kedvezményt vehetnek
igénybe a vasutasok, és az
egész országban egységesítették a kerékbilincselés módját
és annak leszedésének díját.
Változhat a kötelező biztosítások díja is, igaz, ez utóbbiról
magunk is dönthetünk.
Többet fizetünk a háztartási villanyért
november 1-jétől. Az áramdíjak különböző mértékben emelkednek a
négy országos szolgáltatónál. Az EON
6,2, a DÉMÁSZ 3,9, az ÉMÁSZ 1,3
százalékkal, az ELMÜ 2,4 százalékkal emeli az áram árát. A szolgáltatók
az emelést azzal indokolták, idén alacsonyabb volt az árrésük, a jogszabályban meghatározottat sem érte el,
illetve, hogy az egyébként is drágább
kötelező átvételű villamosenergia-beszerzésük részaránya is magasabb
volt a vártnál.
Novembertől egységesen 11 ezer
500 forintba kerül a kerékbilincs leszerelése az egész országban. Az autó
elszállításáért pedig 14 ezer 500 és 20
ezer forint közötti összeget kell fizet-

ni. Megváltozott az elszállításra vonatkozó szabály is, a közterület felügyelet csak akkor viheti el a járművet,
ha a tulajdonos 48 órán belül nem kéri
a bilincs levételét.
A MÁV dolgozóit és hozzátartozóikat érinti a kedvezmények módosítása. Ők a jövőben csak a másodosztályon utazhatnak ingyen, kivéve,
akiknek több mint 25 éves vasutas
munkaviszonya van, ők az első osztályra is válthatnak kedvezményes jegyet. Ez jár a hozzátartozóknak és a
vasúti érdekképviseletek munkavállalóinak is.
Megkezdődött a biztosítóváltási
láz is. A gépkocsi tulajdonosok most
dönthetnek arról, hogy maradnak-e
jelenlegi biztosítójuknál, vagy a jövőben más cégnek fizetik a kötekező
biztosítást. Az egyik szakirányú portálon már szombaton több mint 70
ezer díjat kalkuláltak ki, a biztosítást
váltók száma pedig vasárnap reggelre
meghaladta a négyezret. Az érdeklődők a díjszámítások 81 százalékában
találtak az eddiginél kedvezőbb biztosítást. Az átlagos megtakarítás 13.890
forint. A több mint hatvan féle árengedményből a gyermek-, a kampányés az on-line kedvezményt tudják a

Papír kétszázas: élt 11 évet

Elkölteni, lecserélni!
Kevesebb mint két hét múlva
már csak fém kétszázassal lehet fizetni a boltokban: a bankjegyet november 15-én bevonja az Magyar Nemzeti Bank. A
június közepén kibocsátott érme és a papír kétszázas öt hónapig volt párhuzamosan forgalomban.
November 16-án felváltják az új érmék a papír kétszázasokat. Az üzletekben 15-én még elfogadják a bankjegyet, azt követően már csak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénztárában, a postán és egyes bankfiókokban lehet törvényes fizetőeszközre
cserélni. Erre viszont húsz évig, 2029.
november 15-ig lehetőség van.
A bevonás indoka elsősorban az,
hogy a papír kétszázas a gyakori használat miatt hamar tönkrement, és pótlása
jelentős kiadással járt. 2007-ben például
már minden második forgalomban lévő
bankjegyet le kellett cserélni, az újragyártás, vagyis a pótlás pedig évente félegymilliárd forintba került.
A bankjegyek feldolgozása is költségesebb, mint az érméké, mivel a valódiság- és forgalomképesség-vizsgálatuk nagyobb technikai és emberi

A hét kérdése
– Ön volt már áldozata vagy
szemtanúja utcai támadásnak? Ezt a kérdést tettük fel
kedves olvasóinknak a múlt
héten, miután hétről-hétre
egyre több híreket kapunk arról, hogy a gödöllői utcákon,
parkokban gyerekek és idősebb hölgyek ellen intéznek
támadásokat
ismeretlen-,
egyes esetekben fiatalkorú elkövetők.

„Elég, ha valaki kimegy a vasútállomásra. Ott elég gyakran előfordul,
hogy a kisebb csoportok idősebb embereket molesztálnak. Volt olyan,
hogy kihívtam a rendőrséget. Bár ez
felesleges volt, mert nem jöttek ki. Ez
nagyon felháborított, mint ahogy az
is, ahogy mások félrenéztek, és nem
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erőforrást igényel. Az érmére való áttérés 2012-től biztosan megtérül, és a
megtakarítás – mai áron számolva –
minden további évben közel egymilliárd forinttal nő. Az is a változtatás
mellett szólt, hogy így hamarabb hozzászokhatunk a magasabb értékű érmék használatához, hiszen az egy- és

a kéteurós érmék jelenleg mintegy
270, 540 forintot érnek.
A kétszázas egyébként az egyetlen
olyan címlet, amelyet először érmeként bocsátottak ki, majd ezt követően bankjegyként vett részt a készpénzforgalomban, s végül újra érme
formájában lett fizetőeszköz.
Az MNB 1993-tól új érmesort vezetett be, s annak részeként jelentek
meg az ezüst-réz ötvözetből készült
kétszázforintos érmék. Az új pénz
azonban igen rövid életű volt: elsőtettek semmit, egy szerencsétlen idős
ember védelmében.”
Balogh T.
„ Eddig még szerencsém volt, de sajnos sok ismerősöm járt már pórul.
Volt, aki megúszta azzal, hogy letépték a válláról a táskáját, de van olyan
barátnőm is, akinek eltört a karja,
mert nem hagyta, hogy elvegyék a
holmiját. Szomorú, hogy oda jutottunk, hogy sötétedés után az ember
nem mer gyalog hazamenni…”
Sass Lajosné
„A városközpontban nem egyszer
láttam már, hogy tizenéves fiúk belekötnek a kisebbekbe. A múlt héten
is volt hasonló eset, a kisfiúnak az
volt a szerencséje, hogy több felnőtt
is azonnal közbelépett, és elzavarta a
három fiút, akik először a pénzét
akarták elvenni a gyereknek, majd,
amikor kiderült, hogy nincs pénze, a
mobiltelefonját. A gyereknek az sem
volt, így elkezdték volna lökdösni, de

legtöbben igénybe venni. A már megkötött új szerződések átlagdíja jóval
alacsonyabb, mint a tavalyi kampány
során volt: az akkori 31 ezer forintról
25 ezerre, vagyis mintegy 20 százalékkal csökkent a tarifa. Ám ezek a
kedvező árak csak azoknak jelentenek majd megtakarítást, akik új szerződést kötnek az átváltási időszakban, a
váltani nem hajlandó autósok stagnáló
vagy kissé emelkedő biztosítási díjra
számíthatnak 2010-ben. Az eddigi számítások alapján az idei rendkívüli árversenyben nincs egyértelmű favorit.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓ
Tisztelt Ügyfeleink, tisztelt járműtulajdonosok!
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-ma-gyarországi Regionális Igazgatósága 2009. november 7én, szombaton, 8 és 12 óra között Gödöllő Haraszti út 2/a. szám alatti gépjármű műszaki vizsgáló állomásán ingyenes közlekedésbiztonsági
műszaki átvizsgálást végez.
Szolgáltatásaink: személygépkocsik, tehergépkocsik (3500 kg-ig), motorkerékpárok, személygépkocsi utánfutók műszaki vizsgálata, fékmérés,
lengéscsillapító vizsgálat, környezetvédelmi ellenőrző mérés, fényszóró ellenőrzés, segédmotoros
kerékpár fékmérés és teljesítménymérés.
Kérelemre és a hatósági díj megfizetését követően, a műszaki vizsgálaton megfelelt járművek
forgalmi engedélyének érvényességét meghoszszabbítjuk. Tegyen meg Ön is mindent családja és
a közlekedők biztonsága érdekében!
Előzetes bejelentkezés az alábbi telefonszámon:
28-420-696, 28-410-048.
sorban ezüsttartalma, valamint különleges megjelenése miatt az emberek
nagy arányban gyűjtötték, az érmék
alig vettek részt a forgalomban. Mivel
a lakosság alig használta, pótlása pedig túl sokba került, az MNB végül
1998-ban az érme bevonása mellett
döntött. A papírpénzeket 1997-ben
kezdte el lecserélni a jegybank. Az új
sorozat részeként, 1998 májusában
jelentek meg a most búcsúzó kétszázas bankjegyek.
Aki szeretné, jótékonysági célra is
fordíthatja papír kétszázasát. A magyarországi ferencesek “Baráti forintok“ elnevezéssel gyűjtést szerveznek
ugyanis, ahhol ezeket a bankjegyeket
gyűjtik össze. A rend az így összegyűjtött adományokat teljes egészében a látókörében jelen lévő leghátrányosabb helyzetű gyermekek, családok megsegítésére fordítja A gazdasági válság kirobbanása óta intenzíven
megnövekedett a hozzájuk segítségért
fordulók száma is. Naponta országosan
több száz rászorulón segítenek.
Gödöllőhöz legközelebb az alábbi címeken várják az adományokat:
Budai Ferences Rendház, 1024 Budapest, Margit krt. 23.
Domus Filialis, 1022 Budapest, Tövis u.
1/a.
Pasaréti Ferences Rendház, 1026 Budapest, Pasaréti u. 137.
Pesti Ferences Rendház, 1053 Budapest, Ferenciek tere 9.
akkor már több felnőtt is megindult
feléjük, így a három támadó elszaladt…”
F. K.
„ A sógornőm fiát nemrég támadták
meg az utcán. Pedig ő nem gyermekkorú, hanem életerős fiatalember!
Ráadásul csaknem húsz éven át aktívan sportolt. Rá is fázott a két támadó, akik nem számítottak ellenállásra. Igaz, azóta ő is elkerüli azt a
részt, ahol megtámadták. Nem fél, de
nem szeretne ilyen helyzetbe kerülni
mégegyszer. Ennek a támadásnak a
kapcsán beszélgettem ismerősökkel,
és meglepett, hogy nem egy közülük
azért jár kocsival dolgozni, mert fél
gyalog elmenni a vasútállomásra,
vagy pesten átmenni egy-egy aluljárón…”
Nagy Panni
A hét kérdése:
– Önnek, hogy tetszik a kastély felújítása?

Előtérben az éghajlatváltozás

Zöld Forgatag
Immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a Zöld Forgatag környezet- és természetvédelmi, kulturális programsorozatot a Szent István
Egyetemen. A rendezvény ezúttal az éghajlatváltozás problematikáját és a lehetséges technológiai, háztartási, fogyasztói válaszok körét
járja körül, kiegészítve a közösségépítésről szóló előadásokkal, valamint kulturális programokkal, iskolásoknak szóló délelőtti foglalkozásokkal, ökológiai játékokkal és számos kiállítással, biobüfével,
több civil szervezet rendezésében.
A programokat november 9. és 12. között a Szent István Egyetem gödöllői főépületében tartják. Az eddigi rendezvények eredményességét és példaértékűségét jelzi, hogy a Zöld Forgatagot a decemberi koppenhágai Klímacsúcson is
bemutatják majd, mint a szemléletformálás, a kérdéskör társadalmasításának
hatékony példáját.
Az idén is számos érdekes és nem utolsó
sorban ingyenes porgrammal várják az
érdeklődőket, köztük a gyerekeket, iskolás csoportokat is. Számukra 45-60
perces előadások, a kiállításokon vezetés és játékok segítik mégjobban megérteni a környezettudatos szemlélet fontosságát. A gyerekek ismét találkozhatnak a már sokak által jól ismert Illatodúval, Termésdobozzal az Ökomatával és
a Nulla Hulladék Játékokkal. Ezek mellett több szervezett program is várja az
iskolásokat.
A felsős diákok részére több előadást
rendeznek. Kedden „Csoda-bogarakkal”, a rovarvilág sokszínűségével ismerkedhetnek meg, valamint a természetbarát lakóhelyről kaphatnak információkat. Szerdán madarainkról és a
denevérekről hallhatnak érdekességeket, megtudhatják miért is barátaink a
halak, és azt is, milyen hiedelmek kapcsolódnak az egyes ásványokhoz. Csütörtökön, a rendezvény zárónapján a
gyógynövények és a vizek világa nyílik
majd ki a gyerekek előtt.
A felnőttek számára már komolyabb
kérdésekkel foglalkozó előadásokkal
készülnek a szervezők. Az első napon a

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.
Heti cikkünkben olvasóink kérdéseit válaszoljuk meg.
– Jelenleg gyesen lévő anyuka vagyok, amely 2010. január 24-én
megszűnik. Az elmúlt 2 évben a
cégemnél óriási leépítések voltak és
a jövőben is várható még létszámcsökkentés. Ez idő alatt az én munkaköröm megszűnt, átszervezték a
munkafolyamatokat, aki a helyemen volt a távollétemben, már csak
alkalmi munkavállalói kiskönyvvel
dolgozhat. Mit tehetnek, ha lejár a
gyes és jelentkezem dolgozni?
– A gyes lejártával az Mt. szerinti felmondási védelem megszűnik. Ez azt
jelenti, hogy amikor Ön újra jelentkezik dolgozni, akkor a munkáltatónak ki kell adnia a szülési szabadság
és a gyermekgondozásra kapott fizetés nélküli szabadság első évében felhalmozódott szabadságot. Tekintve
azonban, hogy a gyes lejártát követően már nem áll felmondási védelem
alatt a munkáltató közölheti Önnel a
munkáltatói rendes felmondást, azonban a felmondási ideje csak további
30 nap elteltével fog elkezdődni.
– Októbertől megszűnik 8 éves
munkaviszonyom. Kötelezhető-e a
munkáltató a végkielégítésre, és ha
igen, akkor mennyire számíthatok,

környezet- és klímaváltozással kapcsolatos problémákról lesz szó, kedden pedig környezetkímélő és energiatakarékos technológiai megoldásokkal ismerkedhetnek meg. November 11-12-én
elsősorban az egyén és a közösség
felelősségéről esik majd szó, valamint
arról, milyen lehetőségei vannak a lakosságnak, mit tehetnek a civilek környezetük védelmében.
A Zöld Forgatagot, mint minden évben,
most is nagyszabású kiállítás egészíti ki.
Ezen többek között megtekinthető lesz
Gödöllő ökotérképe, az érdeklődők
megtudhatják, hogyan vélekednek városunk diákjai a klímaváltozásról és információkat kaphatnak a Zöld Híd néven
ismertté vált hulladékkezelő programról
is, amelynek városunk is részese, hiszen
itt, az Ökörtelek-völgyben létesül az ehhez tartozó hulladékkezelő központ.
A Zöld forgatag részletes programjáról a
www.zoldklub.hu honlapon tájékozódhatnak.
ha a havi fizetésem 85 ezer forint
(volt)? A munkanélküli segélyt
mennyi ideig kaphatom? Mekkora
az összege? És egyáltalán mikortól
kaphatom, ha kapok végkielégítést,
és ha nem?
– 8 éves munkaviszony esetében, ha a
munkaviszony megszűnésére a munkáltató rendes felmondása vagy a
munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt kerül sor a munkavállalónak 2 havi átlagkereset jár végkielégítés címén. A munkaviszony megszüntetésekor a munkabért és az
egyéb járandóságokat (így a végkielégítést is) az utolsó munkában töltött
napon köteles a munkáltató kifizetni.
Az álláskeresési járadék folyósítási
idejét annak az időtartamnak az alapul vételével kell megállapítani,
amennyit az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző négy év alatt
munkaviszonyban töltött. A folyósítási idejét úgy kell kiszámítani, hogy
öt nap munkaviszony egy nap járadékfolyósítási időnek felel meg. A folyósítás leghosszabb időtartama 270
nap. A folyósítás kezdő időpontját a
végkielégítés nem befolyásolja.
– Azt hallottam, hogy lehetőség van
a magán-nyugdíjpénztárból visszatérni az állami rendszerbe. Igaz ez?
– A jogszabály módosítása alapján
erre 2009. december 31-ig van lehetőség. Azok a magánszemélyek élhetnek ezzel, akik 2008. december 31-ig
betöltötték az 52. életévüket, és annak
idején önkéntesen választották a magán-nyugdíjpénztárba való belépést.
Az átlépési szándékot annál a pénztárnál kell bejelenteni, ahonnan távozni kíván, de ha már kapott a pénztári tagságára tekintettel juttatást innen, akkor azt vissza kell fizetnie
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Gödöllői portrék – Kresz Albert

iskola volt, ugyanis szinte minden témában kellett fényképeket készítenem;
rengeteget tanultam ekkoriban. Erről
egy történet: egy cikkhez kellett fotókat
illusztrálnom, amihez kimentem az ut– Ekkor döntött úgy, hogy a továb- cára és elkezdtem a sétáló, kézen fogva
biakban a fotózásnak szenteli az andalgó párokat fényképezni. Termééletét?
szetesen engedélyt nem kértem erre, ak– Ilyen könnyen azért nem ment. koriban a személyiségi jogokat még
Akkoriban még két helyen – Győrben és nem vették olyan szigorúan, mint ma. A
Budapesten – dolgoztam, mint textilter- képek megjelentek, nagy siker. Később
vező. Amikor azonban ki akartak ne- kiderült, hogy az egyik fényképen szevezni osztályvezetőnek, azonnal fel- replő lánynak az eljegyzésébe került a
dolog, amikor a vőlegénye kezébe vette a
lapot és ott meglátta
egy másik férfival.
Akkor fogadtam meg,
hogy a jövőben mindig engedélyt kérek,
ha valakit lencsevégre
akarok venni. Ettől az
incidenstől eltekintve csodálatos időszakot töltöttem el a lapnál; az 1966. évi
áprilisi számban pélKresz Mária, Kresz ALbert és Remsey Flóra
dául 85 darab fotóm
mondtam. Budapesten az utolsó 3600 jelent meg.
forintomon vettem egy 300-as teleob– Ezt követően viszont szabadúszó
jektívet, így a főiskolás évekhez hason- fotográfusként tevékenykedett…
lóan ismét a koplalás időszaka köszön– 1969-ben jöttem el a magazintól és
tött rám, de az alkalmi munkák és az is- egészen 1977-ig szabadúszóként dolmerősök segítsége révén talpon tudtam goztam. Nem panaszkodhattam, hiszen
maradni.
a nevemet már ismerték, így számos új– Könnyen el tudott helyezkedni, ság kért fel arra, hogy készítsek számukmint fotós?
ra felvételeket. Volt olyan hónap, hogy a
– Egyáltalán nem. Jártam a szerkesz- magyar sajtóban 100-110 képem jelent
tőségeket, de általában páros lábbal rúg- meg. Emellett számtalan könyvben és
tak ki, mígnem az akkor induló Ifjúsági animációs filmben is felbukkantak műMagazin fotóst keresett, én pedig meg- veim, illetve végigfotóztam a kor beatfeleltem nekik. A lap számomra nagy együtteseit is. 1978-tól viszont a méltán

Objektíven a világ
Október 10-én nyílt meg Gödöllőn Kresz Albert fotóművész
Fénykép-Etűdök című kiállítása,
mely egy több mint négy évtizedes fotóművészi, fotóriporteri
életművet igyekszik bemutatni.
A tárlat apropóján beszélgettünk
a Balogh Rudolf-díjas művésszel,
aki felelevenítette pályafutásának legfontosabb állomásait.
– Textiltervezőként kezdte az életét,
fotóművészként folytatta/folytatja.
Hogy történt mindez?
– Gyerekkoromtól kezdve érdekelt a
művészet, a rajzolás világa, így a textiltechnikum után egyenes út vezetett a
Magyar Iparművészeti Főiskolára, ahol
1962-ben szövöttanyag-tervező szakon
végeztem. Ekkoriban a fényképezés
még csak hobbi szinten jelentkezett nálam; elsősorban a tervezés egyes munkafolyamatainál kattintgattam a gépet.
A változás 1965-ben következett be. Ekkoriban Budapesten laktam, egy albérletben, ahol, ha kinéztem az ablakon,
egy szétlőtt tűzfalat láttam magam előtt.
Erről a környezetről aztán készítettem
egy sorozat fényképet, amit egy MTI-s
ismerősöm – akit még a főiskolás évek
alatt ismertem meg – megnézett, majd
azt mondta: a Magyar Fotóművészek
Szövetsége képsorozat-pályázatot hirdetett, miért nem jelentkezel? Elgondolkodtam a dolgon és mivel veszítenivalóm nem volt, beadtam a képeket. És
láss csodát, meg is nyertem a versenyt.

15 év után is talál újdonságot a Sisi kör

Bár a baráti kör tizenöt éve kutatja az Erzsébet királynéhoz
kapcsolódó információkat, e fák ültetése
számunkra is újdonság. A tisztelgés
virágait ezúttal is elhelyezik az önkormányzat, a királyi kastély, az Erzsébet
királyné Szálloda képviselői. Örömünkre más civil szervezetek is csatlakoztak hozzánk, várjuk a Gödöllői
Királyi Kastély Barátainak Egyesülete tagjait. Természetesen örülnénk,
ha az előző évekhez hasonlóan eljönnek a gödöllőiek az Erzsébet-napi
megemlékezésre.
– Ez minden évben egy nagyszabású rendezvény, amit a királynéhoz méltó külsőségek mellett rendeznek meg. Ezt az idén is sikerül
biztosítani?
– Az egyesület, sok más gödöllői
civil szervezethez hasonlóan kap támogatást. De évek óta számíthatunk
az egyéni adományozókra is.
A baráti kör a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásából kapott pénzt az idén is a megemlékezésre költi, köszönjük a felajánlásokat, és jövőre is számítunk rá.
A Sisi Baráti Kör adószáma:
18665790-1-13.

Erzsébet napi különlegességek
Másfél évtizede tartott először
Erzsébet-napi megemlékezést
a Sisi Baráti Kör Gödöllőn. Valójában azt a hagyományt elevenítették fel, hogy a Monarchia idején, ha a szeretett királyné névnapján itt tartózkodott, díszkivilágítást rendeztek
a településen.
– Hogyan ünnepelték akkoriban a
királynét?
– Természetesen villamosáram
még nem volt, de gyertya, mécses
igen, azokat tették az ablakokba,
hogy a pislákoló fénnyel köszöntsék a
felséges asszonyt.
Sötétedéskor cigányzenekar osont
a királyné kertjébe, hogy szerenáddal
kedveskedjenek az ünnepeltnek –
mondta lapunknak Szabó Margit, a
Sisi Baráti Kör titkára.
– A baráti kör tagjai minden
évben, más-más ünnepi műsorral
emlékeznek meg Erzsébet-napon.
Az idén milyen programmal készülnek?

– Szerenádot adunk mi is, csak egy
kicsit másként. Ezúttal is a kastélyban, a Barokk színházban lesz az öszszejövetel. A Sisi Baráti Kör idei
megemlékezésén először dr. Katona
Tamás történész, ny. államtitkár méltatja a királyné a magyarok életében
betöltött helyét, jelentőségét. Ezt követően Farkas Imre: A királyné rózsája című operettjéről lesz szó. A Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgató
asszonya, Gyürey Vera hozzájárult,
hogy az 1935-ben a gödöllői kastélyban forgatott, A királyné huszárja című filmből levetítsünk néhány részletet a zártkörű rendezvényen, amit
november 15-én tartunk.
– Hagyomány, hogy az ünnepség
az Erzsébet-szobornál kezdődik,
így lesz ez az idén is?
– A koszorúzás az idén is 13.15
órakor kezdődik az Erzsébet parkban,
ahol dr. Krassay László alpolgármester, aki civilben erdőmérnök, beszél majd a királyi pár 25 éves menyegzőjére ültetett gödöllői nászfákról.

népszerű IPM Alfa fényképésze lettem
főállásban, ahol ugyancsak kiváló szakmai gárdával dolgozhattam együtt.
– Visszatérve a szabadúszós időszakra; ekkoriban számtalan magyar
hírességet is lencsevégre kapott…
– Sőt, egyesekkel barátságok is szövődtek. Meg kell említenem Latinovits
Zoltán barátomat, akiről kiváló fényképeket sikerült készítenem. Ő gyűlölte a
felkészületlen újságírókat, én viszont –
ezzel tisztában léve – „tudással felvértezve” kerestem fel a színészt, aki valami oknál fogva megkedvelt és viszont.
Számtalan boldog beszélgetős órát töltöttünk el egymás társaságában, de sajnos nem eleget. De ugyanezt mondhatom ez a kiváló Kossuth-díjas íróról,
Tersánszky Józsi Jenőről is.
– Üde színfoltját jelentik munkásságának a hanglemezborítók fényképfelvételei is…
– A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat megbízásából körülbelül 120 bakelitlemez borítójáért vagyok felelős. Ennek
a felkérésnek annak idején nagyon megörültem, hiszen a komolyzene mindig is
központi szerepet töltött be az életemben. Kihívást jelentett, hogy a muzsikát
hogyan lehet a fotóművészettel illusztrálni. A mű meghallgatása után először a színvilág alakul ki bennem, majd
a forma, végül pedig meg kell keresni az
adott „témát”, ami nem is olyan könnyű.
Emlékszem, hogy a kétszeres Kossuthdíjas Ferencsik János karmestert azért
tudtam az otthonában lefotózni, mert
tetszett neki az a borító, amit Haydn
Medve-szimfóniájához készítettem. A
zenénél maradva: Arthur Rubinstein,
Lamberto Gardelli, Szjatoszlav Richter,
Cziffra György, Kocsis Zoltán, Ránki

Dezső, Schiff András, Kadosa Pál és
más zenei kiválóságokat is sikerült lefotóznom, melyek a mostani kiállításon is
láthatóak. Erről megint egy történet jut
az eszembe: újságírói végzettség hiányában beírattak a MUOSZ iskolájába.
Természetesen igen „foghíjasan” látogattam az intézményt, mivel rengeteg
munkám volt. Egyszer rajta is kaptak a
lógáson és kérdezték, hogy merre jártam. Amikor közöltem, hogy a világhírű
zongorista, Arthur Rubinstein budapesti
főpróbáját fényképeztem, elkerekedett a
szemük.
– A fotózás mellett tanította is a
szakmát…
– 1994-től nyolc éven át voltam a
SZIE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének tanára; igyekeztem azt a rengeteg tudást átadni a tanítványaimnak,
amit több évtized alatt halmoztam fel
magamban. Örömmel tölt el, hogy
számtalan tehetséges diákot – most már
fotóművészt – sikerült elindítanom a pályán; külön öröm, hogy közülük sokan a
mai napig tartják velem a kapcsolatot és
tanácsokat kérnek.
– 1971-től számtalan kiállításon –
csoportos és egyéni – csodálhatták
meg az érdeklődők a műveit. Jelenleg
min dolgozik?
– Pillanatnyilag a folyók, hidak,
hajósok, vízimolnárok és halászok
védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak a szobrait igyekszem Magyarországon megörökíteni. Eddig körülbelül 450 műemléket térképeztem fel,
de szerény becsléseim szerint ezek
száma az 1000-t is meghaladhatja.
Hogy ezután mi lesz? Még nem tudom, de hogy fényképezni fogok, az
-chbiztos.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Teleki Pál születésének 130.
évfordulójával kapcsolatos rendezvényeinkre.
–2009. november 6-án (pénteken) 17 órai kezdettel a
Premontrei Gimnázium (Egyetem tér 16.) „B” épületében rendezzük
meg a hagyományos estünket. Az est előadója dr. Kapronczay Károly,
ny. múzeumi főigazgató, történész lesz. Előadásának címe: Teleki Pál
és a lengyel menekültek Magyarországon. Az est folyamán bemutatjuk
a kirándulásunkon készült felvételeket. Lehetőség nyílik az egyesületbe
történő belépésre, a tagdíjak, támogatások befizetésére.
Teleki Pál vandálok által elpusztított szobra visszaállításának költségeire közadakozást szervezünk. A felajánlott összeg:
– átutalható a 11600006-00000000-03546659 számlaszámunkra („a
szobor visszaállítására” hivatkozással),
– munkaidőben befizethető a Premontrei Gimnáziumban,
– hagyományos estünkön is befizethető, illetve elhelyezhető a
perselyben.
Minden támogatást köszönettel fogadunk!
–2009. november 8-án (vasárnap), 12 órakor koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk a gróf Teleki Pál téren. (A Művészetek Háza
parkolójából díjmentes autóbusz indul 11.40-kor az egyetemi út bejáratánál lévő Volán-megállót érintve a térre, majd a megemlékezés után
vissza.)
Köszönjük szépen a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását. A befolyt összeget Teleki Pál szobrának visszaállítására fordítjuk.
Honlapunkon (www.telekipal.hu) részletesen, naprakészen tájékozódhatnak híreinkről, rendezvényeinkről, kirándulásainkról, kiadványainkról.

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
Tiszteletbeli kéréssel fordulok
több utastársam nevében a Gödöllőn közlekedő helyi járatokkal kapcsolatban, valamint a
helyközi buszokkal kapcsolatban!
A helyi járatok több esetben 510 perccel hamarabb vagy később érkeznek a jelzett megállóhelyekre. Saját bőrömön tapasztaltam, hogy a Gödöllő,
Hegy utcai járat október 23-án
12.57 helyett 12.50-re érkezett
a Radnóti Miklós utcai megállóba, a következő járat pedig
csak 15 órakor érkezik.
A másik észrevételem pedig,
hogy az utasoknak való jegyet
nem adják oda a buszvezetők,
vagy ha kapunk is, akkor csak

A Teleki Pál Egyesület elnöksége

a fele értékűt adják, amit viszszakérnek az utastól a leszállásnál!
Ezen az alapon már értjük,
hogy miért van ilyen ritka járat
közlekedés egy 5 km-es szakaszon, amin a Volánbusz Rt. szerint nem éri meg sűrűbben indítani a járatokat.
Elég sokat utazom, számtalan
esetben hallottam, hogy a
buszvezető mobiltelefonon értesíti a többit, hogy ha ellenőrök vannak.
Pálinkás Benőné, Gödöllő
Tisztelt szerkesztőség!
Nemrég megjelent lapjukban
egy írás az őszi füstöléssel,
égetéssel kapcsolatosan. Tudom, hogy sokan sajnos nem
tartják be a rendeletet, de azért
ma már sokkal jobb a helyzet,

mint néhány évvel ezelőtt.
Egyre többen gyűjtik össze és
teszik zsákokba, vitetik el a
lehullott leveleket.
Igaz, nálunk is van néhány lakó, aki továbbra is elégeti, de
volt már, akire rászóltunk, kedvesen figyelmeztetőleg, hogy:
„Oltsa el, nehogy valaki feljelentse!”, és bár morgott az illető, azóta nem éget, hanem
bezsákolja az avart, meg az apróbb ágakat.
Lehet nevelni az embereket,
bár nem könnyű. Ehhez azonban kellett, hogy legyen egy
rendelet, amire lehet hivatkozni. Azzal azonban én is egyetértek, hogy azoknak, akik intézkedhetnek, sokkal jobban oda
kellene figyelni az ilyen égetésekre, nemcsak akkor, amikor
tragédia történik miattuk.
Feketéné
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

„De a szívem indiai
Vagyis: Phir bhi dil hai Hindustani – Rádzs Kapúr, a nagy indiai színész, aki nálunk is sztár
volt, énekelte ezt az 1955-ben
bemutatott 420-as urak című
filmje slágerének refrénjében.
Joshi Bharat, az indiai származású
sorselemző, akit mint gödöllői lakost
régebben ismehetünk annál, mint
hogy televíziós műsorvezetőként az
egész ország megismerte, a róla készült, most megjelent könyvben elmondja: tizennyolcszor látta Rádzs
Kapúr egyik filmjét. Gyerekként, ha
volt némi aprópénze, no meg szabadideje: irány a mozi! Akadt néznivaló,
hiszen Indiában átlag háromszor anynyi filmet forgatnak, mint Európában
és az Egyesült Államokban együttvéve.
„Indiában nincs nagyobb valaki a
színésznél. Minden fiatal az akar lenni” – mondja Joshi Bharat a könyvben, s beszámol róla, hogyan történt,
hogy neki sikerült is valóra váltania
az álmát.
Megismerhetjük szavai nyomán az
indiai hétköznapokat, a tisztes szegénységben élő emberek körülményeit. Hogy az előkelő bráhmin
kasztba született, nem jelentette,
hogy dúskáltak a földi javakban, ellenben azt igen, hogy közel kerülhetett a spiritizmushoz. Látnokokat, jövendőmondókat, tenyérjósokat tud-

hat a felmenői között. Benne is megmozdult az érzés: mintha bizonyos
dolgokat már előre sejtett volna. Felnőve azonban a színészi vágyakat,
látnoki képességeket háttérbe szorítva először is kenyeret kellett keresnie. Bérszámfejtőként dolgozott, esti
egyetemen közgazdasági tanulmányokat folytatott.
A fennmaradó kevés időben hódolhatott szerelmének, a színháznak. A
szerencse újra és újra rámosolygott:
játszott mozifilmben, játszott tévéfilmben. Tagja volt színjátszó csoportnak, majd egy bábcsoportnak.
Bábszínész lett. Ez utóbbi hozta magával, hogy Európába utazhatott.
Számos országban vendégszerepeltek. Elnyert egy svédországi ösztöndíjat, majd egy magyarországit. Élhetett volna Svédországban, de ő másként döntött. „Az áruházak Svédországban mutatósabbak voltak, mint
Budapesten, de itt sokkal jobb volt az
emberek között lenni, mint ott…”
Hogy miért volt jobb? Erről sokat
olvashatunk a könyvben, újfent tapasztalva, hogy a messziről jötteknek
sokkal rokonszenvesebbek vagyunk,
mint mi magunknak.
Nem csupán életének alakulásába,
sorsának várt vagy váratlan fordulataiba avat be Joshi Bharat. Megismertet, legalább nagy vonalakban az indiai kultúrával, az indiai irodalom
klasszikusaival. Sokat foglalkozik a

különböző vallásokkal, azzal, hogy
azok miben különböznek egymástól,
s ugyanakkor hogyan kapcsolódnak
össze.
Tizenöt éve magyar állampolgár,
aki haza, Indiába már csak vízummal
utazhat. Azonban gondolkodása, s
ebből fakadóan a cselekedetei megmaradtak indiainak. Az élet örök körforgás, vallja. Meg: a létnek célja,
értelme van.
A könyv vége felé néhány tantörténetet olvashatunk, melyekben a
fentieket bizonyítja. Legvégül pedig
beszél mostani televíziós munkájáról,
arról, hogyan adhat tőle nagyon
eltérő egyéniségű embereknek tanácsot, hogyan nyújthat nekik segítséget. Nem olyan nehéz. „Csak” mintegy családtagjukká kell válnia.
- nád (Fehér Gyula: Joshi Bharat)

Születésnapi koncert a SZIE csarnokban

Sztárokkal ünnepelt a Talamba
Nagysikerű koncerttel ünnepelte
fennállásának 10. évfordulóját a
Talamba Ütőegyüttes október
28-án a Szent István Egyetem
sportcsarnokában. A teltházas
rendezvényen azok a vendégművészek is felléptek, akik az elmúlt
egy évtized alatt színpadra álltak
az együttessel. A koncerten már
kapható volt a zenekar jubileumi
cd-je is.
Fergeteges sikert aratott a Talamba Ütőegyüttes születésnapi koncertsorozatának gödöllői programja. Városunk közönségének ráadásul különleges élményben lehetett része, hiszen az itt be-

mutatott teljes programmal Gödöllő
mellett csak Debrecenben álltak színpadra. A meghívott vendégművészek:
Pécsi Ildikó, Fábián Juli, Bebe, Németh Kristóf és Varnusz Xavér csak
ezen a két estén léptek fel, az együttes
„két szülővárosának” közönsége előtt.
Bár a Talamba rajongók már megszokták, hogy minden egyes előadáson
igazi zenei csemegét kapnak, most mégis sokaknak tudtak újat nyújtani, hiszen
a főiskolás évek kezdeti bohóckodásaitól egy különleges időutazás részeseként jutottak el napjainkig, s bizony, ennek az időszaknak az elején még csak
egy-egy koncerttel mutatkozott be városunkban az öt fiú.
Nem volt egyszerű feladat ennyi
stílust egy fellépésre összerakni, de a
program tökéletes képet adott arról, milyen sokszínű az a paletta, amiről összeállítja egy-egy koncertjét a Talamba.
A Shy Guys paródia – eleve a parodizálás – ugyanúgy része az elmúlt 10

évnek, mint a You Can Call Me Al Fábián Julival. Varnus Xaver előadása
egyben a múltnak és a jelennek is része,
a Szivárvány havasán című ballada pedig, ami 2011-re készül el teljesen, és
ami egy nagyszínházi
produkció lesz majd, nem
csak a jelent, hanem a jövőt is megjelenítette ezen
az estén.
Nem egy általános Talamba koncert részese lehetett
tehát a közönség, amilyet
egész évben játszik az
együttes és mindenki
megtekinthet, hanem egy
kifejezetten Debrecennek
és Gödöllőnek készült programnak.
Debrecennek, ahonnan jöttek, és Gödöllőnek, ahol jelenleg dolgoznak. Beszélgetésekkel, videókkal elevenítették fel
az emlékeket szerdán este a SZIE sport-

csarnokában. Az ünnepi koncerten már
megvásárolható volt az együttes jubileumi, Bábel című cd-je is, amire azokból
a dalokból készítettek összeállítást, melyek a leginkább közel állnak az együttes tagjaihoz.
Gödöllő után most egy harminc, ifjúsági

koncertből álló turnéra indul az együttes, aminek a zárásaként Miskolcon és
Balmazújvárosban hallhatja majd a közönség a születésnapi koncertet.
De, ahogy azt már megszokhattuk,
most sem csak egy dologra koncentrálnak a fiúk, s ha már lezárják az elmúlt tíz
évet, miért is ne kezdenék meg második
közös évtizedüket valami újjal, valami
sokkal nagyobb volumenű dologgal,
mint amit korábban csináltak?!
Mivel a hazai sikerek után az együttes nemrég külföldön is nagy tetszést
aratott, most ismét a nemzetközi poron-

A kastély is bekapcsolódik az eseményekbe

Múzeumok Őszi Éjszakája
A nagy sikerű nyári Múzeumok
Éjszakája után idén első alkalommal november 14-én megrendezik a Múzeumok Őszi Éjszakáját.
Az esemény a Múzeumok Őszi
Fesztiváljának záróeseményéhez igazodik, s a rendező kulturális tárca szeretné, ha ebből is
hagyományt teremthetnének. A
Gödöllői intézmények közül a királyi kastély kapcsolódik be a
rendezvénysorozatba.
A kezdeményezés hátterében a nyári
Múzeumok Éjszakája rendkívüli sikere
áll, illetve azok a felmérések, melyek azt
mutatják, hogy közönségigény mutatkozik évente több, „Múzeumok Éjszakája-típusú“ rendezvényre.
Az ország valamennyi régiójában több
tucat múzeum szervez az érdeklődőknek programokat a szeptember 28-a óta
zajló Múzeumok Őszi Fesztiváljának
záró hétvégéjén, a Múzeumok Őszi Éjszakáján. Budapesten 30, vidéken 47
múzeumban lesznek meghosszabbított
programok ezen a szombati estén. Minden résztvevő intézmény külön támogatást kapott a program megvalósításához.

Hasonlóan a júniusi Múzeumok Éjszakájához, a látogatók egy jegy megvásárlásával a november 14-i eseményhez
kapcsolódott összes múzeum programjain részt vehetnek. A jegyekből származó bevételt a csatlakozott intézetek kapják.
A Múzeumok Őszi Éjszakáját új időszaki kiállítással köszönti a királyi kastély.
Ezen az estén nyílik meg ugyanis az Erzsébet királyné és a divat című tárlat,
melyen festmények, fényképek, reprodukciók, eredeti ruhadarabok, valamint
Czédly Mónika, a D’Elia szalon vezető tervezője által újraálmodott, és a XIX.
századihoz hasonló anyagokból, aprólékos munkával rekonstruált ruhák segítségével mutatja be, a királyné utolérhetetlen eleganciáját.
A kiállításhoz kapcsolódóan november
14-én divatbemutató lesz 20 órakor a
kastély dísztermében, Inspirációk Erzsébet királyné ruháira címmel, Czédly
Mónika tervező kollekciójából. 21 órakor F. Dózsa Katalin művészettörténész, 21.30-kor pedig Czédly Mónika
mutatja be az Erzsébet királyné és a divat című kiállítást. Belépődíj ezen az estén: 1000.- Ft.

Egyfelvonásosok a Barokk Színházban
don szeretne bizonyítani. Ezúttal Szentpétervárra készülnek, ahol március 2028. között rendeznek egy zenei versenyt. A napokban erre is megkezdődik a felkészülés, mivel november
végéig el kell juttatniuk az ide szánt

programot a szervezőknek, akik a
zsűrizést követően hatvanegy együttesnek adnak lehetőséget a megmérettetésre. Lehet, hogy a 20. születésnapot már nemzetközi koncertturnéval
ünnepelik?
-jk-

Operabemutatók
Két egyfelvonásos vígopera, Donizetti Ritája és Cimarosa A karmester című művét mutatják be
szombaton a királyi kastély Barokk Színházában a Magyar Állami Operaház kamaraegyüttesének előadásában.
Ma ritkán játszott, könnyed és vidám
darabokat visz színre a rendező-koreográfus, Bata Rita.
Donizetti Ritája egyike a szerző
olyan műveinek, melyet nem megrendelésre, hanem kedvtelésből írt, s
a zeneszerző életében be sem mutatták. A történet egyszerű: Rita, a zsémbes fogadósnő kedvére basáskodik
második férjén, a mulya Beppón, míg
meg nem jelenik Rita elveszettnek
hitt első ura, Gasparo. Rita nem túl
boldog, mert Gasparo karakán férfi,
akinek jelmondata: „Az asszonyt jól
meg kell verni, de agyonverni nem

szabad!". A két férfi sorhúzással dönt
Rita sorsa felett.
Gasparo húzza a rövidebbet, Beppo rohanna visszanyert szabadságát
megünnepelni, Rita azonban megígéri, hogy megváltozik és ezentúl
mindenben Beppo kedvében fog járni. Gasparo pedig vígan folytathatja
vándorútját.
Domenico Cimarosa a XVIII. század második felének, Gaetano Donizetti
pedig a XIX. század első felének meghatározó itáliai komponistája. Mindketten termékeny szerzői éveket hagytak
maguk mögött, Cimarosának csaknem
hatvan, Donizettinek több mint hetven
dalműve maradt fönn.
A karmester műfaját tekintve nem
opera; a korabeli megnevezés intermezzónak nevezi, mint a „komoly operák“
szünetében előadott frissítőt. A műnek
tulajdonképpeni cselekménye sincs, egy
karmester zenekari próbáját mutatja be.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Magyar cserkészet
története 1910-től
napjainkig című
állandó kiállítás a
Gödöllői Városi
Múzeumban

Gödöllői Városi Múzeum
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.)

Tel: 28/422-002 és 06-20-469-0869
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÉS A DIVAT
Czédly Mónika ruharekonstrukciói
Időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY

2009. november 14 – 2010. január 3.
Erzsébet királyné kora legszebb asszonya volt, sudár alkatával, 173 cm-es magasságával, 50 cm-es derekával elbűvölte kortársait, és rajonganak érte ma is. A legelőkelőbb
párizsi, bécsi és pesti szabók
boldogak voltak, ha dolgozhattak számára. Nem követte
szolgaian a legfrissebb divatot, mindig átszűrte a saját ízlésén. Nem volt divatdiktátor,
de mégis sokan utánozták hajviseletét, lovaglóöltözetét. Festmények, fényképek sokasága őrizte
meg utolérhetetlen eleganciáját, amelyek alapján Czédly Mónika, a
D’Elia szalon vezető tervezője újraálmodta, és a XIX. századihoz hasonló anyagokból, aprólékos munkával rekonstruálta néhány viseletét.
A krinolinos, gyönyörű kosztümök betöltik a kiállítóteret, amelyet a királyné képeinek reprodukciói, öltözködési szokásainak ismertetése, és
néhány, az ő tulajdonából származó, eredeti ruhadarab egészít ki.
A kiállítás kurátora: F. Dózsa Katalin.
A Múzeumok Őszi Éjszakáján (2009. november 14.) a kiállításhoz kapcsolódó divatbemutató lesz 20 órakor a kastély dísztermében, Inspirációk Erzsébet királyné ruháira címmel, Czédly Mónika tervező kollekciójából.
21 órakor F. Dózsa Katalin művészettörténész, 21.30-kor pedig Czédly
Mónika mutatja be az Erzsébet királyné és a divat című kiállítást. Belépődíj ezen az estén: 1000.- Ft.

2009. november 7-én (szombat) 18 óra
a GIM-Ház kiállítótermében

A JAPÁN - MAGYAR JUBILEUMI ÉV 2009
KERETÉBEN
Kortárs japán kerámiák
Kortárs magyar textilek
Magyar keramikusok kamarakiállítása
A kiállítást köszöntik:
Dr. Gémesi György, Gödöllő város
polgármestere
Waketa Munihiro igazgató, Japán Alapítvány
Budapesti Iroda
Probstner János, a Nemzetközi Kerámia
Stúdió alapító igazgatója
A kiállítás védnöke:
Koichi Nakayama ügyvezető igazgató, SONY
Hungária Kft.
Megnyitja:
Südy Zoltán, volt tokiói magyar nagykövet
Közreműködnek:
Satoko Kakutani és Környei Zsófia
hegedűművészek
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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!

Rónay György (1913-1978)
Második osztályos gimnazista korától volt a gödöllői premontrei gimnázium tanulója 1924-től 1931-ig. A 2. osztálytól a 7. osztályig Oszvald Arisztid volt az osztályfőnöke, az
utolsó évben pedig Hermann Egyed. Mindvégig a konviktus lakója volt. Harmadik osztályban kezdte el rendkívüli
tárgyként tanulni a francia nyelvet. Majd az érettségi után
francia-magyar szakos tanárként végzett a bölcsész karon.
Érdekes, hogy ő, aki később oly sokat fordított franciából, a
francia irodalom jeles tolmácsolója és hazai megismertetője
lett, és ezért francia kitüntetést is kapott, a premontrei gimnáziumban szerezte meg ehhez az alapokat, franciából végig kettese volt.
Aktívan részt vett az iskola életében, sok közösségi feladatot vállalt. Az 1925-1926. évi iskolai értesítő a Jutalmazottak rovatban beszámol arról, hogy „N. N. nyugalmazott
táblabíró Rónay György III. B. o. tanulónak egy ezüst serleget adott az iskolai ünnepélyeken való lelkes szerepléséért...“ Az 1928-1929-es tanévben október 6-án délután az
ifjúság Isaszegre ment, ahol a honvédszobornál Rónay
György VI. osztályos tanuló „beszélt lelkesen a magyar
mártírokról”. Március 15-én pedig ő tartotta az ünnepi beszédet, melyben „korát meghaladó mély és bölcs gondolatokat tárt fel iskolatársai előtt”. Később már az intézet neves
poétájaként emlegették. Az 1930-1931-es Premontrei Értesítő teljes egészében közli egyik versét, ami az 1930. december 8-i iskolai ünnepségen hangzott el. Írt verset Szent
Imre herceghez, de a Kálmán herceg ás Erzsébet asszony című versét Resch Mihály, az iskola énektanára meg is zenésítette. 1931-ben érettségizett jelesen. Ez volt az 1924-ben
indult gimnázium első érettségiző osztálya. A július 1-jén
tartott szóbeli érettségi vizsgát személyesen tüntette ki jelenlétével Klebersberg Kunó kultuszminiszter. Rónay a
gödöllői művésztelep egyik tagjának, Remsey Jenő
Györgynek a Tűzrakó című verseskötetét kapta ajándékba.
Meghatározóak voltak számára a gödöllői évek. Fia, az
irodalomtörténész Rónay László is meleg szeretettel ír a gödöllői premontreiekről, neki is személyes jó ismerőse volt
édesapja összes tanára. Rónay György visszajárt a gimnáziumba, Zimándi Piusz a rend feloszlatása után is szinte csa-

ládtag volt Rónayéknál. Versben és regényben egyaránt sokat emlegeti Gödöllőt.
Gödöllő után egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyegyetem bölcsészkarán végezte, magyar–francia
szakon nyert tanári diplomát. 1945-től a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője.
1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből.
A Nyugat „harmadik nemzedék”-ének jellegzetes témái
szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Már rendszeresen
publikált különböző folyóiratokban, amikor 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovass Gyulával, Sőtér Istvánnal és Thurzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. Életművét elsősorban Babits Mihály példája inspirálta, de kezdettől hatottak rá az úgynevezett neokatolikus irodalom legnagyobb
alakjai is (mindenekelőtt Paul Claudel). Keresztút című regényének megjelenése után (1937) támadások pergőtüzébe
került, és évekig különböző álneveken írhatott csak tanulmányokat a katolikus lapokban. Költői fejlődésére hatást
gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása.
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Város–Kép

Pályáján az 1945 utáni években még több értéket közvetített. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért
felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. világháború
kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Mint esszéíró, elsősorban a Nyugat nagy nemzedékének íróiról rajzolt portrékat mint kritikus. Az olvasó naplója
címmel több mint egy évtizedig rendszeresen áttekintette a
kor magyar irodalmának legfontosabb műveit, legjellemzőbb törekvéseit. Különösen nemzedéktársairól rajzolt érzékletes, hiteles arcképet.
Műfordítói munkássága szinte minden európai nyelvre
kiterjedt, legjelentősebbek a magyar műfordítás történetének is fontos állomásait jelző tolmácsolásai, az úgynevezett
analitikus fordítás kiemelkedő darabjai. Jelentősek a műfordítás elméleti kérdéseiről írt esszéi. Mint gondolkodó a marxizmus és kereszténység koegzisztenciájának megteremtéséért fáradozott, ilyen irányú munkásságáért nemzetközi kitüntetésekben is részesült.
Rónay György diákkorában Az alkony éve című regényében Gödöllőt helyszínként szerepelteti. A főszereplő,
Szabó Miklós tíz-tizenkét esztendős korában a szüleivel járt
egyszer Gödöllőn, s kellemes emlékei maradtak a településről. Hatalmas szállót, pompás teret, előkelő várost őrzött
meg gyerekkori emlékezete. Mindig úgy gondolt Gödöllőre, mint a többi jó hírű, patinás külföldi nyaralóhelyre, mint
Badenra, Ischlre vagy Marienbadra, amelynek előkelő, kissé unalmas hangulatában egymásra talál az arisztokrácia és
a szerény polgárság. E kellemes emlékek hatására felnőtt
korában egyszer elhatározta, hogy Gödöllőn tölti a szabadságát. Ekkor persze csalódást okozott neki a város, nem azt
találta, amit várt. „Első érzése, amint kora délután végigbaktatott a városkán, a csalódottság volt. A tér kopaszodó
akácaival szegényesnek hatott, szélén félénken lapultak a
házak, az óránként elcsörömpölő villamos szomorú visszhangot vert köztük, s a park fölött időnként végigcsapott a
tehervonatok csüggedt sípolása. Az évek folyamán mintha a
királyi kastély is összezsugorodott volna, roppant palotára
emlékezett, s nem talált, csak tágas nyaralót, csukott zöld
zsalugáterokkal. A göcsörtös gyökerek közt halott leveleket
hintáztatva siklott tova a Rákos, ezt is nagyobbnak képzelte.
Túl a partokon széles, enyhén kaptató út vezetett az állomáshoz, mely előtt állandóan egy-két igáskocsi meg egy
ütött-kopott bérautó rostokolt, ennek az útnak az aljában is
patak csobogott, habot verve a zsilip lécei közt, a mocskos
tajték hátán elrongyolt levelek szikkadtak. A szálló még sárgább volt, nemrégiben mázolhatták be újonnan, ablakai vakon bámészkodtak a térre, melynek fáin túl, a tar ágakon át,
a mozi sivár, szürke, földszintes épülete látszott, s mellette
jobbról is, balról is boltok: fakó, unalmas vidéki szatócsüzletek. Csak az erdő volt szép, a roppant rengeteg, mely körülölelte a várost, sárga, vörös, barna áradatával hömpölyögve a hegyoldalakon – az erdő, mely valósággal lezúdult
a rendetlen utcákra, szétszórva a házakat s itt is, ott is szigeteket formálva köztük: parkokat, kerteket, ligeteket.” A
sárga szálló a múzeum épületében működött 1916-ig, az
Uránia mozi pedig a Szabadság térnek körülbelül azon a részén állt akkor, ahol ma az OTP van. Aztán különböző helyszínekre viszi szereplőit az író, a Gizella-fürdőhöz, a síneken túl a besnyői völgybe, a ma már nem létező százados
hársfasoron át a barokk templomhoz. Az író érzékletes leírásának köszönhetően megelevenedik előttünk a XIX. és
XX. század fordulójának kisvárosa, s úgy érezzük, hogy
szereplőivel együtt mi is ott sétálunk a régi Gödöllő fái alatt.
Forrás: G. Merva Mária, Írók és múzsák Gödöllőn

Eredetileg a Vatikánba szánta a Mag apoteózisát

Amerigo Tot Emlékére
Amerigo Tot (Tóth Imre) 2009ben lenne 100 esztendős.
Ezen kerek évforduló alkalmából az
Amerigo Tot Emlékév keretein belül
neves intézmények és civilszervezetek
bevonásával Budapesten és vidéken
számos tematikus kiállítást és előadást
rendeznek. Az események célja, hogy
bemutassa az elfeledett életművet, és
felhívja a figyelmet arra, hogy a kultúrát nem csupán megteremteni, hanem
ápolni is kell.
1909. szeptember 27-én született
Amerigo Tot (Tóth Imre) Fehérvárcsurgón. Érettségi nélkül vették fel az
Iparművészeti Főiskolára (akkor Mintarajziskola), a tanulás mellett a Piatnik
kártyagyárban dolgozott, és tagja volt
Kassák Lajos Munka Körének.
1931-ben felvételt nyert a Bauhausba, majd Berlinben és Olaszországban
folytatta tanulmányait. Az olasz fővárosban portré- és szobafestésből élt,
hajléktalanszállón lakott. Idővel sikerült ösztöndíjat szereznie a Római Magyar Akadémián és felvette az Amerigo
Tot nevet. Ekkor született alkotásain,
főleg portrékon és reliefeken a reneszánsz és az antik római és etruszk művészet hatása érezhető.
Az 1940-es évektől számos szobra
már az absztrakt művészet jegyében
született; a Kavicsasszonyok sorozat
darabjai és más figurális szobrai zömök, erős nőalakokat jelenítenek meg.
1946-ban a római Magyar Akadémia
tanácsadója lett, és bár hívták haza, inkább olasz megbízatásokat vállalt. Pályázott a vatikáni Szent Péter templom
bronzkapujára, 1948-ban pedig megnyerte a Termini pályaudvar frízeinek
pályázatát; a munkával 1953-ban készült el. A színes egyéniségű Tot a
munka mellett volt autóversenyző, dip-

lomata, koreográfus, sőt filmszínész is,
a Keresztapa trilógia második részében
az Al Pacino által játszott Michael Corleone egyik testőrét alakította.
Rómában halt meg 1984. december
13-án. A budapesti Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.
Hazai művei közül kiemelkedik a
Gödöllőn, a Szent István Egyetem aulájában található „A mag apoteózisa”
című dombormű, amelyről 1981-ben
így nyilatkozott: „A Magnak az apoteózisát akartam megcsinálni bronzból... A mag az egy általános gondolat,
nemcsak a mag, mint növény,hanem a
mag, mint kezdet, a biológia. Mint
gondolat összetartozik mag és föld és
nő...“
Mi a Mag apoteózisának a története?
Azzal kell kezdeni, hogy a korabeli beruházási előírások szerint a bekerülési
költség bizonyos százalékában képzőművészeti alkotásokat kellett rendelnie
a beruházónak. Az épület tervezője is
számolt ezzel. Több pályázatot írtak ki
a hatalmas falfelület művészeti célú,
méltó hasznosítására, ám
sikertelenül. Az egyetem
vezetése nem szeretett
volna valami sematikus
megoldást (például Magvető földműves) elfogadni. Amikor Amerigo Tot
megismerte a pályázatoz,
már kész volt a terv. Azt
ugyanis még 1970-ben –
a Vatikán kiírására – a
Szent Péter Bazilika utolsó kapujára készítette. A
sokat reformáló pápa, VI.
Pál tetszését nyilvánította
a pályázatról. Üdvözölte
az alkotás organikus,
plasztikai formarendjét,
gondolati tartalmát. A
megbízást, szerencsénkre, mégsem Amerigo Tot
kapta meg a vatikáni
megrendelőktől.

Megemlékezés a hőseinkről

Halottak napján

Gödöllő város önkormányzata október 30-án, pénteken halottak napi megemlékezést tartott a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol műsorral és koszorúzással tisztelegtek az áldozatok emlékének. Madarászi
László, Bucsyné Prém Katalin és Rehorovszky Gábor irodalmi műsora
után Pintér Zoltán alpolgármester mondott beszédet.
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Steve Irwin

Állati dolgok

készült. Durrell feleségével együtt tanított meg minket
„Az amatőr természetbúvár” könyvével és sorozatával,
hogy nem kell Afrikába utaznunk, ha
az élővilágot szeretnénk kutatni, hiszen
kertünkben ugyan olyan izgalmas
dolgok történnek nap mint nap, mint a
szavannákon, vagy az esőerdőkben.
Igaz, mindez kicsiben. Arra tanított,
hogy előbb szeressük meg saját környezetünket, és tanuljuk meg azt tisztelni, hiszen csak így fogjuk megérteni, hogyan is működik a Földön
az élet. A kertünkben található han-

Sir David Attenborough

Az első felfedezők
egyike Charles Darwin
volt, aki tudományos
vizsgálataival
akkor
még nem aratott felhőtlen sikert. Sőt! Az egyház kitagadta miután le
merte írni, hogy az ember és a majom igen szoros rokonsági kapcsolatban vannak, vagy hogy
az életet az evolúció befolyásolja. Galapagoson
történt kutatásai egykor
eretnekségnek számítottak, ma pedig az evolúciókutatás alapját jelentik. Darwinnak akkor még fogalma
sem volt mi is az a DNS-lánc, de kutatásai eredményét ma már mindenki
(majdnem mindenki) elismeri. És bizony a DNS-vizsgálatok alá is támasztják, hogy a ma élő ember és
csimpánz több mint 98 százalékban
Gerald Durrell

genetikailag megegyezik. Sokan legyintenek, hogy Darwin elméletei
megdőltek, de ne felejtsük el, ő már
az 1830-as években megmondta azt,
amire a tudomány csak az 1970-es
években kezdett rájönni! Ha ezt a 150
évet nem a támadásra és tagadásra
használta volna fel az emberiség, lehet, hogy ma sokkal többet tudnánk
fejlődésünkről és Földünk élővilágáról.
A mai kor zoológusai, tudósai már
sokkal nagyobb hírnévnek örvendenek. Korunk egyik legnagyobb elismeréssel bíró természetvédője David
Attenborough, akiről elmondható,
hogy generációk százait nevelte Földünk védelmére. A brit természettudós már több mint 50 éve készíti filmjeit, és elmondható, hogy mindegyik
nagy népszerűsgnek örvendett. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön,
Az élő bolygó, Az első édenkert,
majd az Antarktiszt bemutató Élet a
fagyban című sorozat. Legutóbbi sorozata az állatok egyes osztályait mutatta be a rovaroktól egészen az emlősökig.
Talán sokaknak mosoly ül az arcára, amikor Gerald Durrell nevét említjük. Ő elsősorban regényei révén tanított minket emebereket meg a természetünk védelmére. A „Családom és
egyéb állatfajták“ regénye a mai napig bestseller, és e könyvéből film is

gya, vagy cinke ugyan úgy az élővilág része, mint az esőerdő, és az egyik
csak úgy mentehtő meg, ha a sajátunkat is védjük, gondozzuk. Megtanított
arra, hogy a nagyvárosi betondzsungelben is rendkívüli élet van, sőt sokszor még izgalmasabb is, mint az erdőkben. Mindössze ki kell nyitni a szemünket és
figyelnünk kell.
A természet beköltözik otthonunkba, még akkor is, ha mi ez
ellen mindenféle
vegyszerrel védekezünk is, és
bár a nemkívánt
„tolakodókat”
egy időre sikerül
száműznünk, a
csatát soha nem
mi nyerjük meg, maximum a vegyszerekkel saját magunk egészségét
károsítjuk. Talán azt kevesen tudják,
hogy Gerald Durrell volt az első, aki a
kipusztulóban lévő állatfajoknak menedéket létesített Jersey szigetén,
ahol állatkertje a mai napig működik,
felesége Lee Durrell vezetése alatt.
Nekik köszönhetően a természetből
már eltűnt állatfajok menekültek meg
a teljes kipustulástól, majd később te-

Nem csak kertészeknek

Természetes védekezés

Földünk védelmezői
Melyik gyereknek nem álma,
hogy felnőttként bejárja a Földet és nagy tudósként tanulmányozza az állatokat. Ma már
az égi csatornáknak köszönhetően nem is kell messzire utaznunk, ha megszeretnénk ismerni egy-egy távoli földrész
élővilágát. Persze ilyenkor is
irigykedve nézzük azokat a tudósokat, biológusokat, akik ott
lehetnek és élőben nézhetik
végig a zebrák vándorlását az
afrikai szavannán, vagy Ausztráliában figyelik a koalák és
kenguruk életét, vagy esetleg
az Antarktiszon vizsgálják hogyan nem fagy meg a pingvin
tojása a mínusz 20 fokban.
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lepítették vissza őket saját életterükbe.
A mai természetvédőkről elmondható, hogy igazi sztárok. Gondoljunk
csak a nemrégiben elhunyt Steve Irwinre, akit mindenki az ausztrál krokodilvadászként ismert világszerte.
Igazi veszélyeknek tette ki magát,
amikor mérgeskígyókkal, pókokkal,
vagy krokodilokkal viaskodott. Igaz, mindig
hozzátette, ezt senkinek
nem ajánlja, hiszen ő ismeri ezeket az állatokat.
Halálát egy tüskésrája
okozta, ami mérges tüskéjével szíven szúrta.
Ma a brisbane-i állatkert
őrzi nevét, amit feleségével ő alapított, és Gerald Durellhez hasonlóan a kihalóban lévő állatfajok megmentésén
fáradoznak. Neki köszönhető, hogy Ausztrália megtanulta szeretni
és tisztelni saját, a világon egyedülálló állatvilágát, és hogy
több erszényest sikerül megmenteni a
teljes kipusztulástól.
Természetvédő bárki lehet, és szerencsére egyre többen jönnek rá, hogy
szükséges Földünk és rajta minden
élőlény védelme. Kertünk ugyanúgy
a természet része, és csak rajtunk múlik, hogy gyermekeinknek mit adunk
át. Egy haldokló Földet, vagy egy élő
bolygót. A ma természetvédői a televízión kerszetül sokat segítenek nekünk, de a munka nagyobb része a
mienk.
Charles Darwin

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 7-8.:

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 06-20-945-7816
Mogyoród, Temető u. 20.

Most, hogy fenyeget az influenza, és mindenki az oltásokra
bíztat minket, nem árt a megelőzésre gondolni. Persze egyszerű megoldás a C-vitamin
tabletta és különböző multivitaminok beszedése, de azért ne
feldekezzünk el a természetes
megoldásokról sem! És míg
gyűjtögetjük a természet ajándékait, addig is kint lehetünk a
természetben.
Egyik talán legismertebb gyógynövény a csipkebogyó. A csipkebogyó
értékes C-vitamin forrás, a narancsnál
például 20-szor több C-vitamint tartalmaz, ezen kívül értékes antioxidáns.
Ha a rózsát a terméséért neveljük,
viszonylag nagy gyümölcsöt hozó,
magas C-vitamin tartalmú fajtát válasszunk! Olyan, a betegségekkel és
kártevőkkel szemben ellenálló rózsát
keressünk, melyet gondozása során
nem kell kémiai szerekkel permeteznünk! A Rosa rugosa fajok fajtái kitűnő választásnak bizonyulnak, ha jó
minőségű csipkebogyót szeretnénk.
Emellett mutatósak is, ültessük akár
sövényként, akár egymagában. Virágainak pompás az illata, ezért nem
csoda, ha kísértésbe esünk, hogy lenyessük, és vázába tegyük valameny-

nyit. Jó, ha sikerül leküzdenünk ezt a
kísértést, mert minél több virágot vágunk le, annál kevesebb csipkebogyónk terem.
A csipkebogyó az első őszi fagyok
idején érik be. A termés színe változó,
de általában elmondható, hogy a narancssárga színű még nem egészen
érett, míg a sötét mélyvörös már túlérett. Jóllehet a túlérett bogyó édes,
C-vitamin tartalmának nagy része ekkorra elvész.
A csipkebogyó tápértéke akkor a
legmagasabb, ha leszedése után azonnal felhasználjuk. Csipkebogyótea
készítéséhez a kocsánynál vágjuk le a
termést, vágjuk félbe, majd távolítsuk
el a magokat és a szőrös magbelet!
Apró csipkebogyó esetén ez eléggé
fárasztó munka lehet, ezért érdemes a
legkisebbeket
gyümölcslekvárnak
félretennünk. Ezeket nem kell kimagoznunk vagy kivájnunk. Különösen
finom a vegyes, fele-fele arányban
csipkebogyóból és almából készült
gyümölcslekvár.
Az alábbi recepthez üveg- vagy zománcozott edényt használjunk. Tisztítsuk meg a csipkebogyókat ugyanúgy, mintha a fent írtak szerint csipkebogyóteát készítenénk, majd a bogyókat tegyük két órára hideg vízbe.
Két órán keresztül vízben, lassú tűzön
főzzük. Szűrjük le, a levet tegyük félre gyümölcskocsonyához, zseléhez
vagy más receptekhez. Mérjük le a
pépet, majd minden csészényi péphez adjunk egyegy csésze barnacukrot.
Addig főzzük tovább,
amíg sűrű állagú masszát
nem kapunk. Öntsük a
masszát tiszta befőttesüvegekbe, majd zárjuk le
az üvegeket!
Ilyenkor érdemes szedni egy másik, C-vitaminban igen gazdag növényt,

a kökényt. A kökény (Prunus spinosa) Európában és hazánkban is gyakori gyógynövény. Ez a tüskés (tulajdonképpen tövises) cserje a szilva
egyik rokona.
Hegyoldalak, erdőszélek, cserjések, napfényes erdők növénye. Az 1-4
m magasra is megnövő cserje sötétszürke ágai hegyes tövisekben végződnek. Növekedése szabálytalan.
Lassú növekedésú, hosszú életű.A rövid hajtások tövisben végződnek.
Gyökerei messzire kúsznak, gyökérsarj telepeket képez. Kérge sötétszürke, később repedezik. Két virágrügy
fog közre egy hajtásrügyet. Kis méretű levelei elliptikusak, lándzsásak, fonákjuk rendszerint molyhos.
Virágzata apró, fehér, ötszirmú és a lombfakadás előtt nyílik. Bimbójából (kökényvirág), flores acaciae nostratis
vértisztító, fogyást elősegítő
teát főznek. (Érdekes népi
megfigyelés: A kökény virágzásakor hűvös, szeles, viharos
az időjárás.)
Termése apró, kékesfekete,
hamvas, csonthéjas vadgyümölcs. Szeptemberben érik.
Éretlen termésének húsa erősen fanyar ízű. Akkor érdemes gyűjteni a
gyümölcsöt, amikor a dér már megcsípte, ekkorra megpuhul, fanyarságából veszít, és enyhén édes íze lesz.
A termésekből készített lekvár, bor,
pálinka vagy likőr betegségek után
kiváló roboráló szer, immunrendszerés idegerősítő. Zsírcsökkentő hatású,
fogyókúra esetén nélkülözhetetlen.
Méregtelenítő és vértisztító hatása
miatt bőrkiütések megszüntetésére is
alkalmazhatjuk. Fájából sétapálcát és
golfütőt készítenek.
Kökénytea készítése: 1 evőkanálnyi szárított virágot 2 dl forrásban lévő vízzel leforrázunk, 20 percig állni
hagyjuk, majd leszűrjük. Naponta
3x2 dl tea fogyasztása ajánlott. Hólyag- és vesebántalomnál társíthatjuk
cickafarkfűvel, orbáncfűvel és aranyvesszővel.
Kökénylikőr: A fáradságos munkával leszedett kökényterméseket megmossuk és megszárítjuk. Kb. 1,5 kg
érett kökényt befőttesüvegbe teszünk,
1,5 kg cukrot teszünk hozzá, jól öszszekeverjük. 4-5 rúd fahéjjal, 2 rúd
félbevágott vaníliával ízesítjük, 40
százalékosra hígított gyógyszertári
alkohollal vagy igazi gyümölcspálinkával felöntjük. 5-6 hétig érleljük,
majd leszűrjük. A hideg téli napokon
1 kis pohárnyi kökénylikőr felmelegít, sült húsok mellé készített szószokba is tehetjük.
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A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Árverési hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet Gödöllőn, az Országalma utca 1. szám alatti
építési telek tulajdonjogának megszerzésére.
A 2901/4 helyrajzi számú, 1645 m2 területű, településközpont vegyes terület építési övezetbe sorolt
építési telek Gödöllőn, az Országalma utca 1. szám alatt, a Babati út és az Országalma utca sarkán található. Az ingatlan közművel ellátatlan. Az Országalma utcában, illetve a Babati út 2901/4 hrsz-ú telek előtti szakaszán
víz, elektromos energia, gáz és szennyvíz közművek találhatóak.
A telek kikiáltási ára: bruttó 13.300 Ft/m2, azaz bruttó 21.878.500 Ft.
Az árverés helye: Gödöllő, városháza (Szabadság tér 7. III. emelet 304. sz. helyiség)
Az árverés ideje: 2009. november 30., 16 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele: Bánatpénz címén a kikiáltási ár 20 %-ának megfelelő összeg befizetése a
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.
Jelentkezni lehet 2009. november 27-én 12 óráig a Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodáján, a III. em. 302. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529-253), aki az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad, illetve az ingatlan megtekintésére időpont egyeztethető vele.

Pályázati hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és költségelvű lakbérrel bérbe
adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott
személyek részére pályázatot hirdet
a Kossuth Lajos u. 52. fsz. 2. szám alatti 55 m2-es összkomfortos, 2 szobás,
Kossuth Lajos u. 60. III/11. szám alatti 55m2-es összkomfortos, 2 szobás,
Szent János u. 24. II/29. szám alatti 29 m2-es komfortos, 1 szobás,
Szent János u. 26. II/22. szám alatti 30 m2-es komfortos, 1 szobás,
Zombor u. 1. II/7. szám alatti 34 m2-es komfortos, 1 szobás,
Zombor u. 1. II/13. szám alatti 28 m2-es komfortos, 1 szobás,
Deák Ferenc tér 1. II/7. szám alatti 45 m2-es összkomfortos, 1 + fél szobás,
Deák Ferenc tér 2. I/3. szám alatti 46 m2-es összkomfortos, 2 szobás,
Deák Ferenc tér 2. III/15. szám alatti 60 m2-es összkomfortos, 1 + fél szobás,
Deák Ferenc tér 3. II/11. szám alatti 46 m2-es összkomfortos 2 szobás lakás
költségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez mellékelni kell az abban előírt dokumentumokat. A formanyomtatványok és a lakások bérbevételével kapcsolatban további információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodáján vehetők át.
A pályázatok benyújtásának feltétele: A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie az írásos pályázati tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: Gödöllő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
(Gödöllő, Szabadság tér 7.), Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyiségében hétfői
(8:00-18:00) vagy szerdai (8:00-16:30) napokon 2009. november 25-ig, 16 óráig.
A pályázatokat a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság javaslata alapján
a képviselő-testület választja ki.

Pályázat – ügyvezető igazgató
Gödöllő Város Önkormányzata a képviselő-testület
297/2009. (X. 15.) számú önkormányzati határozata alapján pályázatot hirdet a Gödöllői Távhő Kft. 2010. január
1-jétől betöltendő ügyvezető igazgatói tisztségére.
Az ügyvezető igazgató feladatát munkaviszony keretében fogja ellátni.
Megbízatása határozatlan időre szól.
Feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség, legalább három év szakmai
gyakorlat. Előnyt jelent a vezetői gyakorlat azonos vagy hasonló tevékenységet folytató gazdasági társaságnál, szolgáltatónál.
Jelentkezési határidő: 2009. november 15. A jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. I. emelet) lehet
benyújtani. A jelentkezőktől részletes szakmai önéletrajzot és motivációs levelet vár a kiíró.
Az ügyvezető igazgató megválasztásáról Gödöllő Város képviselő-testülete
hoz döntést a pályázatok értékelése alapján.

Karácsonyi vásár (Aranykapu)
a városi piacon 2009. december 1- 24-ig.
Árusításra jelentkezés : 06/30- 503-0777.
Kiadó irodák a városi piacon
Összesen 85 m2 alapterület, 6 db, 10-18 m2 közötti alapterületű
iroda kedvező áron kiadó.
Érdeklődni: 06/30-503-0777.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Dr. Gémesi György polgármester tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy novemberi fogadónapját
november 18-án, szerdán tartja.

2009. november 4.

Közérdek

Felhívás

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-jei hatállyal alapította Gödöllő Város
Önkormányzata. A Pest Megyei
Bíróság az 1999. január 15-én kelt
1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői
Kriesch Aladár utca 15-17.
Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak
ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz.
Célszerinti tevékenysége megfelel
a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység”, valamint „kulturális örökség
megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében közhasznú besorolású.
Legfőbb döntés hozó szerve a kilenc tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 3 fős felügyelő-bizottság látja el.
A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
alapján készült. Az üzleti év mérleg
fordulónapja 2008. december 31.
Adószáma: 18680968-1-13
1. 2008. ÉVI MÉRLEG - VAGYON
FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
7.027 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
7.027 eFt
2. 2008. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS - SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége
bevétele: 12.166 eFt
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 12.689 eFt

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
1. Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 4.450 eFt-tal támogatta az alkotóház működését és tíz
éves jubileumi programjait.
2. A Nemzeti Kulturális Alap Iparművészeti-, Képzőművészeti- és
Közművelődési kollégiumai 4.372
eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járultak hozzá a Közalapítvány szakmai programjai
megvalósításához.
4. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség,
kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.
5. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA
a.) Kiállítások: „Mesterek - Műhelyek” című kiállítás sorozat Gerzson Pál festőművész kiállítása;
„Forma, kifejezés, emlékezés” japán és wales-i textilművészek kiállítása; „ÜZENET” című jubileumi
kiállítás megrendezése, katalógus
megjelentetése; „Téli kert” című
kerttémájú nemzetközi kiállítás;
b.) Oktatási program – Művészeti
tanfolyamok
A Közalapítvány egyik legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, tehetséggondozó
munka volt. Évközben és nyári intenzív tanfolyamok keretében művésztanárok vezetésével képző- és
iparművészeti tanfolyamok (go-belinszövés-, textil-, kerámia-, rajz és
képzőművészeti-) valósultak meg
az alkotóházban.
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági
jelentése a Közalapítvány székhelyén került kihelyezésre.
Katona Szabó Erzsébet
elnök

Felhívás
Gödöllő Város Önkormányzatának
12. sz. rendelete – a városi díjak
alapításáról és adományozásának
rendjéről – értelmében 2010. január 22-én, a MAGYAR KULTÚRA Napján szeretnénk átadni a
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT
DÍJAT

A közterület felügyelet a város területéről rendszeresen elszállíttatja az
üzemképtelen járműveket.
2009 október 13-án egy sárga színű Suzuki Swift tipusú járművet szállítottak
el a Kossuth Lajos utca 68. sz. elől.
A járműről érdeklődni (a közterület-felügyeletnél az 529-169-es telefonon),
vagy az 510-705-es telefonszámon lehet.
Ha az elszállítás napjától számított 3 hónapon belül a tulajdonos nem jelentkezik a járműért, akkor azt értékesítik. A tárolás a tulajdonos költségére és
veszélyére történik.”
Zimányi Norbert csoportvezető

„A rendelet alapján
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT
díjban egy személy és egy
közösség, illetve szervezet,
vagy legfeljebb két személy
részesíthető“.
Tisztelettel kérjük, hogy
javaslatával segítse a bizottság
döntést előkészítő munkáját.
A javaslatokat a Polgármesteri
Hivatal Közoktatási, Művelődési
és Sport Irodájára
szíveskedjenek megküldeni
Határidő: 2009. november 25.
Guba Lajos s.k.,
a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági
Bizottság Elnöke

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 2-8-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419749.
November 9-15-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 12. Tel.: 28/410-251

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.

2009. november 4.

Mozaik

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
MÁRTON-NAPI LIBANAPOK
az Erzsébet királyné Szálloda
éttermében
2009. november 7. és 22. között.

NOVEMBER 13-ÁN, PÉNTEKEN
a szálloda kávéházában jazz estet tartunk!
Játszik a
BROTHERS AND SISTERS TRIO.

Ízelítő különleges libaétkeinkből:

Ezen a napon koktélok akciós áron
650 Ft-ért kaphatók!

Szentesi töltött libamell zöldségekkel körítve
Libahúsleves apró maceszgombóccal tálban
Ludaskása – minden belevalóval
Lúdláb torta

1400 Ft
900 Ft
1400 Ft
450 Ft

A Wunderlich pincészet újboraival várjuk
kedves vendégeinket!
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ÚJRA
SZÓL

Jack Daniel’s & Coca Cola csak 500 Ft!
Híres magyar borászok minőségi boraiból
válogathat kedve szerint.
Kóstolja meg különböző gyümölcsökből
készült nemes pálinkáinkat!

~~~
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)

Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

A MI
RÁDIÓNK
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Labdarúgás – Sikertelen hétvége

Hátrány volt az előny
Az elmúlt hétvégén Örkényben vendégszerepelt a Gödöllői SK megyei I.
osztályú bajnokságban szereplő labdarúgó csapata, valamint az ifjúsági
gárda. A felnőttek meccsén az első 20
percben akár már két góllal is vezethetett volna a GSK, de a helyzeteknél
rendre rossz döntést hoztak a játékosok és a kimaradt lehetőségek megbosszulták magukat.
Történt ugyanis, hogy három
perc alatt három gólt kapott a
Gödöllő. A nagy sokk után
magához tért ugyan a csapat
és még a félidő letelte előtt
feljött egy gólra, sőt emberelőnybe is kerültek a fiúk, de
a második játékrészben hiába
játszott Szabados György
csapata mezőnyfölényben,
kétszer is a hazaiak rúgtak gólt, így
elmaradt a győzelem.
Az ifisták jól küzdöttek, de ez most
csak a tisztes helytállásra volt elegendő. A felnőttek a 11., míg az ifisták a
16. helyen állnak.

Megyei III. osztály – Megint
előnyt adott el a GSK II.
A gödöllői körzetben szereplő Gödöllői SK II. az Erdőkertes II. vendége
volt az elmúlt hétvégén.
A csapat az előző hetihez hasonlóan,
ezúttal is kettő gólos előnyt adott el,

de most legalább egy pontot sikerült
elérni. Döntetlenjével a csapat a tabella negyedik helyét foglalja el, így a
következő két mérkőzését a Kerepes
ellen játsza majd a GSK II.
Pest megyei III. osztály
gödöllői csoport, 10. forduló

Pest megyei I. osztály, 12. forduló
Örkény – Gödöllői SK 5–2 (3–2)
Gól: Lovrencsics Balázs, Tóth
László
Ifi: Örkény – Gödöllői SK 3–1 (1–0)
Gól: Koczeth Zsolt

Erdőkertes II. – Gödöllői SK II.
2–2 (0–0)
Gól: Szeles Dávid (2)

Röplabda – Könnyed siker a Miskolc ellen

Kötelező hazai
Az elmúlt hétvégén a Miskolc csapatát
fogadta a TEVA-GRC a női Extraligában. A lányok mondhatni kötelező győzelmet arattak, így továbbra is az első
háromban vannak a bajnoki tabellán.
Az első két szettben sziporkáztak Csengeri Petráék és annak ellenére, hogy az
utolsó játékban némileg kiengedett a
csapat, könnyedén nyerték a mieink a
Miskolc elleni hazai derbit.
Deme Gábor edző így értékelt: Természetesen örülünk a győzelemnek, ellen-
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Sport
Megyei I/B – Továbbra sem
megy a GEAC-nak

TÉLIESÍTETT TÁNCSICS – SÁTOR ALATT A MŰFŰ

Továbbra sem tud feljebb lépni a bajnokságban a GEAC. A hétvégén hazai
pályán kaptak ki a Kisnémeditől, így
továbbra is az utolsó előtti, 14. helyen
áll a gárda.
Pest megyei I/B, 12. forduló
GEAC – Kisnémedi 0–4 (0–1)
Utánpótlás – Rangadót bukott az
U19-es csapat
NB III. Mátra csoport U19: GSK –
Gyöngyös 2–5 Gól: Switzer Nabil,
Balogh László.
NB III. Mátra csoport U16: GSK –
Gyöngyös 2–3 Gó: Papp Máté, Voina
Erik.
NB II., közép A csoport U15: GSK U14
– Kalocsa 7–3 Gól: Hegyi Balázs (3),
Szabó Tibor (2), Árvai Bence, Józsa
Tamás.
NB II., közép A csoport U15: GSK U14
– Budapest Honvéd 0–3.
NB II., közép A csoport U13: GSK –
Kalocsa 6–3 Gól: Balogh Róbert (2),
Tóth-Ilkó Áron, Oláh Maximilián,
Petényi Krisztián, Ifj. Morvai László
NB II., közép A csoport U13: GSK –
Budapest Honvéd 3–4 Gól: Balogh
Róbert (2), Oláh Maximilián.
Pest megyei I-III. osztály U16: Isaszeg –
GSK U15 2–2 Gól: Bakonyi Bence (2)
Pest megyei I-III. osztály U16: Vácszentl. – GSK U15 3–1 Gól: Sárdi Soma.
Női Extraliga, 7. forduló
TEVA-GRC – Miskolc
3:0 (10, 13, 20)

ben nem tudom,
hogy mi az oka annak, hogy hetek óta
csak az első szettre
tudunk koncentrálni.
Ez a gyengébb csapatok ellen még elmegy, de bebizonyosodott, hogy a rangadókat ez miatt buktuk el. Ezt sürgősen
orvosolni kell majd.

November elsejével téliesítették a Táncsics Mihály utcai sportcentrumban található műfüves pályát, így a téli időszakban sátor alatt, fedett körülmények között élvezhetik kicsik és nagyok a labdarúgás, a sportolás
minden örömét. Pályák bérelésére továbbra is van lehetőség. Hétköznap este 19 órától, valamint hétvégén, szintén a délutáni órákban lehet
igénybe venni a fedettpálya szolgáltatásait.
Érdeklődni a 06/70-60-44-388-as telefonszámon lehet.

Futsal – Kettős vereség

Nem bírtunk a Fradival
A Gödöllői-Fortuna az FTC csapatát fogadta a futsal NB I. 7. játéknapján, melyen nem sikerült az újabb hazai bravúr.
Az első percben vezetést szerzett a Fradi, de a gödöllői fiatalok a játékrész közepére ledolgozták a hátrányt, sőt a vezetést is átvehették volna, de a játékvezetők egy egyértelmű büntetőt nem adtak meg a hazaiaknak. Amit itt nem fújtak be, ott megadták. A fővárosi csapatnak ugyanis könnyű síppal megítélte a
játékvezető egy vélt kezezés miatt a hatméterest, amit nem bírt idegekkel Kis
János edző. Reklamálását kiállítással
jutalmazta az indiszponáltan bíráskodó
spori. A közjáték után a büntetőt természetesen értékesítették a vendégek, így
előnnyel vonulhattak pihenőre. A második félidőben hamar egyenlített a Gödöllő, de a folytatásban többször hibáztak a védekezésben a hazaiak, aminek a
vége könnyednek mondható Fradi győzelem lett.
A Gödöllői-Fortuna továbbra is a 6. helyet foglalja el a tabellán.

Futsal NB I., 7. forduló
Gödöllői-Fortuna – FTC-Goldball
2–5 (1–2)
Gól: Takács Márton (2)

NB II. – Hétfői hetes Budafokon
Az U21-es csapat is pályára lépett az elmúlt héten az NB II. pesti csoportjában.
Az 4. játéknapon ahhoz a Colorspectrum Aramis U21-es csapatához látogattak a mieink, akik az előző bajnokságban elvették a korosztályos bajnoki címet a Gödöllőtől. Nem sikerült a visszavágás, így a találkozót az összeszedettebb játékot produkáló hazaiak nyerték.
Futsal NB II. pesti csoport, 4. forduló
Colorspectrum Aramis U21 –
Gödöllői-Fortuna U21 7–1 (3–0)
Gól: Vernes Zsolt

Következik:
November 6., péntek Egyetemi sportcsarnok 20:30: Gödöllői-Fortuna U21 –
Rubeola FC Csömör U21

Kézilabda – Nők: vereség itthon
Meghívó – 60 éves a gödöllői röplabdázás
A TEVA Gödöllői Röplabda Club a GEAC Röplabda szakosztályával karöltve „60 éves a gödöllői röplabdázás“ címmel műsoros jubileumi, jótékonysági bált rendez 2009. november 21-én szombaton este 7 órai kezdettel a Szent István Egyetem Alma Mater éttermében, melyre szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját.
A bállal a hajdani közkedvelt Fáklya
bálok hangulatát szeretnénk felidézni.
Fővédnökök: dr. Gémesi György Gödöllő város polgármestere; Rózsa
András, a TEVA vezérigazgatója; dr.
Solti László, a Szent István Egyetem
rektora.
Belépőjegy vacsorával: 3000 Ft.

A zenét a közkedvelt Nosztalgia
együttes szolgáltatja.
Szállás az egyetemi kollégiumban
7200 Ft/szoba/éj (2 ágyas, fürdőszobás) igényelhető. Szállásigényüket
kérjük előre jelezzék.
Tombolatárgy felajánlását köszönettel elfogadjuk.

Jegyek kaphatók:
Szénásiné Juditnál és Kőrösfői Lászlónál (l.korosfoi@fotnet.hu), az edzőknél, az Erkel Ferenc Általános Iskola portáján, az egyetemen: Kovács
Attilánál, illetve a klub e-mail címén
is: godollovolley@gmail.com
Szállásigény bejelentése, tombolatárgy felajánlása, és további felvilágosítás:
Szénásiné Judit: 06/20-34-42-927
szenasinejudit@freemail.hu
Részvételével a gödöllői röplabdázást
támogatja!

Mini-Manó Maraton – Több mint hatszáz gyerek
Az előző számunkból anyagtorlódás
miatt kimaradt az idei Mini-Manó
Maraton eredménysora, amit most
pótolunk. Az alábbi sorokban a különböző kategóriák első három helyen beért futóinak a nevét közöljük.
A teljes eredménylista az alábbi weboldalon látható: www.kirchhofer-se.hu
Eredmények (zárójelben az óvoda,
vagy iskola):
Manó kis-közép korcsoport, lányok:
1. Sulyán Alexa (Martinovics), 2. Balogh Eszter (Egyetemi), 3. Fülep Lilla
(Tudásfa) Fiúk: 1. Szőke Bálint (Veres Meseliget), 2. Kőszegi Dominik
(Táncsics), 3. komoróczy Flórián (János utcai)
Manó nagy lányok: 1. Stefkó Eszter
(Kazinczy), 2. Hámor Enikő (Martinovics), 3. Zsemberi Viki (Martinovics) Fiúk: 1. Csizmeg Balázs (Táncsics), 2. Mécs Máté (Martinovics),

Balogh Péter (Egyetemi)
2002-2003-as korosztály, lányok: 1.
Ratkai Panna (Hajós), 2. Kaló Johanna (Hajós), Magashegyi Bettina (Bóbita óvoda) Fiúk: 1. Tóth Benedek
(Hajós), 2. Dobronoky Viktor (Ikarus), 3. Tóth Szabolcs (Erkel)
2000-2001-es korosztály, lányok: 1.
Garami Lili (Budaörs), 2. Fuchs Réka
(Budaörs), 3. Varga Vivien (Hajós)
Fiúk: 1. Csák Tamás (Czeger), 2. Horváth Csongor (Ikarus), 3. Salamon
András (Hajós)
1999-es korosztály, lányok: 1. Jurai
Zsófia, 2. Jurai Boglárka, 3. Vékony
Vanda (mindhárom Budaörs) Fiúk: 1.
Tóth András (Beremend), 2. Polyánki
Bence (Budaörs), 3. Garami Kristóf
(Budaörs)
1998-as korosztály, lányok: 1. Madácsi Réka (Erkel), 2. Szmrtyka Júlia
(Hajós), 3. Kovács Emma (Hajós)

Fiúk: 1. Pápai Benedek (Aszód), 2.
Koltai Benjamin (Budaörs), 3. Bencsik Gergő (Szent Imre)
1997-es korosztály, lányok: 1. Fuchs
Dóra (Budaörs), 2. Ferencz Anna
(Premontrei), Blaubacher Dóra (Török) Fiúk: 1. Józsa Tamás (Premontrei), 2. Gyalog Márton (Budaörs), 3.
Bencsik Dávid (Szent Imre)
1996-os korosztály, lányok: 1. Fotyék
Bianka (Budaörs), 2. Garami Laura
(Budaörs), 3. Halcsik Anett (Erkel)
Fiúk: 1. Siposhegyi Zsolt (Budaörs),
Urlich Attila (Budaörs), 3. Eperjesy
Benjamin (Hajós)
1994-95-ös korosztály, lányok: 1.
Moldován-Horváth Katinka (Erkel),
2. Konrád Krisztina (Bere N.), 3. Kinde Vanda (Premontrei) Fiúk: 1. Pápai
Márton (Premontrei), 2. Cserven Tamás (Hatvan), 3. Hamar Gergely (Líceum)

Pontosztoszkodás
Az elmúlt hétvégén az NB II. déli
csoportjában szereplő hölgyek hazai
pályán fogadták az Ercsi csapatát.
Nem sikerült itthon tartani a két pontot, így továbbra is az utolsó, 12. helyet folglalják el a hölgyek a bajnokságban. Az ifista lányok ellenben nyerni
tudtak és kettőt előzve, jelenleg a 8. helyen állnak.
Rangadót játszott a Pest megyei bajnokság B csoportjában szereplő Gödöllői SK férfi csapata. A gödöllőiek
a listavezető Vecsés II. csapata ellen

értek el döntetlent hazai pályán, és továbbra is a dobogó 3. fokán állnak. -liNői NB II. déli csoport, 7. forduló
GKC – Ercsi SE 23:28
Ifi: GKC – Ercsi SE 37:28
Férfiak Pest megyei B csoport, 9.
forduló
Gödöllői SK – Vecsés II. 24:24

Következik:
Férfi NB II: november 7., Hajós
iskola 17 óra (ifi: 15 óra):
Gödöllői KC – Gyömrő VSK
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

-Új építésű lakások korlátozott számban
még megvásárolhatók az 1. ütemben:
-magas minőségű energiatakarékos kivitel: cirkó fűtés kandallókémény
-optimális tájolás, csendes nyugodt
otthonok, nagy bekerített zöldterülettel,
terasszal/erkéllyel
-kitűnő közlekedés: buszmegálló 5 percre
-egyénre szabott fizetési konstrukció, díjmentes hitelügyintézés
-önálló tároló és gépkocsi parkolóhely jár
hozzá
-54m2-től 64m2-ig 17,4MFt-tól – 19,2MFt-ig.

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.

* Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 13,9 MFT 20-804-2102

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* Egyedi vétel! Sürgősen eladó Gödöllő legszebb könnyűszerkezetes háza, parkosított, gyönyörű, öntözőrendszeres
840 nm-es telken 3 háló+ nappalival, hangulatos terasszal
Iár: 27,5 MFt 20-772-2429

* Ezúton mondunk köszönetet az ismerősöknek, szomszédoknak, barátoknak és mindazoknak, akik feleségemet
Kovács Mihálynét elkísérték utolsó útjára. A gyászoló család.

* Gödöllőn Harasztban, keresett, csendes utcában 3 és félszobás, tégla, jó állapotú ház, 1000 nm-es telken eladó 26
MFt-ért. 20-772-2429

INGATLAN

* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy étkezős magasföldszinti konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt 208042102

* Gödöllőn, 2265 m2–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
* 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
* Elcserélném vagy eladnám Gödöllői 135 m2-es sorházamat
(telek méret 362 m2), gödöllői családi házra, a telek méret
850 m2-nél nagyobb legyen. Felújítandó illetve banki átvállalás is érdekel. Irányár: 19,5M. Érdeklődni:30/47-15-078
* Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es, 1+ 2 félszobás, 3. emeleti
konvektoros lakás eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.: 20/9811-027.
* 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

* 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 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 207722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örökpanorámás építési telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102
* Eladó 2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár
14,7 MFt 20-804-2102
* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
57nm-es lakás Iár 11,2 MFt 20-804-2102
* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3
MFt 20-8042102

* Gödöllő Központban tégla építésű 2,5 szobás 60 nm-es jó
állapotú cirkó fűtéses lakás konyhabútorral eladó Iár 16
MFt 20-7722428

* Eladó Gödöllőn Szabadka utcában 2 szobás 52 nm-es
felújított (műanyag nyílászárók) erkélyes konvektoros lakás
Iár 11,8 M FT 20-804-2102

* 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

* Eladó Gödöllőn I. emeleti, déli fekvésű, parkra néző 45
nm-es, felújított lakás! Iár: 8.5 M Ft 20-804-2102

* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, konvektoros téglalakást! 20-8042102
* Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított
1,5 szobás tégla, erkélyes, II em konvektoros lakás sarokkádas fürdő Iár 10,5 MFt 20-7722428
* Szadán jó állapotú 2 szoba konyhás cirkófűtéses felújított
parasztház parkosított telekkel eladó Új tető modern burkolatok érdemes megnézni! Iár 16,9MFt 20-7722429
* 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 ár 8,3 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
* Sürgősen Eladó Gödöllőn, Palotakerten felújított lakás
panorámás 62 nm-es 2 szobás beépített erkélyes, beépített konyhabútorral ár: 10,3MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn, Újfenyvesben 20m széles építési telek eladó!
Panorámás, víz gáz csatorna telken! Iár 16,3Mft. 20-539-1988
* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 9,5
MFt 20-9447025

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

-Haraszt sorházi 199m2 lakóház 3,5
szobás 500m2 telekkel 26,9 MFt.
-Kertvárosi kis családi ház nappali + 2
szoba 723 m2 telken 18,8 MFt.
-Új építésű központ és egyetem közeli
72m2 nappali+2szobás új ház 20,6MFt.
- Épülő központ közeli 93m2 4 szobás új
ház 25,5MFt.

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 2000 m2-es telken épült 6 lakásos társasházban, I. emeleti 45 m2-es, 1+fél szobás, teljesen
felújított cirkó fűtésű lakás, saját tárolóval, közös telekhasználattal. Iá: 10,8 mFt. Érd: 28/411-086; 20/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben 55 nm-es (fsz.+tetőtér), nappali +
2 szobás ikerház-fél, 300 nm-es telekrésszel eladó, november végi átadással. Iá: 19 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a belvárosban, 2002-ben épült, 71 m2 alapterületű,
nappali + 2 szobás, színvonalas kialakítású, 2. emeleti társasházi öröklakás. Téglaépítés, cirkó fűtés, beépített bútorok,
klíma. Iá: 19,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Egyetem közelében, zöld övezeti, csendes
környezetben teljesen felújított és átalakított, elegáns belső
kialakítású, 69 nm alapterületű, I. emeleti, nagy loggiás
lakás saját garázzsal eladó. Egyedi fűtés, riasztó, új
nyílászárók, burkolatok. Iá: 25 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* 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 0620/9194-870
* Gödöllőn a Királytelepen nagyon jó állapotban lévő, 100 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás családi ház 533 nm-es
telekkel. Iá. 22,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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 Belváros közelében, kívül-belül teljesen felújított, 85 m2 alapterületű, nappali+2 szobás családi ház 480
m2-es telekkel. Iá: 30 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
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 Röges városrészen 770 nm alapterületű, kedvező
fekvésű, belterületi építési telek. Iá: 14 mFt. Érd: 20/9194-870

* Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1. és 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 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
* 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
* SÜRGŐSEN ELADÓ Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban
épült, nappali + 3 szobás, 100 nm alapterületű földszintes
családi ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411086 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
* Veresegyházon csendes környéken épült 2 lakásos társasházban, 145 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 generáció
részére is alkalmas családi ház, 436 nm-es telekrésszel. Iá:
21,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Szilasligeten TELEK ÁRBAN eladó szoba-konyhás családi
ház 715 nm-es összközműves telekkel. Iá: 8,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Bagon 100 nm alapterületű, 4 szobás családi ház garázzsal, melléképülettel, 1000 nm-es, 2 utcára nyíló telekkel. Iá:
8,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 06-20-9194-870
* Gödöllőn a központ közelében 80 nm alapterületű
(+emeleten iroda és raktárhelyiség), kétszintes üzlet saját
parkolóval eladó. Iá: 21 mFt (üresen); 36 mFt (teljes árukészlettel, berendezéssel). Érd: 06-20/9194-870
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* Fenyvesben, csendes, nyugodt környéken, 1997-es
téglaépítésű, 86 nm-es nappali +2szobás, világos,
nagykonyhás, 1.em. tetőtéri, cirkófűtéses, jó állapotú öröklakás beépített hálószoba és konyhabútorral eladó.
Iár:15,7MFt (30) 491-5020
* Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére 35 millióig családi házat,
ill. egyedi fűtéses lakást. Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020
* Eladó János u. közelében egy felújítandó 3. em. 51 nm-es
kétszobás, konvektoros fűtésű téglaépítésű erkélyes lakás.
Azonnal költözhető! Iár:9,9mFt. (30) 491-5020
* Gödöllőn János utcában 2. em. 40nm-es, 1+félszobás,
nyugati fekvésű erkélyes, felújított lakás konvektoros fűtéssel, saját tárolóval eladó. Iár:10,5MFt. (30) 491-5020
* Gödöllőn Központhoz közel, csendes, nyugodt helyen eladó
egy MAGASFÖLDSZINTI, 54 nm-es, 2 szobás, ERKÉLYES,
tágas, világos, konvektoros fűtésű lakás saját tárolóval.
Iár:11,4MFt. (30) 491-5020
* Egyedi ajánlat! Gödöllőn Központhoz közel, 75 nm-es, 3
szobás, konvektoros, nyugati fekvésű, nagy erkélyes, 3.
emeleti, igényesen felújított, klímás lakás eladó (tárolóval).
Iár:15,9MFt: (30) 491-5020
* Gödöllő belvárosában 56nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses, teljesen felújított 4.em. (új nyílászárók, beltéri
ajtók, burkolatok stb.) lakás beépített konyhával eladó.
Iár:10,9MFt (30) 491-5020
* Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla, cirkófűtéses, 74
nm-es, 2szoba +galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-es
tárolóval rendelkező igényesen felújított lakás sürgősen
eladó. A társasház zárt, parkosított udvarán belül játszótér,
kerti grill, gépkocsi beálló található. Csendes, nyugodt
zöldövezet, barátságos, családias kis lakóközösség.
Iár:15,9MFt (30) 491-5020
* Gödöllőn, panorámás helyen 2002-ben épült nappali+5
szobás családi ház, tágas, világos szobákkal, fedett
terasszal, 2 kocsi beállásos garázzsal, eladó. Irányár 38.9
Mft! 70-433-40-98

* Gödöllő, Erzsébet körúton eladó egy 62 m2-es 1+2 félszobás, jó állapotú, azonnal költözhető panellakás. Irányár:
10,9 MFt Érd.: +36 70 454 0354
* Szadán eladó egy 2003-ban épült 1+1 félszobás, 70 m2es ikerházfél. Irányár: 14,99 MFt Érd.: +36 70 454 0351
* Szadán 1+1 félszobás, 47 m2-es lakás eladó 5 lakásos
társasházban. Terasz, tároló, garázs, társasházban
medence. Irányár: 12,9 MFt Érd.: +36 70 454 0354
* Őrbottyán újépítésű részén eladó egy 90 m2-es, nappali+3 szobás ikerfél 500 m2-es telekkel. Irányár: 20,7 MFt
Érd.: +36 70 454 0357
* Veresegyháza központjában 700 m2-es telken, 60
m2-es felújítandó ház eladó 9,9 MFt-os irányáron.
Érd.: +36 70 454 0351
* Gödöllő Blaha városrészében eladó egy 150 m2-es, 3
szobás családi ház 2090 m2-es telken. Irányár: 21,9 MFt
Érd.: +36 70 454 0359
* Gödöllő új parcellázású területén eladó egy újépítésű 2+2
szobás ikerházfél 341 m2-es telekrésszel. Irányár: 24 MFt
Érd.: +36 70 454 0352
* Gödöllőn eladó egy 120 m2-es 4 szobás családi ház.
Irányár: 23,8 MFt Érd.: +36 70 454 0352
* Gödöllőn erkélyes, konvektoros 54m2,2 szobás jó
állapotú lakás,új nyílászárókkal, központhoz közeli jó
közlekedésű helyen eladó. Ár.10,5Mft. Tel.30/822-1680
* GYÖNYÖRŰ! ház Veresegyházán!, remek elrendezéssel. 4
szoba, két fürdő, szauna, óriási telek szolgálja lakói
kényelmét. Iár:39,9Mft . Tel.30/822-1680
* Gödöllőn eladó egy 90nm-es, 4 szobás, felújított, 826nm
kerttel rendelkező, cirkós, téglaépítésű, alakítható, padlófűtéssel rendelkező családi ház.Iá:28,8 Tel.30/822-1680
* Verseg központjában SÜRGŐSEN ELADÓ egy 2006-ban
teljes körűen felújított, tetőtér beépítéses parasztház modern kialakítással. 12,8MFt 30/8703437

* Szadán csendes, hangulatos utcában 120 m2-es kis
felújításra szoruló családi ház 1300 m2-es telken eladó.
Irányár 18.5 Mft 70-433-40-98

* ZSÁMBOK KÖZPONTJÁBAN, CSENDES UTCÁBAN 2044
nm-es, telken álló, szépen rendbetett,98 nm-es, családi ház,
garázzsal, borospincével azonnal beköltözhetően ELADÓ!
12,5MFT 30/8703437

* Aszódon szépen felújított, tágas, világos, új,
nagyméretű műanyag nyílászárókkal, 100 m2-es
galériázható lakás saját kerttel 4 lakásos társasházban eladó. Iár 19.9 Mft 70-433-40-98

* GÖDÖLLÕ-KIRÁLYTELEPEN 1990-ben épült 176m2-es, 3
szintes, gázfűtéses, jó állapotú családi ház panorámás,
748m2-es telken, igényes tulajdonostól ELADÓ.27MFt
30/870-3437

* Szadán összközműves 1500 m2-es, teljesen sík építési
telek, széles utcafronttal 30 %-os beépíthetőséggel eladó.
Irányár 8 Mft. 70-433-40-98

* Gödöllő központjában, csendes, parkos környéken, 2
különnyíló szobás, FELÚJÍTOTT állapotú, új fa nyílászárós,
egyedi fűtésű, napfényes TÉGLALAKÁS eladó. Ár:12,4MFt
Tel:30/3866-406

* GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN ELADÓ HÁZAKAT
KERESÜNK, KÍNÁLUNK VEVŐINK RÉSZÉRE. Ügyfélközpontú
gondolkodásmód, hatékony munka, kedvező árak. (30) 7547434, (30) 242-3669
* Gödöllő belvárosában 2+1 félszobás, IV. emeleti gázfűtéses társasházi lakás eladó. Irányár: 13,5 MFt Érd.: +36 70 454 0354
* Palotakerti IV. emeleti, felújított, azonnal költözhető, 62 m2-es
2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 MFt Érd.: +36 70 454 0358
* Gödöllő csendes lakóparkjában, 125 m2-es, nappali+3
szobás, MÉG SOSEM LAKOTT I. emeleti társasházi lakás
eladó garázzsal és tárolóval, mélyes áron alul! Irányár: 19,9
MFt Érd.: +36 70 454 0351
* Palotakerti, kiváló állapotú, 61 m2-es, 2 szobás lakás
eladó. Irányár: 11,8 MFt Érd.: +36 70 454 0350
* Gödöllői 1 szobás, 30 m2-es, gázkonvektoros, felújított
kis lakás eladó. Irányár: 7,8 MFt Érd.: +36 70 454 0350
* Gödöllőn 52 m2-es, 2 szobás, III. emeleti, erkélyes,
gázkonvektoros lakás eladó. Irányár: 12 MFt Érd.:
+36 70 454 0358

* Gödöllő csendes, kertvárosi részén, KIRÁLYTELEP-en, jó
állapotú, részben felújított, 6szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás, kétgenerációs, CSALÁDI HÁZ, 533nm-es telken
eladó. Ár:28MFt Tel:30/3866-406
* Gödöllőn, CSANAKBAN, kitűnő
állapotú, 3
szoba+nappalis, szép panorámás családi ház kerttel eladó.
Ár:39,9MFt Tel:30/3866-406
* ASZÓDON csendes lakóparki környezetben, nappali+1 szobás, konyha-étkezős, egyedi gázfűtésű,
erkélyes, jó állapotú, I. emeleti lakás ELADÓ!
Ár:10,5MFt Tel:30/866-3421
* MEDITERRÁN KÉNYELEM ERDŐKERTESEN! Eladó 2007ben épült, 141nm-es, nappali +3 szobás családi ház, kandallóval, ízléses burkolatokkal 706nm-es telken. Ár:29,99MFt
Tel:30/866-3421
* ASZÓD, Falujárók útján, 52nm-es 2 szobás, parkettás,
igényes, szép állapotú lakás, parkos környéken ELADÓ!
Ár:8,99MFt Tel:30/866-3421
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* Kistarcsa kitűnő közlekedésű részén, 94m2+teraszos,
4szobás, 2008-as építésű, egyszintes, ikerház fél,360m2
kerttel eladó. Csak garázs kapcsolat.30/894-5249

* A Szent János utcában 3szobás, 75 nm-es, 3. emeleti,
konvektoros fűtésű, erkélyes lakás eladó. Tel: (20) 4628389, (20) 593-0239

* Gödöllő központjában 76 nm-es 2,5 szobás lakás új
műanyag nyílászárókkal tulajdonostól eladó. Iár: 14,8 MFt.
Érd: (70) 334-5707

* Nagytarcsán, csendes környéken 5éves,144nmes,2szintes, akár két generáció számára is alkalmas családi
ház nagy kerttel, klímával, terasszal eladó.30/894-5249

* Gödöllő Palotakert 6/a-ban földszinti 56 nm-es 2 szobás,
szabályozható fűtésű lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Iár:
10,5m Ft. Tel: (70) 365-1959

ALBÉRLET KIADÓ

* Erdőkertes központjában, zárt udvarban, 2005-ben
épített 3lakásos sorházban, 5szobás, szélső lakás kedvező
áron, 330nm önálló kerttel, garázzsal eladó.30/894-5249

* Eladó Szt. János utcában 1,5 szobás földszinti, erkélyes,
teljesen felújított lakás. Iár: 10,2m Ft. Tel: (20) 328-9666

* Gödöllő Királytelepen, vállalkozási célra alkalmas, nappali+ 3 szobás, két fürdőszobás, tetőtér beépítéses családi
ház, üzletrésszel, raktárral eladó. 26,9MFt 30/8695-401
* Isaszeg csendes mellékutcában, parkosított telken, nappali+ 4 szobás, konyha-étkezős, 147nm-es, nagy teraszos,
családi ház eladó. 18,4MFt 30/8695-401
* Veresegyházon, központ közelében 100nm-es, 3 szobás,
étkezős, összközműves, cirkófűtéses, hangulatos
parasztház, 1000nm-es parkos telken eladó.
Irányár:18,5MFt Tel.:30/869-5401
* Veresegyházon, Csonkás szélén, nappali+4 szobás,
cirkófűtésű, kétszintes családi ház, udvari fűthető
medencével, garázzsal eladó. Ár:31,9MFt Tel:30/6465-779
* Veresegyházon, Széchenyi dombon, gyönyörű panorámás,
nappali+2 szobás, nagy konyhás, egyedi fűtésű, saját
kertkapcsolatos lakás, 37nm-es garázzsal eladó.
Ár:24,9MFt Tel:30/6465-779
* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ az
Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777
* INGATLANKERESKEDŐ CÉG MEGVÁSÁROLJA SÜRGŐSEN
ELADÓ (végrehajtással fenyegetett, stb.) INGATLANÁT AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, KORREKT FELTÉTELEKKEL,
KIZÁRÓLAG ALKALMI ÁRON. 20/9621-024
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és különkülön is. Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel:
(30) 250-7981

* Gödöllő központban földszinti, 1,5 szobás, parkra néző
felújított lakás egyedi fűtéssel, beépített konyhával eladó.
iár: 9,9 M Ft. Tel: (20) 3-238-106
* János utcai 1+félszobás felújított, konvektoros földszinti
lakás alacsony rezsivel eladó. Ár: 10,5m Ft. Tel: (70) 384-2074
* Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas, világos jó elosztású, 66 nm-es 2,5 szobás, magasföldszinti,
felújított, riasztóval felszerelt lakás igényesnek.
Befektetésnek is alkalmas. Iár: 13,9M Ft. (20) 554-7022
* Eladó FENYVESBEN új építésű, garázskapcsolatos
ikerház: 3szoba, nappali, 3 fürdőszoba, 2 konyha, mellékhelyiségek. Összterület 180nm, telek 500nm. Iár:
25M (30) 827-4272
* Gödöllőn eladó 1850 m2-es panorámás telken kétgenerációs 3 szintes 450 m2-es családi ház. 80 m2-es amerikai
konyhás nappalival, 50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, 2
autós teremgarázzsal, stb. Érd: (30) 9-425-103
* Elcserélnénk (eladnánk) 2 db gödöllői lakótelepi (felújított), valamint Gödöllőhöz közeli családi házat minimum 3
szobás gödöllői családi házra. Tel: (20) 968-0336
* ISASZEGEN új építésű családi ház eladó. Csere is lehetséges:
Gödöllő, Szada, Veresegyház. Iár: 30M Ft. Tel: (20) 5-606-701
* Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5
szobás, második emeleti lakás eladó. Iár: 10,9 M Ft. Érd:
(30) 9503-957
* Gödöllőn csendes zsákutcában nappali +2,5 szobás családi ház sürgősen, áron alul eladó. Lakás beszámítása lehetséges. Tel: (30) 9981-496

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

* Gödöllőn, Dózsa Gy. úton 777nm-es telken – ÜZLETNEK
IS ALKALMAS – földszintes ikerház háromszobás, 105 nmes fele eladó. Udvaron garázs, melléképület. Iár: 24m Ft Tel:
(20) 946-6686

* Gödöllőn Kertvárosban kétlakásos családi ház sürgősen
eladó. Összeköltözésre, irodának, üzletnek kiváló. Lakások:
75 és 150 nm külön közművekkel, két utcára nyíló bejáratokkal. Iár: 24,8MFT. (30) 392-3635

* ÁRON ALUL eladó Gödöllőn az Alvégben 3,5 szobás konvektoros, cserépkályhás családi ház melléképületekkel,
pincével, ipari árammal, riasztóval. HÉV, vonat pár perc. Iár:
18,2M Tel: (30) 2014-796

* 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

* Gödöllőn eladó VÁLLALKOZÁSNAK vagy ÖSSZEKÖLTÖZŐKNEK
két épületből álló kertes ingatlan. Összközműves 140 illetve 120
nm alapterületű. Tel: (20) 432-1572

* Gödöllőn, központban 4. em. erkélyes 54 nm-es kétszobás, gépészetileg is felújított, egyedi mérőórás
téglalakás tulajdonostól 10,7 M Ft irányáron eladó. Tel: (30)
697-1889
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es igényesen felújított másfélszobás, klímás lakás, nagy beépített szekrénnyel.
Egyedileg szabályozható, korszerűsített fűtés, alacsony
rezsi. Pincében tároló. Hév, busz, vonat a közelben. Iár: 9,5m
Ft. Tel: (20) 512-0505

* DEBRECENBEN erkélyes garzonlakás (34 nm) családi okok
miatt sürgősen eladó. Iár: 6,2 millió Ft. Érd: (30) 202-8559
* Gödöllő központjában, Erzsébet park mellett teljesen
felújított (új tető, új konyhabútor gépekkel, átriumos udvar),
alápincézett családi ház beállóval, garázzsal eladó. Iár:
27,6m Ft. (20) 8244-661
* Eladó Gödöllőn, központban téglaépítésű, parkettás, jó
elosztású, beköltözhető 2 szobás lakás. Ár: 10.111.111.-Ft.
Tel: (70) 60-30-558

* János utcai lakásba hölgy társbérlőt keresek. Tel:
30-393-6052
* Gödöllőn I. emeleti, 50 nm-es, 1+fél szobás erkélyes lakás
KIADÓ. 40 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
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* 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.
* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás 44 nm-es lakás 2009.
dec. 1-től 40.000,-Ft+rezsiért. 2 havi kaució szükséges. Tel:
20/226-4045
* Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nm-es 4
szobás összkomfortos, zárt kocsibeállóval rendelkező családi házas ingatlan hosszútávra kiadó. Tel: (20) 9443-356
* 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
* János utcában kétszobás, erkélyes, konvektoros,
bútorozatlan lakás kiadó! Alacsony rezsi! 48.000 Ft/hó +
rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370
* Gödöllő központjához közel teljesen új, 5 szobás,
duplakomfortos ikerház fele, saját kerttel, garázzsal kiadó
120 ezer Ft-ért/hó. Érd: (30) 500-2432, (30) 509-7326
* Gödöllő Központjában 1,5 szobás panellakás bútorozottan
kiadó! 40.000 Ft + rezsi. 1 havi kaució. Tel: (30) 601-7091
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ KIADÓ. 2 szoba nappali, konyha, fürdő, igényes kialakítás. Gödöllő BONCSOK DŰLŐN
hosszútávra. 70 ezer Ft/hó. Tel: (20) 9361-233, (20) 2176017, (28) 415-581
* Gödöllőn 2 szobás második emeleti konvektoros lakás
kiadó. Érd: (70) 427-1022
* Gödöllő Isaszegi úton parkosított telken lévő ikerlakásos
családi ház 59 nm-es része kiadó bútorozottan vagy anélkül.
Idős házaspár vagy egyedülálló teljes körű gondozását is vállalom ebben a lakásban. Érd: (30) 683-2459
* Gödöllőn, János utcában felújított 2 szobás lakás kiadó.
Egyedi fűtés, egyedi vízóra, alacsony rezsi. 50e Ft/hó +
rezsi + kaució. Tel: (20) 9612- 724 egész nap.
* Igényesen felújított, parkettás, redőnyös, egyedi órákkal
felszerelt, konvektoros 60nm (kétszobás) tágas, napfényes
János utcai lakás NEMDOHÁNYZÓ albérlőnek hosszútávra
kiadó! Kaució szükséges! T: (70) 320-3081, (28) 413-314
* Gödöllőn a centrumhoz közel, kertes családi házban, külön
bejáratú 2 szoba összkomfortos, gázkonvektoros lakás kiadó.
Ár: 40e Ft/hó + rezsi, egy havi kaucióval. Tel: (20) 540-2025
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

LAKÁSOK:
*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 Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+ 2
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 17,7 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
nm-es, második emeleti, frissen felújított,
egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36 nmes, 3. em., konvektoros fűtésű, téglaépítésű, frissen felújított lakás eladó. Iá: 9,7 mFt.

*A Szent János utcában 1 szobás, 38 nm-es,
földszinti, konvektoros fűtésű, tégla-építésű
lakás eladó. Azonnali költözés. Iá: 8,8 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában földszinti, 66 nmes, 2+1 fél szobás jó állapotú lakás eladó
vagy másfél szobás lakásra cserélhető
Gödöllőn, értékegyeztetéssel. Iá: 13,9 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. Irányár: 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: 36 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. Irányár:39,5 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: 30 mFt.
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Kontaktlencse,
vagy szemüveg?

* Gödöllő Kertvárosában különálló telken 50 nm-es 2 szoba
összkomfortos bútorozatlan családi ház kiadó. 48.000
Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (30) 497-6158

* Gödöllő központjához közel 3 szobás ház új bútorokkal,
edzőteremmel, szabályozható fűtéssel (cirkó), kocsibeállóval, konyhai – fürdőszobai gépekkel kiadó. 65eFt/hó. Tel. (20) 629-0362

Gyakran előforduló kérdés ez az optikánkban.
Igyekszünk is rá olyan megoldást adni, ami a vevő
kényelmét, jogos elvárásait is szolgálja, és ami a
legfontosabb, az egészségének is megfelelő.
Mindkettő viselésének vannak előnyei és
hátrányai. Röviden, lényegre törően vegyük sorra:
Szemüveg előnyei:
• Egészséges, a szem anyagcseréjét nem befolyásolja.
• Relatíve olcsóbb, csak egyszer kell megvenni.
• Esztétikus, már legalábbis, ha jól van kiválasztva (ebben mi profin segítünk).
• Nem szárad tőle jobban a szem, így képernyő
előtti munkavégzéshez kedvezőbb.

* Kiadó gödöllői 2 szobás, földszinti lakás az Ambrus közben
részben bútorozva, hosszútávra. Távfűtéses. 50.000,- +
rezsi + kaució. (20) 450-8036

* Gödöllőn, Palotakerten kiadó bútorozott, teljesen felújított, felszerelt 1+2 félszobás lakás. Jó közlekedés, műanyag
nyílászárók, laminált lap, kőburkolat, egyedi fűtés.
60e+rezsi+ 1 havi kaució. (30) 231-9611

Szemüveg hátrányai:
• Erős dioptriáknál jelentős lehet, még vékonyított
lencsékkel is, a szemüveg súlya.
• Nagy dioptriánál nem esztétikus a lencsék
vastagsága.
• Ha a két szem között nagy a dioptria különbség,
nagyon különböző méretű képek keletkeznek a
szemeinkben, mert a szemüveglencsék még a
szem elérése előtt eltérítik a szembe érkező fénysugarakat. Az agyunk ezeket a különböző méretű
képeket nem tudja egybe olvasztani. Ilyenkor nem
lehet tökéletes korrekciót írni a páciensnek. Az
egyik szemével jól lát a szemüvegével, míg a
másik szeme jó esetben kicsit besegít a látásba, de
nem tökéletes.(Kontaktlencsével ilyenkor akár
mindkét szemen 100% látásélesség érhető el.)
• Sportoláskor zavarhat, illetve nem biztonságos.
• Vannak szakmák, ahol hátrány a szemüveg, képzeljük csak el Rómeót, vagy Júliát szemüvegesen…
• Párásodik, maszatolódik.
Kontaktlencse előnyei:
• Legfontosabb, amit már említettem, hogy
bizonyos esetekben csak kontaktlencsével érhető
el tökéletes látás.
• Kényelmes, sportoláshoz ideális.
• Bizonyos szakmák csak kontaktlencsében
végezhetők
• Én nem mondanám, hogy előnyösebb, mint a
szemüveg, de sokan így gondolják…
• Észrevétlen, az arcot nem befolyásolja.
Kontaktlencse hátrányai:
• Befolyásolja a szem anyagcseréjét, és ezért túlhordás, helytelen kezelés vagy rossz lencseillesztés, választás esetén a szem begyulladhat,
sőt akár látáskárosodást is okozhat.
Természetesen, ha alapos vizsgálattal kap valaki
kontaktlencsét, kellően megtanítják a használatát,
betartja az utasításokat, és még a szükséges kontrollokra is rendesen jár, akkor, de csakis akkor, a
lencseviselés veszélyei minimálisak.
• Vannak páciensek, akik nem kaphatnak kontaktlencsét ( pl. ha túl száraz valakinek a szeme, vagy,
ha az egyik szeme tompalátó)
• Nem lehet úszni benne.
• Nem lehet aludni benne. (Bár ebben a szakirodalom megoszlik, higgyék el a benne alvás olyan
veszélyes, hogy nem érdemes forszírozni.)
• Macera: tisztítani, betenni, kivenni (tipp: egyszer használatos, napi lencse- nincs tisztítás)
• Korhatár: 14 éves kor alatt nem ajánlott.
Ennyi rosszat leírva biztos sokakat sikerült elijesztenem a kontaktlencsétől. Pedig nem ez volt a
célom, csak annyi, hogy „kontaktlencsézni” kellő
odafigyeléssel szabad csak.
A kontaktlencse egy új világot nyit meg az addig
szemüveges ember előtt, jobban lát, kényelmes,
észrevétlen.
Érdemes hát kipróbálni!
Legjobb viselési mód a váltott viselés: szemüveg
és kontaktlencse felváltva. Így kellően pihen is a
szem, és a kontaktlencsézés előnyeit is lehet
élvezni. Kontaktlencse, vagy szemüveg? Ez is, az
is. (folyt.köv.)
Szőke Emese optometrista, kontaktológus
MSE Optika

* 2 szobás, egyedi órás fűtéssel, felújított lakás a központban Szt. István téren igényesnek bérbeadó. Részben berendezett. 50e Ft+ rezsi + kaució. Tel: (28) 407-122
* Kiadó dec.1.-től Gödöllő központjában 1szobás bútorozott
egyedi vill. gáz-, vízmérős, kábeltévés lakás. 1 havi kaució szükséges. 50 ezer Ft/hó + alacsony rezsi. Tel: (30) 74-32-910
* 35 nm-es gázkonvektoros garzonlakás kiadó Gödöllőn.
Tel: (30) 266-8035
* Olcsón kiadó 2,5 szobás lakás Gödöllő központjában. Tel:
20/939-0797, 20/556-2653
* Kiadó Gödöllő központjában egyszobás alacsony rezsijű
bútorozott, gázkonvektoros lakás novembertől. (Kaució
szükséges.) Érd: (30) 238-5508
* Hosszútávra kiadó Palota-kerti 2 szobás, bútorozott,
gépesített lakás. Számlaképes. Érd: (30) 7580-434
* Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es kétszintes,
két fürdőszobás lakás garázzsal, részben bútorozottan
igényesnek kiadó. Tel: (30) 203-5912, (28) 514-906
* Gödöllőn az Ambrus Z. közben 4. em. 2 és félszobás (erkélyes) bútorozatlan, központi fekvésű
lakás kiadó. Érd: (20) 399- 8873
* Gödöllőn a blahai részen családi házban különbejáratú bútorozott 2 szoba összkomfortos házrész kocsi beállási lehetőséggel
igényesnek hosszútávra kiadó. Tel: (20) 329-2954
* Bérelhető Gödöllőn, központban, részben bútorozott 2
szobás (jól elkülöníthető), világos lakás alacsony rezsivel.
Bérleti díj: 44.444.-Ft +rezsi +kaució. Tel: (70) 50-95-644
* Azonnal beköltözhető, másfélszobás, bútorozott, háztartási gépekkel felszerelt lakás 1-2 személynek kiadó
Gödöllő központjában. 40 ezer Ft/hó +rezsi + kaució. Tel:
(70) 316-5381
* 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
* Gödöllő központjában 3 szobás földszinti, utcai bejáratú lakás
egyedi fűtéssel 80e Ft/hó irodának is kiadó. (30) 9617-621

* Gödöllő belvárosában kiadók 2 illetve 3 szobás azonnal
költözhető lakások. Bérleti díj: 50-60 ezer Ft/hó. 2 havi kaució szükséges. Érd.: +36 70 454 0357
* Gödöllő központjában, az Ambrus Zoltán közben kiadó egy
I. emeleti 53 m2-es 1+1 félszobás lakás. Irányár: 45
ezerFt/hó. Érd.: +36 70 454 0352

* Gödöllőn, a Kossuth Lajos utca 52-ben, az Ambrus körútra
nyíló garázs eladó. Iá.: 2,2 mFt. Tel.: 30/336-2683.
* Gödöllő Központjában 80 + 40 nm üzlethelyiség eladó
(mérsékelt áron). Tovább bérlésre van lehetőség. Tel: (30)
9243, (28) 410-606
* Remsey körúti 60 nm-es üzlethelyiség hosszútávra kiadó.
Bérleti díja: 120.000 + ÁFA Tel: (20) 975-0219

* Kossuth L. utcában 1+2 félszobás IV. emeleti lakás kiadó.
55.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel: (30) 236-5989 (16h után)
* Családi háznál összkomfortos 27 nm külön bejáratú
bútorozott lakás kiadó. 30.000 Ft/hó + alacsony rezsi. 1
havi kaució szükséges. Tel: (20) 486-6682
* Családi háznál külön bejáratú komfortos közp. fűtéses
szoba-konyhás albérlet kocsi beállási lehetőséggel, Internettel
kiadó. (35.000 Ft + rezsi + kaució) Uitt Fűtött, világos garázs
(raktározásra is) kiadó. (28) 419-927, (70) 3880-442
* 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
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllő Városi Piac csarnokában üzlethelyiség bérleti joga
átadó. Érd.: 06-30-9492-228
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő Átrium Üzletház bejáratában 30 nm-es üzlethelyiség kiadó. Két bejárattal, két vizesblokkal (mosdó+WC), raktárral rendelkezik. Azonnal költözhető! Érd: (20) 288-4847
* Gödöllőn üzletházban 20 nm-es helyiség bármilyen
hasznosításra kiadó. 25.000 Ft/hó. Tel: (70) 7797-152
* Gödöllő egyik legforgalmasabb utcájában, jól
bevezetett 120 m2es üzlet tulajdonjoga eladó.
Irányár 21 Mft. 70-433-40-98
* Gödöllő városközpontjában földszinti 46nm-es exkluzív
padlófűtéses jól bevezetett ismert üzlethelyiség forgalmas
helyen hosszútávra kiadó. Érd: (28) 414-149, (30) 5437898, (30) 9496-319
* Garázs kiadó 11.01-től, Gödöllő, Szt. János út 42. T: (30)
336-5279
* Eladó vagy kiadó garázs a Patak-téri garázs-soron
Gödöllőn. Tel: (28) 412-262, (70) 248-4503
* Kazinczy körúton levő garázssoron garázs eladó. Tel: (20)
9763-071
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ÁLLÁS
* Szakácsot, takarítónőt és konyhai kisegítőt keresek. 0620
3150951 vagy 0620 4345350
*
Szakmunkás
bizonyítvánnyal
rendelkező
VASBETONSZERELŐKET KERESEK, vagy 2 éves vasbetonszerelő gyakorlattal rendelkező segédmunkásokat vasbetonszerelő munkakörben! Tel: (30) 301-0898

* Ingatlan értékesítő kollégákat keresünk Gödöllőn és
környékén. Középfokú végzettség, pozitív beállítottság,
kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs készség – rendszeres képzések, kiemelkedő jutalékrendszer, sikeres csapat. (30) 242-3669, (30) 754-7434

* Gödöllői kávéházba gyakorlott, szakképzett felszolgálót
felveszünk. Érd: (20) 322-0372
* Minimum érettségivel rendelkező munkatársakat
keresünk 110.000,-Ft kezdő fizetéssel. Teljes körű ingyenes
képzést biztosítunk. Érd: (30) 2808-438
* Főkönyvelőt felveszünk Közgazdaságtudomány Egyetemi,
vagy Pénzügyi és Számviteli Főiskolai diplomával, mérlegképes könyvelői képesítéssel, számítógép kezelői
ismerettel, angol nyelvtudással, legalább 5 éves főkönyvelői
gyakorlattal, büntetlen előélettel. Jelentkezés szakmai
önéletrajz, és a végzettséget igazoló okmányok másolatainak benyújtásával. Postacím: HM ARMCOM ZRt. 2101
Gödöllő, Pf:395. Tel: (30) 659-7869.

* Cégünk felvételre keres elektroműszerész vagy elektrotechnikus végzettséggel rendelkező szakembert
hegesztőgépek karbantartására és javítására. Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, juttassa el
fényképes önéletrajzát fizetési igény és pozíció megjelölésével az alábbi címre: Polyweld Kft. 2100 Gödöllő,
Fenyvesi főút 11. Tel: 28/422-236 Fax: 28/421-615 Email: polyweld@polyweld.hu
SZOLGÁLTATÁS

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.
* Lakások, házak teljes körű felújítását vállalom. Érd.:
0670-591-2776
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és
középvállalkozások részére.Ezen kívül Könyvvizsgálat,cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.:
430-341,30/211-9388.
* Felveszünk társadalombiztosítási és bérügyintézőt tb
kifizetőhelyre szakirányú középfokú szaktanfolyami
végzettséggel, gazdálkodó szervezetnél szerzett nagy
gyakorlattal. Előnyt jelent a PCBér program felhasználói
szintű ismerete. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés
szakmai önéletrajz, és a végzettséget igazoló okmányok
másolatainak benyújtásával. Postacím: HM ARMCOM ZRt.
2101 Gödöllő, Pf:395. Tel: (30) 659-7869.
* Vízvezeték szerelőt felveszünk 700,- Ft-os bruttó
bérezéssel. Jelentkezés személyesen: HM ARMCOM ZRt.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A Tel: (30)659-7869.
* Gödöllői irodaházba keresünk összetett irodai feladatok
elvégzésére talpraesett, agilis munkaerőt. Teljes körű
betanítás. Azonnali kezdés. 150.000 Ft. (20) 414-7660

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-555 www.nonstopgyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel: (30)
302-4622. www.csoszereles.hu
* 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: (20) 9370-199
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
06 20 423-4828, www.interiortrans.hu
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok,
mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel: (70) 613-5662.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: (20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!

* Profi üzletkötőket keresek Budapest – Gödöllő
térségében: személyre szabott, egyedi szerződés, átállást
segítő örökített állomány és címanyag. (20) 40-29-656

* Kaputelefon, riasztó, garázskapu szerelés, javítás 2 órán
belül. Tel: (20) 9-177-555

* Munkájában alapos, megbízható hölgy takarítást, vasalást
vállal. Tel: (30) 432-5286

* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: (70) 414-1629

* TAKARÍTÁST vállalok! Az Ön igényeihez alkalmazkodva
alkalmankénti, vagy rendszeres takarítást vállalok.
Referenciával rendelkező, megbízható 38 éves hölgy. (20)
955-5278
* Területi képviselőt keresünk! Feltételek: megnyerő megjelenés, jó kommunikációs képesség, B. kat. jogosítvány.
Fényképes önéletrajzokat a szappanhaz@szappanhaz.hu-ra
kérjük.
* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és
utánfutó van. (a mindenes) Érd: (20) 486-2747

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777
* FESTÉS – MÁZOLÁS TAKARÍTÁSSAL. Tel: (30) 528-7777
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
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Gasztronómia kaleidoszkópban

Kinek a pék,
kinek a pékné
Olvasom egy internetes lap felmérését a magyar
lakosság legkedveltebb főételeiről. Az első öt:
1. Marhapörkölt, 2. Töltött káposzta, 3.
Paprikás csirke, 4. Vadas, 5. Csülök pékné
módra. Ez mind olyan étel, ami néhány száz éve
jelen van, hitelesen közvetíti a magyaros stílust.
A pörkölt más néven (gulasch, stew) sok
országban mindennapos étel. Anna Sacher,
bécsi vendéglős, nagyasszony százhúsz évvel
ezelőtti szakácskönyvében 23 féle pörkölt
receptjét közli, ezen kívül a székelygulyást
(Szegediner Gulasch), csirkepaprikást is.
Nincs azonban benne az, amit én is csak nemrég próbáltam, s az eredményt ízlelve örömmel
osztok meg: A félig kész pörköltbe, a paprika
mennyiség terhére belekevert kávéskanálnyi
curry fűszerrel teljesen új étellel lephetjük meg
családunkat! Ez még nem az a mennyiség,
amitől markánsan indiai íze lesz, a színe viszont
sárgássá válik. Jól megy ehhez is a nokedli, de
a tarhonya vagy rizs szintén. A curry
Magyarországon nem tartozik a gyakran
használt fűszerek közé. Európában az Indiát
gyarmatosító angolok által vált ismertté. Chili-,
azaz erőspaprikát is tartalmaz az egyéb, 4-5 féle
füszerből álló keverék.
Töltött káposztát Nagy-Magyarország területén
mindenütt megtaláljuk. Disznótoros étek, -

2100Gödöllƅ,Szabadságút199.



2009.November7.Ͳén19 óraikezdetteltartjuka
FagyöngyétterembenaMártonnapilibanapot,és
azújborünnepét,melyreszeretettelmeghívjuk!

Menü:



Ͳ Málnaésszilvapálinka,pogácsa
Ͳ Töltöttlibanyak,konyakos
libamájpástétom
Ͳ Libaleves,maceszgombóccal
Ͳ Füstöltlibamellsólettel
Ͳ RopogósͲrozmaringoslibacombpárolt
lilakáposztával,vörösborosszilvával,
törtburgonyával,egypohárújborral
Ͳ Sütƅtökszuflécsipkebogyóöntettel
Amenüára:4.700Ft/fƅ 

Asztalfoglalás:20/454Ͳ2768vagy28/430Ͳ434

Varga Icu rovata

amikor amúgy is van darált hús – sok helyen a
karácsonyi vacsora fő fogása. Sokan
gazdagítják füstölt hússal, kolbásszal. Ám nemcsak magyar étel ez. A levélbe töltött rizs, hús
máshol is ismert. Török eredetü s máshol is
készítik a szőlő levelébe csavart (nálunk töltike
néven ismert változat) rizses húst. Karalábé levelébe is tölthetünk, ha nem szeretjük a szőlő
vagy a káposzta savanykásságát.

A vadas sikerének örültem a legjobban.
Bonyolultabb munkát igényel, mint a többi.
Sokféle fűszer, többlépcsős készítés teszi a
végeredményt remek étellé. A tányéron kiteljesül ez a mártás és puha (vad)hús zsemlegombóccal, …
A csülök finom hús. Ropogósra sütve, belül
omlik, ízét átadja a vele sülő krumplinak. Hogy
miért pékné? Ha a krumpli a hagymával együtt
sütőben készül, azt nevezik így. A péknél a
mindig meleg kemencébe elég volt betolni a
pékné által előkészített tepsit.
A Fagyöngyben e népszerü ételek minden nap
asztalra kerülnek!Ha nem az állandó
étlapon,akkor a napi ajánlatban megtalálható.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

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

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

* REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika ajtók. 06-20-9943-145

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

* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: (20)
9527-289, (28) 476-229
* KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS, SÓDER 0/4 – 0/8 –
0/16 – 0/24 TERMŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA
RENDELÉSE: (20) 9537-537
* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201
* FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince kiszedés,
alapásás, mindenféle földmunka, termőföld eladás,
töltőföld, konténeres sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846
* FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5 literes kiszerelésben 6500 Ft/db. (70) 338-3639
* Szakképzett kertész kis és nagy kerti munkát vállal: fakivágás, gyümölcsfametszés, permetezés,
ültetés, térburkolatok. Gödöllőn és környékén: (20)
9409-622, (28) 432-851

* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok
rövid határidőn belül. Tel: (70) 944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
* 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.
* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket
vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.

OKTATÁS

* Kisebb alkalmi szállítást (1 tonnáig) vállalok. Gödöllőn
és környékén: (20) 9409-622, (28) 432-851

* Angol nyelvvizsgára felkészítő kurzus indul max. 4 fős
csoportoknak, kezdő és haladó szinten! Tel.: 70/411-5841

* 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

* Klasszikus gitároktatást vállal diplomás zenetanár és
művész. Tel.: 20/330-71-23

* ASZTALOS MUNKÁK, RESTAURÁLÁS, BÚTORJAVÍTÁS
ÉS KÉSZÍTÉS. Tel: (70) 533-5859

* TOP-TAN: Korrepetálás, magántanulók vizsgára való
felkészítése matematika, fizika, kémia (30-908-4130)
és angol (30-372-20-26) és német tantárgyakból.
MAGÁN TANULÓSZOBA 5-10. osztályosoknak. További
információk: 28-423-744

* Fodrász házhoz megy! Kényelmes, gyors és megbízható.
Női hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek
hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal! (70) 280-2276
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új
egyedi kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu
Tel: (28) 486-029, (70) 384-8711
* 1-2 éves kortól gyerekfelügyeletet vagy takarítást
vállalok. T:(30) 571-0360
* Bank által visszavett ingatlanok és gépjárművek
közvetítése. Gyorsan és egyszerűen! (20) 5555-772
* Földmunkák kis és nagygépekkel. Árokásás, betonvésés, épületbontás, tereprendezés, termőföld
értékesítés. www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/211-0009
* Fordítást, lektorálást, nyelvoktatást vállalunk angol,
német és román nyelven. HEBE Kft. 30/2480661
www.hebe.hu info@hebe.hu
* REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika ajtók. 06-20-9-943-145
* BOJLER TISZTÍTÁS, javítás. Kisebb villanyszerelési ill.
vízvezeték szerelési munkákat vállalok garanciával.
Hétvégén is hívható: (20) 504-1814, (70) 330-4430

* TOP-TAN: Angol és német tanfolyamok és egyéni órák
a TE szinteden. Max. 5 fős csoportok. További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.

* Munkácsy díjas festőművész, egyetemi docens és festőművész művésztanár vezetésével egyetemek,
főiskolák művészeti szakaira és művészeti középiskolákba készülők számára rajz- és festészeti felkészítő tanfolyam indult alapozó és haladó szinten, Gödöllőn. Tel:
(30) 580-3756, (30) 967-0842
* 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!
* Kiscsoportos játékos angol foglalkozások hétköznap
délutánonként Gödöllő központjában, kertes házban. A hatvanperces foglalkozások ára 1.000,-Ft/fő. Tel: (20) 334-6101
* ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás,
nyelvvizsgára felkészítés. Érd: (20) 268-4064, (20)
230-6250
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Gödöllői Szolgálat
* Egyedi kivitelű ill. kommersz kutya és macskaházak
eladók, valamint egyedi ízlés szerint megrendelhetőek,
Gödöllő, Pál Pedigrés. (30) 9528-228
* FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5 literes kiszerelésben 6500 Ft/db. (70) 338-3639

* Matematikából gimnáziumi felvételire felkészítést vállalok 4., 6., 8., osztályos tanulók részére. Tel: (30) 9152812, (30) 9289-316
* TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdők és haladók részére,
folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: (20) 5448021
* GYEREKAGYKONTROLL-TANFOLYAMOK GÖDÖLLŐN!
2009. november 7-8-án alsósok, november 14-15-én
felsősök
részére.
További
információk:
www.gyerekagykontroll.eoldal.hu Jelentkezni a 06-70645-8847-es számon, vagy a gyerekagykontroll@gmail.com címen lehet.
* NÉMET oktatást és korrepetálást vállalok! Tel: (70)
367-0174, (70) 367-1396
* Diplomás angol-német szakos nyelvtanár korrepetálást, nyelvoktatást és nyelvvizsgára felkészítést
vállal. Tel: (70) 600-9400, (70) 611-5263, e-mail: pordany1@gmail.com
* SPANYOL, ANGOL ANYANYELVI OKTATÁS. Spanyol
anyanyelvű tanárként vállalok nyelvoktatást könnyen
megközelíthető helyen, saját lakásban, kezdőtől az
anyanyelvi szintig! (30) 495-5585
* Angol és német egyéni és kiscsoportos nyelvvizsga
felkészítő tanfolyamok indulnak folyamatosan az őszi és
téli nyelvvizsgákra. HEBE Kft. 28/513-776,
30/2480661 vagy info@hebe.hu www.hebe.hu
* Zöld Út nyelvvizsga felkészítő tanfolyam indul egyénileg vagy kis csoportban. HEBE Kft. 28/513-776,
30/2480661 vagy info@hebe.hu www.hebe.hu
* Angol, német kezdő, középhaladó, haladó tanfolyamok
indulnak folyamatosan egyénileg vagy kis csoportban.
Ingyenes tananyag, csoport létszámától függő óradíj.
HEBE Kft. 28/513-776, 30/2480661 vagy
info@hebe.hu www.hebe.hu
* Korrepetálás, felzárkóztatás magyar, angol és német
tantárgyakból egyénileg vagy párban. HEBE Kft.
28/513-776, 30/2480661 vagy info@hebe.hu
www.hebe.hu
ADÁS~VÉTEL
* Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm
re bővíthető, 8 székkel, 150 ezer Ft,
banánlevél szófa 120 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399
* Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel 12.000,- 1
db rattan fotel 5.000,- Ft, 1 db IKEA zeneszekrény
(fekete, üvegajtós) 8.000,- Ft, 4 db Michelin 195/55 nyári
gumi alig használt 5.000,- Ft/db. Tel.: 30/6342-172.
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: (28) 412-230

* Négy garnitúra vadonatúj pehelypaplan, párna, kispárna eladó. Tel: (30) 203-5912, (28) 514-906
* Molineux porszívó, asztali fúrógép, elektromos matrac
(180×100 cm), új 25 literes zománcozott fazék, hajas
dió: 300Ft/kg, ezüstróka prém (fej +láb+ farok) eladó.
Tel: (28) 414-008
* 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
* Rőzse olcsón eladó. Tel: (20) 979-6913
* Isaszegen eladó új Bramac tetőcserép 45 db. Érd: (70)
420-3630
* Eladó 2db parapetes FÉG konvektor és 4db Semperit
165/65/R13 26T. Clio gumi felnivel, esetleg 4db
175/65/R14 téli gumira cserélném. Tel: (30) 877-5669
* VENNÉK három vagy négykerekű elektromos,
használt, üzemképes rokkant kocsit utcai használatra.
Tel: (28) 413-362

EGYÉB
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
* GYULÁN november 15-28-ig másfélszobás üdülőjog
átadó. (28) 410-576
* Meglévő ügyfeleimnek keresek minden korosztályból
hasonló érdeklődésű hölgyeket – urakat. Bizalmas,
személyre szabott közvetítés! Bejelentkezés: (20) 9674009, (30) 228-4096
* Fiatalos 55 éves nő megismerkedne vidám, káros
szenvedélyektől mentes férfival 45-50 éves korig. Tel:
(30) 848-1517 csak du.
* 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
* 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
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Utazni jó!

Mexikó - Cancun
Karibi ritmusok
Mexikó keleti partvidékének, a Yucatán félszigetnek fővárosa Cancun, melyet évente több
millió turista keres fel.
Cancunban csupán néhány évtizede kezdődött a
turizmus fejlődése, miután az itt korábban
virágzó gumifaüzlet hanyatlásnak indult és
többen rájöttek, hogy a pazar adottságú tengerpartból kiváló üdülőhely alakítható ki.
Cancuntól délre és Tulumtól északra találjuk az
európai turisták által legkedveltebb partszakaszt, a Maya Riviérát. A tengerparti bungalóktól az ötcsillagos golfszállodákig minden
kategóriában találunk itt szálláshelyeket.
A fürdőzésen és a vízi sportokon kívül számos
érdekes kirándulás várja a turistákat. Az egyik
talán legérdekesebb és legkevésbé ismert a Sian
Kaan rezervátumban tett kirándulás, amely
Mayul városkából indul, utána megismerkedhetnek a trópusi erdő állat- és növényvilágával,
majd csónakba szállva egy lagúnát átszelve
meleg vizű folyóban fürdőzhetnek.
Az évezredes maya civilizáció otthagyta nyomait a
Yucatán félszigeten, kulturális és épített örökségüket a tengerpart közelében lépten-nyomon
megcsodálhatjuk. A félsziget klímája egész évben
kitűnő, az európaiak körében novembertől áprilisig a legnépszerűbb úti célok közé tartozik.
Magyar állampolgároknak a be- és kiutazáshoz
legalább hat hónapig érvényes útlevél és turistakártya szükséges.
(GT)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
NOVEMBER 11.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát
nyerte: Szabó Lajos (Tátra u.
5.), Szederné Fekete Erzsébet
(Kazinczy krt. 3.)
A Trafo Club belépőjét
nyerte: Blaskó Gergely (Bethlen G. u. 20.), Pólai Béla (Batsányi u. 5.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Rusznák
Melinda (Akácfa u. 31.)
A besnyői Gazda Áruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Juhászné Ladányi
Krisztina (Fenyves köz 26.)

Recept: tüzes kelbimbó leves
HOZZÁVALÓK:
1 kg kelbimbó, 50 dkg darálthús, 2 nagy fej hagyma, 3 ek kenyérmorzsa, 1 db tojás, 2 dl tejszín, 0,5 dl konyak, petrezselyem,
kömény, babérlevél, szerecsendió, 1 ek liszt, olaj.
ELKÉSZÍTÉS:
Az egyik fej hagymát apróra vágjuk és az olajon megdinszteljük. Rádobjuk a kelbimbót, és kevés vízzel pár percig pároljuk.
Felöntjük vízzel, beledobjuk a babérlevelet, majd sóval, borssal
és köménnyel ízesítjük. A húst a kenyérmorzsával, a másik
hagymával, sóval, borssal, tojással összegyúrjuk, a masszából
kelbimbó méretű gombócokat formázunk. Ezeket a levesbe
tesszük, és megfőzzük. Amikor a gombócok megfőttek, behabarjuk a levest a tejszín, konyak, liszt keverékével, és csilivel
fűszerezzük. Tálalásnál petrezselymet szórunk a tetejére.

