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Erzsébet-nap virágokkal, dalokkal és filmvetítéssel

Ajándék Gödöllőnek

Tisztelgés a királyné emléke előtt

Testületi ülés

Erzsébet királynéra emlékeztek városunk lakói vasárnap. A Sisi Baráti Kör szervezésében megrendezett,
hagyományos ünnepségen először a királyné Erzsébetparkban felállított szobránál gyűltek össze a tisztelgők,
majd a kastély Barokk Színházában folytatódott a megemlékezés, amelyen Katona Tamás történész beszélt a
királynénak a magyar történelemben betöltött szerepéről. Ezt követően operett és filmrészletek segítségével
emlékeztek a magyarok őrangyalának tartott, sokak által ma is Sisiként emlegetett királynéra.
Másfél évtizede tartott először erzsébet-napi megemlékezést a Sisi Baráti
Kör Gödöllőn, amivel azt a hagyományt elevenítették fel, hogy a monarchia idején, ha a szeretett királyné
névnapján itt tartózkodott, díszkivilágítással és szerenáddal kedveskedtek
neki az itt lakók.
A rendezvény az idén is a királyné
szobránál kezdődött, ahol ez alkalommal dr. Krassay László alpolgármester tartott beszédet. Ebben egy különleges évfordulót elevenített fel, mégpedig a királyi pár házasságkötésének
évfordulóját, amelyet birodalomszerte úgynevezett nászfák ültetésével
ünnepeltek meg az alattvalók.
1879-ben Ferenc József és Erzsébet házasságkötésének 25. évfordulóján tették közzé a nászfák ültetésére
szóló felhívást. Kallina Károly udvari

főerdész beszámolója szerint Gödöllőn a vasúti indóháztól balra, mintegy
250 méterre 25 db juharfát,
25 db nyírfát, és ugyanennyi hársfát ültettek el.
Sajnos ennek ma már nincsenek meg a nyomai, tudtuk meg a civilben erdőmérnök alpolgármestertől.
A résztvevők a beszédet
követően elhelyezték az
emlékezés virágait, majd –
szintén a hagyományoknak
megfelelően – átsétáltak a királyi kastélyba, ahol a szokásosnál is gazdagabb program keretében tisztelegtek
Erzsébet királyné emléke előtt.
Először Katona Tamás történész
tartott előadást a királynénak a magyar történelemben betöltött szerepé-

ről. Mint mondta, a kiegyezés az
egyetlen politikai vállalkozása volt az
udvarral gyakran szembeforduló Erzsébetnek. Ehhez azonban minden
asszonyi eszközt bevetett, mivel úgy
érezte, az osztrákoktól oly sok igazságtalanságot elszenvedett magyarok

mellé kell állnia. Ebben kitűnő partnerre talált Andrássy Gyula személyében, aki később a gödöllői kastélyban is sokszor vendégeskedett. Nem
véletlen, hogy kettejük barátságáról
később sok legenda keringett.
(folytatás a 8. oldalon)

Millenniumi zászlókat kapott
Gödöllő a Pest Megyei Közgyűléstől. A jubiláló megye lobogóját a képviselő-testület november 12-ei ülésén adta át
Szűcs Lajos elnök Gémesi
György polgármesternek és
Kocsi Tamásnak, a Madách Imre Szakközépiskola igazgatójának.

Szűcs Lajos rövid beszédében emlékeztetett rá, hogy Kossuth Lajos Gödöllőn fogalmazta meg a függetlenségi nyilatkozatot.
„Talán Szent István sem gondolta,
hogy alkotása, a megyerendszer ilyen
sokáig fenn fog maradni“ – mondta a
továbbiakban.
(folytatás a 2. oldalon)

Képviselő-testületi ülés

Novemberi döntések
(folytatás az 1. oldalról)
Pontosan 1000 éve adta ki a sólyi
oklevelet, amelyben rendelkezett az
első vármegyék létrehozásáról. Ez
az intézmény túlélt válságos időket,
s most újabb kihívás éri, a regionalizáció.
– Mi azonban azt valljuk – szögezte le a közgyűlés elnöke –, hogy
szükség van a megyerendszerre.
Meghirdettük a millenniumi évet, és
minden megyei települést, valamint
minden megyei intézményt bevontunk az ünnepségsorozatba. A millenniumi zászlót örök emlékül szánjuk, azért, hogy Gödöllő és a Madách Imre Szakközépiskola is magáénak érezze ezt a jubileumot.

Gazdát kap az üres iskola
Turai János esperes-plébános
kérésére a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az önkormányzat a Máriabesnyői Egyházközség ingyenes használatába
adja a Damjanich iskola céljaira feleslegessé vált, a Szabadság úton
található ingatlant abból a célból,
hogy az egyházközség közösségeinek találkozó helye legyen.
A használatot az önkormányzat
az ingatlan végleges használatáig,
illetve értékesítéséig biztosítja. A
használatért díjat fizetni nem kell, a
használatból adódó költségek, elsősorban a közüzemi díjak fizetése a
használót terhelik. A plébános úr
jelezte, hogy igény szerint a város
polgárai számára is biztosítanának
szolgáltatásokat, például nyugdíjas
napközit.
Az előterjesztés indoklása szerint
a jelenlegi időszak nem lenne kedvező sem az ingatlan eladására, sem
a bérbeadására. Az önkormányzat
az épületek átalakítására, felújítására források hiányában jelenleg
nem tud költeni. Nem célszerű
azonban kihasználatlanul, üresen
sem hagyni az épületeket, mert az
rohamos állapotromlást eredményezhet. A legszükségesebb munkálatokat az egyházközség illetve a
használó közösségek végezhetik el
az ingatlanon.

Sokszínű könyvtár, egyhangú elismerés
„Negyvenhat éve vagyok könyvtáros, jelenlegi munkahelyemen
kezdtem a pályámat. Közel húsz éve
vagyok igazgatója az intézménynek. Kezdő könyvtárosként lehetőségem volt a könyvtári munka minden szakterületét megismerni. Részese voltam a szakma nagy programjainak, mint hálózat szervezés,
ellátásrendszerek kialakítása, a
könyvtári törvény előkészítői munkái. Könyvtár szakértői és szakfelügyelői munkám nyitottá tett az új
módszerek befogadására, megvalósítására. Több könyvtárépítési és
átalakítási munkában vettem részt
(a gödöllői járás és községi könyvtárainál), az itt szerzett tudást és tapasztalatot hasznosítottam a gödöllői könyvtár építésénél. A funkcionális terv kidolgozása így a gyakorlott könyvtáros tapasztalatával,
szakmai igényességgel és jövőbe
látással készülhetett el.
Részt vettem a tervpályázatot bíráló bizottság tagjaként a döntésekben és a kivitelezés ellenőrzésében.
Büszke vagyok arra, hogy részese
lehettem egy új, XXI. századi igé-
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nyeknek megfelelő könyvtár létrehozásának.
Az eredmények végiggondolása
talán még inkább fontos egy olyan
intézmény esetében, amely teljesen
új épületben, az előzőekhez képest
nagyságrendekkel jobb körülmények között működhet.
A könyvtárak szerepe alapvetően
átíródott a századfordulót követően,
erős hangsúlyt kaptak az információs szolgáltatások. Az információs
társadalom, az egész életen át tartó
tanulás egyik alapintézményévé
váltak a könyvtárak és közöttük a
gödöllői bibliotéka is. Az elmúlt hét
év eredményei bizonyítják, hogy az
intézmény küldetése nem csupán az
új nevünkben fogalmazódott meg,
hanem tevékenységében is.
2002-ben olyan intézmény nyitotta meg a kapuit, amely hamarosan a város polgárainak találkozó
helyévé és a szellemi élet központjává lett. Nem csak új, korszerű
épület, hanem az abban folyó minőségi munkához a megfelelő létszám
is mellérendelődött. Az elmúlt hét
év azt mutatja, hogy a megváltozott
funkciójú és jó körülmények között
működő könyvtár országos szakmai
hírnévre tett szert.
Bízom abban, hogy a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központ jövőképének kialakításakor tovább halad azon az úton, melyet megfogalmazott a küldetésnyilatkozatában.”
A fenti gondolatokkal összegezte
Gloserné Szabó Györgyi igazgató
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkájáról készített beszámolóját, mely teljes terjedelmében a www.godollo.hu honlapon olvasható.
A könyvtár és nyugdíjba vonuló
vezetőjének munkásságát egyaránt
nagyra értékelte hozzászólásában
Szűcs Józsefné és Guba Lajos
képviselő, valamint Gémesi György
polgármester, a képviselő-testület
pedig a beszámolót elfogadva egyhangúlag köszönetét fejezte ki az
igazgató asszonynak az eredményes
könyvtárvezetői tevékenységéért,
az intézmény fejlesztésében végzett
munkájáért.

Költségvetési beszámoló
Egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a város 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót és a költségvetési rendelet módosítását. A
gazdasági válság és az évközi áfa
emelés ellenére a város költségvetése egyensúlyban van. Az önkormányzat jól gazdálkodik, az elhatározott fejlesztések megvalósulnak.
Ez annak is köszönhető, hogy az önkormányzat már a múlt évben, még
a válság jelentkezése előtt igyekezett tovább racionalizálni működését. Bár az ingatlanpiac leült, a
városi költségvetés bevételeit jelentősen növelte a Posta és a Lidl befektetése. A helyi iparűzési adóbevétel azonban csökken, s e forrás
további mérséklődése várható a
gazdasági visszaesés következtében.
Amint azt könyvvizsgálói véleményében Benedek József, az önkormányzat könyvvizsgálója megállapította, az idei költségvetésben
tervezett feladatokat az önkormányzat és intézményei (beleértve a hulladékgazdálkodási társulást is)
60,62 százalékra teljesítették. Az

önkormányzat összes bevételei az
első három negyedévben 13,9, öszszes kiadásai 10,6 milliárd forintot
tettek ki. Az önkormányzat sajátos
bevételei közül a helyi adóbevétel
2,4 milliárd forint, amelyből az
iparűzési adóbevétel 1,9 milliárd
forint.
A működési kiadásoknál megállapítható, hogy az intézmények és a
Polgármesteri Hivatal gazdálkodásért felelős szakemberei gazdálkodásuk során messzemenően figyelemmel voltak a működési feladatok
elsődlegességére.
A költségvetés végrehajtását
reprezentáló számadatok jól szemléltetik, hogy a város költségvetési
intézményei törekedtek a költségvetésben meghatározott feladataik
tervszerű megvalósítására, fizetési
kötelezettségeik teljesítésére.
A beszámoló számszaki adatai és
szöveges indokolása alapján megállapítható, hogy a finanszírozási források szűkössége ellenére az intézmények működését az önkormányzat biztosítani tudta. Az intézményi
működési bevételek, valamint az
önkormányzati támogatás az elvégzett feladatok pénzügyi fedezetét
előteremtették, a költségvetés készítésekor elhatározott településfejlesztési feladatok megvalósítása a
képviselő-testület által meghatározott prioritások figyelembevételével történt.

Az önkormányzat vállalkozói ingatlanvagyonáról
A képviselő-testület tájékoztatást
kapott az önkormányzat vállalkozói
ingatlanvagyonáról, azzal a céllal,
hogy a jövő évi költségvetési koncepció készítéséhez tervezhetők legyenek az ingatlanértékesítési bevételi lehetőségek és az ingatlangazdálkodási tevékenység területelőkészítési költségei.
A jövő évben reálisan a Babati út
és az Országalma utca sarkán lévő
telek értékesíthető, amennyiben ebben az évben nem kel el. 20102011-ben a következő ingatlanok
értékesítése lehetséges: az Ady Endre sétány 12. szám alatti ingatlan; a
volt teniszpálya és az öltözők –
amennyiben vonzó szabályozása
lesz a volt teniszpályának; a Meggyesben kialakítható telkek egy része, ha
az előközművesítés és a parcellázás
megtörténik; a Damjanich J. u. 21/a.
és a 21/b. szám alatti lakótelkek; a
Knézich K. utcai 2262 helyrajzi
számú földrészletből kialakítandó
telkek; a Szabadság út és az Állomás utca csomópontja környékén
kialakítható ingatlanok.

Olcsóbb lesz a távhőszolgáltatás
Január elsejétől a távhőszolgáltatás alap- és hődíja is csökken Gödöllőn. Kedvező a fogyasztók számára az ÁFA mérséklése, de amennyiben a földgáz ára emelkedni fog,
amint az valószínűsíthető, a hődíjt
is ahhoz kell majd igazítani.
A képviselő-testület Tóth István,
a Gödöllői Távhő Kft. ügyvezető
igazgatójának előterjesztése alapján
az ideinél 8,33 százalékkal alacsonyabb, 396 Ft/lm3/év + áfa alapdíj
egységárat fogadott el. A hődíj egységára 3460 Ft/GJ+áfa lesz, ami a
2009. évihez képest 9,1 százalékos
csökkenést jelent.
A testület ülésén Kis Antal képviselő érdeklődésére Tóth István elmondta, hogy a jogszabályi előírás
szerint a távhő-szolgáltatóknak a díj
megállapítására vonatkozó javaslataikat újabban előzetesen el kell

küldeniük a Magyar Energia Hivatalnak. A gödöllői javaslatot elfogadta a hivatal.
Hogy „kinek van erre energiája?”
Mint megtudtuk, ez az eljárás szép
kis összegbe, a Gödöllői Távhő Kft.
esetében csaknem egymillió forint
„igazgatási szolgáltatási díj”-ba kerül, amit a „hővezeték végén” a
2057 gödöllői fogyasztó fizet meg.
Ezt a – Kis Antal szavaival élve –
sarcot Gémesi György polgármester
is felháborítónak tartotta.

Év végi mélyparkoló nyitány
A Szabadság téren a Főtér program keretében jövőre kezdődő átépítés során parkolóhelyek szűnnek
meg. A Petőfi utca HÉV sínek menti
végén kialakított parkolók pedig
ideiglenesek, hiszen magánterületen
találhatók. A városközponti parkolás
elősegítésére a Tűztorony-ház és a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ alatti egybenyitott
mélyparkolót hamarosan átadják a
közforgalom számára. Erről az év
elejétől folytak tárgyalások a városi
parkolókat üzemeltető VÜSZI Kft.
és a Huniber Tűztorony Kft. között.
Megállapodásuk szerint a területet
automatizált, a közforgalom számára nyitva álló fizető parkolóvá alakítják át december 15-ig. A 14,9 millió forintos költséget a két társaság
fele-fele arányban viseli.
A parkolót üzemeltető VÜSZI
Kft. a kialakítás költségének rá eső
hányadát saját forrásából fedezi, az
önkormányzatnak ez nem kerül pénzébe, s megvalósul a régi terv a
könyvtár alatti mélyparkoló megnyitása a nagyközönség számára.

Épített értékek helyi
védelme
A felsőbb jogszabályok változása
és több, egymástól független, folyamatban lévő ügy miatt módosította a
képviselő-testület az épített értékek
helyi védelméről alkotott rendeletét.
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007 (XII. 13.) sz.
ÖTM rendelet 2009. szeptember 1jén módosult. Ebben a jogszabályban az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési
tevékenységek köre megváltozott. A
szabályozás már külön kitér az önkormányzati rendelettel védetté
nyilvánított meglévő építményekre
vonatkozó engedélyezés menetére
is. A közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
változásai is érintik a városi rendeletet.
Az önkormányzati rendelet melléklete sorolja föl Gödöllő védendő
értékeit, azok adatait, besorolását. A
mostani módosítás az időszerű pontosításokat is tartalmazza.

Bevonják a víziközmű
társulatot
A képviselő-testület jóváhagyta,
hogy a szennyvíz-csatornák építése
a Zarándok, a Vasvári Pál és az Ibolya utcákban, valamint a Repülőtéri
úton a Gödöllői Víz- és Csatornamű
Beruházó Víziközmű Társulat és
Gödöllő Város Önkormányzatának
közös beruházásában valósuljon
meg. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a társulat érdekeltségi területét és alapfeladatát kiterjessze az említett területekre.
A társulat a lakossági érdekeltségi
hozzájárulás megelőlegezésére – a
belépő tagok vállalása szerint – 48
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hónap futamidőre a társulatokat
megillető kedvezményes kamatozású banki hitelt vehet ötmillió forint összegben. Az önkormányzat a
társulati hitel és kamatai visszafizetésére készfizető kezességet vállal
a hitel-visszafizetés lejáratáig, 2014.
december 31-ig.

Alapító okirat módosítás
Módosította a képviselő-testület
a Művészetek Háza Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratát. Erre azért került sor, mert a
2010-ben kezdődő felújítás miatt a
társaság székhelye november 1-jével bezárt, a kft. azonban tovább
folytatja a tevékenységét, így szükséges a bezárás utáni ideiglenes elhelyezés címét (2100 Gödöllő Szabadság út 23.) a cégiratokon a központi ügyintézés helyeként feltüntetni. Egyes pályázatok kiíróinak
elvárásait figyelembe véve a módosított alapító okirat a társaság közhasznú tevékenységeit is felsorolja.

Felnőttképzési pályázat
A képviselő-testület, mint a Művészetek Háza Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft. fenntartója nyilatkozatott tett arról, hogy egyetért
a társaságnak az „Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért
című pályázaton történő részvételével és a benyújtott projektet elviekben támogatja.
A pályázat közvetlen célja, hogy
a közművelődési intézmények képessé és alkalmassá váljanak a felnőttképzésről szóló törvényben
meghatározott felnőttképzést segítő
szolgáltatások nyújtására, képzések
szervezésére és lebonyolítására, és
felkészüljenek az intézményi akkreditáció megszerzésére. A pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy a
közművelődési intézmény és a térség munkáltatói között kölcsönös
együttműködés alakuljon ki.
A pályázat önrészt nem igényel.

Jövő évi bérleti díjak
A képviselő-testület döntött az
értékálló bérleti díjakat tartalmazó
helyiségbérleti, földhasználati vagy
földbérleti szerződések 2010. évi
díjainak megállapításáról. A Deák
Ferenc téri, valamint a Szabadság út
167. szám alatti garázsok bérleti
díja nem változik. A többi esetben a
helyiségbérleti díjak 5 százalékkal
emelkednek 2010. január 1-jétől. A
szerződéses földterület használati
(bérleti) díjak szintén 5 százalékkal
emelkednek.
A képviselő-testület az önkormányzati intézmények vezetőit kötelezte az erre lehetőséget biztosító
szerződéseik esetében a bérleti díjak 2010. január 1-jétől 5 százalékkal történő emelésére.
***
Az önkormányzat az 1500 m2-nél
kisebb és az 1500 m2-nél nagyobb –
haszonbérbe adott és haszonbérbeadásra kijelölt – mezőgazdasági
rendeltetésű ingatlanok haszonbérleti, illetve földhasználati díjait 3
százalékkal emeli 2010-ben.

Belterületbe vonás
A képviselő-testület belterületbe
vonta a Benkő Márkakereskedés és
Gépjárműszerviz Kft. tulajdonában
lévő gödöllői 030/5 helyrajzi számú, kivett művelési ágú, épülettel
régóta beépített külterületi földrészletet, mely közvetlenül csatlakozik
a meglévő belterülethez.

2009. november 18.

Korábban kell, de lehet mobilon is

„Sárgacsekkes“ befizetés
2010 májusától az eddigiektől
eltérően, a sárga csekkeken
szereplő dátumnál legalább
két nappal korábban kell befizetni a pénzt a postán. A módosításra azért van szükség a
pénzügyi szakemberek szerint,
mert az átutalás a postán keresztül mintegy két napig tart.
Így a sárga csekkeken várhatóan jövő év májusától nem a
befizetés legkésőbbi dátumát,
hanem a számla kiegyenlítésének napját tüntetik fel a szolgáltatók.
Az ügyfeleknek így legkésőbb két
nappal a csekken szereplő dátum előtt
kell kiegyenlíteniük azt az összeget,
amelyet sárga csekken kívánnak befizetni, ha nem akarnak késedelmi kamatot fizetni. A szakértők szerint
ugyanis a számla akkor tekinthető kiegyenlítettnek, ha az azon szereplő
összeget a szolgáltató is megkapja.
Úgy vélik, a sárga csekkekkel való
számlakiegyenlítés már elavult, és a
jövőben a csoportos beszedés, illetve
az egyéni elektronikus számlakiegyenlítés irányába kellene elmozdulni.
Könnyítést jelent viszont az ügyfeleknek, hogy újabb korszerű számlafizetési lehetőséget vezetett be a díj-

beszedő. A Díjnet ügyfelei ezentúl
mobiltelefonjukon keresztül is kiegyenlíthetik a rendszerhez csatlakozott szolgáltatók számláit. A rendszerhez csatlakozott szolgáltatók listája immár igen hosszú: Budapest
közüzemei mellett olyan országos és

regionális társaságok is ebbe a folyamatosan bővülő körbe tartoznak, mint
a UPC, az ELMÜ és az ÉMÁSZ. Az
ügyfelek számára rugalmasságot és
kényelmet jelentő mobilfizetési lehetőség a szolgáltatók számára pontosabban fizető fogyasztói kört biztosít.
Ma már a Magyarországon használt telefonok többsége is képes a biztonságos pénzügyi szolgáltatásokat
lehetővé tevő nagy sávszélességű
adatátvitelre. Ezt ismerte fel a Díjbeszedő is, amikor – az elsők között

Magyarországon – bankkártyaalapú,
mobilszolgáltatótól független mobilfizetési szolgáltatás bevezetéséről
döntött. Az új szolgáltatást bármely
mobiltelefonról, a régi SIM-kártya
segítségével is igénybe vehetik mindazok, akik a Díjbeszedő elektronikus
számlabemutatási és -fizetési rendszeréhez, a Díjnethez csatlakoznak. Ez
teszi ugyanis lehetővé, hogy az adott
számlákat nem kinyomtatva, hanem
elektronikus formában tudják fogadni. A csatlakozás
módja igen egyszerű: a Díjnet internetes felületén elvégzett mobil fizetőeszköz regisztrációt követően az ügyfél telefonjára letöltött alkalmazás a
továbbiakban folyamatosan lehetővé teszi a mobilos
számlakezelést.
Ennek segítségével
az ügyfél látja aktuális számláit, és
néhány gombnyomással jóváhagyhatja, elutasíthatja vagy várakoztathatja
azokat. A fizetés nem a telefonszámlát, hanem az ügyfél saját bankkártya-számláját terheli, nagyobb összegű tranzakciókat is lehetővé téve.
Az alkalmazásnak nagy előnye,
hogy szolgáltató-független, azaz a
SIM-kártyától és a mobilszolgáltatótól függetlenül futtatható és a díjnetes
regisztráción kívül további tevékenységet (pl. szerződéskötés) nem igényel.

Lesz, vagy nem lesz vagyonadó?
Nem nyugszik bele a magyar
nép egykönnyen, hogy a keményen megadóztatott forintjaiból összegyűjtött vagyona után
adót fizettessenek vele. A vagyonadót ismét az Alkotmánybíróság elé viszik, ezúttal a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.

akkor is fizetnie kell az adót. A kamara szerint alkotmányellenes az is,
hogy a vagyonadó alapja nem a vagyontárgy tényleges értéke, a terhek
nem vonathatók le, például lakás esetén a felvett, de még ki nem fizetett
hitel.
Véleményük szerint sérül a jogegyenlőség is, mert a törvény hátrányosan különbözteti meg a közös tulajdont a társasházival szemben. A
jogegyenlőséget sérti az is, hogy mérlegelés alapján adható adómentesség,
adókedvezmény, továbbá a törvény
lehetővé teszi az adóhatóság részére,
hogy soron kívüli bejegyeztesse az
ingatlan-nyilvántartásba az adót biztosító jelzálogot, ezáltal az adóhatóság előnyt kap a többi jogosulttal
szemben.
Kifogásolja a kamara azt is, hogy
vagyonadó törvény a lakástulajdont
hátrányosan különbözteti meg az
egyéb ingatlanokkal szemben. A törvény kizárólag a lakóingatlant teszi

Hivatalos nyelv a jelnyelv

Esélyegyenlőség
Az Országgyűlés a múlt héten
hétfőn egyhangúlag fogadta el
a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényt. Ezzel a hivatalos
nyelvek sorában emelte a magyar jelnyelvet, és így a hallássérültek közössége nyelvi kisebbség lesz.
A döntés értelmében a televíziók jövő
év júliusától reggel hat óra és éjfél között kötelesek lesznek feliratozni
vagy jelnyelven tolmácsolni. A kötelező előírás kezdetben kétórás időtartamra vonatkozik majd, s többek között a hírműsorokat, a filmeket és fogyatékos személyek számára készített
műsorokat kell majd feliratozni vagy
a parlamenti közvetítésekhez hasonlóan jeltolmáccsal sugározni.
Horváth Péter, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára úgy tájékoztatta a sajtót, hogy a jogszabály
azt is rögzíti, hogy a hallássérültek
közössége egy nyelvi kisebbség, és
ezzel az ország elindul azon az úton,
amelynek végén a hallássérültek a fogyatékkal élők csoportja helyett a
nyelvi kisebbség csoportjába fognak
tartozni – fejtette ki.

A tanács titkára közölte: jelenleg a
jelnyelv megtanulása hetedik osztálytól választható, a törvény ezen szakaszának hatályba lépését, 2017. szeptember 1-jét követően a siket gyerekek óvodáiban és iskoláiban a jelnyelv oktatása kötelezővé válik.
A törvény 2011-től az ügyfél jogává teszi annak eldöntését is, hogy hivatalos ügyintézés során tolmács segítségével vagy írásban kíván kommunikálni – közölte.
A jogszabály vitájában először
azon szólalt fel – a fideszes Kósa
Ádám európai parlamenti képviselő
személyében – jelnyelven képviselő.

Papír kétszázas: már nem érvényes

Hétfő óta csak a fém jó!

Az Alkotmánybíróság kezében a döntés

Több ponton is alkotmányellenesnek
tartják a vagyonadóról szóló törvényt
– ezt Szatmáry Kristóf elnök jelentette be. Ezért soron kívüli tárgyalást,
és a törvény visszamenőleges megsemmisítését kérik.
A köztestület elnöksége
azért is döntött az alkotmánybírósági
beadvány
mellett, mert ugyan a politikai tendenciákat figyelembe
véve várható, hogy amenynyiben a következő kormányzat az első intézkedései között megszünteti a vagyonadót, addig azonban az
evás vállalkozásokat február végén még érinti a vagyonadó-fizetési kötelezettség.
A BKIK kifogásolja, hogy a törvény nem fogalmazza meg világosan
az adóalapot, olyan értelmezhetetlen
megfogalmazásokat tartalmaz, mint
az „árként általában elérhető pénzben
kifejezhető érték“, amely szubjektív
jogalkalmazói döntésre ad lehetőséget.
Alkotmányellenesnek tartja a kamara a vagyonadó törvényt azért is,
mert nem ad elegendő időt a felkészülésre. A jogszabály 2009. július 8án jelent meg a Magyar Közlönyben,
és már 2010. január 1-jén hatályba
lép. Nem egészen hat hónap áll az állampolgárok rendelkezésére, hogy
életkörülményeiket a jogszabályhoz
igazítsák. A BKIK szerint az arányos
közteherviselés is sérül a jogszabályban, az ingatlanadó aránytalan, eltúlzott mértékű. Hiányzik a jövedelmi és
a vagyoni helyzet együttes feltételként értelmezése. Példaként említette,
ha valakinek nagy értékű lakása van,
de jövedelme nincs, vagy alacsony,
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Közélet

az adó tárgyává, de nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget például az építési telek,
szántó, erdő, gyümölcsös esetében.
Miközben a kamara az
Alkotmánybírósághoz fordult,
november 15-től az APEH
megkezdte a vagyonkalkulátor tesztelését. Ennek célja,
hogy az adózók a jövőre hatályos vagyonadó törvény előírásainak
könnyebben eleget tehessenek.
A kalkulátor arra alkalmas, hogy
egy-egy lakóingatlan becsült forgalmi
értékéről adjon tájékoztatást. Az adóhivatal által létrehozandó és működtetendő kalkulátor szolgáltatás az
adózók számára, egy lehetőség, amellyel ha kívánnak, élhetnek, ha úgy
gondolják, hogy nincs rá szükségük,
akkor nem.
Amennyiben igénybe veszik, akkor
sem kell több, részletesebb adatot közölniük ingatlanjukról, hogy hozzájussanak az APEH által becsült forgalmi értékhez, mint amennyit az
adóbevallásban is fel kell tüntetniük –
tudatta a Pénzügymnisztérium.
Az adóhivatalban a kalkulátor működtetéséhez szükséges feltételek
megteremtése folyamatban van. A sikeres tesztelés után a kalkulátor várhatóan december közepétől online
adatlap kitöltését követően mindenki
számára hozzáférhetővé válik.

Bevonták a kétszáz forintos
bankjegyet vasárnap éjfélkor,
vagyis 2009. november 16-tól
már nem törvényes fizetőeszköz. Hétfőtől már csak a jegybankban, a postán és nagyobb
bankokban lehet majd beváltani.
A bevonás indoka, hogy a papír kétszázas a gyakori használat miatt hamar tönkrement, és pótlása a nemzetgazdaság számára jelentős kiadással
járt. Ezt a problémát küszöbölte ki a –
jóval tartósabb – fém kétszázas kibocsátása, amellyel az ország jelentős
költségmegtakarítást ér el. A Magyar
Nemzeti Bank 2009. június 15-én bocsátotta ki a kétszáz forintos forgalmi
érmét, amelyből eddig közel 60 millió darab került forgalomba.
Akinél november 15. után marad
kétszázas bankjegy, annak sem veszik
el a pénze, mert még húsz évig beváltható lesz a Magyar Nemzeti Bank
pénztárában, ill. a postán és nagyobb
bankokban – áll a Magyar Nemzeti

Bank közleményében. A Magyar
Nemzeti Bank a bevont kétszázasokból körülbelül negyven tonna bankjegybrikettet készít, amit a többi megrongálódott papírpénzzel együtt jótékonysági célra fordít majd. Ezeket a
magas fűtőértékű papírtéglákat három – pályázat útján kiválasztott –
alapítványnak adják majd.
Jótékonysági célra fordítják a papír
kétszázast a magyarországi ferencesek is, akik „Baráti forintok“ elnevezéssel gyűjtést szerveztek. A rend az
így összegyűjtött adományokat teljes
egészében a látókörében jelen lévő
leghátrányosabb helyzetű gyermekek, családok megsegítésére fordítja.
(k.j.)

Kedélyborzoló tárgyalások

Már megint a közlekedés
A héten folytatja le a parlament az egyes
közlekedési tárgyú törvények módosításának általános vitáját. A közösségi közlekedés átalakításával összefüggő előterjesztés indoklásában leszögezik: a
Magyarország helyközi közösségi közlekedésére fordított költségvetési terhek
jelenleg meghaladják az ország teherbíró képességét is, ezért a kormány célja,
hogy rövid távon legyen olcsóbb a rendszer fenntartása, középtávon teremtődjenek meg a költséghatékony gazdálkodás feltételei, hosszabb távon létrejöhessen egy kényelmes és gyors vasúti, illetve autóbusz-közlekedés, valamint
2010-ben a közösségi közlekedésre fordított összeg ne haladja meg a GDP 1
százalékát. A javaslat célja, hogy a közszolgáltatás a valós mobilitási igényekhez igazodjon, valamint tervezhető és
ellenőrizhető szolgáltatás legyen.
Kemény vitára számíthatunk, hiszen
a közösségi közlekedési átalakításának
tervei már eddig is borzolták a kedélyeket. Elég csak a tervezett vasútvonal be-

zárásokra gondolni, amikről a közlekedés átalakításáért felelős kormánybiztos
egy interjúban úgy nyilatkozott: kevésnek tartja a tervezett 27 vonal bezárását,
inkább az eredetileg tervezett 59 vonal
megszüntetését tartaná szükségesnek.
Véleménye szerint Magyarország lényegesen kisebb vasúti személyszállítás
mellett is gond nélkül eleget tudna tenni
ellátási kötelezettségének.
Mindezek mellett a kormánybiztos
januárra tízszázalékos vasúti jegyáremelést jósolt, bár véleménye szerint
16,7 százalékos lenne indokolt. A kedvezményekről szólva úgy fogalmazott,
jövőre Inkább a rászorultsági elv érvényesül majd a vasúti tarifa- és kedvezményrendszer átalakításánál. Egyelőre
annyi tudható, hogy a hónap végére kialakuló új rendszerben sem veszítik el
az ingyenes utazás jogát a hat éven aluli
gyermekek és a 65 éven felüli nyugdíjasok. Ugyanakkor bevezetnék az ingyenes utazások régóta tervezett és indokolt
regisztrációját.
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Munkák a Táncsicson és a Kossuth utcában

Már állnak az új kandeláberek
Az elmúlt hetekben már megkezdődött a Táncsics Mihály út
rendbetétele, amit az önkormányzat és az M31-es autópályát építő konzorcium közösen
végez el. A munkálatok eredetileg csak az autópálya építés
miatt keletkezett károkra terjedtek volna ki, de a többszöri
tárgyalások eredményeként a
teljes útfelület felújítására lehetőség nyílt. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat szükségesnek látta, hogy megoldást
keressen az utcában már régóta gondot jelentő csapadékvíz-elvezetési problémákra is.

kocsival közlekedőknek, hogy a felújítás már nem érinti a Dózsa György
úti kereszteződést, ott már befejeződtek a munkák.
Helyükre kerültek a forgalomirányító lámpák,
amik a teljes átadásig sárgán villognak.
A múlt héten
megérkeztek és
helyükre kerültek
a Kossuth Lajos
utca kandeláberei
is, s ezek beállítása után elbontották az ideig-

lenes világítást. A munkákat az időjárás függvényében folyamatosan
végzik, jelenleg a szegélykövezés
zajlik.
A városi fejlesztés miatt nem, az
M31-es autópálya építésével kapcsolatban azonban továbbra is útlezárásra kell számítani a Dózsa György

A most folyó felújításhoz kapcsolódóan elvégzik a járulékos munkákat
is, kialakítják a megfelelő szikkasztóelvezető árkokat, elvégzik a kapubejáróknál lévő kisméretű átereszek
cseréjét,valamint befejezik a parkolók kivitelezését és a padkák kialakítását.
A közös beruházásban megvalósuló fejlesztés költségeinek mintegy
egyharmadát állja a konzorcium, ami
a korábban már szennyvízcsatorna javítást is végzett a Táncsics Mihály
úton, valamint felújította a Repülőtéri
utat.
Nagy erőkkel folyik a munka a
Kossuth Lajos utcában. Jó hír a gép-

úton. Az M31-es M3-as
autópálya gödöllői csomópontjához kapcsolódóan a
Dózsa György úti hídnál a
hídelemek beemelésére kerül sor. Ezt éjszakánként teljes útzár mellett végzik. Az
autópálya felhajtó és a Rét
utca közti szakaszon az alábbi időpontokban lesz teljes
lezárás: 2009. november
17-én (kedd), 20-án (péntek), 23-án (hétfő), 27-én
(péntek) és 30-án (hétfő),
minden alkalommal este
22,00-tól másnap reggel
05.00-ig.

A szerencsejáték függőség veszélyei

mekük az interneten, ráadásul
sokan nem megfelelő módon
közelítik meg ezt a kérdést. A
pókerezést, a különböző kártyajátékokat „szellemi sportnak” tekintik, így nem érzékelik az
ezekben rejlő veszélyeket.
Mint azt lapunk megtudta, Gödöllőn még nem jellemző, hogy szerencsejáték függőség miatt kerültek volna egyesek krízishelyzetbe, bár egyegy esettel már találkoztak a szakemberek. Városunkban azonban több olyan
tényező is megtalálható – pl. Budapest
közelsége, valamint az egyetemisták jelenléte – hogy figyelemmel kísérjék ezt
a területet. Emellett nagyon fontos,
hogy abban az esetben, ha valakinél
felmerül a szerencsejáték függőség,
vagy annak kialakulása, időben segítséget kapjon. Gödöllőn az Egyesített
Pedagógiai Szakszolgálat és a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársaihoz fordulhatnak az érintettek, de felkereshetik a Játékfüggők Tanácsadó Szolgálatát is a
06-1-270-3022-es telefonszámon. Országosan 74 intéz-mény nyújt segítséget az ilyen problémákkal küzdőknek.

Gödöllőn még nem jellemző
A szerencsejáték függőségről
tartottak tanácskozást a városházán a gödöllői szakemberek
bevonásával a DTK-Mentálhigienés Kiemelten Közhasznú
Alapítvány és a Szerencsejáték
Szövetség Játékfüggők Tanácsadó Szolgálata együttes szervezésében. A résztvevők számára lehetőség nyílt a tapasztalok kicserélésére, valamint a
probléma feltérképezésére is.
A tanácskozáson szó esett a hazai szerencsejáték piac jellemzőiről, az erre
vonatkozó jogi szabályokról, valamint arról, milyen helye van a szerencsejátéknak a vendéglátásban.
Dr. Eggenhoffer Zsolt szakértő elmondta, hazánkban ma 300.000 nyerőgép üzemel, s ezeken a legutóbbi
2007-es adatok szerint 40 milliárd forintot játszott el a lakosság, szerencsejátékra pedig összesen 250 milliárd forintot költöttek. Ebből is lát-

A hét kérdése
– A parlamentben folyik a jövő
évi költségvetés részletes vitája. A pártok képviselői, szakértők nap mint nap nyilatkoznak a jövő évi büdzséről, mi arra voltunk kíváncsiak: – Ön
szerint milyen lesz a jövő évi
költségvetés?
„Remélem, csak ideiglenes. Nagyon
bízom benne, hogy a választások
után egy új kormány új költségvetést
csinál.
Nem vagyok gazdasági szakember,
de biztos vagyok benne, hogy nem az
oktatáson kell spórolni. Akinek van
gyereke az tudja, milyen megterhelést jelent már így is a szülőknek az
„ingyenes oktatás”…
Nagyon sok iskolában egyre másra
szűnnek meg már így is a tagozatok,
mert nem tudják finanszírozni a fenntartásukat. Ennek a gyerekeink fogják kárát látni…”
K. T.
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Közélet

szik, van igény erre a szolgáltatásra,
azonban nagyon fontos, hogy ez megfelelő körülmények között, és a megfelelő szabályok betartásával történjen. Mint mondta, céljuk, hogy azt a
közönséget szolgálják ki, akik kikapcsolódásnak, kulturált időtöltésnek
tekintik a játéknak ezt a formáját.
Egyre többen vannak azonban,
akik nem alkalmi jelleggel, hanem
rendszeresen, már-már létszükségletként, megélhetési okokból játszanak,
s ezek között nagyon sok a fiatal.
Mint azt Majoros Márta, az alapítvány programvezetője elmondta, megjelentek például azok a fiatalok, akik
tanulmányaikat a szerencsejáték bevételekből fedezik. A legnagyobb veszélyt azonban az online szerencsejátékban látják a szakemberek. Itt ugyanis sokszor a legifjabb korosztály tagjai
vesznek részt a játékokban, akik számára egyébként ez tilos. Mint az elhangzott, sok esetben a szülők nem is
tudják ellenőrizni, mit is csinál gyer„Az a bajom a jövő évi költségvetéssel, hogy ha az eredetihez képest kevesebb is lesz benne a megszorítás,
azt sem bírjuk ki. A családi kasszában már így sem marad hónap végére egyetlen fillér sem. Rajtunk azzal
döfték az utolsót, hogy a családi pótlékot bevonták az adóalapba. Ráadásul nekünk a sokat betegeskedő nagymamánkról is gondoskodni kell, ami
nem könnyű. A szükséges vizsgálatokat, kezeléseket csúsztatják, mert
nincs pénz, csak féléves, éves várólisták vannak. Lehet, hogy kissé ízléstelenül hangzik, de már most is
szinte kihalásos alapon lehet orvosi
ellátáshoz jutni. Mi lesz jövőre, ha
még kevesebb lesz a pénz?”
Nagyné
„Igyekszem nyomon követni az erről
szóló vitát, de sajnos nem mindig értem, hogy miről van szó. Azt azonban
egyszerű háziasszonyként is tudom,
hogy nem a legfontosabb dolgokon
kell spórolni. Nem ott húzom meg a
határt, hogy nem veszünk kenyeret,
nem veszünk gyógyszert, hanem

mondjuk nem veszünk üdítőt, csipszet, nem megyünk moziba, étterembe. A mostani költségvetéssel az a
bajom, nem ennek alapján álltak neki
elkészíteni, hanem azzal kezdték,
hogy nem kell annyit kenyérre költeni…”
Pénzes Kata
„ Nekem ez olyan „Utánunk az özönvíz!” költségvetésnek tűnik. Megadja
a kegyelemdöfést a közlekedésnek, az
egészségügynek, az oktatásnak, az
önkormányzatoknak, azután az elkészítői mossák kezeiket. A következő
kormány meg majd vakarhatja a fejét, hogy hogyan élje túl a következő
éveket. Nem, hogy fejleszteni nem
fognak tudni, jó ha a kármentéssel
végeznek négy év alatt.”
Szabó V.
A hét kérdése:
– Ön szerint hogyan változik
Gödöllő közlekedése a folyamatban lévő fejlesztések eredményeként?

Szent István Egyetem

Átsöpört a Zöld Forgatag
Továbbra is a Szent István Egyetem legszínvonalasabb hallgatói
rendezvényének tekinthető a
Zöld Forgatag, mely a múlt héten
söpört át a gödöllői kampuszon.
Fiatal és felnőtt szakemberek,
természetvédők és turisták osztották meg egymással ismereteiket és tapasztalataikat a környezetvédelem helyi és globális
problémáiról. Kiállítások, termékbemutatók, prospektus- és
könyvvásár színesítette a programot, amely több civil szervezet
együttműködésének az eredményeként alakult ki.
A november 9-i megnyitón
Jeff Loudinsky, az Amerikai
Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének
főkonzulja köszöntötte a rendezvényt. A város képviseletében Pintér Zoltán alpolgármester üdvözölte a résztvevőket, s személy szerint is
köszönetet mondott Malatinszky Ákosnak, a GATE
Zöld Klub elnökének fáradhatatlan munkájáért, amellyel megteremtette az immár tradicionális rendezvényt. Igen érdekes volt, hogy Hornok
László akadémikus, az egyetem rektorhelyettese úgy vélekedett: napjaink Magyarországán a környezetvédelem az
egyetlen olyan terület, amelyen különböző politikai erők együttműködése is
kialakítható, Persányi Miklós volt környezetvédelmi miniszter, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatója pedig az
interkulturális kompromisszum kialakításában láttatta az utolsó esélyt arra,
hogy kiküszöbölje az emberiség a globális klímaváltozás katasztrofális hatásait.
A nyitónapon hirdették ki a Klímaőrjárat és a Klímavideó pályázatok eredményét. A díjakat Jeff Loudinsky adta
át. A Klímaőrjárat pályázat célja az volt,
hogy a kis tanulók felmérjék, milyen

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
E heti cikkünkben különböző olvasói problémákra igyekszünk jogi
megoldást találni.
Sajnálatos módon édesanyám áprilisban elhunyt. Egy 1992-es évjáratú személygépjármű volt a tulajdonában, amelyet már a halála
előtt is kizárólag én használtam.
Legjobb tudomásom szerint én vagyok az egyetlen örökös. Az autó
műszaki vizsgája a napokban lejárt, ezért elvittem egy vizsgabázisra ahol azt mondták, hogy augusztus óta nem lehet megoldani a vizsgát meghatalmazással sem, mert az
érvénytelen személyi igazolványszámot nem fo-gadja el a rendszer.
Édesanyám hagyatéki tárgyalásának időpontjáról még nem kaptam
értesítést. Mit tehetek ebben a helyzetben, mert nagy szükségem lenne
az autóra?
Amennyiben a hagyatéki leltár a jegyző előtt már megtörtént – ami valószínűleg így van, tekintve, hogy az édesanyja már áprilisban meghalt – azt javasoljuk, hogy keresse fel a közjegyzőt, aki az ügyben eljár és kérjen tőle
egy úgynevezett öröklési bizonyít-

lehetőségeink vannak a klímaváltozás
hatásainak mérséklésére. Nyertese
Streitmann Máté, a gödöllői Szent
Imre Katolikus Általános Iskola 4. a
osztályos tanulója lett. Felkészítő tanára
Grófné Szalay Erika volt. Máté nyereménye többek között részvétel a nagy
hagyományokkal bíró Süni természetismereti nomád táborban.
A Klímavideó pályázat nyertese Farkas Áron és Farkas A. Márton közös
filmje lett, melyben segítőik Farkas Benedek, Lizett és László, valamint Price
Márton és Vidákovich Levente voltak. A győztes csapat nyereménye egy
nagy értékű sporteszköz-utalvány és
egy-egy 4GB-os, faborítású és a Zöld

Forgatag logójával ellátott pendrive
volt.
Holtversenyben a második helyen
végeztek egyrészről a Premontrei Gimnázium tanulói, név szerint: Dékány József, Rudnyánszky Miklós, Kordonska Anna, Nagy Katalin, Németh Domi és Dudás Tamás. Bobok Endréné
segítette őket a pályázat készítésében.
Második helyezett lett a Török Ignác
Gimnázium bringás csapata: Szabó
Zoltán, Sziráki Mátyás, Lázár Viktor,
Switzer Nabil és Prekopa Miron, az ő
segítőtanáruk Guba András volt. A szervezők megköszönték még a kitartó
munkát a Gödöllői Református Líceum
tanulóinak (Edvárd, Artúr, Csenge és
Réka), valamint a Török Ignác Gimnázium elemes csapatának (Sengel Olivia,
Switzer Nasim, Mihály Zsófia, Pawletko Péter és Szabados Gábor).
ványt. Az öröklési bizonyítványt a
közjegyző az örökösként érdekelt
személy kérelmére kiállíthatja, a hagyatéki tárgyalás lefolytatása illetőleg
a hagyaték átadása nélkül, ha az örökösök között öröklési jogvita nincs és
az Ön esetében a hagyatéki ingóságok
értéke nem haladja meg a háromszázezer forintot. Az öröklési bizonyítvány azt tanúsítja, hogy Ön milyen
jogcímen és milyen arányban örököl.
Ennek a birtokában már nem lehet
akadálya a gépjármű levizsgáztatásának.
Közúti baleset okozása miatt a
bíróság 2 évre eltiltott a járművezetéstől. Az ítélet után nem sokkal
elkaptak a rendőrök természetesen
jogosítvány nélkül. Mire számíthatok ebben az esetben? A további
kérdésem, hogy tényleg csak akkor
kapom vissza a jogsimat, ha újra
vizsgázok autóvezetésből?
A szabálysértésekről szóló törvény
értelmében a fenti cselekményében a
bíróság lesz jogosult dönteni, és a
következő hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
Az a járművezetéstől eltiltott személy,
aki az eltiltás hatálya alatt az eltiltás
érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, elzárással, vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Tekintettel arra, hogy
több, mint 6 hónapra tiltották el a járművezetéstől így igen, továbbképzésre kell járnia ahhoz, hogy majd
visszakaphassa a vezetői engedélyét.
Az eltiltást elrendelő határozattal kell
felkeresnie a közlekedésfelügyeletet,
ahol az utóképzéseket megszervezik.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Gödöllői portrék – Beszélgetés Czigány Ildikóval

Harmónia földön-égen
Czigány Ildikóról bizonyára nagyon sokan tudják, hogy ő volt Magyarországon a Malév első női pilótája, majd kapitánya, aki
többek között olyan hatalmas gépekkel repült a Föld különböző
nagyvárosaiba, mint például a Boeing 767-es. Azt viszont kevesebben tudják, hogy egy évvel ezelőtt ideiglenesen maga
mögött hagyta a repülés világát, hogy valami egészen más irányba kormányozza az életét. A váltásról és a terveiről beszélgettünk vele.
– Ön 20 éven keresztül repült, keresztül-kasul bejárta a világot,
emellett úttörőként, elsőként lett
női pilóta és kapitány ebben a férfiak „uralta” szakmában. Mi volt az
oka annak, hogy bő egy évvel ezelőtt úgy döntött, felhagy azzal a hivatással, ami élete legnagyobb részét kitöltötte?
– Elsődlegesen az játszott közre
ebben, hogy a Malév megszűnette
azokat a hosszútávú járatokat – New
York, Tokió, Bangkok stb. –, amelyeken én dolgoztam. Természetesen lehetőségem lett volna továbbra is repülőgépet vezetni, de az vagy visszalépést jelentett volna kisebb gépre
vagy huzamos külföldi tartózkodást,
így átmenetileg felfüggesztettem a repülést.
– Gondolom, hogy nem volt
könnyű ezt a lépést meghozni…
– Éppen ellenkezőleg, jómagam
ezt a sors ajándékának tartom; ugyanis így lehetőségem nyílt/nyílik arra,
hogy azokat az álmaimat és vágyaimat megvalósítsam, amelyek húsz év
alatt felhalmozódtak bennem, de idő
hiányában parkolópályára kerültek.
Most fordult a kocka.
– Mihez kezdett azzal a rengeteg
szabadidővel?
– Ez érdekes dolog, mert korábban
azt hittem, hogy a repülés miatt nincs
időm másra, de rá kellett jönnöm,
hogy most sincs sokkal több szabad
percem, órám. Fél éve elköltöztem
Alsópeténybe, egy csodálatos nyugatnógrádi kistelepülésre, ami a Cserhát
dombjai között terül el. Mindig is
imádtam az állatokat, itt is sok kutya,
macska, csirke, liba, kecske vesz körül. A róluk való gondoskodás is
rengeteg időt elvesz az ember életéből. De ezt egyáltalán nem bánom,
szeretem csinálni.
– Emellett az egészséges életmódnak is feltétlen híve…
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– Ez igaz, de itt most nem a divatos
és részben lejáratott irányzatokról van
szó, hanem egyfajta természetközeli
gondolkodásról, természet és művészet belső találkozásáról, életfilozófiáról.
– Mit jelent ez az Ön számára
pontosan?

– Hosszú repülőútjaim során rengetegszer találkoztam a keleti szemlélet és gondolatvilág varázslatosságával. Thaiföldön vagy éppen Japánban járva „fertőzött meg” például
a karate és a jóga-filozófia világa.
Akkor ezzel még nem tudtam behatóbban foglalkozni, de most minden
adott ehhez. Furcsa kettősség, hogy a
repülés léte segített hozzá, hogy ezeket megismerjem, és a repülés hiánya
miatt van most lehetőségem ezen dolgok gyakorlására.
– A napi életben hogy tudja ezt
kamatoztatni?
– Létrehoztam a Napfonat Életmód
Klubot, ami azokon az alappilléreken
nyugszik, melyek számomra fontosak.
Három ilyen pillért lehet kiemelni.
Az első a jógaoktatás, a második a fitoterápia, ami a növények gyógyító
hatású felhasználásában nyújt segítséget. Ehhez elvégeztem egy alter-

natív medicina tanfolyamot, de régebbi, az Erdőmérnöki Egyetemen
szerzett tapasztalataim is segítenek. A
harmadik sarkalatos pontja a klubnak
az életmód tábor.
– Az első kettőről jobbára mindenki tudja, hogy mivel foglalkozik, de az életmód tábor működését
hogyan kell elképzelni?
– Ez egy háromnapos együttlét.
Ilyenkor a csoport tagjaival – általában 10-12 fővel – együtt hétvégén
felkeressük az ország valamely szép
és csodálatos természeti adottságokkal megáldott vidékét, ahol három napon keresztül igyekszünk a természethez igazodva élni. A mai világban
szinte minden mesterséges körülöttünk, így hiszem, hogy szükség van
az effajta feltöltődésre. Nem sanyargatva akarjuk magunkat egészségessé
tenni, hanem közösen felfedezve azt,
hogy az élet egy nagy
terápia! A beszélgetések
és kirándulások mellett
időt szakítunk a relaxációra, a légzőgyakorlatokra és a nyugodt étkezésre is. Elsősorban a növényi táplálékon van a
hangsúly, de ha valaki
feltétlenül húst szeretne
enni, nem szabunk neki
gátat.
– Általában kik azok,
akik felkeresik a klubot?
– Többségében a negyven év körüli nők érzik úgy, hogy ez
számukra követendő példa lehet. Pedig a férfiaknak úgyanúgy szükségük
lenne erre, amúgy a régi bölcsek,
jógik mind férfiak voltak…
– A Napfonat Életmód Klub hol
működik, hol lehet megtalálni?
Jelen pillanatban Budapesten, havonta egyszer vannak összejöveteleink a Juglandis Egészségügyi és
Szolgáltató Bt-nél, ahol a fitoterápiás
tanfolyamot is végeztem. Most indul
el Vácott is a klub, de a terveim között szerepel, hogy Gödöllőn is lesz
jógaklub és egy-egy témát körüljáró
teadélután.
– Aki szeretne további információt is megtudni a klubról, az hogyan teheti ezt meg?
– Ha valaki kedvet érez ahhoz,
hogy csatlakozzon hozzánk, az hívja
a 06/30-3383-996-os számomat vagy
írhat e-mailt is a cildi61@gmail.com
címre.

Teleki Pál Egyesület közgyűlésén
November 5-én tartotta Egyesületünk évi közgyűlését szokásos helyén a Premontrei Gimnáziumban, dr. Fábry Mihály, az Egyesület elnöke,
városunk díszpolgára, az évi munkát összefoglaló
beszédében elmondta, hogy programjainkat
három nagy évforduló határozta meg.
130 évvel ezelőtt: 1879. november 1-jén született Teleki Pál. Minden évben a
róla elnevezett téren álló szobra előtt erre emlékezünk.
70 évvel ezelőtt, 1939. március 15-én foglalta vissza a magyar katonaság egy
nap alatt Kárpátalját Teleki irányításával. Erre emlékezve látogattunk el másodszor is Kárpátaljára. Nagyon fontos cselekedet volt ez, s Teleki előrelátását
bizonyítja. Így lett határos Magyarország Lengyelországgal.
70 éve, 1939. szeptember 1-jén a németek lerohanták Lengyelországot. Hiába
kértek segítséget, csak a magyarok hallották meg segélykiáltásukat, pedig az
nagyon veszélyes volt. Horthy Miklós kormányzó és Keresztes Fischer belügyminiszter hozzájárulásával Teleki Pál megnyittatta a mintegy 10 kilométernyi lengyel-magyar közös határszakaszt, s ezzel lehetővé tette több mint
70000 lengyel katona és 100000 civil lakos menekülését a biztos halálból.
HVI

Török szalagavató az egyetemen
November 14-én tartotta a Török Ignác Gimnázium végzős diakjai részére a hagyományos szalagavató ünnepséget a Szent István Egyetem aulájában. A négy végzős osztály szalagtűzése előtt a 11.
osztályos tanulók adtak műsort, majd a végzős
osztályok által összeállított fényképsorozatot vetítették le. Az ünnepélyes szalagtűzést követően zárásként az diákok táncai következtek.

MEGHÍVÓ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS – VÁROSTAKARÍTÁS
KOLLÁRNÉ JILLY SÁRA képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) köszönetét fejezi ki
ANGA KISS JÓZSEF, BERÉNYI ZSUZSA, JENEINÉ ZSUZSA, SZARVADY JÁNOS
palotakerti lakosoknak, hogy a november 7-ei
várostakarításon munkájukkal hozzájárultak a Palotakert rendbetételéhez.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a
gödöllői „Szent Kereszt” görög katolikus templom alapkövének
püspöki liturgia keretében történő megáldására.
A Kocsis Fülöp megyéspüspök vezette ünnepi Szent Liturgia
2009. november 29-én 11 órakor kezdődik
a templomépítési területen (Kazinczy krt.)
A szertartást követően agapé keretében a hívek és az ügyet
támogatni kívánók találkozhatnak egyházunk vezetőjével.
Dr. Sivadó János gör.kat.lelkész
Elérhetőség: Tel.: 30/240-34-69
E-mail: sivadoj@invitel.hu
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Pillantás a régmúltból
Ki ne ábrándozott volna már
róla, hogy egyszer csak a régmúltba csöppen? Elvegyül a régi korok, vagy legalább egy bizonyos régi kor emberei között, éli azt az életet, amit ők. A
történelmi regények írói gondolatban ezt igyekeznek megvalósítani, hőseiket olyan díszletek közt mozgatva, olyan
eseményeknek a kellős közepébe helyezve, melyekről maguk csak tanultak, olvastak.
A Corvina kiadó Mindennapi történelem című sorozatának kötetei a legkülönbözőbb világokba viszik el az
olvasót. Mindent, amit a tudomány
kiderített egy országról, egy időszakról, elénk tárnak.
Közülük a legrégebbi időkbe a
Hétköznapi élet a fáraók korában című kötet révén kerülhetünk. Noha
tudjuk, hogy sok mindent elárultak a
régészeti leletek, az egyiptomi birodalmak gigantikus építményei, a szobrok, a falfestmények, a megfejtett hieroglifák, mégis elámulhatunk, menynyire sokat látón sétálhatunk be a sok
ezer évvel ezelőtti mindennapokba.
Megismerkedhetünk vele, milyen
volt akkoriban a család, milyen formákban – például remek versekben –
nyilvánult meg a szerelem, hogyan

nevelték a gyermekeket. Olvashatunk a
lakás-körülményekről, palotákról, városokról. Hogyan öltözködtek, szépítkeztek? Dolgoztak,
ettek? Melyik volt a legjobb foglalkozás? Talán a földműveseké? A katonáké? Vagy az írnokoké? Mivel az
írnokok vethették papírra – papiruszra – a gondolataikat, természetesen arról olvashatunk, hogy az írnoknak van a legjobb dolga a világon.
„Nem kell fognod kapát és csákányt,
nem kell cipelned súlyos megrakott
kosarakat, nem kell evezőket markolnod. Megkímél mindenfajta gyötrelemtől, és senki sem parancsolgathat neked. Mert minden dolgozó felett áll az írnok…” „Légy inkább írnok, így megmenekülhetsz a katonai
mesterség elől…”
Fejezetekben foglalja össze a
könyv az étkezési szokásokat, a társadalmi élet folyását, a korabeli kultúrát, a vallás helyzetét, a hadsereg
állapotát. Találkozunk a jól ismert nevű fáraókkal, szó esik a történelmi
eseményekről, egymást váltó dinasztiákról.
Minden fejezetet egy-egy korabeli
versrészlet vezet be, többnyire kegyes tanítást, a jó erkölcs szabályainak betartására vonatkozó intést tar-

Múzeumok éjszakája a kastélyban

Erzsébet királyné és a divat
Legnagyobb sikere kétségtelenül most
is az Erzsébet királyné hasonmás verseny győztesének, Szabó Dórának
volt az elmúlt szombaton este, mikor
megnyitották a királyi kastélyban az
Erzsébet királyné és a divat című kiállítást. Megjelenéseikor a díszteremben, ahol a megnyitó ünnepséget tartották, mintha hirtelen és csodálatos
módon visszaröppentünk volna vagy
másfél századot, átváltoztunk volna
egy udvari ünnepség résztvevőivé,
akiknek a szeme boldogan és büszkén
tekint szép királynéjára, ahogy cercle-t
tart az udvarhölgyeinek, ahogy vonul
délceg párja karján.
A koronázási ruha rekonstrukcióját viselte most is. S lent a kiállítótermekben
pedig a királyné még számos ruhájának

a rekonstrukciója várta, hogy megtekintsük, mind Czédly Mónika modellező, szerkesztő, tervező munkája. Akit,
mint vallja: 2004-től rendszeresen foglalkoztat Erzsébet királyné élete, ruhatára, a kor története.
Csupa fehér és fekete ruha, ezek, a fehér és a fekete voltak Erzsébet kedves

Joseph Haydnra emlékeztek neves zeneszerző halálának 200.

Nelson mise
Haydn Nelson miséje csendült fel november 15-én a Szentháromság Templomban. A nagysikerű koncert három
kulturális egyesület, a Gödöllői Városi
Vegyeskar, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola énekkarának
összefogásával valósult meg.
E nagy sikerű hangversennyel emlékeztek a gödöllői zenei élet képviselői a

évfordulójára. Az eredetileg a
Missa is Angustiis (Mise szorongattatás idején) címet viselő művet 1798. július 10. és augusztus 31. között írta Haydn, hogy az utókor mégis
Nelson miseként ismeri, abban jelentős
része lehet annak a győzelemnek, amit
Nelson admirális Napóleon felett aratott
Egyiptom partjainál.
Az öt tételből – Kyrie, Glória, Sanctus,
Benedictus, Agnus Dei – álló misét
Haydn életében többször is előadták. A
vasárnap esti koncerten szólót énekelt

Regionális Diákszínjátszó találkozó
Első alkalommal rendezte meg a Club
Színház és a Művészetek Háza a Regionális Diákszínjátszó Találkozót a hét végén. A rendezvényen, melyen a bemutatók mellett továbbképzést is tartottak,
közel 150 diák, iskolai és egyéb csoportok vettek részt. A kezdeményezésről
Halász Tibor főszervezővel beszélgettünk.
– Gödöllőt sokáig a gyermekszínjátszás központjaként tartották számon.
A mostani kezdeményezés ezeknek a
hagyományoknak a felelevenítése?
–Valóban, az egykori Diákszínjátszó
Egyesület innen indult útjára, és a Diákszínjátszó Fesztivál központja is itt volt.
A mostani rendezvénnyel szeretnénk
feléleszteni a diákszínjátszást, de most
nem országos, hanem régiós szinten.

– Kik vehettek részt a találkozón?
– Megkerestük a helyi oktatási intézményeket, akik nagyon nyitottan fogadták az ötletünket, a jelentkezők közül

végül nyolc produkciót válogattunk be a
kétnapos rendezvényre, olyanokat, melyek minőségben vagy témafeldolgozásban érdekesek.
– Ezen a találkozón nem díjazták az
előadásokat. Mi volt ennek az oka?

talmazva. Természetesen igen gazdag
a képanyag, olyanokat is ábrázolva,
amiket talán kevésbé ismertünk eddig: csoportos jeleneteket, apró, fából
vagy agyagból készült, színesre festett szobrokkal. Például láthatunk egy
miniatűr műhelyt, ahol földön kuporgó munkásnők gombolyaggá tekerik
a lenszálakat.
És még sok mást: tehéncsorda
számbavételét, sörkészítést, vagy akár
egy hadsereget, egy negyven harcosból álló szakaszt egyszerre lépő szobrocskákból.
Még mindig élet süt a sok ezer
évvel ezelőtt készült figurák szeméből, készség, akarat: elvégzünk valamit, megteszünk valamit. Magunkért,
meg persze az utódainkért.
(François Trassard - Dominique Antérion – Renaud Thomazo: Hétköznapi élet a fáraók korában)
- nád -

színei, magukban vagy egymással
kombinálva, néha törte csak meg az e
két színhez való ragaszkodást egy kis lila, egy kis szürke. Ezüst. Arany. Selyemből vagy bársonyból készültek a
ruhák, mellettük ott vannak az anyagminták, hogy ne csak láthassuk a selyem lágyságát, a bársony puhaságát,
hanem érinthessük is. Tárlók foglalják
magukba azt, amit viszont a világért
meg nem érinthetnénk, eredeti darabokat, kendőt, sálat, zsebkendőt, asztalkendőt: ezek nem rekonstrukciók, ezek
valóban a felséges asszony tulajdonában voltak. A falakon F. Dózsa Katalin
művészettörténész szövegei avatnak be
a felséges titkokba, a szokásokba, a történésekbe. A kiállítást személyesen nyitotta meg, s figyelmünkbe ajánlotta az
azt követő divatbemutatót is, melynek
során az Erzsébet királyné ruhái által ihletett modelleket mutattak be a manökenek.
N. A.
Herczenik Anna, Heim Mercédes,
Molnár András és Cser Péter, vezényelt Benyus Sándor. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar következő, december
20-ai adventi hangversenyén szintén
Haydn műveit tűzi műsorra.

– Ez egyfajta szakítás a hagyományos
fesztivál szemlélettel. Úgy gondoltuk,
hogy a találkozó végén megtartott szakmai megbeszélés hasznosabb lehet egy
díjnál. Egyébként is nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy színjátszással kapcsolatos ismereteket átadjuk.
– Ezért is építettek bele a programba szakmai tréningeket?
– Igen. Több szakmai képzést tartottunk. A színészmesterség tréninget
Tóth András tartotta, mozgásművészeti képzést Gretyó Zoltán koreográfus, mozgásművésztől kaptak, a zenés tréningen pedig Mészáros Beáta
vezetésével vehettek részt.
A nagysikerű találkozónak a Damjanich
János Általános Iskola színházterme
adott otthont. Az új létesítményben az
átadás óta először rendeztek ilyen nagyszabású programot.

Isten kegyeltje a Barokk Színházban

Blaha Lujza ismét színpadon
Régi terve válik valóra Pécsi Ildikónak november 28-án. Ekkor mutatják be ugyanis a Barokk Színházban a Blaha Lujzáról szóló, „Isten kegyeltje” című estjét. A Kossuth-díjas színművész fantáziáját már gyermekkorában megmozgatták a
Nemzet Csalogányának is nevezett színésznőről hallott történetek, legendák. Most saját
elképzelése szerint Blaha Lujza vendéglátója.
„Fiatalságom felejthetetlen emlékei
azok a beszélgetések, melyeket 1949ben, 9 évesen, első máriabesnyői utamon hallottam. Imre bácsi, az első világháborús katonatiszt mesélt a kislánynak, aki színésznő akart lenni,
Blaha Lujzáról. Megmutatta Gödöllői
házát, amit Erzsébet királyné is megtisztelt látogatásával. Ámulva hallgattam. Valahányszor, ha „Blahán” járok, hallom ahogy mondja Endrődi
Sándor búcsúztató versét: Legyen áldott, százszor áldott,/A Te édes dalolásod!/Ahány hangod csendül benne,/Annyi sebet gyógyított be./Soha
senkit nem bántottál,/Csak jót tettél,
vigasztaltál/Szeretet a dicsőséged/
Dicsőség lesz az emléked!” – ezekkel
a gondolatokkal ajánlja a közönség figyelmébe az új előadást Pécsi Ildikó.
– Nem ez az első alkalom, hogy a
legendás színésznő szerepét magára
ölti…
– A „Bal négyes páholy” előadásában már játszottam Blaha Lujza szerepét. Kisgyermekkorom óta nagyon
közel áll hozzám, hiszen nagyon sok
történetet, legendát hallottam róla.
Amikor ide kerültem, megnéztük azt
a villát, amiről úgy tartották, hogy az
övé volt. Erről az épületről is sok történet keringett. Mesélték például,
hogy – állítólag – a nappalijának az
egyik falrészét a dívánnyal együtt ki
lehetett fordítani a kert felé…A gödöllőiek halála után is nagyon sokat
emlegették, és nagy szeretettel beszéltek róla.
– Az elmúlt időszak kutatásaiból
kiderült az is, minek köszönhető,
hogy ilyen nagy szeretet és tisztelet
övezte?
– Nemcsak a csodálatos hangú mű-

vészt tisztelték benne, hanem a hazafit is. Köztudott dolog volt, hogy sok
katona életét mentette meg. Őt ugyanis nemcsak a császárné, hanem a császár is nagyra becsülte. Többször is
játszott az uralkodó előtt, s az egyik
ilyen alkalommal az egyik dalának
szövegét átírta. Az eredeti helyett
olyan szöveggel énekelte el a dalt,
amiben kegyelmet kért az elítélt katonáknak. Ferenc József teljesítette a
kérését, s ezt nem felejtették el.
– Blaha Lujzáról nem igazán
lehet beszélni anélkül, hogy ne kerülne szóba legendásan szép hangja. Nem véletlenül őrizte meg őt úgy
az emlékezet, mint a Nemzet Csalogányát. Az est folyamán megszólalnak majd kedvenc dalai?
– Hogy milyen dalok és hogyan
csendülnek majd fel, az hadd legyen
meglepetés. De természetesen ezek
nélkül nem képzelhető el egy est,
amely róla szól. Úgy tervezem, hogy
a megszokottól eltérően nemcsak
zongora, hanem hegedű és cimbalom
is megszólal majd a gödöllőiek által
nagyon kedvelt Balogh Gyula és zenésztársai segítségével.
– Nagyon régóta készül erre az
előadásra. Miért éppen most kerül
színpadra?
– Ez a bemutató nem kötődik semmilyen évfordulóhoz. Nem gondolom, hogy feltétlenül évfordulók kellenek ahhoz, hogy tisztelegjünk nagyjaink előtt.Az előző esztendőben rendeztem egy sikeres divatbemutatót a
kastélyban, utána beszélgettünk, és
Révész Tamás igazgató úr megkérdezte: „Jövőre?” „Ha lehetséges Blaha Lujza, régi vágyam teljesülne!”
– Gödöllő múltjában sok kiváló
személyiséget, közöttük is sok színészt találunk. Az ő életükkel is foglalkozik?
– Igyekszem ápolni az egykor itt
élt vagy ide kötődő művészek emlékét, de nemcsak így, hogy színpadra
viszem az életüket. Ha túl leszünk a
bemutatón, akkor szeretném, hogy elfeledett kiválóságunk, a Máriabesnyői temetőben nyugvó Hegedűs
Gyula sírja méltó állapotba kerülne,
ehhez keresek majd társakat. Tudja:
„egyedül nem megy !” A Blaha Lujza
est se jöhetett volna létre, ha …
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI KORTÁRS
MŰVÉSZEK
KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁSA
ÉS VÁSÁRA
2009. DECEMBER 1 – 23.
Anti Szabó János, Lőrincz Ferenc,
Bada Márta, Remsey Flóra, László
Lilla, Szekerese Erzsébet
A Varga Galéria és a Gömb
(Gödöllői Művészetbarátok)
kínálatából

Gödöllői Városi Múzeum 2100
Gödöllő, Szabadság tér 5.
tel., fax: 28-422-003, e-mail:
gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY
A JAPÁN - MAGYAR JUBILEUMI ÉV 2009 KERETÉBEN
Kortárs japán kerámiák – Kortárs magyar textilek
címmel látható kiállítás
Megtekinthető: 2010. január 31-ig, szombat és vasárnap 14-17 óráig, ill. előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóháza (Gödöllő, Körösfői utca 15-17.)
Telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
Újdonság: gyermekbérlet!

A Frédéric Chopin Zeneiskola programjai
November 18.,18 óra:A fafúvós tanszak kamarazenei hangversenye
November 19.,18 óra: Tóthné Borovy Klára (fuvola) és Bartek Zsolt (klarinét, furulya) növendékeinek hangversenye
November 20., 17 óra: Zagyváné Molnár Ildikó növendékeinek hangversenye (oboa, furulya)
November 21.,12 óra: A Győri Széchenyi Egyetem Varga
Tibor Zeneművészeti Intézete fuvola tanszakának hangversenye
November 23.,17.30: A zongora tanszak hangversenye
November 24.,17 óra: A rézfúvós tanszak hangversenye (Botrágyi Károly, Ella Attila és Lázár Attila növendékei)
November 26.,17 óra: A vegyes tanszak hangversenye
November 27.,18 óra: A Frédéric Chopin Zeneiskola tanárainak jótékonysági hangversenye a Szülői Fórum felkérésére
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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!

Erzsébet királyné
(München, 1837. december 24.–
Genf, 1898. szeptember 10.)
Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, családi körben
használt becenevén Sisi, Münchenben született 1837. december 24-én. Császárné-királynéként kora egyik legszebb asszonyának tartották. Egyéniségének és a magyarok iránt érzett szeretetének köszönhetően máig az egyik
legnépszerűbb történelmi személy Magyarországon. Erzsébet bajor hercegnő Miksa József bajor herceg és Mária
Ludovika Vilma bajor királyi hercegnő nyolc gyermeke
közül harmadikként született, egy foggal a szájában, ami a
bajor néphagyomány szerint rendkívüli szerencsét jelent.
Szülei unokatestvérek voltak. Apja, Miksa József herceg a
Wittelsbach-ház szerényebb oldalágából származott.
Hét testvéréhez hasonlóan Münchenben és nyaranta a
bajor királyi udvartól távol a család tulajdonában lévő possenhofeni kastélyban nőtt fel. 1853-ban elkísérte édesanyját és nővérét, Ilona hercegnőt Bad Ischlbe, Zsófia főhercegnéhez (aki anyai nagynénje volt), hogy találkozzanak unokatestvérükkel, Ferenc József császárral, akit Ilona hercegnő férjéül szántak. Ferenc József azonban Ilona
helyett Erzsébet hercegnőt választotta. Az uralkodó eljegyezték a bajor hercegnőt és 1854. április 24-én Bécsben,
az Ágoston-rendiek templomában megtartották az évszázad esküvőjeként emlegetett egyházi szertartást.
A megismerkedés és az esküvő között eltelő egy évben
Erzsébetnek rengeteget kellett tanulnia. Neveltetésében és
képzésében hiányosságok voltak, hiszen nem szánták
trónra, a legkevésbé a Habsburg birodaloméra. Az egyik
legfontosabb Magyarország történelme volt, melyet Majláth János magyar gróf, történettudós tanított neki. Emellett tőle hallott először magyar szót, sőt magyar verseket
is, bár a nyelvet ekkor még nem beszélte. Erzsébet évekkel később is elismeréssel beszélt tanáráról. Megtanulta
ugyan a szigorú illemet, azonban Európa egyik legkonzervatívabb udvarának merev etikettelőírásait nem tudta,
és nem is akarta elfogadni. Anyanyelvén, a németen kívül
még angolul, franciául és görögül is beszélt, ám franciatudását sok kritika érte és soha nem sikerült igazán megszeretnie ezt a nyelvet. Az alig 16 évesen asszonnyá lett
Erzsébet igen korán teherbe esett. 1855. május 5-én szülte
meg első gyermekét, Zsófiát, majd 1856. július 12-én Gizellát. 1858. augusztus 21-én született meg a régóta várt
trónörökös, Rudolf koronaherceg.
Házassága kezdett tönkremenni, részben anyósa és az
udvar befolyása, részben Erzsébet és Ferenc József eltérő
életfelfogása és egyénisége miatt. A császárnénak, aki gondjai elől már házassága
első éveiben is magányba és betegeskedésbe menekült, 1858-ban orvosa levegő- és
környezetváltozást tanácsolt. 1859-ben elhagyta a császárt és elutazott. Több hónapot töltött Madeirán és Korfu szigetén –
ahol megismerkedett egy magyar testvérpárral, Hunyady Imre gróffal és Lili húgával. Ez alatt a rövid idő alatt tőlük kezdett
el ténylegesen magyarul tanulni.
1863-ban magyartanárt fogadott azzal
az elhatározással, hogy komolyan megtanul magyarul, egy év múlva pedig már magyar felolvasónőt vett maga mellé Ferenczy Ida személyében, akinek nem kis része
volt abban, hogy Erzsébet elsősorban a magyarok királynéjává akart válni. Erzsébet kitűnő politikai érzéke ellenére ritkán avatkozott bele az államügyekbe. Legnagyobb
győzelmét a magyar kérdésben érte el. A poroszoktól
1866-ban elszenvedett vereség után kétségbeesve igyekezett megőrizni a birodalmat férje és fia számára. Nem ultimátumszerűen, hanem kitartóan és szívósan, minden diplomáciai és női eszközt bevetve küzdött a magyarság
előnyben részesítéséért az osztrák udvar azon tagjaival
szemben, akik továbbra is ragaszkodtak az „erős kéz” elvéhez.
Az 1867-ben megtörtént kiegyezés az Osztrák–Magyar
Monarchia megalakulásához vezetett. Erzsébet ekkor férjével együtt Budára utazott, ahol magyar királyi párrá koronázták őket június 8-án a budai Nagyboldogasszony-,
azaz Mátyás-templomban. Ősi hagyomány szerint koronázáskor a nemzet megajándékozza a királyt, a király a
nemzetet. A királyi pár az Erzsébet által már korábban
megkedvelt gödöllői, hajdani Grassalkovich-kastélyt kapta jelképes nászajándékul. A magyar állam egy belga
banktól a koronauradalom számára a hozzátartozó birtokkal együtt vásárolta meg a barokk palotát a mindenkori
uralkodópár pihenő rezidenciájának. Kaptak még 100.000
arany forintot. Az utóbbit az 1848-49-es szabadságharc
honvédözvegyei, árvái és hadirokkantjai javára ajánlották
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Város–Kép

fel. Ferenc József
nagylelkű gesztusa
– ami felháborodást váltott ki a császári-királyi hadsereg veteránjai között – valószínűleg
a királyné közbenjárásának volt köszönhető.
Erzsébet 1866
nyarán járt először
Gödöllőn. A dombos-erdős vidék fái
között megbújó kastély Erzsébetnek felkeltette figyelmét:
A kastély hadikórházzá átalakított lovardájában a poroszosztrák háború sebesültjeit kereste fel. Erre a látogatásra
vonatkozik Ferenc József egyik levelének ismertté vált
részlete, amelyben feleségének az alábbiakat tanácsolja:
„Csakhogy ne nézd meg a kastélyt azzal a szándékkal,
mintha meg akarnók venni, mert mostanában nincs pénzünk, s alaposan takarékoskodnunk kell ezekben a zord
időkben.“
Erzsébet élete egytizedét töltötte Gödöllőn, ahol a bécsi
udvar kötöttségétől távol mindig szabadnak érezte magát.
Gyakran mondták, Bécsben az udvar császári, Budán királyi, Gödöllőn családi. Erzsébet gyalogosan, többnyire kíséret nélkül, és lóháton bejárta a környéket. Egyik levelében ezt írta: „Az ősz a legszebb Gödöllőn, ahol a Nap aranykönnyekben füröszti a Tölgyest, mikor búcsúzik a tájtól.”
Nemcsak Erzsébet, hanem a királyi család is boldog
volt Gödöllőn: Ferenc József szívesen vadászott itt, Gizella a kastélyban ismerte meg későbbi férjét, Lipót bajor
herceget.
A királyi család 1872-ben ünnepelte először itt a karácsonyt, s később többször is itt töltötték az ünnepet.
A királyé sokat lovagolt, sétált sokszor egymagában.
Ripka Ferenc Gödöllőt bemutató könyvében az egyik
ilyen barangolásáról így írt: „A Királyné a Besnyői kolostor feletti erdőrészben eltévedt és az erdőből a kijárást nem
tudta megtalálni, mert drótkerítés zárta le előtte az utat.
Szerencsére egy besnyői kapuczinus barát került arra, akit
a Felséges Asszony megszólított.
– Gödöllői lakos vagyok – mondá – szeretnék hazatalálni, merre lehetne kérem kijutni az erdőből?
Az öreg barát, felismerve a királynét, a kolostor kertjén
keresztül – a besnyői templomig vezette. A királyné megköszönte fáradozását és kijelentette, hogy „ha már itt van,
benéz a templomba is“. S
ezzel bement a kolostor
ódon templomába és térden
állva, összekulcsolt kezekkel fohászkodott.„
Tíz hónappal a koronázást követően, 1868. április
22-én megszületett negyedik gyermekük, Mária Valéria főhercegnő (18681924). A királyné legkisebb gyermekét a magyaroknak szánta ajándékul.
Ragaszkodott ahhoz, hogy
a kicsi a Budai Várban szülessen.
Életének kétségtelenül legnagyobb tragédiája a trónörökös halála. Rudolf főherceg 1889-ben Mayerlingben elkövetett öngyilkossága olyan súlyosan megrázta, hogy a drámai esemény után már csak feketében járt és hivatalos
megjelenéseit még inkább visszaszorította. Élete végéig
nem tudott szabadulni a lelkiismeret furdalástól, hogy nem
tudott olyan kapcsolatot kialakítani a fiával, amire szükség
lett volna. Keveset tartózkodott Bécsben. Utolsó éveit
utazgatással töltötte.
1898. szeptember 10-én Genfben tartózkodott. Kísérőjével, Sztáray Irmával a Genfi-tó partján hajókirándulásra
igyekezett, amikor egy Luigi Lucheni nevű olasz anarchista egy hegyesre fent reszelővel szíven szúrta.
A merénylő saját bevallása szerint meg akarta ölni egy
királyi család valamelyik tagját, mindegy, hogy kit. A szoros fűzőt viselő Erzsébet a támadás után még felállt, és saját lábán ment fel a hajó fedélzetére. A hajó elindulása után
rosszul lett, összeesett, ekkor fedezték fel súlyos sérülést.
A hajó visszafordult, de hiába vitték a sebesültet vissza a
szállodájába (az Hotel Beaurivage-ba), az orvos már csak
a halál beálltát állapíthatta meg.
A császárné-királynét Bécsben, a kapucinusok templomának kriptájában temették el fia, Rudolf koronaherceg
mellé. Később mellettük helyezték örök nyugalomra Ferenc Józsefet is.

Erzsébet-nap virágokkal, dalokkal, filmvetítéssel

A királyné emlékére
(folytatás az 1. oldalról)

A királyné személye köré egyébként is sok történetet szőttek a kortársak és az utókor. A délután második
részében is ezekből merített a főszervező Szabó Margit, a Sisi Baráti Kör
titkára, aki ezúttal is igazi különlegességgel szolgált a résztvevőknek. A ma
is sokszor Sisiként emlegetett királynéról több magyar film készült, amelyek közül a nagyközönség körében a
Karády Katalin főszereplésével készült alkotást ismeri inkább a nagyközönség. A Farkas Imre: A királyné rózsája című operettjének folytatásaként készült, „A királyné huszárja” című filmre ma már kevesen emlékeznek. Pedig ebben nem kisebb művészt láthatnak a királyné szerepében,
mint Berky Lilit, aki a film alapjául
szolgáló operett bemutatóján is Erzsébetet alakította. Ezt a filmet ráadásul a gödöllői kastélyban forgatták le,

1935-ben. A Magyar Nemzeti Filmarchívum engedélyével, vasárnap ebből a filmből láthattak részleteket. Az
ünnepi műsorban Balogh Ágnes,
Varga László, Soós Gabriella és Suba László közreműködött.

Európa szépei Sisi albumában
1862 augusztusában az osztrák külügyminiszter, Rechberg gróf különös
utasítást adott a berlini, a párizsi, a
londoni, a szentpétervári és a konstantinápolyi diplomatáknak: a császárné magángyűjteménye részére
küldjenek „fotografált portrékat”,
amelyek e városok szép asszonyairól
készültek. A konstantinápolyi nagykövet, báró von Prokesch-Osten figyelmét külön is felhívta, hogy „legkegyelmesebb asszonyunk” számára
szerezzen fényképeket a török háremvilágból is. Olyan lecke volt ez, amivel a kékvérű diplomata nem tudott
megbirkózni. Kollégái azonban a többi fővárosból bőséges anyaggal látták
el a császárnét, a bajor származású
Erzsébetet, Max herceg lányát, aki 16
évesen lett I. Ferenc József hites felesége. A csinos, eleven és a hagyományokra gyakran fittyet hányó Sisi (és
nem Sissi, ahogy ez a Romy Schneider-filmben szerepelt) boldogtalan
volt a nála hét évvel idősebb, fantáziátlan férje oldalán. Különösen a folytonos és kényszerű reprezentálást
gyűlölte a bécsi Habsburg-udvarban,
ezért egész sor olyan foglalatosságot
talált magának, amivel vigasztalhatta
frusztrált lelkét. Utazgatott, lovagolt,
túlhajtott szépségápolásba menekült
– és fényképeket gyűjtött.
Ezt két, ú.n. bibliofil zsebkönyv
igazolja. Egyik: a Sisis Familienalbum címet viseli, a másik pedig a
szépségek albuma – Sissis Schönheitenalbum. Ezeknek a történelmi fotódokumentumoknak kalandos útjuk
volt, végül 1978-ban egy müncheni
aukción 50 ezer márkáért keltek el az
addig egy hamburgi gyűjtő birtokában lévő képek.
Az európai szépségek gyűjteménye
– enyhén szólva – lehangoló. Valóságos bányarémek is pózolnak a kamerák előtt, de ennek is megvan a maga
bája és értelme. Az osztrák diplomaták nagyon eltérő módon értelmezték
uralkodónőjük kívánságát. A berlini,
a londoni és a pétervári társaság előkelő-elegáns hölgyei mellett bécsi
színésznők, bizonytalan társadalmi
állású török nőszemélyek, párizsi táncosnők (olykor igen „merész” pózokban) virítanak a sorozatban. Ez utóbbinak talán az a magyarázata, hogy a
párizsi nagykövet, Metternich gróf
felesége, Pauline mélységesen gyűlölte Sisit, és valószínűleg ő válogatta
a varieté-sztárok képeit, hogy ezzel is
bosszantsa a császárnét.
Nem tudni, mi motiválhatta Erzsébetet ennek a vegyes gyűjteménynek
az összeállításakor. Talán valamiféle
narcizmus? Netán az az igyekezete,
hogy ő legyen Európa legszebb aszszonya? E célból már-már mánia
számba menő önkínzásoknak vetette

alá a testét. 172 centiméteres magassága mellett kereken 50 kilót nyomott. Házassága első évétől kezdve
élete végéig – 1898-as genfi meggyilkolásáig – állandóan éhezett. Napi
tápláléka gyakran csak kipréselt nyers
húsléből állt. Ehhez több kiló alapanyagra volt szükség. Néha csak két
naranccsal, vagy a különösen kedvelt
ibolya-fagylalttal igyekezett csillapítani éhét.

A kontinensen ő volt az elsők
egyike, aki a szépségéért rendszeresen sportolt: súlyzózott, lakosztályába bordásfalat, gyűrűt és gerendát
szereltetett fel, a falra pedig tükröket,
hogy folyton ellenőrizni tudja esetleges tartásbeli hibáit. Bőrének ápolására időnkint óriási mennyiségű eperkrémet használt, arclemosó gyanánt
pedig húsz, enyhén rothadó citrom levét. Hajpompájának karbantartása naponta legalább három órát vett igénybe. Valóban királyi termetén a ruha
mindig feszesen és kifogástalanul
állt, néha szó szerint rávarrták azt.
Néhány arcátlan kortárs – főként
férfi – szentségtörő feljegyzéseiből
ránk maradt, hogy a szép, megszállottan a tökéletességre törekvő Sisi „igazából a csinos butácska” volt. Mások
inkább a sport iránti vonzalmát és
„unkonvencionális”, valamint „excentrikus” viselkedését kárhoztatták.
Lehet, hogy jelentéktelen apróság
és csupán kultúr-csemegének tekinthetjük: Sisi idősödvén Korfu szigetén
álló kastélyában a leszboszi görög
költőnő, Szapphó szobrát állíttatta
föl. Ezzel is kiegészítve mintegy a
szépségek koszorúját. Nőkkel vette
körül magát, hozzájuk menekült a
magánéleti fiaskó miatt a császári és
királyi aranykalitkából.
(r.l.)
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Állati dolgok

Nem csak kertészeknek

Kutyát, de milyet?

Kevés pára a lakásban

Amikor kiskutyát készülünk
vásárolni, a gondos, leendő
gazdi előkapja a kutyás irodalom valamely kiadványát és az
abban rögzített információt
igyekszik magáévá tenni, vagy
ez irányban képzett ismerőséhez fordul.
A kutyafajta kiválasztása nem könnyű
feladat, mert a szakkönyvek sajnos általában pontatlanok, túlontúl is idealizáltan megírtak, befolyásolva a szerzők bizonyos fajta felé elkötelezettségétől. Hasonlóképpen járhatunk akkor is, ha egy tenyésztőtől kérünk tanácsot.
A legjobb azonban, ha magunkat,
körülményeinket vizsgáljuk meg elsőként, feltérképezzük valódi igényeinket, lehetőségeinket, mit várunk a
kialakuló kapcsolattól, mit tudunk
megtenni, vállalni annak érdekében.

Nem célszerű például munkára tenyésztett, szelektált fajtát választani,
ha annak erényeivel mit sem érünk,
nem tudjuk kihasználni, illetve munkaigényét kielégíteni.
A leendő gazdák sokszor komoly
hibákat vétenek, egyik ilyen tipikus
tévedés a kis testű terrierek összekeverése a plüsskutyákkal, ölebekkel.
Ezek a terrierek jellemzően nagy
munkabírású és egyben nagy munkaigényű fajták. Ha nincs időnk, lehetőségünk adottságaik kiaknázására,
energiájuk levezetésére, nem célszerű
e csoportból választani. Mások a gyönyörű és a farkashoz küllemében leginkább hasonlító huskyt, vagy malamutot választják házőrzőnek, azután
jön a ráeszmélés: intenzív üdvözlésen, és forró csókokon kívül egyebet
nem várhatunk el tőlük, még akkor
sem, ha hívatlan vendég érkezik.
A választásnál könnyen pórul járhat a lelkes gazdi, mert a rázúduló információ halmazból nehéz kiválasztania a hitelt érdemlőt. Csak mikor
már hazavitte a kiskutyát és az cseperedni kezd, derül ki, hogy annak
munkaigénye elviselhetetlen terheket
ró a családra, vagy ellenkezőleg, nem
érti, hogy a kutya miért nem akarja
védeni a portát.

Mielőtt azonban
bármelyikünk is
félreértené,
szögezzük le, e fajták
kiérdemelték becsületüket és nyugodtan választhatjuk társnak, jó döntés lesz. Tudnunk
kell azonban előre,
hogy leendő kutyánkkal mennyire
komolyan akarunk
foglalkozni. Ha elhivatottságot érzünk és vonz a kihívás, hogy kiképezzünk egy csodálatos kutyát, akkor
bátran dönthetünk a munkabírás mellett, amennyiben azonban egy nyugodtabb vérmérsékletű társat szeretnénk magunknak, válasszunk aszerint. Ha házőrző feladatokat is elvárunk a kutyától, gondos elővizsgálatok során győződjünk
meg a kölyök szüleinek munkaképességéről. Célszerű megkeresnünk a fajtával foglalkozó szakembereket,
versenyzőket,
vagy éppen az ismerettségi
körünkben
megforduló lelkiismeretes kutyatartókat.
Leginkább az ő segítségükre támaszkodhatunk, és ha kellő körültekintéssel járunk
el, akkor eljuthatunk
ahhoz a párosításhoz,
melyből nekünk való
kölyköket remélünk.
Összegezve
tehát,
mind a fajta, mind pedig a tenyésztő kiválasztásánál a legfontosabb, hogy több különböző és
hiteles forrásból is tudakozódjunk.
Érdekes, hogy milyen dolgok befolyásolhatják az embert a fajta kiválasztásában.

Ha kevés a pára, elszáradnak a
növények és fulladnak az emberek, míg ha sok, akkor mindenki jól van, beleértve ebbe a
penészgombákat is. Hogyan
kereshetünk kompromisszumot?

az ellenkezője is előfordulhat, ha jó
házőrzőre van szüksége, akkor direkt
a benne félelmet ébresztő ősi magyar
fajtát fogja választani.
• Egy ismerősünk kutyájának számunkra szimpatikus viselkedése is elkötelezhet. Az így szerzett tapasztalatok talán a legerősebben ható szempontként esnek latba döntésünkben.
De akár még egy film is komolyan
befolyásolhat a véleményalkotásban.
• Az ember általában ösztönösen
vonzódik bizonyos fajtákhoz, melyek
temperamentumuk,
megjelenésük
miatt állnak közel hozzá, találkozva
egy-egy példányukkal szívesen megáll elgyönyörködni bennük.
• Azonban más is okok is beleszólhatnak választásunkba. Sokszor előfordul, hogy valamely hiányunkat, hiányosságunkat igyekszünk pótolni
négylábú társunk jelenlétével, képességével. Az ilyen esetekben ez ritkán
tudatosul a gazdában, nyilván már
csak azért is nehéz szembesülni a valósággal mert vágyai rég áhított beteljesülése látszik életre kelni. A világgal folyamatosan harcban álló bizonyítani vágyó gazda megvadított
izomkutyája, vagy a gyermektelen
pár „kutyagyermeke“ a legjellemzőbb, persze a legszélsőségesebb példa is erre. Az a gond az ilyen esetekben, hogy mivel a kutyát nem helyén
kezeljük, egyaránt terhére vagyunk

Télen a központi fűtéses lakás legtöbb helyiségében túl szárazzá válik a
levegő. Ilyenkor gyakran csak 30-40
százalékos a levegő páratartalma, ami
az ott élőknek legalább olyan egészségtelen, mint a szobanövényeknek.
Az ideális a 60-70 százalékos páratartalom lenne, de egyes trópusi növények a 80-90 százalékos „dunsztban“
érzik jól magukat. A hűvös, hideg levegő már egészen kis mennyiségű
vízgőztől is telítődik (tehát nagyobb a
relatív páratartalma), ezért ajánlott a
legtöbb szobanövényt télen inkább
hűvösebb helyiségben tartani, mint a
meleg szobában. Ha nincs erre megfelelő helyünk, meg kell oldanunk,

hogy a levelek körül emeljük a
páratartalmat.
Kaphatók
olyan
párologtató
edények, melyekben a növény egy
rácson áll a víz felett. Magának a
cserépnek nem szabad vízben állnia,
mert a pangó vízben a gyökerek megfulladnak. E párásító eszközt otthon
is kivitelezhetjük: egy lapos kerámiatálra kavicsot szórunk, s erre állítjuk a
növényeket, majd a kavics közé vizet

Őszi talajmunkák
Míg be nem állnak a fagyok,
addig végezzük el kertünkben
a még megmaradt munkát.

• Például gyermekkori élményeink mély nyomot hagynak bennünk.
Ha valakit régebben megharapott egy
kuvasz, igyekszik azután kerülni, de

környezetünknek és kutyánknak.
• Néha dísztárgyként, státuszszimbólumként választunk kutyát, esetleg
azt is figyelmen kívül hagyva, hogy
négylábú társunk milyen ösztön
adottságokkal rendelkezik illetve, milyen törődést kíván.
Az eddig felsorolt szempontok
mind szerepet játszhatnak elhatározásunkban, érzéseink, jó és rossz tapasztalataink összessége adja ki a
végső döntést.
Fontos lenne azonban, hogy a fajta
kiválasztásánál igyekezzünk tudatos,
megfontolt döntést hozni. Rengeteg
későbbi kellemetlenséget kerülhetünk
el egy jó döntéssel. És persze azt is
tegyük hozzá nem kell feltétlenül pedigrés kutyát választanunk, hiszen
rengeteg keverék vár szerető otthonra
a menhelyeken. De náluk is lényeges
tényező az előbbiekben felsoroltak...

töltünk. Hasonlóan használhatók az
agyag-granulátumok, amelyek még
tovább magukban tartják a nedvességet. Ezzel persze nem spórolhatjuk
meg a rendszeres permetezést. Másik
megoldás a cserépbe-cserép ültetése.
A cserepes növényünket te-gyük tőzegpakolásba, azaz a cserépnél nagyobb edénybe tegyünk tőzeget,
amibe ültessük el a cseréppel együtt
növényünket. A folyamatosan nedvesen tartott tőzeg egyenletes párolgással javítja a növény és ember közérzetét.
A fürdőszoba egész évben elég párás az erre igényes növényfajoknak. A
fürdő használatának persze az a feltétele, hogy viszonylag világos legyen. A kádban, mosdókagylón lecsapódó számtalan vízcsepp lassan párolog, hosszú ideig párásítja a levegőt. Ezen felül többnyire kellemes meleg is van a fürdőben, ezért sok trópusi, szubtrópusi növénynek lehet az
otthona. Az esőerdők növényei, természetes élőhelyükön is szórt fényben élnek, ezért ideális lehet számunkra az északi vagy keleti oldalon
fekvő, de ablakkal rendelkező fürdőszoba. Különösen a páfrányok, orchideák érzik jól magukat a párás levegőn és a szórt fényben.

Különösen csapadékos nyáron még a
máskor gyommentes kertekben is felütik fejüket a gyomok, és milliószámra érlelik, szórják szét magvaikat.
Szükséges tehát ősszel a gyomokat
kiszedni, összegyűjteni és elégetni,
nehogy a talajba kerülő magok a következő évben további kellemetlenségeket okozzanak.
A növényi maradványok jelentős
része fertőzött valamilyen gombás
betegséggel; szedjük tehát össze a
bab, az uborka, a dinnye, a paradicsom, a paprika, az egynyári virágok
stb. szárát, és ezeket égessük el. Nem
felesleges a gyümölcsfák lehullott
lombjának elégetése sem! Az egészséges lombot azonban ne égessük, inkább komposztáljuk!
A gyümölcsösök talajának alapmunkája az őszi ásás. Lehetőleg a
kert teljes területét ássuk fel, ne csak
a fák környékét. Ügyeljünk arra, hogy
az esetleg túl magasan elhelyezkedő
gyökérágakat az ásással ne sértsük
meg.Trágyázzunk is ősszel!
Az őszi ásás: a nagyobb kerteket
érdemes fogattal vagy traktorral felszántani. Szerencsére egyre szaporodnak az önjáró, motoros talajművelő gépek is. A házi- és háztáji kertek őszi talajmunkáinak azonban még
mindig legáltalánosabb eszköze az
ásó.
3 ok, hogy miért hasznos az őszi
ásás:
• Az ásás egyik célja az, hogy a talajt fellazítsa, és ezzel alkalmassá tegye az őszi, téli csapadék felvételére.

A felásott talajban tárolt víz biztosítja
a növények tavaszi és nyár eleji
egyenletes, erőteljes növekedését.
• Az ásás másik célja a porhanyós,
aprómorzsás talajszerkezet kialakítása. Az ásáskor kiemelt talajszeleteket
a levegő átjárja, a rögöket a tél fagya
felbontja, így a növények számára a
legkedvezőbb talajösszetétel alakul
ki.
• Az ásás harmadik célja, hogy a talaj felszínén és felső rétegében levő
szerves anyagokat leforgassa és a talajra kiszórt trágyaanyagokat abba a
mélységbe juttassa, ahol a növények
gyökerei helyezkednek el.
E célok elérése érdekében ősszel
minél mélyebben, hantosan ássunk. A
rögöket – ellentétben a tavaszi ásással
– nem szabad elegyengetni.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 21-22.:

dr. Mohai Imre
Tel.: 06-30-953-1242
Veresegyház, Bánóczi u. 1.
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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.

FELHÍVÁS
Értesítem régi és új betegeimet, hogy november 30-ával új helyen
folytatom nőgyógyászati magánrendelésemet.
Helye: Átrium Üzletház emelet (Vadászbolt
mellett), hétfőn 16-19 óráig. Más időpontra
jelentkezés a 70/219-3838 telefonon.
Ugyanitt szakorvosi rendelési napok kiadók!
dr. Sztavridisz Diagórasz nőgyógyász-főorvos

2009. november 18.

Közérdek

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 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

GÖDÖLLŐ ÉS TÉRSÉGE LÁTÁSSÉRÜLTJEINEK EGYESÜLETE
2100 GÖDÖLLŐ PALOTAKERT 4. TEL: 70-387-5265.
Rövid neve: GÖTLE E-mail: godollo@vgyke.com
SZLA: 10918001-00000066-19790004
KÖZHASZNÚ SZERVEZET, BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA:
TE 5594, ADÓSZÁM : 18726204-1-13
Amennyiben Ön látássérült (vagy a környezetében tud látássérültről)
kötelességünknek érezzük tájékoztatni arról, hogy működik a
GÖDÖLLŐ ÉS TÉRSÉGE LÁTÁSSÉRÜLTJEINEK EGYESÜLETE
Gödöllőn a Palotakert 4 szám alatt. Szerdai napokon 9-13-ig
Telefon:06-28-420-262 06-70-387-5265
Egyesületünk legfontosabb feladata: a térségben élő sorstársainkhoz a
számukra legfontosabb információk eljuttatása.
Igyekszünk ügyes-bajos dolgaiban helyi viszonyok között megoldásokat
találni, érdekeiket képviselni, az Őket megillető támogatásokról
tájékoztatást nyújtani, valamint az életvitelüket megkönnyítő
segédeszközök (nagyító, beszélő óra, -mérleg, -vérnyomásmérő, tanulóknak
jegyzeteléshez diktafon, számítógép, stb.) beszerzéséhez támogatást
szerezni és nyújtani.
Kapcsolatot tartunk fenn a Gödöllői önkormányzattal valamint
civil szervezetekkel.
Hangsúlyt helyezünk a szabadidős tevékenység megszervezésére is, ezért
rendszeresen tartunk összejöveteleket.
Kérem, amennyiben Ön látássérült, keressen meg minket irodánkban, hogy
további információkkal szolgálhassunk. Valamint kérem, ha környezetükben
ismernek látássérültet, tájékoztassák működésünkről.

MEGHÍVÓ A
Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat
Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat
Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
testületeinek
2009. november 25-én, szerdán, 18 órakor tartandó
közmeghallgatásra.
Az ülés helye:
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának földszinti nagyterme
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Dr. Sztavridisz Diagórasz sk. GGKÖ elnöke
Szabó László sk. GLKÖ elnöke

Meizner Sándor sk. GNKÖ elnöke
Havassy Marija sk. GRKÖ elnöke

PETŐFISEK BÁLJA
2009. NOVEMBER 28-ÁN, 19 ÓRÁTÓL
a Szent István Egyetem Alma Mater éttermében
Szeretettel várjuk régi tanítványainkat, kollégáinkat,
jelenlegi diákjaink szüleit és mindenkit, aki szívesen együtt tölti velünk
ezt a zenés-táncos estet!
BELÉPŐJEGY ÁRA (VACSORÁVAL): 2900 FT
Jegyek csak elővételben vásárolhatók az osztályfőnököknél
és az iskola portáján 2009. november 12-november 26-ig.
Az iskola tantestülete

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
A FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
filléres használtruhavásárt rendez
2009. november 19-én csütörtökön 8 - 15 óra között.
Felnőtt és gyermekruhák, cipők olcsó áron
vásárolhatók.
Helye: Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7. sz. 2. épület
Mindenkit szeretettel várunk!

November 16-22-ig: Gyógyszertér Gödöllő Gyógyszertár, Köztársaság út 85.
Tel.: 28/545-720.
November 23-30-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 28/416-551.

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

2009. november 18.

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.
Ízelítő különleges libaétkeinkből:
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!

A DVENT
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ÚJRA
SZÓL

Adventi vásár
az Erzsébet királyné Szálloda udvarán.
2009. DECEMBER 5-23- IG
10 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT .
Ipar- és kézműves vásár, sültgesztenye,
biosajt és -termékek, Zsanna-manna,
üstben főzött házi lekvárok és szörpök,
mézkülönlegességek, forraltbor.

~~~
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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Atlétika – Kicsi a bors, de erős

Pápai Márton Ob arany
November 14-én, a magyar tenger
partján, Siófokon rendezték az idei év
utolsó atlétikai országos bajnokságát,
a Kismaratoni országos bajnokságot.
A GEAC futói hősiesen küzdöttek
meg a 7-10-14 illetve 21 kilométeres
távokkal, s remek helyezéseket szereztek. A tét azonban ennél jóval nagyobb volt, ugyanis, az egyesület versenyzői (rövidtávfutók, ugrók, dobók,
összetett versenyzők s a hosszútávfutók) remekül szerepeltek az év folyamán és az első helyen álltak a serdülő
pontversenyben. Ezt a helyezést kellett megőrizni ezen a versenyen, s
nagy örömünkre ez sikerült is. Kiemelkedően teljesített Pápai Márton, aki a 10 kilométeres távon a saját

korosztályában majdnem egy perccel
előzte meg riválisát, s az egy évvel

idősebbek között is csak egy futó
előzte meg. A lányoknál a csapatért
volt aki sérülten is vállalta a 7 km-es
távot. A junior fiúk 21 km-es verse-

Lovassport – OTP Bank lovas Világkupa

Színes program az arénában
December 4-6. között ismét lovas világkupának ad otthont a
budapesti Papp László aréna.
A háromnapos esemény második napján igazi showműsort
láthatnak majd a kilátogató nézők, ugyanis december 5-én
rendezik az OTP Bank Lovas Világkupán az úgynevezett ride&drive számot.
A showszám sajátossága, hogy a
résztvevőknek meg kell mutatniuk,
hogy mit tudnak a nyeregben, hiszen
egy akadálypályát kell „meglovagolniuk”, valamint arról is tanúbizonyságot kell tenniük, hogy mennyire érzik

otthon magukat a volán mögött,
ugyanis a nyeregből lepattanva egy
cabriolet Audival kell egy ügyességi
pályát teljesíteniük. A rajthoz állók
között lesznek kiváló öttusázók,
valamint minden valószínűség szerint
a színész Pintér Tibort, a sztárfodrász Hajas Lászlót, és a hazai színházi élet és filmvilág élő legendáját,
Pintér Tamás Oroszlánt is ott láthatjuk majd. Az idei versenyen a múlt
öttusázói közül az olimpiai bajnok
Martinek János, az ötkarikás ezüstéremmel, valamint világbajnoki címekkel büszkélkedő Balogh Gábor,
és a szintén világbajnok Sárfalvi Péter, Hanzély Ákos duó is elindul.

Kézilabda – Szegedi fesztivál

Tisza-parti siker
Október 28-30. között Szegeden
utánpótlás kézilabda tornát rendeztek,
amelyen városunkat a Török Ignác
Gimnázium DSE 1997-98-as fiú csapata képviselte. A srácok már többször bebizonyították, hogy korosztályukban a legjobbak közé tartoznak
és ez most sem volt másképpen.
Mácsár Gyula tanítványai a rendkívül erős és színvonalas mezőnyt maguk mögé utasítva tornagyőzelmet
arattak, tovább szaporítva éremgyűjteményüket. A torna legjobb játékosa
a gödöllői csapat egyik kiválósága,

nyében is hasonló volt a helyzet. Jó
leírni, hogy van még olyan fiatal, aki
az egyesületért, s az edzőtársakért,
akik egyben barátok is, ilyen áldozatokra képes. Ez jellemzi leginkább azt
a szellemet, ami a GEAC atlétáit az
ország élére repítették ebben az évben
a serdülők között.
Eredmények:
Junior fiúk 21,1 km: 9.
Czindrity Attila; Csapat: 7.
hely (CzindrityAttila, Háló
Benjamin, Kovács Gábor)
14 éves lányok 7 km: 5.
Moldován- Horváth Katinka; Csapat: 3. hely (Moldován-H.K., Kiss Tünde,
Gyenes Adrienn, Pesti Zsófi)
14 éves fiúk 10 km: Országos bajnok:
Pápai Márton; Csapat: 3. hely (Pápai
M., Törő Lajos, Korossa Gergely, Kozár Zénó)
Nem lesz könnyű dolguk a pályafutásukat már befejező sportolóknak, hiszen kihívóként ott vannak a jelen kiválóságai is. A triatlon és a síelés után
öttusára váltó, feltörekvő tehetség
Gyenesei Leila, valamint a világbajnok és világkupa győztes Marosi
Ádám is ott lesz a mezőnyben. Arról
pedig, hogy ne sportoló nyerje a díszes trófeát, leginkább a Pintér Tibor,
Hajas László, Pintér Tamás Oroszlán
hármas gondoskodhat majd. Bár velük kellett volna kezdeni, ám a tisztesség kedvéért csak a legvégén említjük meg a házigazdákat, a Lázár
testvéreket, akik közül Zoltán címvédőként, bátyja Vilmos pedig kihívóként próbálja majd meg a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb hibával teljesíteni a rendkívül nehéz pályát és feladatokat.
-ltTóth Attila Bence lett.
A tornagyőztes csapat tagjai: Réti
Tamás, Czene Dávid, Tóth Attila,
Laczkó Szilárd, Tóth Attila Bence,
Kiss Tamás, Molnár Balázs, Tamás
Norbert, Szakály Benedek, Gyurcsánszki Ádám, Papp Kristóf, edző:
Mácsár Gyula
Eredmények:
Gödöllő TIG DSE – Szeged „A”
16:12; TIG DSE – Békéscsaba 18:16;
TIG DSE – Gyöngyösi KSI 22:13;
TIG DSE – MKB Kézilabda UtánpótlásKözpont 25:17; TIG DSE –
Szeged „B” 18:9
-ll-

Szervezeti élet – NSSZ: Megvan az új irány

Közösen a magyar sporttért
A Nemzeti Sportszövetség közgyűlése
elfogadta a szervezet új stratégiáját. A
rendkívüli közgyűlésén kiderült, hogy a
74 tagszövetséget tömörítő Nemzeti
Sportszövetség integráló szerepet kíván
betölteni a magyar sportban. Az ülésen
egy ellenszavazattal elfogadták az új
stratégiát. A tajvani világjátékok óta először ült össze az NSSZ tagszervezetei,
az olimpián kívüli sportágakat felvonultató világversenyéről Szántó Éva főtitkár tartott beszámolót. Az esemény
előtt a sajtó nyilvánossága előtt stratégiai megállapodásokat kötött a Nemzeti
Sportszövetség.
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– Azért hívtuk össze a rendkívüli közgyűlést, mert a stratégiának sok olyan
eleme van, mely a következő időszaknak meghatározó szerepe lesz – jelentette ki a sajtótájékoztatón dr. Gémesi
György, a Nemzeti Sportszövetség elnöke. – Ennek a stratégiának a része a
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetséggel és a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött megállapodás.
A három szervezet között az utóbbi
időszakban sokkal nyíltabbá vált a kapcsolat. Szeretnénk a folytatásban is
egyeztetni az érdekeket, közösen erősíteni a magyar sport érdekeit. Szempont-

jainkat a mindenkori kormányzat előtt is
szeretnénk képviselni, természetesen
együttműködve a Magyar Olimpiai Bizottsággal.
A megállapodást örömmel fogadta a
két partner is. Dr. Frenkl Róbert, a
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke hangsúlyozta: az érdekérvényesítés mellett az együttműködésnek köszönhetően a szervezetek saját erejüket és kapcsolatrendszerüket is hatékonyabban tudják
mozgósítani. Deák György, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke abban bízik, hogy az együttműködés
segítségével a diáksport is jelentőségének megfelelően tudja képviselni az érdekeit.
(Nemzeti Sportszövetség
Sajtószolgálat)

Tenisz – Amatőr versenysorozat

Gödöllői helyezettek
November 14-15-én Gödöllőn, a Kiskastály SE teniszcentrumában rendezték meg a Peugeot ATT Tour sorozat 2. versenyét. A
kiemelkedő színvonalú amatőr teniszverseny jó hangulatban, izgalmas mérkőzésekkel zajlott. Az egyesek döntőjébe a budapesti
Hajdú Krisztián, valamint a gödöllői, mindössze 13 éves Hegyi
Balázs került. Az izgalmasnak mondható döntőt – amely csak rövidítés után dőlt el – végül Hajdú nyerte, de a fiatal gödöllői versenyző is minden dícséretet megérdemel. A párosok versenyét a
Kocsis Zoltán-Fekete Sándor gödöllői páros nyerte. A sorozat legközelebb 2009 november 28-29-én látogat ismét
-liGödöllőre.

Kispályás foci – I. műfüves bajnokság

Móres lett a bajnok
Véget ért az első műfüves kispályás bajnokság. A Táncsics Mihály úti sportcentrumban, 17 csapat részvételével megrendezett magas színvonalú 5+1-es
bajnokságot a Móres csapata nyerte veretlenül, megelőzve az Old Boys Seven
és a Caterpillar csapatait a tabellán. A remek meccseket hozó bajnokságban az
utolsó játéknapra maradtak még izgalmak, miután a Seven és a Caterpillar csapata az ezüstért, míg a Deko FC a bronzéremért küzdött. Az utolsó fordulóban
az előbbi két csapat egymás ellen játszott és döntött az ezüst sorsáról és mivel a
Seven nyerni tudott a 2. helyen végzett. A Deko nem tudott élni a CAT botlásával, ugyanis ők is kikaptak, így végül a Caterpillar lett a harmadik. A gólkirályi
címet Sztriskó István nyerte el, aki a Móres 72 találatából 32 gólt vállalt magára. Az ezüstcipős Nagy Péter (Fortuna) lett 25 góllal, míg a fairplay díjat az
Alma FC csapata érdemelte ki. A teljes tabella, eredménysor és fotók a
www.sevo.hu oldalon megtalálhatóak.
-tt-

Küzdősport – Taekwon-do

magyakorlat számban szintén aranyérmes lett. A gála leglátványosabb
momentumának a tradicionális küzdelem versenyszám bizonyult, ahol
komoly csatában a Könczöl Alexandra – Kókai
Zsolt páros a 2. helyig menetelt. A sportolók kiváló teljesítménye mellett lényeges momentum

Három arany, egy ezüst
Az évente megrendezésre kerülő Ifjúsági és Felnőtt ITF Taekwon-do országos bajnokságnak
idén Monor városa adott otthont november 7én. A megmérettetésen 30 egyesület 210
tagja képviseltette magát. A rendezvény kiváló lehetőséget jelentett az ifjúsági és felnőtt sportolók számára, hogy tudásukat
kellő képpen lemérjék formagyakorlat, küzdelem, tradicionális küzdelem és törés kategóriákban.
A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE versenyzői is részt vettek a monori eseményen
Kókai Zsolt 3. danos mester vezetésével. Ifjúsági formagyakorlatban, illetve küzdelemben Navratil Tamás jó formában versenyzett, de végül nem sikerült döntőbe kerülnie. A
felnőtteknél Könczöl Gergely mínusz 63 kg-os
küzdelemben meggyőzően teljesített, azonban
nem sikerült dobogóra állnia. Könczöl Alexandra
kimagasló teljesítménnyel felnőtt nő 3. danos
formagyakorlat kategóriában, illetve a mínusz
52 kg-os küzdelemben is aranyérmet szerzett,
valamint Kókai Zsolt felnőtt férfi 3. danos for-

volt, hogy a gödöllői egyesület versenybírót is
delegálhatott Navratil Péter személyében.
Ez a siker is nagyban bizonyítja, hogy az odaadó,
kitartó munka meghozza gyümölcsét.
Ha szívesen megismerkedne ezzel a sporttal jelentkezését szeretettel várja a klub a Bio-Fitt
Centerben zajló edzéseken (Gödöllő, Állomás út
1-2/A) hétfőn és szerdán 17.30-19.00-ig.
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu/
-liMEGYEI I/B OSZTÁLY – ZÁRÁSKÉNT VERESÉG
Vereséggel zárta az őszt a GEAC,
amely így 5 ponttal, 16-34-es gólkülönbséggel az utolsó előtti, 14. helyről várja
majd a a tavaszi folytatást.
Pest megyei I/B északi csoport, 14. forduló
GEAC – Dunabogdány 1–4
MEGYEI III. OSZTÁLY – GYŐZTES ŐSZI BEFEJEZÉS
A Gödöllői SK II. igen fontos három ponttal zárta
az őszi szezont, miután legyőzte a Kerepes II.
csapatát. Legéndi György együttese 12 fordulót
követően a 4. helyen zárt 18 ponttal és 25-20as gólaránnyal.
Pest megyei III. osztály gödöllői csoport, 12. forduló
Gödöllői SK II. – Kerepes II. 3–1 (1–1)
Gól: Heilmann László, Szabó László, Szeles
Dávid
UTÁNPÓTLÁS – HEVESI SIKEREK
NB III. Mátra csoport U19: Heves – GSK 2–5
Gól: Switzer Nabil (3), Sztriskó István, Kisréti
Marcell
NB III. Mátra csoport U16: Heves – GSK 2–3
Gól: Somogyi Levente (2), Kővágó Ádám
NB II., közép A csoport U15: Ferencvárosi TC –
GSK U14 4–0
NB II., közép A csoport U13: Ferencvárosi TC –
GSK U14 1–1 Gól: Varsányi Botond
Pest megyei I-III. osztály U16: Aszód – GSK U15
10–1 Gól: Czirle Máté.

Labdarúgás – Gödöllői vereség a rangadón

Negyedik helyen a GSK II.
Nem sikerült pontot szerezni a Bag elleni, hétvégi rangadón a Gödöllői SK csapatának a Pest
megyei I. osztályban. A 14. forduló tétje az volt:
ha nyer a Gödöllő, akkor pontban utolérhette
volna a bagiakat, de végül ez elmaradt, ugyanis
a házigazdák két szerencsés góljára a mieink
csak egy találattal tudtak reagálni. Az első félidő közepén egy védelmi hibát követő szabadrúgás utáni fejessel szerzett vezetést a Bag,
amit a második játékrész elején sikerült egalizálni és úgy tűnt, hogy legalább az egy pont
meglehet, de ismét egy rossz helyezkedés a védelemben és megint megszerezte a vezetést a
vendéglátó, amely végül egyben a győzelmet is
jelentette a számukra. A felnőtt csapat jelenleg
a 11. helyen áll 15 ponttal és 24-29-es gólkülönbséggel, míg a döntetlenező U19-es csapat a
13. helyen áll, 8 ponttal (19-38) az őszi utolsó
játéknap előtt.
PEST MEGYEI I. OSZTÁLY, 14. FORDULÓ
Bagi TC ’96 FC – Gödöllői SK 2–1 (1–0)
Gól: Lovrencsics Balázs
Ifi: Bagi TC ’96 FC – Gödöllői SK 1–1
Gól: Hayes Lukács
KÖVETKEZIK:
November 21., szombat 13 óra (ifi:11 óra)
egyetemi pálya: Gödöllői SK – Tárnok

Röplabda – Rangadót nyertünk, majd...

Egy sima, egy fordított
Két bajnoki meccset játszott a TEVAGRC az elmúlt héten. A lányok előbb
hazai pályán fogadták a Békéscsabát,
majd a székesfehérvári Máv Előre vendégei voltak. A hazai rangadón nem adta
könnyen magát a jó erőkből álló vendégcsapat, de remek játékkal végül simán nyert a Gödöllő, többek között Bajáriné Pesti Anikó klasszis teljesítményének köszönhetően. Sajnos nem sikerült a székesfehérvári mérkőzére átmenteni mindenkinek a békéscsabai formáját, így a bekalkulált győzelem helyett
vereséggel távozott a TEVA-GRC a Fejér megyei városból. Kétszer is vezettek
a lányok, de a negyedik szettet dráma

csatában elbuktuk 33:31-re, és az ebből
adódó lélektani előnyt végül a házigazdák érvényesítették és megnyerték az
ötödik szettet, ezzel együtt pedig a
meccset is. Tíz fordulót követően a
TEVA-GRC a tabella első helyén áll 17
ponttal, megelőzve a 9 meccses BSE-t
(16 p.), valamint a szintén 10 meccses
Nyíregyházát (16 p.), míg a 4. helyen a
Vasas áll 15 ponttal.
Női Extraliga, 9. forduló
TEVA-GRC – Békéscsaba 3:0
(22,24,24)
Női Extraliga, 10. forduló
Máv Előre Székesfehérvár – TEVA-llGRC 3:2 (–23, 19, –16, 31, 13)
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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:
-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, nappali + 2 szobás beosztással, 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.

INGATLAN
* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok
kellemes, csendes részén de a központ
közelében eladó egy nagyon hangulatos,
sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült,
összközműves, 65m2-es parasztház, mely
2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2
szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba
wc-vel található. A telek szépen gondozott,
rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben:
Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr:
5,4 MFt Tel: 70/312-5965, 20/928-3938
* Elcserélném vagy eladnám Gödöllői 135
m2-es sorházamat (telek méret 362 m2),
gödöllői családi házra, a telek méret 850 m2nél nagyobb legyen. Felújítandó illetve banki
átvállalás is érdekel. Irányár: 19,5M. Érdeklődni:30/47-15-078
* Garázs eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában.
Dupla beállásos (2 autó számára) a 4 emeletes
panellakások alatt, víz villany fűtés van. Irány ár:
3,99 m. Érdeklődni: +36/20-3527445.
* Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es, 1+ 2 félszobás, 3. emeleti konvektoros lakás eladó. Iá.:
15 mFt. Tel.: 20/9811-027.
* Gödöllőn, a Kossuth Lajos utca 52-ben, az
Ambrus körútra nyíló garázs eladó. Iá.: 2,2 mFt.
Tel.: 30/336-2683.
* GÖDÖLLŐN ÚJSZERŰ 2 szoba + nappalis
CSALÁDI HÁZ SŰRGŐSEN ELADÓ
beépített konyhabútor gépekkel cirkós fűtés
csendes aszfaltos utca! 20-772-2428
* Szadán Természetvédelmi terület határán
csendes nyugodt panorámás környezetben
150 nm-es 4 szobás, újszerű családi ház garázzsal úszómedencével nagy teraszokkal parkosított öntözőberendezéssel ellátott kerttel eladó
Iár 31MFt 20-7722428

* Erzsébet körúton II-ik emeleti egyedi fűtésmérős / szabályzós 2 szobás 55 nm-es lakás
áron alul eladó Iár 9,9 MFt 20-7722428
* ÁRON ALUL Veresegyházon összközműves
40 méteres utcafrontú 600 nm-es építési
saroktelek jó közlekedésnél eladó Ár 6,5 MFt
20-4306474
* Sürgősen eladó Gödöllőn telekárban egy 120
m2-es 70-es években épült családi ház, lakható
állapotban 500 m2-es telken. Nappali + 3 szoba
nagy konyha fürdő 2 kamra. Ár 12,9 MFt 204306474 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* 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
* Jó vétel! János utcában sürgősen eladó
szépen felújított 1,5 szobás tégla erkélyes II em
konvektoros lakás sarokkádas fürdő Iár 10,5
MFt 20-7722429
* Szadán jó állapotú 2 szoba konyhás
cirkófűtéses felújított parasztház parkosított
telekkel eladó Új tető modern burkolatok
érdemes megnézni! Iár 15MFt 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
* Gödöllőn 3 szoba nappalis új építésű ikerház
kocsibeállóval eladó ár kulcsrakészen 23,5
MFt 20-7722429
* Sürgősen Eladó Gödöllőn Palotakerten
szépen felújított 62 nm-es 2 szobás beépített
erkélyes lakás beépített konyhabútorral ár
10,3MFt
20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú lakás Iár 13,9 MFT 20804-2102

* 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
* Gödöllő Harasztban keresett csendes utcában
3 és félszobás tégla jó állapotú ház 1000 nm-es
telken eladó 25MFt-ért. 20-772-2429
* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy
étkezős magasföldszinti konvektoros felújított
lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102
*
Gödöllő
kertvárosi
részén
2
szoba+nappalis+konyha étkezős, 98 nm-es
családi ház eladó! Új tető új nyílászárók, új
bejárati ajtó, új cirkós fűtésrendszer+új radiátorok. JÓ VÉTEL! Iár 20 Mft. 20 7722429
* Gödöllőn Harasztban 3 szoba+nappalis ikerház eladó Kombicirkó fűtés kandalló
lehetőséggel hőszigetelt műanyag nyílászárók
belső fa tolóajtók 2 beállásos garázs. Iár 22.9
M Ft. 207722429
* Jó vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez
közel Újépítésű 2 szoba+nappalis ikerház
eladó kulcsrakész ár 21,2 MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Örökpanorámás 3 szoba+nappalis szuterén
hobbiszoba 3 fürdőszobás medencés nagy
teraszos ház Gödöllőn eladó Iár 30 MFt 208042102
* Eladó 2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás
telken Iár 14,7 MFt 20-8042102
* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó
állapotú 2 szobás, 60nm-es lakás Iár 10,9 MFt
20-8042102
* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár
8,3 MFt 20-8042102
* Eladó Gödöllőn Szabadka utcában 2 szobás
52 nm-es felújított (műanyag nyílászárók) erkélyes konvektoros lakás Iár 11,8 M FT 208042102
* Eladó Gödöllőn I. emeleti déli fekvésű parkra
néző 45 nm-es felújított lakás! Iár 8.5 M Ft 208042102
* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2
szobás, konvektoros téglalakást! 20-8042102

-Alvégben új építésű nappali+2 szobás ikerház
195m2 telekkel 20,6 MFt.
-Aszódon 1.em. tégla erkélyes 2 szobás konvektoros lakás 7,8 MFt.
-Aszódon új ikerház 77m2 egyszintes, garázzsal
szerk.kész. 14,5 MFt.
- Harasztban egyszintes n+3 szobás önálló ház
500m2 telekkel 32MFt.

* Eladó Gödöllőn egy 600 m2-es építési
saroktelek ikerház építési engedéllyel
Minden közmű az utcában Buszmegálló 1
percre iskola Óvoda közért 10 percen belül
Ár 10,5 MFt 20-4306474
* Gödöllőn Szt. János u-ban I. emeleti, 40 nmes, 1+fél szobás, konvektor fűtésű, teljesen
felújított (új burkolatok, beépített bútorok, új
fürdősz., nyílászárók, redőnyök), erkélyes lakás.
Iá: 10,5 mFt. Érd: 20/310-9862
* 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: 28/411086; 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 a központban (1990-ben épült) 61
nm-es, 2 szobás, teljesen felújított és átalakított,
I. emeleti erkélyes lakás, pincével, tárolóval. (Új
burkolatok, új beép. konyhabútor). Iá: 15,5 mFt.
Érd: 28/411-086; 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 Kertvárosban 548 nm-es saroktelken, 90 nm alapterületű, 3 szobás családi
ház, üzlethelyiséggel. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870

MEGHÍVÓ
A FėNIX Ifjúsági Sportegyesület

sok szeretettel vár mindenkit
MIKULÁS napi rendezvényére!

2009. december 6. 9:30 – 14:00
GödöllĘ, Szent István Egyetem - SPORTCSARNOK
Programok:
Mikulás fogadja a gyermekeket – Lufi hajtogató bohóc
Kreatív sarok – Kalandpálya
Játékos sportvetélkedĘk – Majorett bemutató
FėNIX ISE gálamérkĘzés
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* Gödöllőn kertváros és Királytelep határán
80 nm alapterületű, 2 szobás családi ház
780 nm telekkel. Iá: 17,5 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 2000-ben épült, igényes külső
és belső kialakítású, nappali + 3 szobás, 3
szintes (240 nm), galériás családi ház (40
nm-es terasz, kültéri medence, kandalló,
beépített szekrények, 613 nm-es, örökpanorámás, parkosított telek). Iá: 32 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
20/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyen 2001-ben épült,
4 lakásos társasházban, nappali + 4 szobás,
színvonalas kialakítású, extrákkal felszerelt,
160 nm-es kétszintes lakás, parkosított
telekkel. Iá: 32 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 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 nmes, 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 m2es
(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
* Gödöllőn Röges városrészen 770 nm
alapterületű, kedvező fekvésű, belterületi
építési telek. Iá: 14 mFt. Érd: 20/9194-870
* 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:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Zsámbokon, központhoz közeli, csendes
környéken részben felújított, jó állapotú, 65
m2-es 2 szobás családi ház, egy különálló
30 m2-es melléképülettel, 2 utcára nyíló,
gyümölcsfákkal
beültetett,
gondozott,
összközműves saroktelken. Iá: 5,8 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a központ közelében 80 nm
alapterületű (+40 m2 tetőtér), kétszintes
üzlet saját parkolóval eladó. Iá: 16 mFt. Érd:
06-20/9194-870
* LAKÁS János. u.-ban első emeleti, kétszobás, parkettás, új nyílászárós, erkélyes,
konvektoros, tárolós, megkímélt állapotban
eladó Ár:10,5MFt Major Zoltán 0670/77-33222-www.perfektotthon.hu

* János u.-ban emeleti, egyedi-fűtéses,
2szobás, parkettás, felújított lakás, új
nyílászárókkal, új konyhabútorral. Ár: 12,4MFt.
Major Zoltán 0670/77-33-222-Gödöllő, Kossuth L. u. 34.-www.perfektotthon.hu
* Gödöllőn Kossuth Lajos utcában, frissen
festett, 40 m2-es, 3.emeleti, 1 szobás, parkettás, erkélyes, napsütötte világos lakás.
Ár:8,2MFt Major Zoltán 0670/77-33-222www.perfektotthon.hu
* SÜRGŐSEN ÁRON ALUL ELADÓ
ÚJÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ 2008-ban épített,
nappali, 2 hálószobás, parkettás, teraszos,
azonnal költözhető ház, 400 m2-es telekkel.
Ár:17,8MFt Major Zoltán 06-70/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* SOS. Szent János utcában, gázfűtésű, felújítandó, 38 m2-es, földszinti, 1 szobás, Nyugati
fekvésű,
üres
téglaépítésű
lakás.
Irányár:7,6MFt Major Zoltán 0670/77-33-222www.perfektotthon.hu
* 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 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
* 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
* Gödöllő belvárosában 2+1 félszobás, IV.
emeleti gázfűtéses társasházi lakás eladó.
Irányár: 13,5 MFt Érd.: +36 70 454 0350 Bohus
* Palotakerti IV. emeleti, felújított, azonnal
költözhető, 62 m2-es 2 szobás lakás eladó.
Irányár: 10,5 MFt Érd.: +36 70 454 0353 Bea
* Palotakerti, kiváló állapotú, 61 m2-es, 2
szobás lakás eladó. Irányár: 11,8 MFt Érd.: +36
70 454 0350 Kati
* Gödöllő, Erzsébet körúton eladó egy 62 m2es 1+2 félszobás, jó állapotú, azonnal
költözhető panellakás. Irányár: 10,9 MFt Érd.:
+36 70 454 0350 Bohus
* Szadán eladó egy 2003-ban épült 1+1 félszobás, 70 m2-es 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 0350 Bohus
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* Őrbottyán újépítésű részén eladó egy 90 m2es, nappali+3 szobás ikerfél 500 m2-es telekkel.
Irányár: 20,7 MFt Érd.: +36 70 454 0350 Judit
* Veresegyháza központjában 700 m2-es
telken, 60 m2-es felújítandó ház eladó 9,9 MFtos irányáron. Érd.: +36 70 454 0351
* Gödöllő Blaha városrészében eladó egy 160
m2-es, 4 szobás családi ház 1610 m2-es
telken. Irányár: 20,9 MFt Érd.: +36 70 454
0353 Bea
* Gödöllő új parcellázású területén eladó egy
újépítésű 2+2 szobás ikerházfél 341 m2-es
telekrésszel. Iár: 24 MFt Érd.: +36 70 454 0352
* Gödöllőn eladó egy 120 m2-es 4 szobás családi ház. Iár: 23,8 MFt Érd.: +36 70 454 0352
* Gödöllő csendes lakóparkjában 144 m2-es,
nappali+3 szobás újépítésű sorházi ingatlan
eladó. JÖJJÖN ÉS TEGYEN EGY
AJÁNLATOT! +36 70 454 0351
* Isaszegen eladó egy 2008-ban épült 5
szobás igényes kivitelezésű családi ház.
Irányár: 29,9 MFt. Érd.: +36 70 454 0353 Bea

Gödöllői Szolgálat
* Aszód, közel a központhoz, örökpanorámás
telken, szoba, konyha, fürdőszobás
parasztház + gazdasági épület, csendes
utcában. Tel: 30-822-1680 Iár. 7,8 Mft

* Téglaépítésű, konvektoros parkra néző
1+1/2 szobás lakás központban eladó.
Alacsony rezsi, parkettás szobák. Irányár:
10,400,000 Ft 30/977-6665

* Veresegyházon, nappali+4 szobás, 2000ben épült, gépesített konyhabútorral felszerelt családi ház, fűthető medencével, garázzsal, 792m2-es parkosított kerttel eladó.
Iár:31,9MFt Tel:306465779

* Befejezés előtt álló, egyszintes, 2 szobás
ikerház, garázzsal, nagy terasszal eladó
Aszódon a Fesztivál téren. Telekrész 430 m2.
Jelenlegi ár: 11,6 M Ft 30/977-6665

* Veresegyház, Széchenyi dombon, gyönyörű
panorámás 120nm-s, nappali/étkező+2 szobás,
egyedi fűtésű, saját kertkapcsolatos lakás 17nms garázzsal eladó. Iár: 23,5MFt Tel:30/6465-779
* Gödöllőn, frekventált helyen, 2 külön bejáratú
lakrésszel rendelkező, igényesen kialakított,
150nm-es családi ház, 75nm melléképülettel
eladó. 34,9MFt 30/8695-401
* Gödöllő melletti Aszódon, nyugodt
környezetben, tetőtér beépítéses, igényesen
felújított családi ház 835nm-es telken eladó.
22,9MFt 30/8695-401

* INGATLANKERESKEDŐ CÉG MEGVÁSÁROLJA SÜRGŐSEN ELADÓ (végrehajtással fenyegetett, stb.) INGATLANÁT AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, KORREKT
FELTÉTELEKKEL, KIZÁRÓLAG ALKALMI
ÁRON. 20/9621-024
* Gödöllőn a TV toronynál – könnyű
megközelítés, aszfaltút - csatorna kivételével
összközmű – ugyanakkor erdő és nyugalom –
730 nm telek eladó. Tel: (30) 272-8158
* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ
- KIADÓ az Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777

* Erdőkertes, csendes utcájában, nagy teraszos, családi ház, beépíthető tetőtérrel, a
pincében garázzsal, raktárakkal, különálló
borospincével eladó. 22,4MFt 30/8695-401

* Vegyen egy jó levegőt és egy kertes házat! Eladó
Gödöllőn felújított 90 nm nappali+3szobás ikerház, 1.527 nm parkosított kerttel + melléképület +
pince. Iár: 23m Ft. 2 szobás lakást beszámítok
értékegyeztetéssel! Tel: (20) 989-4923

* Gödöllő, Palotakertben 1+2szobás, teljes
körűen, igényesen felújított, mért fűtéses lakás,
beépített bútorokkal, saját pincével azonnal
költözhetően eladó.Iár:10,5MFt 30/894-5249

* 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

* Mogyoródon, HÉV-közelében 4szobás,
cirkós, tégla ikerházfél, 330 nm-es saját kerttel
teljesen felújítva eladó. Az épület alá pincézett.
Iár:19,9MFt 30/894-5249

* Eladó FENYVESBEN új építésű, garázskapcsolatos ikerház: 3szoba, nappali, 3 fürdőszoba,
2 konyha, mellékhelyiségek. Összterület
180nm, telek 500nm. Iár: 25M (30) 827-4272

* Gödöllőn tégla építésű társasházban 60 m2es erkélyes, konvektoros csendes lakás eladó.
Ár 11.900.000,-Ft Tel: 70-4334-098

* Nagytarcsán, csendes környéken 5éves,
144nm-es, 2szintes, akár két generáció
számára is alkalmas családi ház nagy kerttel,
klímával, terasszal eladó.25,5MFt 30/894-5249

* Gödöllőn, központhoz közeli tégla építésű társasházban földszinti 53 m2-es saját cirkós,
vízórás lakás eladó. Ár. 11.500.000,-Ft, Tel: 704334-098

* Gödöllőn, Nagyfenyvesben eladó 866nm-es
telken, 180nm-es lakótérrel, 5 szobával, 2 konyhával, 2 fürdőszobával rendelkező, 3 szintes
családi ház. Iár:29,9MFt 30/866-3421

* 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

* 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

* Isaszegen SÜRGŐSEN eladó 2008-ban
épült, 5 szobás, 2 fürdőszobás, nappali+konyhás, tetőtér beépítéses családi ház,
rengeteg extrával. Iár:29,9MFt 30/866-3421

* Bag központi részén eladó egy 180 m2-es,
3+2 szobás jó állapotú családi ház kis telekkel.
Irányár: 13,5 MFt Érd.: +36 70 454 0353
* Galgamácsán aszfaltozott utcában eladó egy
60 m2-es, 2 szobás felújított családi ház 539
m2-es telken. Irányár: 5,9 MFt Érd.: +36 70
454 0352
* Kistarcsán mediterrán jellegű, nappali+
3szobás, egyszintes ikerházi lakások eladók.
Kisebb lakást beszámítunk. Ár: 20.900.000,-Ft
Tel:70-43-34-098

* Gödöllő központjában, csendes, parkos
környéken, 2 különnyíló szobás, FELÚJÍTOTT,
új-, fa nyílászárós, egyedi gázfűtéses,
napfényes TÉGLA lakás eladó. Ár:12,4MFt
Tel:30/3866-406
* Gödöllő elegáns lakóövezetében nappali+3
szobás, 158nm-es családi ház, kandallóval,
riasztóval, dupla garázzsal, gyönyörű 1200nmes, gyümölcsfás kerttel eladó. Ár:38,5MFt
Tel:30/3866-406
* Gödöllő mellett, Kartalon, igényes
kivitelezésű, nappali+3 szobás, konyhaétkezős, 92 nm-es fedett terasszal, medencével, garázzsal,1106 nm-es kerttel, áron alul
eladó.Tel:308221680 Iár.18 Mft
* Isaszegen, közel a vasútállomáshoz, felújítandó szoba-konyha-fürdőszobás parasztház,
gondozott parkosított nagy telken, az
udvaron fúrt kúttal, telek, áron eladó. Tel:30822-1680 Iár. 8,5 Mft

* Gödöllőn, nyugodt helyen, gyönyörű
környezetben, 1304nm-es parkosított kerttel,
2002-ben épült, szinteltolásos 140nm-es, könnyűszerkezetes családi ház, pincével, melléképülettel eladó. Iár:29MFt Tel:30/866-3421
* KOMOLY MINŐSÉG-RENDKÍVÜL JÓ
ÁRON! ERDŐKERTESEN eladó 200nm-es
lakóház, sok extrával, sürgősen! Most két lakás,
de könnyen összenyitható!I 33MFt 308703437
* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN, RÖGES
TÉRSÉGBEN található ez a múlt század elején
épült 126m2-es klasszikus parasztház, amit
ELADÁSRA KÍNÁLUNK 19,9MFt.30/870-34-37
* GÖDÖLLŐ-KIRÁLYTELEPEN 1990-ben
épült 176nm-es, 3 szintes, jó állapotú családi ház panorámás, 748 nm-es hangulatos
telken, - akár három generációnak -ELADÓ.
27MFt 30/8703437
* CSALÁDI HÁZ 23,900,000 Ft-os irányáron
nappali + 2 szobás felújított, gázcirkós szinteltolásos gyönyörű 650 m2-es telken. Gödöllő,
Fenyvesben 30/977-6665
* Panorámás 919 m2 építési telek, Antalhegyen, széles utcafronttal eladó. Víz villany
telken belül. beépíthetőség 15%, Irányár:
7,900,000 Ft 30/977-6665
* Turán 6,5 M Ft-ért eladó 2 szobás családi
ház, összközműves, konvektoros, nem vizes,
szerkezetileg jó állapotú. Telek 1400 m2, ásott
kúttal, mellékutcában. 30/977-6665
* Fácán soron kertkapcsolatos 160 m2-es
sorházi lakás, hangulatos nagy terasszal, téli
kerttel, 4 szobával. 20 m2-es pince és felszíni
beálló. Irányár: 28,000,000 Ft 30/977-6665
* Kartalalon 2 különbejáratú lakrészes, felújított
parasztház (160m2), összközműves, aszfaltos
utcában központhoz közel, nagy telken.
11,000,000 Ft 30/977-6665
* Kertkapcsolatos, 2 szobás, 58 m2-es társasházi lakás eladó a Blahán, távol a város
zajától. Téglaépítésű, felújítandó, buszforduló a
közelben. Tehermentes. 9,9MFt 30/977-6665

* ISASZEGEN új építésű családi ház eladó.
Csere is lehetséges: Gödöllő, Szada,
Veresegyház. Iár: 30M Ft. Tel: (20) 5-606-701
* Gödöllőn, Dózsa Gy. úton 777nm-es telken
– ÜZLETNEK IS ALKALMAS – földszintes
ikerház háromszobás, 105 nm-es fele eladó.
Udvaron garázs, melléképület. Iár: 24m Ft
Tel: (20) 946-6686
* 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) 2014-769
* Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5 szobás, második emeleti
lakás eladó. Iár: 10,9 M Ft. Érd: (30) 9503-957
* 16.kerület szép részén, alacsony áron SOS
eladó 170nm-es 2generációnak is alkalmas
felújított ház 1338nm kerttel. Jó közlekedés,
kedves szomszédok, azonnal költözhető.
Fotókat küldhetek: devenyi73@gmail.com
Iár:35,5MFt (30) 556-0475
* 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
* Vácszentlászlón 2 szobás összkomfortos
családi ház nagy melléképületekkel, 1277 nm
fiatal gyümölcsössel eladó. Iár:11,5mFt. Kisebb
értékű 1,5szobás lakáscsere is érdekel
Gödöllőn. (20) 475-5045
* Eladó Gödöllő – Palotakerten 2. em. erkélyes, redőnyös 65 nm-es, 2 szobás teljesen
felújított, nagy fürdőszobás, nagy előszobás,
beépített konyhabútoros lakás. Iár megegyezés
szerint. Tel: (30) 47-41-756
* REMSEY körúton 67 nm-es 4. emeleti jó
állapotú lakás eladó. Iár: 14,8m Ft. Ugyanitt mélygarázsban kocsibeálló eladó. Érd: (30) 951-0658
* 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
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 400, 307, 196, 191 ÉS 142
NM-ES ÜZLETHELYISÉGEK NOVEMBERBEN AKCIÓS ÁRON BÉRBEADÓK!
*A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN
ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK AKCIÓS
ÁRON ELADÓK!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 195 nm-es, nappali+4
szobás,(pince, garázs, terasz) jó állapotú
családi ház 696 nm-es gondozott telken
sürgősen eladó. Irányár: 32,5 mFt.
*A Kertvárosban gyönyörűen parkosított saroktelken 180 nm-es, nappali+3
szobás, igényes családi ház garázzsal,
szaunával, jakuzzival eladó. A telken
egy 1 szobás önálló lakrész is található. Irányár: 64,9 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.
*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, nappali +4 szobás, 3
szintes családi ház, egyszobás különálló
lakrésszel, garázzsal parkosított, 720 nmes telken sürgősen eladó. Iá: 39,5 mFt.
*A Csanakban, 1983-ban épült, nappali+
5 szobás, 180 nm-es családi ház 989 nmes telken (szauna, klíma, riasztó, gondozott kert, melléképületek). Iár: 38 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 1993- ban épült, 120
nm-es, nappali +3 szobás földszintes
családi ház 800 nm-es parkosított telken
(garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár: 39,5 mFt.
*A
Nagyfenyvesben,
1993-ban
épült,120 nm-es, földszintes, nappali+3 szobás családi ház 800 nm-es
telken garázzsal, hatalmas terasszal,
kültéri medencével eladó. Iá.: 47 mFt.
*A Nagyfenyvesben 174 nm-es, nappali +4
szobás, garázsos, 3 szintes családi ház 900
nm-es, panorámás telken eladó. Iár: 29 mFt.
*Máriabesnyőn, szépen parkosított 1030
nm-es telken nappali+ 5 szobás, háromszintes családi ház, dupla garázzsal,
tárolókkal, pincével eladó. Iár:39 mFt.
*Máriabesnyőn kétgenerációs, 150 nmes, 2 szintes családi ház, 378 nm-es
telken (kiváló közlekedéssel), garázzsal
eladó. Irányár: 25 mFt.
*A Fenyvesben 670 nm-es telken új
építésű, 140 nm-es, nappali +3 szobás,
családi ház eladó. Irányár: 35,9 mFt.
*A Királytelepen 1000 nm-es telken,
1990-ben épült 320 nm-es, amerikai
konyhás nappali+ 4 szobás családi ház
eladó. Nagy terasz, garázs, üzlethelyiség. Iá: 23 mFt.
*Az Öreghegyi úton 1652 nm-es, panorámás telken, 2 szintes, 250 nm-es, felújítandó családi ház eladó. Iár:27,5 mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben, 600
nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-es,
nappali + 3 szobás, jó állapotú családi ház
eladó. Beépített konyhabútor, dupla
garázs, mosókonyha, szauna. Iár: 27,8 mFt.
*A Peresben nappali+ 3 szobás, 130 nmes, 3 szintes családi ház garázzsal, hatalmas pincével, kiváló közlekedéssel (két
generáció számára is alkalmas) 669 nmes telken eladó. Iá: 35 mFt.
*A Blahán, 383 nm-es telken 225 nm-es,
kétszintes, két külön lakásból álló, külön
bejáratú családi ház eladó. Iá.: 24,8 mFt.
*A Blahán, 2 szobás, 60 nm-es téglaház
852 nm-es saroktelken eladó. Csereként
egyedi fűtésű lakást beszámítanak.
Irányár:16,5 mFt.
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* Új építésű 90nm-es családi ház Aszód legújabb részén eladó. 2szoba, nappali, amerikai
konyha, kandalló, tetőtérbeépítési lehetőség,
pince, 30nm terasz, garázs 664nm telken. Iár:
29MFt. (20) 556-5849
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt
és külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981
* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. emeleti,
egyedi fűtésű lakás eladó. Érdeklődni: 06 (20)
458-2228
* 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 a Kertvárosban belső felújításra
szoruló ház eladó. Irányár: 16 M FT. Tel: (70)
282-8693
* 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 Gödöllőn sorházban 1 szoba-konyha,
zuhanyfülke, WC, hagyományos fűtésű lakás
udvarrésszel. Alku nélkül 4 millió Ft. Gáz az
udvarban. Tel: (28) 411-361
* Eladó 2800 nm-es parkosított telken 2 különálló családi ház. Iár: 55M Ft. Tel: (20) 946-6460
* Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás
(45 nm), amerikai konyhás, távfűtéses lakás alacsony rezsivel. Ár: 9,3MFT. Érd: (20) 405-9840
* Eladó Gödöllőn 3 szobás + 20 nm üzlettel
családi ház 780 nm telken. Fűtése gáz és vegyes tüzelés. Csere is érdekel. Iár: 29 millió. Tel:
(70) 392-7694
ALBÉRLET KIADÓ
* János utcai lakásba hölgy társbérlőt keresek.
Tel: 30-393-6052
* Szent Imre utcában, liftes házban, gázfűtéses,
100 m2-es, nappali, 3 szobás, parkettás, 2
teraszos, világos, hangulatos téglaépítésű új
lakás. Bérleti díj:80.000,-Ft/hó Major Zoltán
0670/77-33-222-www.perfektotthon.hu

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

* 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.
* 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, János utcában felújított 2
szobás lakás kiadó. Egyedi fűtés, egyedi
vízóra, alacsony rezsi. 50e Ft/hó + rezsi +
kaució. Tel: (20) 9612- 724 egész nap.
* Gödöllői tavak mellett kétszobás családi
ház hosszú távra kiadó. Érd 06-30-213-4882
* Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 98 nmes kétszintes, két fürdőszobás lakás garázzsal, részben bútorozottan igényesnek
kiadó. Tel: (30) 203-5912, (28) 514-906
* Gödöllőn a blahai részen családi házban
különbejáratú bútorozott 2 szoba összkomfortos
házrész kocsi beállási lehetőséggel igényesnek
hosszútávra kiadó. Tel: (20) 329-2954
* Gödöllőn kiadó 80 nm-es, tetőtéri, 2
szobás bútorozott, kábeltévés, internetes,
klímás lakás, 2 fő részére. 60.000 Ft +
rezsi/hó + kaució. Tel: (70) 635-6016
* Gödöllő Központjában a Kossuth L.
utcában 62 nm-es, 2 szobás, bútorozott
lakás hosszútávra kiadó! 55.000 Ft /hó +
rezsi + 1 havi kaució. Érd: (30) 6276-133
* Gödöllőn 2 szobás 2. em. konvektoros
erkélyes lakás beépített új konyhabútorral
kiadó. Tel: (70) 427-1022
* Családi házban külön bejáratú lakrész
kiadó. Tel: (28) 411-045
* Gödöllő blahai részén, csendes
környezetben hosszútávra kiadó kertes ház
udvarán különálló 1+2szobás 72nm
összkomfortos
lakás
bútorozatlanul.
Udvaron kocsibeállási lehetőség. 60e Ft+
rezsi+ 30e kaució. (20) 533-8243
* Gödöllő blahai részén, csendes
környezetben hosszútávra kiadó kertes ház
udvarán különálló 1+1szobás 60nm
összkomfortos
lakás
bútorozatlanul.
Udvaron kocsibeállási lehetőség. 50e Ft+
rezsi+ 30e kaució. (20) 533-8243
* Kiadó Szt. János utcában 2. em. 64 nm-es
2 szobás egyedi mérőórás, hőtárolós, konvektoros, teljesen felújított lakás. Tel: (30)
448-4538
* Kiadó hosszútávra Gödöllőn, Klapka
utcában családi ház emeleti része külön
bejárattal, külön mérőórákkal. 2szoba,
amerikai konyha, nappali, fürdő, teljesen
berendezve. 70e +rezsi. (20) 342-9412
* Önálló kis családi ház (1,5 szobás, központi fűtésű, kábeltévés) hosszútávra kiadó.
1havi kaució. Tel: (28) 411-988
* December elsejétől kiadó a János utcában
1,5 szobás, részben bútorozott, egyedi gáz-,
villany-, vízórás lakás. 50e Ft/hó. Kaució szükséges. Tel: (30) 688-9645, (28) 410-350
* János utcában első emeleti 50 nm-es kétszobás, konvektoros lakás hosszútávra
kiadó. Tel: (30) 638-4947
* Gödöllő centrumában (szökőkútnál) 44
nm-es, részben bútorozott lakás kiadó. 2 havi
kaució szükséges. Tel: (20) 544-3371
* Gödöllőn a Munkácsy utcában 2 emeletes
téglaházban 2 szoba összkomfortos lakás
teljesen felújítva, berendezve hosszútávra
kiadó. 60e Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: (70) 409-1057
* Gödöllő központjában, Petőfi téren új
építésű üzletház udvarában (frontoldalról
rálátni) 40 nm-es 2 bejáratos helyiség, 2 mellékhelyiséggel v. +raktárral hosszútávra kiadó.
100e Ft. (70) 382-7791, (70) 387-1047
* Lovarda utcában felújított 2,5szobás, konvektoros kertes családi ház magánszemélynek v. vállalkozásnak hosszútávra kiadó.
Óvoda, iskola, központ 5 percre. Ár megegyezés szerint. (30) 241-8229
* Gödöllőn felújításra szoruló, vizes 120 nmes ház, lakás vagy raktár céljára kiadó. Ár:
megegyezés szerint + rezsi. Tel: (20) 33-63293

2009. november 18.
* Gödöllő központi részén GARZON hosszú
távon kiadó. Érd: (30) 252-4674
* Gödöllőn külön bejáratú szoba-konyha
bútorozott albérlet egy fő részére 30.000
forintért kiadó. Tel: (20) 5868-444
* Gödöllő, Szt. János utcában teljesen felújított sarokkádas 55 nm-es lakás szigetelt
bérházban januártól kiadó. Iár: 50eFt/hó
+rezsi. Érd: (30) 467-3320
* Olcsó rezsijű albérlet külön bejárattal és
mérőállásokkal fiúk vagy fiatal pár részére
kiadó. Tel: (20) 771-3387
* 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
* Dózsa György utcában 3 szobás,
bútorozatlan, egyedi fűtésű, vízórás, 1.em.
lakás hosszútávra kiadó november 16.-tól.
Tel: (70) 283-1187
* Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás bútorozott, gépesített lakás hosszútávra kiadó. Érd:
(30) 758-0434

Gödöllői Szolgálat
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllő Városi Piac csarnokában üzlethelyiség bérleti joga átadó. Érd.: 06-30-9492-228
* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100
m2-es legjobb helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy.u.
sarkán liftes-házban, klímával. Ár:1.200,Ft/m2+Áfa Major Zoltán 0670/77-33-222www.perfektotthon.hu
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új
építésű, 52 nm-es riasztós, légkondícionált
üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának is! Külön
tárgyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.
* Kiadó Gödöllőn kertes ház cégeknek is.
Konyha, étkező, nappali, három szoba, két
fürdőszoba, WC. Bérleti díj megegyezés
szerint. Tel: (20) 432-1572
* Remsey körúti 60 nm-es üzlethelyiség
hosszútávra kiadó. Bérleti díja: 120.000 + ÁFA
Tel: (20) 975-0219
* 55 nm üzlet Gödöllő, Petőfi tér 13/6sz. alatt
2010. januártól kiadó. Érd: (70) 535-4474
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. Nagyon jó helyen lévő, régóta működő,
jól ismert 30 nm-es üzlet. Tel: (30) 9428-275
* Gödöllő központjában, Petőfi téren üzlethelyiség kiadó. (Udvari, 30 nm.) Tel: (30) 346-5408

* 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 Egyetem téren 58 nm-es egyedi
fűtéses téglalakás az első emeleten kiadó.
Tel: (30) 500-6496
* Kertes háznál külön bejáratú 1 szobás konvektoros lakás kiadó. 1 havi kaució szükséges. Tel: (70) 262-2274
* Gödöllőn, Dózsa Gy. úti Zöld
Társasházban 1. em. 3 szoba + étkezős,
egyedi cirkófűtésű, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó. Magánszemélynek,
cégnek is. Tel: (30) 9344-525
* Az állomástól, HÉV-től, egyetemtől 5 percre lakás kiadó 1-2 személy részére. Tel: (20)
484-7712, (28) 418-785
* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 50 nm-es,
1,5 szobás 2. emeleti lakás hosszútávra
kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel:
(30) 857-4513

ÁLLÁS
* Gödöllői gépjármű márka szerviz,
AUTÓSZERELŐ munkatársat keres. Jártasság az autóvillamossági szerelésben
előnyt
jelent.
Érdeklődni
lehet:
munkanapokon 09-00-18.00-ig, a 06-30221-0687-es telefonszámon.

* Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es, fiatalosan felújított 1,5 szobás, szabályozható
fűtésű lakás kiadó. Bérleti díj: 45e Ft/hó +
rezsi. Kaució szükséges. Tel: (20) 3-961-150

* Gödöllőn működő könyvelőiroda, munkaügyben és bérszámfejtésben is jártas
munkatársat keres.
Érdeklődni lehet:
munkanapokon 09-00-18.00-ig, a 06-30221-0687-es telefonszámon.

* Gödöllő blahai részén csendes
környezetben hosszú távra kiadó kertes ház
garázs használattal, bútorozottan. 70e Ft/hó
+ 2 havi kaució + rezsi. Tel: (28) 416-305

* Szakácsot, takarítónőt és konyhai kisegítőt
keresek. 0620 3150951 vagy 0620
4345350

* Központifűtéses, felújított, 3 szoba
összkomfortos családi ház bútorozottan
kiadó 2 havi kaucióval. Rendes, becsületes,
megbízható, nemdohányzó lányok jelentkezését várom. (20) 571-2776
* Gödöllő központjában 3 szobás földszinti,
utcai bejáratú lakás egyedi fűtéssel 80e
Ft/hó, ill. ugyanitt 2 szobás 56 nm-es lakás
irodának is kiadók. (30) 9617-621
* Kiadó Gödöllőn az egyetemhez közel, a
Fácán soron 1 szobás, konvektoros,
bútorozatlan lakás! Alacsony rezsi! 50.000
Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel:
(70) 517-1370
* KIADÓ LAKÁS Gödöllőn az Erzsébet krton! 54 m2-es, 2 Szobás, bútorozatlan, magasföldszinti, azonnal költözhető lakás kiadó.
Bérleti díj: 40.000 Ft + Rezsi / hó. Tel.:
0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ KFT. www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3559.
* KIADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllőn az
Alvégen! 45 m2-es, 2 Szobás, bútorozott,
azonnal költözhető önálló ház kiadó. Bérleti
díj: 40.000 Ft + Rezsi / hó. Tel.: 0630-9195960
INGATLANVADÁSZ
KFT.
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3896.

* A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens munkatársat keres, mielőbbi
belépéssel. ötnapos munkahét, ügyelet
nincs. Tel.: 70/381-5973.
* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van. (a mindenes) Érd: (20) 486-2747
* Cégünk keres szerszámkészítő szakembereket nyíregyházi munkahelyre. Feltétel:
műanyag fröccsöntő szerszámok készítése,
javítása, karbantartása és síkköszörülése.
Kiemelt bérezés. Tel: (70) 429-3127
* Gödöllői szépségszalonba FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST KERESEK. Tel: (30) 9893-652
* Gödöllői kávéházba gyakorlott, szakképzett felszolgálót felveszünk. Érd: (20)
322-0372
* Középkorú hölgy takarítást vállal. Tel: (20)
928-1501
* III. sz. Városi Bölcsőde kisegítő –
takarítónői állást hirdet. Jelentkezni lehet:
személyesen írásos önéletrajz beadásával.
2100. Gödöllő, Premontrei út 8.
munkanapokon 8-14-ig.
* Ács és bádogos ill. gipszkarton, csatorna
munkákat vállalok. Tel: (20) 251-9732
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2009. november 18.
A Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdaság-és
Társadalomtudományi Kar (SZIE GTK)
dékánja álláspályázatot hirdet

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A legszomjasabb növény
…lenne az úritök? Hiszen olvasom, hogy egy
kilogramm szárazanyag előállításához 800 liter
vizet használ fel! Tovább számolok, egy tövön
5-6 tök terem, egy tök átlagsúlya 4-5 kiló,de
elérheti a 30 kilót is; a rekord magyar termés
116 kilónyi volt. Hihetetlen növény! A
Nagydobosi tökfesztiválon tökös motorosok
rendeznek találkozót, töklökő versenyt
szerveznek, tökszínházban tökös meséket
adnak elő… Fiam kiskorában
keresvén a
telekhatárra ültetett termést, csodálkozva
tűnődött, miként tudott ez a nagy tök átszökni a
kerítés résein túlra.

ügyvivő szakértő,
CNAM referens
munkakör betöltésére
A pályázati kiírás részletei 2009. november 18-tól
december 4-ig terjedő időszakban a a www.kszk.gov.hu
és a www.szie.hu/allaspalyazatok internetes oldalakon,
valamint az Egyetem hirdetőtábláján megtalálhatók.

* 3 gyermekünk mellé keresünk autóval rendelkező, nyugdíjas hölgyet rendszeres gyermekfelügyelet céljából. Tel: (20) 556-1509
* Ingatlan értékesítő kollégákat keresünk
Gödöllőn és környékén. Középfokú
végzettség, pozitív beállítottság, kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs készség –
rendszeres
képzések,
kiemelkedő
jutalékrendszer, sikeres csapat. (30) 2423669, (30) 754-7434
* Középkorú hölgy, eü. dolgozó ápolást,
gondozást, takarítást vállal. Tel: (20) 9896900

SZOLGÁLTATÁS

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
* PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú kis
csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel:
(70) 414-1629
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777
* FESTÉS – MÁZOLÁS TAKARÍTÁSSAL.
Tel: (30) 528-7777
* KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS, SÓDER
0/4 – 0/8 – 0/16 – 0/24 TERMŐFÖLD ÉS
GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE: (20)
9537-537
* NŐGYÓGYÁSZATI, felnőtt és gyermek
ultrahang magánrendelések, biorezonancia
kezelések, gyógyhatású masszázs. Várjuk
szeretettel: Santemed klinika Gödöllő,
Remsey krt. 21. Tel: (28) 516-530
* MANIKŰR, GYÓGYPEDIKŰR, MŰKÖRÖMÉPÍTÉS. Gödöllő, Testvérvárosok útja
2/D.
Szieszta
Szépségstúdióban.
Bejelentkezés: Ipacs Barbara (20) 576-8097

Manapság úgy tűnik, több tök fogy el tökszobrászok által lámpásnak, ijesztő fejnek faragva,
mint étkezés céljából. Pedig a háborút követő
ősszel és télen az élelmiszerrel gyöngén ellátott
városiak fontos étele volt az utcai árusoknál
kapható, forró és édes sült tök. Sok karotin (vitamin A lesz belőle) van benne, szénhidrát tartalma miatt tápláló is. Most van idénye, amikor
a dér már megcsípte, mert ilyenkor a
keményítőtartalma több-kevesebb részben
elcukrosodott. Sütve ez karamellizálódik, ezért
olyan népszerü a sült tök. A háziasszonyok
régebben kenyérsütő kemencében vagy búbosban készítették.
Egyenletes szeletekre vágjuk (nehéz vágni a
kemény héját) alufóliára/sütőpapírra helyezve
200 fokon 50-60 perc alatt készre sül.
Megbarnult felülete a legfinomabb. Lehet
fokozni: a szeletekbe szúrni egy-egy
szegfűszeget, rácsorgatni mézet - így még ízesebb, édesebb lesz. Mikrohullamú sütőben 1015 perc, majd amikor már egyenletesen puha,
pár percet rápirítunk a grill funkcióval vagy ezt
a sütőben fejezzük be.
Sokféle ételre alkalmas. Sütőtökös palacsinta
dióbundában, töklekvár, tökös rétes, ivólé, tojásos töksaláta… A Fagyöngyben népszerű krémlevesként, a sült tök hasábok, mint körítés.
Kedvencem jelenleg a sütőtök szuflé (felfújt).
Desszert, ám nem túlzottan édes. Benne a
sütőtök karamellizált cukora, kívül a kérgesre
sült tészta, tetején néhány sült sütőtökdarabka
segít emlékezni, honnan jöttünk, hová
megyünk…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni
szeretteit, vendégeket vár, vagy lagziba
készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kisés
középvállalkozások
részére.Ezen
kívül
Könyvvizsgálat,cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
* Lakások, házak teljes körű felújítását vállalom. Érd.: 0670-591-2776
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán
belül.
Tel:
(30)
300-6200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás
vomával,
korszerű
gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu

* 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
* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, megbízható és olcsó. Női hajvágás: 1500 Ft.
Festés: 1000 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft.
Gyermek hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal! (70) 280-2276
*
DELL’EDERA
MÁRTA
GYÓGYMASSZŐR. Szeretettel várja régi és új
vendégeit. Frissítő – relaxáló gyógymasszázs
(High Care géppel), fogyasztó cellulit
kezelések. Kossuth L. u. 24-26 (Parkolási
lehetőség az udvarban, Fog RTG mellett.)
Bejelentkezés: 70/522-4063
* FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince
kiszedés, alapásás, mindenféle földmunka,
termőföld eladás, töltőföld, konténeres sitt
szállítás. Tel: (30) 9-362-846

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: (30) 302-4622.
www.csoszereles.hu

* Frissítő masszázs fájdalmai enyhítésére,
valamint FOGYASZTÓ és NARANCSBŐR elleni kezelések. Amennyiben most
elkezdi, karácsonyig egy ruhaméretet
fogyhat. Ajándékozzon kedvezményes
masszázs-utalványt karácsonyra! 30/7283055 Anikó masszőr

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2
órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak
teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (20) 9370-199

* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása. Új egyedi kárpitos bútorok
készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: (28) 486029, (70) 384-8711

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

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

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

* BOJLER TISZTÍTÁS, javítás. Kisebb villanyszerelési ill. vízvezeték szerelési
munkákat vállalok garanciával. Hétvégén is
hívható: (20) 504-1814, (70) 330-4430

* 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
* Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Tel: (28) 407-122.

* Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165

2009. november 18.
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden,
ami elromlott, hipp-hopp majd én megoldom.
ELVETEMEDETT
AJTÓK,
ABLAKOK
JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK,
ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. (20) 2038-718
* HÚSFÜSTÖLÉS GÖDÖLLŐN. (20) 4121987

Gödöllői Szolgálat
* ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés. Első óra
ingyen! További kedvezmények! Érd: (20)
268-4064, (20) 230-6250

Utazni jó!

* Diplomás angol-német szakos nyelvtanár
korrepetálást, nyelvoktatást és nyelvvizsgára
felkészítést vállal. Tel: (70) 600-9400, (70)
611-5263, e-mail: pordany1@gmail.com

Hispaniola szigetét egy arawak nyelvű nép,
a tainók lakták, akik kr. u. 600 körül
érkeztek ide és kiszorították az őslakosokat.
A tainók főnökeik vezetésével falvakban
laktak, a XV. században 5 törzsfőnök uralma
alatt éltek. Kolombusz Kristóf Amerikába
vezető első útján szállt partra a szigeten
1492. december 5-én és megalapította La
Navidad nevű települést.
Dominikán trópusi klíma uralkodik és nincsenek évszakok, csak esős és száraz időszakok váltják egymást, a téli hónapokban
(száraz időszak) a napi átlaghőmérséklet
kb.24 és 28 fok között mozog. Az ország
terültének kb.25%-a természetvédelmi
terület és 27 nemzeti parkkal büszkélkedhet.
Fővárosa Santo Domingo, melynek történelmi központja a Világörökség része és itt
található az első keresztény katedrális
Amerikában. Innen dél-keletre fekszik a
legkedveltebb üdülőterület, Punta Cana,
mely szép kókuszpálmaerdőkkel, csodálatos
lassan mélyülő tengerpartokkal, minden
igényt kielégítő 4-5 csillagos all inclusive
szállodákkal várja a turistákat. Dominika
ideális nyaralóhely a karibi hangulatot kedvelő, pihenni vágyó turisták számára,
Bécsből közvetlen járattal kb. 11 órás
repülőúttal érhető el.
Magyar állampolgároknak a beutazáshoz
legalább 6 hónapig érvényes útlevél és turis(GT)
takártya szükséges.

* Vállaljuk házak, melléképületek, ólak, stb.
bontását, fák kivágását, tetőjavítást, mindenféle kőműves munkát, szemét, sitt szállítással. Tel: (30) 481-4005

* TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdők és haladók részére, folyamatos bekapcsolódási
lehetőséggel. Érd: (20) 544-8021

* REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika ajtók. 06-20-9-943-145

* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő
központjában. Tel: (30) 274-1797

* Ács és bádogos ill. gipszkarton, csatorna
munkákat vállalok. Tel: (20) 251-9732
* Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
(20) 2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: (30) 9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat
vállalok rövid határidőn belül. Tel: (70) 9442377
* 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.
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30/851-8763.
OKTATÁS
* Klasszikus gitároktatást vállal diplomás
zenetanár és művész. Tel.: 20/330-71-23
* Angol nyelvvizsgára felkészítő kurzus indul
max. 4 fős csoportoknak, kezdő és haladó
szinten! Tel.: 70/411-5841
* 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
* TOP-TAN: Korrepetálás, magántanulók
vizsgára való felkészítése matematika, fizika,
kémia 30-908-4130.” és angol (30-372-2026) és német tantárgyakból. MAGÁN
TANULÓSZOBA 5-10. osztályosoknak.
További információk: 28-423-744
* SPANYOL, ANGOL ANYANYELVI
OKTATÁS. Spanyol anyanyelvű tanárként vállalok nyelvoktatást könnyen megközelíthető
helyen, saját lakásban, kezdőtől az
anyanyelvi szintig! (30) 495-5585
* 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!
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* Fiatal tanár MATEMATIKAI felkészítést,
logika orientált oktatást vállal. Tel: (30) 6088707 érd: 17 órától
* TAXUS német nyelvtanulási módszerrel a
tanulás 80%-át a tudatalattija végzi. Ideális
azoknak, akiknek nincs idejük. Magolás,
szótár és nyelvtan nélkül 12dbCD
+nyelvkönyv 30eFt. (30) 948-6151
* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten, minden korosztálynak.
Egyéni és kiscsoportos. Egész nap.
Fordítás. Érd: (30) 611-0036 Kollarics
Katalin
* Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók korrepetálását vállalja nyugdíjas középiskolai
tanár. Számítógép kezelés, oktatása.
Felnőttképzés, vizsgára felkészítés. Egyéni
foglalkozás, olcsó óradíj. (30)634-7447,
(70)248-2841

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
* 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
* Isaszegen eladó új Bramac tetőcserép
450 db. Érd: (70) 420-3630
* Eladó egy 200 literes fagyasztóláda
25.000,- és egy üvegajtós hűtőszekrény
20.000,- forintért. Tel: (70) 280-2276
* TÜZIFA ELADÓ! Kiváló minőségű csertölgy tüzifát kínálunk kuglizva vagy méterben,
telephelyen vagy mázsálás után (Gödöllőn
ingyenes) kiszállítással! Tel: (20) 936-7314

EGYÉB
* 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) 411298, (20) 4359-650
* AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth L.u.-ban.
1,5 MFt. Major Zoltán 0670/77-33-222-Gödöllő, Kossuth L. u. 34.-www.perfektotthon.hu
*
Társ
és
20/9455-583.

partnerközvetítés.Tel.:
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Dominikai Köztáraság –
Karibi hangulat, fehér homok

2009. november 18.

20 Gödöllői Szolgálat
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
NOVEMBER 23.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát
nyerte: Gubcsi Anna (Nap
u. 1.), Kommár Ferenc (Kazinczy krt. 23.)
A Trafo Club belépőjét
nyerte: Zachár Veronika, (Kőrösi Cs. S. u. 17.), Gulyás Judit
(Peres u. 31.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Bihari
József (Kossuth L. u. 41.)
A besnyői Gazda Áruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Fürjes Kálmán (Kaffka
M. u. 3.)

Recept:

Citromos rizsgolyók

HOZZÁVALÓK:
7,5 dl tej, só, 20 dkg rizs, 10 dkg cukor, 2 kávéskanál őrölt fahéj, 2 citrom, 2 evőkanál liszt,
5 dkg margarin, 4 tojásfehérje, olaj a sütéshez,
a tetejére porcukor.
ELKÉSZÍTÉS:
A tejet csipetnyi sóval felforraljuk, majd beleszórjuk a rizst, és puhára főzzük. A főzési idő
felénél hozzáadjuk a cukrot és a fahéjat. A citromok héját lereszeljük, levüket kinyomjuk.
Amikor a rizs kész, levesszük a tűzről és állan-

dóan kevergetve hozzáadjuk a
lisztet, a citrom
héját és levét,
végül a margarint, majd simára
keverjük, és kihűtjük. A tojásfehérjét csipetnyi
sóval habbá verjük, és a langyos rizshez keverjük. A masszából kis golyókat formálunk, és
bő, forró olajban aranyszínűre sütjük. Konyhai
papírtörlőre szedjük, majd porcukorral megszórjuk a golyókat.

