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Végéhez közelednek a Kossuth Lajos utcai munkák

Influenzajárvány

Megújuló belváros

H1N1
Átlépte a járványküszöböt az
influenzás
megbetegedések
száma Magyarországon. Ezt
Falus Ferenc országos tisztifőorvos jelentette be a múlt héten, miután az influenzaszerű
tünetekkel orvoshoz fordulók
száma meghaladta a 22 ezer
főt. A küszöb heti 20 ezer megbetegedés.

Szeptember elseje óta tart a Kossuth Lajos utca alsó szakaszának teljes felújítása. A munkák már a befejezési
szakaszban vannak, s rövidesen ismét megindulhat a
közlekedés a megújult, megszépült és akadálymentesített úton. A fejlesztés az elmúlt hetekben nagyobb odafigyelést igényelt a gépkocsival közlekedőktől, ennek
eredményeként azonban biztonságosabbá válik a forgalom a Dózsa György úti csomópontban, ahol jelzőlámpás
kereszteződés épült. A fejlesztést saját forrásokból valósította meg az önkormányzat.
A beruházás eredményeként a Kossuth Lajos utcában rövidesen megújult járdán közlekedhetnek a gyalogosok, és felújítják az úttest pályaszerkezetét is, ami mellett parkolókat
alakítanak ki. Az elmúlt hetekben átépítették a közműveket, szintbe helyezték a közműszerelvényeket, kiépítették a hiányzó bekötéseket és
zárt csapadékcsatornát hoztak létre.
A szakemberek számára jelentős
próbatétel volt ez a felújítás, a kezdés
után derült ki ugyanis, hogy a kivitelezés jelentős többletmunkát igényel,
mivel több problémára csak az út felbontása után derült fény.
Így például ezt követően derült ki,
hogy amikor itt az ivóvízhálózatot évtizedekkel ezelőtt kiépítették, ahhoz
kísérleti műanyag csöveket használtak, amik mára olyan állapotba kerül-

tek, hogy szükségessé vált
az azonnali cseréjük. Ennek
a földmunkáit a város végeztette el, a cserét pedig a
vízművek hajtotta végre.
Jelentősen hátráltatta a
munkákat az is, hogy a
munkaterület átadása után
jelezte a Tigáz, hogy elvégeznének néhány felújítást.
A gázvezetékek nagy átmérőjű tolózárainak cseréje
miatt a Dózsa György úti csomópontot és a Kossuth utca felső részének
első szakaszát is meg kellett bontani.
Szintén a munkakezdés után fedezték fel, hogy az itt lévő lakóépületek
nagy részének a csapadékvíz-elvezető rendszerét nem a szabályoknak
megfelelően kötötték rá a hálózatra.
Ezt is rendbe kellett tenni, mivel ez

okozta, hogy itt korábban rendszeresek voltak a csapadékvíz-elvezetési
problémák.
Nem volt zavarmentes az elektromos hálózat áthelyezése sem, mivel a
rendelkezésre álló adatok nem minden esetben feleltek meg a valóságnak. Jelentős eredmény azonban,
hogy ehhez a rendszerhez a későbbi-

ekben már nem kell hozzányúlni, mivel a végleges világítótestek kerültek
kihelyezésre. Elkészültek ugyanis
azok a kandeláberek, amik stílusukban illeszkednek azokhoz, amik majd
a főtérre kerülnek annak rövidesen
megkezdődő átalakítása után. Ezeket
már az új nyomvonal mentén helyezték el.
(folytatás a 2. oldalon)

A legtöbben Pest, Heves, Győr-MosonSopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében betegedtek meg. Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók
mintegy 29 százaléka gyerek, 43 százaléka 16-34 éves fiatal, 22 százaléka 3560 éves, a 60 év fölöttiek aránya kevesebb mint 6 százalék. A járvány tetőzésére az előzetes számítások szerint karácsony környékén számíthatunk.
Városunkban dr. Vörös József, az
ÁNTSZ helyi intézetének tisztifőorvosa tartott tájékoztatót a H1N1-es influenzával kapcsolatosan az önkormányzati, és az önkormányzathoz tartozó intézményekben dolgozóknak.
Mint azt a főorvos lapunknak elmondta, ezt azért tartották fontosnak,
mert az elmúlt hónapokban nagyon sok
téves, félrevezető információ látott napvilágot az újtípusú influenzával, és az
az elleni oltással kapcsolatban.
(folytatás a 4.oldalon)
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Végéhez közelednek a Kossuth Lajos utcai munkák

Figyelem! Forgalmi rend változás

Megújuló belváros – többletmunkával

Egyirányú lesz a Városmajor utca

(folytatás az 1. oldalról)
A munkák a végéhez közelednek, a napokban befejezik
a járdaszegélyek kiépítését, és megkezdik a pályamunkákat. Amennyiben az időjárás kedvező lesz, elképzelhető, hogy a hét végére már az aszfaltozási munkákra is
sor kerülhet.
Már megkezdődtek a műszaki átadás előkészületei,
folynak a tárgyalások a buszforgalom visszaállításáról,
valamint a Dózsa György úti lámpás csomópont végleges üzembe helyezéséről.

December 1-jétől életbe lép az új forgalmi rend a Városmajor utcában. Mint arról már korábban beszámoltunk, a lakókkal történt
többszöri egyeztetést követően vezetik be az egyirányúsítást.
Varga András önkormányzati képviselő és a városi szakemberek még az út
felújítását megelőzően kezdték meg az egyeztetéseket a lakókkal, akiknek 5050 százalékban oszlott meg a véleményük arról, hogy mely irányból lehessen
behajtani az utcába, abban azonban egyetértettek, hogy minél előbb be kell vezetni az egyirányú forgalmat a biztonságos közlekedés érdekében.

-jk-

Megújuló Táncsics Mihály út

Rövidesen aszfaltozás

kedvez a munkálatoknak, úgy december első hetében megkezdődhet az
aszfaltozás.
A pályamunkák idején fokozott fi-

Mint arról már korábban hírt
adtunk, 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.
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 ki-

alakítását. Ezek jelentős része az elmúlt hetekben már elkészült.
Amennyiben az időjárás továbbra is

Véget érnek a kertészeti munkák

Sokáig bírták a virágok
A karácsony közeledtével véget érnek, pontosabban átcsoportosulnak a VÜSZI kertészeti
részlegének feladatai is.
Az elmúlt napokban elvégezték az
utolsó idei esztendőre betervezett kaszálást, s a következő időszakban a
hulló lomb összegyűjtésére helyeznek nagyobb hangsúlyt. Szokatlan feladat, hogy advent idején még ezzel
kell foglalkozniuk, de a szokatlanul
meleg időjárásnak köszönhetően sok
helyen még nem hullottak le a levelek.
Az enyhe időjárásnak köszönhető az

Felkészülten várjuk a telet

November közepével megkezdődött a
téli szezon az utakon, és március 15ig 24 órás hóügyeletet tartanak arra az
esetre, ha megérkezne a hó. Aki kinéz
az ablakon, lehet, hogy mosolyog erre
a hírre, pedig a készenlét általában indokolt. Elég csak az egy esztendővel
ezelőtti időjárásra gondolni, amikor
november közepén már igencsak próbára tette a tél a közlekedőket.
Bár jelenleg igencsak enyhe az időjárás, a VÜSZI-nél 22 fős csoport –
kézi munkások és gépkezelők – áll
készenlétben arra az esetre, ha el kellene takarítani a havat, vagy ha csúszásmentesítésre van szükség. Mel-

vetkező hónapokban természetesen
tovább gondozzák a város növényeit,
s ahol szükséges, eltávolítják a balesetveszélyessé vált fákat.

lettük alvállalkozókat is tudnak mozgósítani, ha szükséges, és a téli időszakban a közhasznú munkások is elsősorban ezen a területen kapnak
majd feladatokat – tudtuk meg
Zdenkó Páltól, a VÜSZI részlegvezetőjétől.
A VÜSZI az elmúlt években nagy
hangsúlyt helyezett arra, hogy megfelelő géppark álljon készenlétben a téli
utak biztonságossá tételére. A jelenlegi rendszerben a hó és csúszásmentesítésre 8 gépjármű vethető be. Ezek
között 3 db 2 köbméteres, és 2 db 1
köbméteres tartállyal rendelkező szóró-toló gépjármű található, valamint
külön szóró-toló gép végzi a járdák
takarítását. A havas időszakban ezt a
gépparkot három olyan gépkocsi is
kiegészíti, amiket ilyenkor hótolásra
használnak, egyéb időszakban pedig
az utcák takarítását végzik velük.
Megfelelő mennyiségű csúszásmentesítő áll a VÜSZI rendelkezésére arra az esetre, ha megérkezik a hideg, és
csúszóssá válnak az utak. Az eddigi

A fehér és sárga az idei színvilág

tapasztalatok alapján 400 tonna szóróanyaggal gazdálkodnak. Ez az autópályáknál használatos útszórósót, valamint homokot és kőzuzalékot tartalmaz. Az, hogy mit használnak, azt
elsősorban a helyszín határozza meg.

Az aszfaltutakon csak a sóval lehet
megfelelő hatást elérni, ott csak ezt
használják, míg a zöldterületeken,
földutakon és a parkokban homokot és
zúzott követ terítenek, ha szükséges.

sárga és a fehér színek
dominálnak
majd. Az ünnepi készülődés a városi
piacon is észrevehető, napról-napra több
árus jelenik meg, hogy a karácsonyi vásár keretében kínálja portékáit.

Ünnepi készülődés
Mint minden évben, most is ünnepi
díszbe öltözik Gödöllő belvárosa a karácsonyi ünnepkör kezdetére. Az előkészületek már napok óta tartanak. Folyamatosan helyezik ki a fényfüggönyöket,
és a girlandokat, s már elkészítették a
város karácsonyfájának helyét is. Mint
megtudtuk, az idén nem lesznek új dekorációs elemek, s nem helyezik ki azokat a fénydíszeket sem, amik az elmúlt
évben a Dózsa György úton voltak. Ez
utóbbiakat pályázat útján nyerte a város,
ám a kihelyezés után kiderült, nem feleltek meg annak a színvonalnak, amit
városunk lakói megszoktak.
A karácsonyi dekorációban az idén a

a furcsa helyzet is, hogy csupán
azért szedik be az oszlopokon díszlő muskátlikat, mert azok akadályozzák az adventi dekoráció kihelyezését. A virágok még mindig
hajtanak és tele vannak bimbókkal. Az idén a petúniák is sokkal
tovább, november elejéig díszítették városunkat.
A kertészek azonban már a tavaszra készülnek. Az elmúlt hetekben több ezer darab jácint, tulipán
és nárciszhagymát ültettek el,
hogy a tavasz beköszöntével itt virítsanak a városközpontban. A kö-

Tennivalók a biztonságos közlekedésért

Kicsit talán furcsán hat a jelenlegi időjárási viszonyok mellett, de az útkezelők számára
bizony már a téli rendelkezésre állás lépett életbe. November 15-től városunkban is ennek megfelelően állnak készenlétben a VÜSZI Kft. munkatársai.

gyelmet igényel majd a közlekedés,
mivel szakaszos forgalomkorlátozásra kell majd számítani.

A döntés végül szakmai szempontok alapján született meg, s ezek szerint december elsejét követően a Dózsa György út felől lehet majd gépkocsival behajtani a Városmajor utcába, onnan a kihajtás pedig a Szent Imre utca felé lesz lehetséges. Ezen a területen fokozott figyelmet igényel majd a közlekedés.
A forgalmi rend változásról táblák tájékoztatják majd gépjárművel közlekedőket.

A gondos előkészületek ellenére évről-évre visszatérő probléma, hogy a
nagyobb hazavások idején a lakosság
úgy érzi, nem takarítják le elég gyorsan az utakat. Mint azt megtudtuk, az
eltakarítás rendjét miniszteri rendelet
szabályozza, s városunkban is ennek megfelelően haladnak a hókotrók.
Eszerint az I. ütemben mindig
az autóbuszjáratok útvonalát teszik használhatóvá, hogy a tömegközlekedésben ne keletkezzen fennakadás.
A II. ütemben a városi gyűjtőutak csúszásmentesítése és a lakótelepi utak takarítása történik
meg, majd a III. ütemben végzik
el a földutak tisztítását. A gépek
valamennyi utat, még a külterületieket is takarítják abban az
esetben, ha ott olyan állandó épületek vannak, amiket állandó tartózkodási helyként tartanak nyilván (például Marikatelep).
Ezek mellett a kerékpárutakat és
az önkormányzati tulajdonú épületek
előtti járdákat is takarítják. Fontos leszögezni, hogy a gyalogos közlekedési utakat azon ingatlantulajdonosoknak kell rendben tartani, akiknek
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az ingatlana előtt található. Ez egyaránt vonatkozik a különböző cégekre
és a magánházakra is. A lakótelepeken pedig a közös képviselők feladata a járdaszakaszok tisztántartásáról gondoskodni, ez nem a VÜSZI
dolga.
Gödöllőn azonban a Magyar Közút
Nonprofit Kft-nek is feladata az utak
takarítása, városunkon ugyanis több
olyan országos közút vezet át (például Dózsa György út, 3-as út stb.),
aminek a kezelése ennek a társaságnak a feladata.
Városunkban a legtöbb probléma
terület domborzati viszonyai miatt
fordul elő. A lejtős részeken a csúszásmentesítés ad jelentős munkát a
VÜSZI-nek, de a völgyekben is gyakran alakulnak ki lefagyások.
A téli időszakban történő közlekedés balesetmentessé tételéért azonban nemcsak az utak kezelőinek kell
tenni.
Biztonságosabbá válna a közlekedés, ha a gépkocsi-tulajdonosok időben felkészítenék járműveiket a télre.
Sokan hagyják például az utolsó pillanatokra a téli gumik cseréjét, pedig
ezek felszerelése is növeli a közlekedés biztonságát.
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Szükség van a telkekre és a bérleményekre

mind a megvásárolható telkek, mind a bérlemények iránt. Jó ötlet
volt tehát a rövidesen
elkészülő szolgáltató
központ megvalósítása, ahol a cégek számára bérlési lehetőséget
kínálnak. Sok vállalkozás számára most ez
vonzóbb, mint a vásárlási lehetőség.
Mészáros László elmondta, igyekeznek
segíteni az idetelepült
vállalkozásoknak,
hogy átvészeljék a válság időszakát. Így például felhívják a figyelmüket az uniós pályázatokra, és segítséget nyújtanak számukra az ezeken való részvételre is. Jelenleg is több ilyen telephelyfejlesztési
pályázat van folyamatban.
Az ipari parki telkek értékállóságát
hosszú távon nem csak a jobb közúti
elérhetőséget biztosító, 2010 tavaszán
átadásra kerülő M31-es gyorsforgalmi
autóút és annak közeli csomópontja
biztosítja majd, hanem az nemsokára
100 százalékos új szolgáltató központ
is, ahol a bérelhető irodák, műhelyek és
raktárak mellett egy sor olyan szolgáltatás helyet kap, melyek az ipari parki
cégek kényelmét segítik elő.
Az új telekalakítást és a hozzátartozó infrastruktúra kiépítését, illetve a
bejáratnál lévő épületegyüttes a Kö
zép-Magyarországi Operatív Program
(KMOP) pályázatán 2007-ben nyert
478 millió forintos uniós és állami támogatás segítségével valósul meg, öszszesen mintegy 1,6 milliárd forintból.

Kicserélték az egészségügyi központ ablakait

Népszerű a Gödöllői Ipari Park

Energiatakarékosság

Szinte még meg sem száradt a
pecsét a gödöllői képviselő-testület jóváhagyó döntésén, előértékesítéssel máris 7 telket eladtak abból a 33-ból, melyet a Gödöllői Ipari és Logisztikai Parkban (GILP) újonnan alakítottak ki.

A Tormay Károly Egészségügyi
Központban jelentős korszerűsítések zajlottak az idén. Az év
első felében elvégezték az intézmény 1. épületének teljes
akadálymentesítését, az elmúlt hetekben pedig a nyílászárókat cserélték ki korszerűbb és az energiatakarékos
működést lehetővé tevőkre.

kákat augusztus második felében
kezdték, s október közepén fejezték
be, jelenleg a műszaki átadás zajlik.
Mint azt dr. Szabadfalvi András,
az egészségügyi központ igazgatója
elmondta, rendkívül elégedett az elvégzett munkával, mivel azt a kivitelező mind esztétikailag, mind műszakilag nagyon jól végezte el. Sokat
számított, hogy rendkívüli rugalmas-

Több mint 270 ablakot cseréltek ki a Tormay Károly Egészségügyi Központ I. sz.
épületén az elmúlt hetekben. Erre azért volt
szükség, mert a ház –
a folyamatos karbantartás, részleges felújítás ellenére is –
energetikai szempontból nem felelt meg a
mai követelményeknek. A faablakok elhasználódtak, elvetemedtek, nem zártak
jól, az acélkeretes nyílászárók hőhídjain át
a belső meleg akadálytalanul távozott
a szabadba. A fűtési idényben a nyílászárók állapota miatt a ténylegesen
szükséges hőmennyiség 20-25 százaléka veszett kárba.
A közel 18 millió forintos beruházást – amit saját forrásból hajtott végre az önkormányzat – a közbeszerzési
eljáráson legkedvezőbb ajánlatot tevő
Fehérablak Kft. végezte el. A mun-

ságot tanúsítottak annak érdekében,
hogy zavartalan lehessen az intézményben folyó munka. Egyetlen rendelést sem kellett szüneteltetni, mivel
azokat a munkafolyamatokat, amik
zavaróak lettek volna, hétvégére ütemezték. Mint mondta, bízik abban,
hogy a korszerűsítést követően jelentősen csökkenthetőek lesznek a fűtési
költségek.

A szóban forgó telekalakítást a kis méretű ipari ingatlanok iránt megmutatkozó piaci kereslet tette szükségessé. A
kis- és közepes vállalkozásoknak szánt
1200-3600 m2-es telkek kialakításához mindenekelőtt az érintett 7,4 hektáros terület szabályozási tervének módosítását kellett elérni a gödöllői önkormányzatnál. Miután a GILP kérelmét a képviselők egyhangúan támogatták, megkezdődhetett az érdemi munka
a telekalakítási terv a megosztási vázrajz elkészítésével, illetve a telekhatárok kimérésével. Ezzel párhuzamosan
megtörtént a terület közműhálózatának
kivitelezése, valamint az ingatlanokhoz vezető két, nehézgépjárművekre
méretezett aszfaltút megépítése.
Örvendetes hír, hogy előértékesítéssel eddig a terület 20 százalékára sikerült vevőket találni. Az előszerződést kötő vállalkozások igen kedvező,
négyzetméterenként 10 ezer forint körüli bevezető áron juthattak az ipari
parki telkekhez úgy, hogy a GILP a vételár 50 százalékáig részletfizetési lehetőséget is biztosított a vevőknek. Az
itt megtelepedett vállalkozások elégedettségét jelzi, hogy a hét vevő közül
kettő „visszatérő ügyfél“, hiszen az

ipari park első betelepülői között voltak és így a már meglévő itteni ingatlanukat bővítik. Két új beköltöző gödöllői székhelyű, három pedig fővárosi
társaság. A cégek profiljukat tekintve
változatos képet mutatnak: van köztük
környezetvédelemmel, mélyfagyasztott áru csomagolásával és sütőgépgyártással, fúróberendezések speciális
alkatrészeinek gyártásával, csomagolástechnikával, építőanyag-kereskedéssel – kivitelezéssel, fémszerkezetgyártással és raktározással foglalkozó
vállalkozás is.
Mint azt lapunk Mészáros Lászlótól, a GILP vezérigazgatójától megtudta, a részletfizetési lehetőség redkívül
vonzó a vállalkozások számára, és egyben nagy segítség is. Az eddigi vásárlók között egy olyan van, aki nem használta ki ezt a lehetőséget. Megtudtuk, a
válság itt is érezteti hatását, de ennek
ellenére folyamatos az érdeklődés

Hamarosan tető alá kerül az épület

Tovább színesedett a kereskedelmi paletta

Zöld óvoda

Gödöllőn a divatcég

A terveknek megfelelően haladnak a
Zöld Óvoda építési munkálatai. A födémkoszorú már elkészült, és ha a héten megérkezik a tetőszerkezet faanyaga, rövidesen fedél alá kerül az
épület.
Folynak a villanyszerelési munkák,
az emeleti szint válaszfalainak kialakítását és a vakolást azonban már a tető felhelyezése után fogják folytatni.
Ennek a munkálataira 2-3 hetet szánnak, attól függően, hogy az időjárás
kedvező lesz-e vagy sem. Eddig még
nincs csúszás, a közel 600 milliárdos
beruházás a kivitelezés a tervek szerint halad.

Azt, hogy Gödöllő vonzó város
a világmárkák számára, mi
sem bizonyítja jobban, mint,
hogy újabb – ezúttal a divat világában jelen lévő – világcég
jelet meg városunkban. A tavasszal megnyílt Stop.Shopban november 19-én nyitotta
meg új üzletét a New Yorker.

Új kutatóközpont a Szent István Egyetemen

keretében a legtehetségesebb hallgatók
kapcsolódhatnak be
az intézet munkájába,
megismerve egy-egy
kiemelt terület sajátosságait.
Az együttműködő cégek közül a
FreeSoft a közeljövőben köt együttműködési megállapodást a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Karával annak érdekében, hogy hozzájáruljon a nyílt forráskódú (open
source) szoftverek elterjesztéséhez,
valamint a tudásalapú társadalom fejlesztéséhez. A nyílt forráskodú szoftverek különösen az államháztartási
intézményekben generálhatnak jelentős hatékonyság növekedést és költségcsökkentést, ennek kapcsán pedig
számos munkahelyet teremthetnének,
növelve ezzel az adófizetők és az
egész társadalom összhasznosságát.
A SZIE GTK (IK)2 Kutatóközpont
és a FreeSoft közötti együttműködés
keretében a Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karának hallgatói szakmai gyakorlati
program keretében is betekintést
nyerhetnek az informatikai üzlet világába. A FreeSoft missziójának tekinti
a fiatalok szakmai támogatását és aktívan részt kíván venni az informatikai szektor utánpótlásának elősegítésében.

Bepillantás az üzleti világba
Hazai és nemzetközi hátterű
nagyvállalatok, többek között
a FreeSoft közreműködésével
új kutatóintézet alakult a gödöllői Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán Innovatív Iparágak Kutatóközpont (IK)2 elnevezéssel.
A kutatóközpont létrehozásának célja, hogy elméleti kutatási hátteret, illetve oktatási platformot biztosítson a
kutatás-fejlesztésre alapozott versenyképes innovatív iparágak megteremtésére, vállalati környezetben tapasztalatot szerzett fiatal szakemberek kinevelésével.
A kutatóközpont egyik kiemelt feladata, hogy konkrét eredményekkel
igazolja a termékcentrikus innovációs
modellt, azaz olyan új megoldásokat
dolgozzon ki, mely egy hosszú távú
gazdaság- és társadalomfejlesztés
alapja lehet. Mint dr. Vasa László
egyetemi docens, a kutatóközpont vezetője elmondta, kiemelt kutatási területként jelenik meg az ESFRI infrastruktúra által biztosított monopol jel-

legű tudományos környezet jellemzőinek vizsgálata, a kutatás-fejlesztés
hosszú távú finanszírozhatósága, a
nyílt szabványokon alapuló, nyílt forráskódú, a közigazgatásban alkalmazható informatikai megoldások tervezése és költség-haszon elemzése, illetve a megújuló energiaforrások területén végzett tevékenységek is.
A kutatómunka többek között azt
célozza, hogy az innovatív iparágak
termékeit hogyan lehet a növekedés, a
foglalkoztatás kiszélesítése és a nemzeti szintű versenyképesség átfogó
céljainak eléréséhez felhasználnia tudásalapú európai gazdaságban, alulról felfelé építkezve, azaz a vállalatok
képességeit és az állami igényeket
egymás mellé rendelve ágazati, területi, országos és európai szinten.
Az (IK)2 kutatóközpont nyár eleji
megalakulása óta számos cég és társadalmi szervezet jelezte együttműködési szándékát innovációs projektek, közös pályázatok és jogszabályelőkészítés terén és a nemzetközi érdeklődés is erősödik. A kutatóközpont keretein belül szakkollégium
működtetését is tervezik, amelynek

A német divatcég jelenleg 28 üzlettel
szerepel a magyar piacon. A múlt héten megnyitott üzlet közel 600 négyzetméteres eladótéren kínálja az őszi
és téli kollekciót a vásárlók számára.
Az immár 27
országban több
mint 730 üzlettel
rendelkező New
Yorkert 1971-ben
alapították
Németországban. A
népszerű német
kereskedelmi lánc
Európában
az
1990-es években
kezdte meg a
nemzetközi terjeszkedést,
és
1999 óta van jelen
Magyarországon.

A RegioPlan Consulting által készített független tanulmány szerint a
braunschweigi központú divatcég vezető pozíciót tudhat magáénak a kelet-európai divatpiacon, valamint az
öt legsikeresebb divatcég között szerepel Magyarországon. A New Yorker középtávú célja, hogy piacvezető
helyet szerezzen Európában a fiataloknak szóló divatszférában. Az új téli kollekció a divatért rajongó fiatalokat állítja a középpontba, méghozzá
úgy, hogy megjelenésükben a legszokatlanabb elemeket hangsúlyozza.
(b.j.)

Lift és rámpa segíti majd a közlekedést

Akadálymentes a bíróság
Október végén kezdték meg,
és várhatóan december 10-én
fejezik be a Városi Bíróság épületének teljeskörű akadálymentesítését.
Javában tartanak az átalakítási munkák, annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozottak és a vakok és gyengén látók számára is használható legyen az épület a jövőben.
Mint azt Vargáné dr. Erdődi Ágnes, a bíróság elnöke lapunknak el-

mondta, külső és belső átalakításokra
egyaránt sor kerül. Külső lift segítségével lesznek elérhetők a tárgyalók és
az irodák. Ez a Városmajor utca felől
lesz megközelíthető.
A belső átépítések eredményeként
a helyiségekbe kerekesszékkel is be
lehet majd jutni, gondoskodnak akadálymentesített szociális helyiségekről, és ahol szükséges, rámpákat alakítanak ki.
Az átalakítást európai uniós pályázati forrásból valósítják meg.

4 Gödöllői Szolgálat

Influenza járvány

H1N1
(folytatás az 1.oldalról)
Úgy érezték, fontos, hogy tényszerű
tájékoztatást kapjanak a közszolgáltatásokért felelős szakemberek.
Dr. Vörös József elmondta, nincsenek könnyű helyzetben az egészségügyben dolgozók, mert egy olyan vírussal van dolguk, ami rendkívül különböző tüneteket produkál, s aminek
genetikai állományában olyan alkotó
is található, ami az ötvenes évek óta
nem volt jelen, így azok, akik ezután
születtek, védtelenek a támadása
ellen.
– A H1N1 típusú influenza tünetei mennyiben különböznek a
megszokott influenza tünetektől? –
tettük fel a kérdést a tájékoztatót követően.
– Sajnos itt is nehéz feladat elé állít
bennünket az új vírus, ugyanis elég
eltérő tüneteket tapasztalunk azoknál,
akiket bizonyítottan ez a vírus fertőzött meg. Nem mindenkinél a hagyományos lázzal, végtagfájdalommal
járó tünetek jelentkeznek, van, aki
„csak” köhög, van akinél hányás, hasmenés jelentkezik, van aki a fejfájáson kívül nem panaszkodik másra…
szóval sokféle tünet lehetséges. Azt,
hogy az egyes személyeknél milyen
panaszok jelentkeznek, befolyásolhatja az adott személy egészségi állapota, vagy, hogy kitől kapta el a vírust. Az eddigi tapasztalataink szerint
ugyanis az influenza vírusok a járvány idején folyamatosan felerősödnek, ahogy egyre több embert fertőznek meg. Így tehát, míg az első körben lehet, hogy enyhe lefolyású megbetegedést okoznak, néhány hét múlva már sokakat dönthetnek hosszabb
időre ágynak, juttathatnak kórházba,
és – ezt is el kell mondani – betegíthetnek meg úgy, hogy az az életükbe
kerül. Jelenleg úgy látjuk, egyetlen
védekezési mód van, a megelőzés,
mégpedig oltással.
– Sokan tartanak az oltóanyagtól. Ezzel kapcsolatban naponta különböző, sokszor egymásnak ellentmondó információt kap a
lakosság. A mai napig sokan nem
tudják például, hogy végül is kik
kaphatnak oltást, és pontosan kik
azok, akinek nem javasolt.
– A vakcinától való félelem nagyon
sok tévhiten alapszik. Először is tisztázni kell, hogy a magyar oltóanyag
nem gyengített, hanem elölt vírust
tartalmaz. Ettől nem fertőződhet meg

A hét kérdése
A városunkban és környékén
jelenleg több olyan útépítés,
útfelújítás, csomópont kialakítás van folyamatban, ami az
úthálózattal, a közlekedéssel
kapcsolatos. Kíváncsiak voltunk: – Ön szerint hogyan változik Gödöllő közlekedése a
folyamatban lévő fejlesztések
eredményeként?

senki sem, mint ahogyan az elpusztult
kutya sem képes harapni. A félelmek
között sokszor szerepel, hogy az
összetevők között tojás és négyféle
antibiotikum található. Ezek azonban
egy-egy adag oltásban nagyon kis
mennyiségben vannak jelen. Ez csak
abban az esetben jelent problémát, ha
valaki valamelyik összetevőre olyan
szinten allergiás, hogy attól korábban
életveszélyes állapotba került. Ha
bárkinek ilyen problémája vagy aggálya van, az oltás előtt egyeztessen
az orvosával!
Ellenjavallat a lázas állapot. Ilyenkor nem szabad oltani, meg kell várni, amíg elmúlik a láz.
Szintén várni kell azoknak, akik
például egy héten belül kötelező védőoltásban részesültek. A két oltás

között ugyanis legalább egy hétnek el
kell telni. Én azt javaslom, akiknél
most aktuális a kötelező védőoltás beadása, azok először a H1N1 elleni oltást kérjék, és a kötelezőt halasszák
későbbre.
– A kötelező védőoltásról elsősorban a legkisebb gyermekek jutnak
eszünkbe. Itt sem igazán tudjuk,
mennyi idős kortól ajánlott az oltást.
– Egy éves kortól lehet a gyerekeket oltani, a vakcina engedélye is
így szól. Az ennél kisebb gyermeknél
a környezet oltására kell helyezni a
hangsúlyt. Sok vita van a várandósok
oltása körül is. Az ő esetükben azért
különösen fontos a védekezésnek ez a
formája, mert ha elkapják az influenzát, nagy valószínűséggel alakul ki lázas állapot, ami a magzatnál például
látáskárosodást okozhat.
„Nagyon tetszik, amit a Kossuth Lajos utcában látok, szerintem nagyon
szép lesz, ha elkészül. Remélem, hogy
a lámpás kereszteződés segíteni, és
nem hátráltatni fogja majd a forgalmat. A gyalogosok szempontjából
biztos, hogy sokat számít majd, sokkal biztonságosabbá teszi az átkelést.
Nekem nincs gépkocsim, én ebből a
szempontból nézem,és nagyon örülök
neki, hogy egyre több helyen van
lámpa. Arra az autósok jobban figyelnek, mint a táblákra…”
Nagy Lajosné

„Nagyon várom, hogy befejezzék
végre az M31-es építését, mert
egyenlőre csak a káoszt érzékeljük
belőle. A lezárásokat a Dózsa György
úton, az eltereléseket a 3-as úton és még
sorolhatnám.
Nagyon remélem, hogy ez csökkenti
majd a Gödöllőn átmenő forgalmat,
én úgy érzem – bár nem vagyok közlekedési szakember –, hogy már az
M0-ás átadásával is jobb lett a
helyzet.
Bízom benne, hogy előbb-utóbb az
elkerülőút is megvalósul!”
Balogh Károly

2009. november 25.

Közélet

„Hiába csinálnak mindenféle fejlesztést, ha a közlekedési kultúra nem
változik. Naponta látom például,
hogy a Táncsics úton kitett táblákra
ügyet sem vetnek a gépkocsivezetők,
s főleg a kamionosok. Ha kint vannak
a közterületesek, akkor betartják, a
forgalmi rendet, de egyébként finoman szólva fütyülnek rá. Felújítják,
szépen rendbe teszik az utcákat, járdákat, és ez sok esetben csak arra jó,
hogy utána a lakók dühöngjenek,
mert az autósok – tisztelet a kivételnek – onnantól kezdve, hogy eltűntek
a kátyúk versenypályának használják
az utat, tönkreteszik a padkákat és

Itt szeretném megjegyezni, míg az
influenzás megbetegedésekkor gyakori a hosszantartó magas láz, addig
az oltást követően csak ritkán fordul
elő hőemelkedés.
– Mennyi idő múlva alakul ki a
védettség?
– A tapasztalatok szerint két hét
kell a védettség kialakulásához. Ha
azonban valaki ebben az időszakban
találkozik a vírussal, az megbetegedhet.
– A gyerekekben vegyes érzelmeket váltottak ki az elmúlt hetek
eseményei. Sokuk ilyenkor arra
számít, néhány nap plusz szünetet
jelenthet a járvány esetén bekövetkező iskolabezárás, azt azonban
nehezményezték, hogy veszélyesnek nyilvánították például a Mikulás ünnepségeket. Egyetért
ön ezzel?
– Tény, hogy a nagy tömegeket vonzó rendezvények, mint például a Mikulás, karácsonyi és egyéb
év végi összejövetelek, veszélyt jelenthetnek ilyen
szempontból, de én nem látom értelmét annak, hogy
ezeket betiltsuk.
Ugyanígy nem látom értelmét járványügyi szempontból az iskolák bezárásának sem, mivel ezzel csak a
szülőknek okozunk problémát, akiknek gondoskodni
kell a gyermekek elhelyezéséről. Az iskolát akkor kell
bezárni, ha működésképtelen, mert például nincs aki
megtartsa az órákat, de nem
azért, mert sok a beteg gyerek.
– Aki Gödöllőn szeretné
beoltatni magát, az hozzájut a vakcinához?
– A H1N1 elleni oltóanyagból elegendő áll rendelkezésünkre, valamenynyi patikának el tudjuk juttatni a szükséges mennyiséget. Amennyiben jelzik az igényt, 24 órán belül kiszállítjuk. A hagyományos, a szezonális influenza elleni oltóanyag azonban elfogyott. Ebből annyit rendeltek,
amennyit az elmúlt években. Szerencsére a veszélyeztetett csoportokat
már elláttuk vele. Akik még nem döntötték el, hogy kérnek-e oltást, azokat
is megnyugtathatom, van elegendő
tartalékunk. Azonban szeretném felhívni a figyelmüket, hogy nem csak
saját magunkért vagyunk felelősek,
hanem a környezetünkért is! Erre is
gondoljanak, amikor azon töprengenek, hogy éljenek-e a védőoltás adta
megelőzéssel!
van, ahol a járdát sem kímélik. Az
emberek többsége pedig nem mer rájuk szólni. Ezeket az alakokat nem érdekli, hogy mennyibe kerül egy járda, vagy egy úttest megépítése.”
Palotás A.-né
„…Ahogy látom, egyre inkább úgy
adják át az utakat, hogy a sebességkorlátozást és a súlykorlátozást is
bevezetik. Bár a sebességkorlátozást
sajnos nem mindig tartják be, az is
sokat számít, hogy a teherautók nem
használják a kis utcákat. Használják
viszont a vasúti átjárókat a HÉV-nél
és a vonatnál.
Remélem, ezeknek a felújítására,
átalakítására is sor kerül, bár tudom,
hogy ez nem az önkormányzattól
függ. Jó jelnek veszem mindenesetre,
hogy a vasúti átjáró átépítése már
sok helyen megtörtént ezen a vonalon, ha jól tudom, a Méhészetnél lévőt is felújították…”
Bencze B.

A hét kérdése:
– Ön megkezdte már a karácsonyi készülődést?

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT
KARÁCSONYI ÜNNEPI NYITVATARTÁSI ÉS MEGJELENÉSI RENDJE
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat a karácsonyi ünnepek
alatt az alábbiak szerint jelenik meg:
EZÉVI UTOLSÓ MEGJELENÉS: 2009. DECEMBER 16.
JANUÁRI ELSŐ MEGJELENÉS: 2010. JANUÁR 14.
FELHÍVJUK TISZTELT HIRDETŐINK FIGYELMÉT, HOGY DECEMBER 14-TŐL MÁR CSAK
A 2010. JANUÁR 14-EI SZÁMBA TUDUNK HIRDETÉSEKET FOGADNI!
A HIRDETÉSFELVÉTEL NYITVA TARTÁSA:
2009. december 14. (hétfő) : nyitva (pénteki nyitva tartás szerint)
december 15 – 18-ig: szokásos nyitvatartási rend
december 19-től (munkanap) – december 31-ig zárva
2010. január 4. (hétfő): nyitva (pénteki nyitva tartás)
Január 5-től ismét a szokásos nyitvatartási rend szerint várjuk kedves ügyfeleinket.

Holttest a csomagtartóban

rült Gy. Mátéval, aki elhatározta, hogy megtorolja sérelmeit. 2009. november 6-án az 50 éves
sértettet egy vascsőre
szerelt fémlappal agyonverte, majd
telefonon kérte J. Eszter segítségét a
holttest eltűntetéséhez. A nő közreműködésével az elhunytat Gödöllőre
vitték és saját kocsijának csomagtartójában hagyták.
A gyanúsítottak elszámoltatásuk során
ellentmondásba keveredtek, később
részleges beismerő vallomást tettek.
Az ügyben a további eljárást a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le, egyben javaslatot tett az illetékes ügyészség felé
a gyanúsítottak előzetes letartóztatásának indítványozására.
***
Sajnos nem volt balesetmentes az elmúlt időszak városunkban. Mint az esetek többségében, most is a szabályok be
nem tartása okozta a problémát. Egy
isaszegi hölgy gépkocsijával Gödöllő
lakott területén belül az egyik kereszteződésben nem adta meg az elsőbbséget
a védett úton előzési manővert végrehajtó dányi férfi által vezetett személygépkocsinak. Utóbbi vezetője, hogy az ütközést elkerülje, jobbra kormányozta
járművét, így nekiütközve egy mellette
Gödöllő irányába haladó járműnek. Az
ütközésben mindhárom jármű megsérült.

Rendőrségi hírek
Súlyos bűncselekmény sokkolta városunk lakóit a múlt héten.
Miután a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Osztálya bejelentette, holttestet találtak egy Gödöllőn parkoló
gépkocsi csomagtartójában.
A nagy erőkkel megkezdett nyomozás
alig 24 óra alatt meghozta az eredményt: Gy. Máté 34 éves, valamint J.
Eszter 28 éves bagi lakosokat letartóztatták, akiket emberölés bűntett elkövetése megalapozott gyanúja miatt
vettek őrizetbe és folytatják ellenük az
eljárást.
2009. november 17-én állampolgári
bejelentés érkezett egy elhagyott autóról Gödöllő város területén. A jármű
lezárt állapotban parkolt a közterületen. Az utastér és a csomagtér átvizsgálása során rendőrök egy férfi
holttestét találták meg, halálát – az elsődleges orvosszakértői vélemény
szerint – idegenkezűség okozta. A férfi eltűnését családja 2009. november
7-én jelentette a Budapest Rendőrfőkapitányságon.
Az eljárás során megállapítást nyert,
hogy a sértett bagi munkahelyén
hosszú ideje húzódó konfliktusba ke-

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.
Jövő év január 1-jén hatályba lépnek
azok a rendelkezések, melyek szerint
a nagyértékű vagyontárgyaink után
adót kell fizetnünk. Ennek értelmében többek között a 30 millió forint
forgalmi érték feletti ingatlanok vagyonadó kötelesek lesznek. Az adófizetési kötelezettség alapvetően az önadózás rendszerére épül itt is, tehát
nekünk kell meghatároznunk – a törvény mellékletében meghatározott
szempontok szerint – azt, hogy menynyit is ér az ingatlanunk. Ennek elősegítésére született egy kormányrendelet, melynek értelmében hivatalos
vagyonadó kalkulátort működtet az
APEH. Egészen pontosan az történik,
hogy egy űrlap kitöltése után – akár
az APEH honlapján, akár az ügyfélkapun keresztül – az adóhatóság megállapítja az ingatlanunk becsült értékét, és erről levélben tájékoztat minket. Egészen biztos, hogy az ingatlan
forgalmi értéke és becsült értéke el
fog térni egymástól, és ebben az esetben jogosan merül fel a kérdés, hogy
mire is jó ez az egész?
Alapvetően azok után az ingatlanok
után nem kell ugyanis adót fizetnünk,
amelyek forgalmi értéke nem haladja
meg a 30 millió forintot, az lakóhe-

lyünként szolgál, illetve abban életvitelszerűen élünk. A vagyonadó törvényből kimaradt a forgalmi érték esetében az illetéktörvény rendelkezéseire való hivatkozás, ugyanakkor
rendelkezik arról, hogy az ott nem szabályozott esetekben az adózás rendjéről szóló törvény előírásait alkalmazni kell, tehát a mentességekről,
kedvezményekről igazolásokat kell
tudnunk bemutatni.
Amennyiben alábecsüljük a vagyonunkat, és egy utólagos ellenőrzés
során ez kiderül, bírsággal és késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetnünk az adó összegét.
Amennyiben azonban élünk a felkínált lehetőséggel, és ennek ellenére
egy esetleges ellenőrzés során a közölt összegtől eltérően állapítja meg
az adóhatóság a vagyonadó alapját,
mentesülünk a szankcióktól, hiszen
tudjuk bizonyítani a hozzánk eljuttatott levéllel, hogy az adóalap megállapítása során a tőlünk elvárható körültekintéssel jártunk el.
Mindenkinek ajánlott tehát a forgalmi
érték meghatározása tekintetében ez a
fajta eljárás, akinek saját számításai
szerint az ingatlana nem ér többet 25
millió forintnál. Fölöslegesen azonban nem érdemes kíváncsiskodni,
ugyanis a beküldött adatainkat az
APEH nyilvántartja és felhasználhatja. Ha például azt tapasztalják, hogy
az általuk megküldött becsült forgalmi értéknél alacsonyabb összeget
közöltünk az adóbevallásunkban, akkor tálcán kínáljuk nekik az ellenőrzés szükségességét, és valószínűleg
a szankciók megállapítása során sem
tudnánk a jóhiszeműségünket alátámasztani.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Líceumi szalagavató az egyetemen

Első alkalommal tartotta szalagavató ünnepélyét az egyetem aulájában a Gödöllői Református Líceum november 21-én,
szombaton este. A két végzős osztályt Bajusz Árpádné igazgató köszöntötte, s kívánt valamennyi diáknak sikeres felkészülést a közelgő érettségire, amit már csaknem hat év tanulmányai előztek meg. A szalagavatósok műsort is adtak,
osztálydalokkal idézték fel az elmúlt évek élményeit. Az emeletet is elfoglaló közönség egy-egy keringőt, rockit és karibi táncot láthatott tőlük, s csak azt bánhatták a hozzátartozók és a barátok, hogy a korábbi évekkel szemben, amikor a
művelődési központ színpada után az aulában is előadták a táncokat, most nem volt ismétlés. Igaz, akkor a vendégek
nem is fértek el a nézőtéren.

Waldorfos videó a klímaváltozásról

vás, amire jó néhány csapat benevezett. Az elsők a gödöllői
Waldorf Gimnázium tanulói lettek, akik mindössze
egy hét alatt, az őszi szünet alatt, az iskolában dolgozva készítették el a filmet. A diákok név szerint:
Farkas Áron, 10. osztály, ötlet, rendezés.
Farkas A. Márton, 13.osztály: operatőr, ötlet.
Vidákovich Levente, 13.osztály: a mű
alapját képező
ökoház-modell
tervezője, alkotója.
Price Márton,
10. osztály,
Farkas Lizett,
1. osztály : a mű
alapját képező
LEGO-ház tervezői, alkotói.
Az alkotás első
helyezett lett a
Zöld Forgatagon kihirdetett
eredmény szerint, és a fiúknak
az Egyesült Ál-

Filmeztek a fiatalok
A GATE Zöld Klub Egyesület pályázatot hirdetett a gödöllői 13
és 25 év közötti életkorú általános- és középiskolások, egyetemisták számára. A feladat az
volt, hogy a pályázók készítsenek videót arról, hogy a klímaváltozás hogyan érinti Magyarországot és azon belül Gödöllőt, illetve milyen módon csökkenthetjük annak hatásait, hogyan alkalmazkodhatunk a
megváltozott környezeti feltételekhez. Az elkészült videót a
pályázók feltöltötték a YouTubera és a CivilJutub-ra.
A verseny célja nem elsősorban a videók minősége, hanem a minél ötletesebb szemléletformálás, a nézők figyelmének ráirányítása a problémára
és a megoldási lehetőségekre. A videók készítésének módjára, képpel,
hanggal, szöveggel kapcsolatos elemeire nem tettek a kiírók kikötéseket.
Pályázni egyénileg vagy 2-3 fős csoportokban lehetett. Ez volt az a felhí-

lamok Nagykövetségének főkonzulja,
Jeff Loudinsky adta át az ajándékokat, és kívánt a waldorfosoknak sok
szerencsét. Malatinszky Ákos, a GATE
Zöld Klub elnöke, a pályázat kiírója
méltatta a filmet ötletességéért, mondanivalójáért, kivitelezéséért. A munka ezzel azonban nem ért véget. Vidákovich
Levente szeretné továbbfejleszteni az
ökoházikót, és akár napelemmel működő mobiltelefon-töltővé is alakítaná...
A film megtekinthető:
http://www.youtube.com/watch?v=d6Q
0wRYg8Rc
F.Fülöp Hajnalka

Élelmiszerosztás Gödöllőn

November 21-én szombaton a Gödöllői Kulturális
és Szociális Közhasznú
Egyesület a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által városunkba szállított
16 tonna élelmiszert osztott szét a Gödöllőn élő rászorulók közt. Balogh
Gyula, a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület elnöke
lapunknak elmondta: 917
gödöllői család kapott többek között lisztet, zsemlemorzsát, száraztésztát, gabonagolyót, levesport, cukrot és tejet; az élelmiszerosztás második fázisa november 28-án zajlik majd. Az elnök kiemelte: együttműködésük az Magyar
Élelmiszerbankkal természetesen a jövőben is folytatódik.

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
„Két dologról szeretnék írni:
1./ Az utak nagyfokú javulásával együtt
kaptuk a száguldozó autókat. Így ez alól a
Blaháné út sem kivétel, ahol 60/70 km/h
sebességgel mennek az autók, amire nyomatékkal szeretném felhívni a rendőrség
figyelmét. Nevezetesen többször kellene
ellenőrizni, büntetni, hogy ezzel csökkenjen a száguldozási kedv!
Ez még hatványozottabban kellemetlen,
amikor esik az eső. Ugyanis ezen a szakaszon csak az egyik oldalon van járda, és
van (volt strand), ahol egyik oldalon
sincs. Így a „szegény ember“ kénytelen az
úttest egyik oldalán elérni a célját (buszmegálló), de a kegyetlen autósok nem lassítanak (tisztelet a kivételnek!) a jó úton,
hanem ugyanúgy haladnak tovább, mintha nem lenne sár, víz, és ezt nem csapnák
fel a gyalogosokra.
Milyen jó lenne, ha a jogosítvánnyal
együtt autóvezetési kultúrát, empátiát is

szerezne, akiknek nincs!
2./ A kerti tüzelésről: Több számban, heteken keresztül volt olvasható a tüzelési
időszak intervalluma. Ezt azonban sokan
nem tartják be. Ezért jó lenne a tájékoztató végére egy telefonszámot is írni, ahol
bejelentést lehet tenni, hol égetnek a megszabott időn jóval túl és más napokon,
hátha ez is visszatartó erő lenne. Persze,
az is előrébb vinné a dolgot, ha valaki a
telefonbejelentés után a helyszínre érkezne az önkormányzat részéről és ezt a kihágást pénzbírsággal „jutalmazná”. Így
talán elterjedne, hogy nem viccből van tüzelési intervallum.“
(Név és cím a szerkesztőségben)
Kedves olvasónk!
Az égetésre vonatkozó rendelet megszegését a városháza központi telefonszámán
jelezheti, amin hétvégén is tehet bejelentést: 529-100, vagy 529-180
Tisztelt szerkesztőség!
„Színesfém- vagy szobortolvajok?
(Újraavatták a Teleki szobrot, Gödöllői

Szolgálat 2009. november 11.)
Egy bronzszobor nem színesfém, bár színesfémből van. Ennek megfelelően az értéke nem a színesfém-tartalmának az értéke, hanem a szobornak, pontosabban a
műalkotásnak az értéke, ráadásul ott,
ahol azt nem kis költséggel felállították.
Az anyag- és munkadíjon, vagyis az előállítási költségeken felül a műalkotásnak
van eszmei és kereskedelmi értéke is, ami
a közvetlen előállítási költségek sokszorosát teszi ki. Vajon mekkora az anyagi értéke Raffaello Esterházy Madonnájának?
Ennek megfelelően a Teleki-szobor sem
színesfém- hanem műkincs lopásnak, és
ami még rosszabb, műkincs megsemmisítésnek lett az áldozata. Az anyagi kár is
több millió forintra tehető, pedig –szerencsére – a szobor az alkotó által reprodukálható volt. A tolvajok cselekedetét is
ennek megfelelően kell értékelni és a kereskedelmet sem színesfémmel, hanem
műalkotással kapcsolatos orgazdasággal
kell megvádolni, ha részes. Vagy elég, ha
visszaad 50 kg bronzhukkadékot?“
(Byzon)
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szív küldi
Előttünk már advent első vasárnapja áll. Elközelgett a karácsonyi készülődés ideje. Sokan adventi koszorút fonnak,
hogy hétről hétre, vasárnapról
vasárnapra újabb és újabb lángot lobbanthassanak meggyújtva egymás után a koszorú
gyertyáit.
A Cser kiadó „Fortélyok” füzeteinek
sorában van olyan, mely az adventi
koszorúk elkészítéséhez ad útmutatást. De Adventi naptár címet viselő
is. Jó néhány füzet pedig a karácsonyi
készülődéshez nyújt segítséget, így a
következők: Karácsonyi papírhajtogatás, Karácsonyi üvegfestés, Gyöngydíszek karácsonyra, Aranykarácsony,
Karácsonyi gömbök…
Azok között is találhatunk a karácsonyi díszítéshez, vendégváráshoz,
ajándékozáshoz felhasználható ötleteket tartalmazó füzeteket, melyeknek a címében nem olvashatjuk a ka-

rácsony szót. Így feltétlenül ilyen az
Ajándékcsomagolás. És a Mézeskalácsok is.
Aki nem tudná, milyen anyagokból
és hogyan gyúrható a mézeskalács
tésztája, ebből a füzetből megtanulhatja. A formázását, a díszítési módjait is. A mézes, fahéjas, gyömbéres,
szegfűszeges édesség közös elkészítése felnőttek és gyerekek számára
egyaránt különleges élményt jelent.
Ahogy sül, egyre bensőségesebb
hangulatot varázsoló illat tölti be a lakást. Ezt az illatot soha többé nem
felejti el, akinek csak legalább egyszer is része volt benne.
A mézeskalács-figurák talán karácsonyfadísznek is a legkiválóbbak:
hiszen a kezünk munkái. Egy mézeskalács-házikó, egy mézeskalácstorta,
egy mézeskalácsszívekből összeállított asztali dísz is hozzájárulnak a karácsonyi hangulathoz. Méhecskék,
bocsok, sünök – mindezek mézeskalácsból való előállításának módját

elsajátíthatjuk a füzetből. De még
tükrös szívét, illetve a különleges
dobozét is, mely utóbbi titkokat rejthet.
Az előbbi pedig, a szív, a szeretet
jelképe. Hogy leggyakrabban szívformát ölt a mézeskalács, nem véletlen. A méz édessége mint szeretet
jelenik meg benne. Egy dal is szól a
mézeskalácsról. A refrénjében ez ismétlődik: „Szív küldi szívnek szívesen…”
(Tószegi Judit: Mézeskalácsok)
- nád -

XV. Erzsébet királyné szavalóverseny

A királyné szellemiségének jegyében
„Férfiúról szólj nékem, múzsa…” Homérosz Odüsszeiájának bevezető szavai adták idén
az Erzsébet királyné emlékére
meghirdetett szavalóverseny
mottóját. A szavalóversenyt tizenötödik alkalommal rendezte meg a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, két
kategóriában, három korosztály számára. Az elmúlt szombaton, a verseny reggelén
negyven gyermek, fiatal várta
izgatottan a Barokk Színház
széksoraiban a megmérettetést.
Újvári Tamás, a kastély igazgatóhelyettese köszöntötte a versenyzőket, a
szervezőket, az érdeklődőket. Gémesi György polgármester nyitotta meg
az eseményt. Felhívta rá a figyelmet,

hogy jelen van a közönség sorában
olyan édesanya, aki tizenöt éve még
verset mondott az Erzsébet királyné
szavalóversenyen. Jó remény van arra, hogy egyszer majd a gyermeke is a

versenyzők között legyen. A lélek
melegét, a szív dobogását átörökítik a
versmondó szülők a gyermekeikre.
Ehhez, a lélek, a szív lényegének, tartalmának az átörökítéséhez kívánt sok
szerencsét a mostani és a hajdani versenyzőknek egyaránt.

Szlávik Jánosné, a Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete elnöke megemlékezett alapító elnökükről,
Mélykúti Csabáról, beszélt az egyesület történetéről. Kezdetben, két al-

kalommal bált rendeztek az Erzsébet
naphoz kapcsolódón. Később pedig
szavalóversenyeket. Újabb és újabb
témát választottak a versenyek témájául, olyat, ami kötődött a királyné
szellemiségéhez.
1998-ban tartották a szavalóversenyt először a kastélyban. A díszteremben. 2006-tól pedig a Barokk
Színházban. 2006 más változást is
hozott: Pécsi Ildikó színművésznő,
aki rendszeresen a zsűri elnöke, megalapította az Arany Medál díjat, melyet minden évben a verseny szervezői, valamint a támogatói egyikének
ad át. Most mint szervező Szemeti
Olga könyvtáros, mint támogató a
Gödöllő Coop Zrt. kapta meg a díjat.
A tizenötödik ünnepélyes évfordulón a szervezők is „díjat alapítottak”,
Pécsi Ildikót tüntetve ki vele. A
babérágat ábrázoló aranymedált egy
cserépbe ültetett kiscserje, úgynevezett kínai kékszakáll egészítette ki, tizenöt egykori
szavaló pedig a tizenöt
évet jelképezőn egy-egy
szál virágot nyújtott át a
művésznőnek.
Színpadra léptek a versenyzők, először a tíz éven
aluliak, majd a tíz-tizennégy évesek, végül a tizenöt éven felüliek. A
nagy többség a vers- és
prózamondás kategóriájában indult, a megzenésített versek
kategóriájában mindössze ketten. Az
előadott művek a kívánalom szerint a
férfiúi erényekről szóltak valamilyen
formában.
Hatalmas torta készült a jubileumra. Íjászatban gyakorolhatták magu-

kat a résztvevők, míg a zsűri tanácskozott.
A helyezések végül is a következőképpen alakultak: a vers- és prózamondás kategóriában a tíz éven aluliak közül I. Gombos József, II. Tóth
Bendegúz, III. Bíró Júlia lett. Mindhárman a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói.
A tíz-tizennégy évesek élmezőnye:
I. Tóth Benedek Ernő, II. Szelba Szabolcs, III. Csigi Máté. Ők pedig mind-

hárman a Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumba járnak.
A tizenöt éven felüli helyezettek: I.
Pető László, Madách Imre Szakközépiskola, II. Szerencsés Kristóf, budapesti Bajza József Gimnázium, III.

Módy Csenge, Református Líceum.
A megzenésített versek kategóriában I. helyezést Fodor Katalin, a Török Ignác Gimnázium tanulója, II. helyezést Kelemen Paula, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója ért el.
A zsűri a felkészítő tanárokat is értékelte: legeredményesebbnek a premontrei gimnázium tantestületét tarN. A.
totta.

Egy galéria, két kiállítás

Ékszerek és képek
Két héten belül a második kiállítás nyílik meg a Levendula galériában. Míg november 13-tól Nádas Alexandra grafikus- és festőművész, valamint Nagy Gábor
képzőművész munkáit csodálhatják meg a látogatók, november 28-tól Kuti Krisztina ékszerkiállításával egészül ki az itt bemutatott anyag.
Ritkán fordul elő, hogy egy kis galéria
egyszerre két kiállítást rendezzen, Szekeres Erzsók, a Levendula Galéria tulajdonosa azonban úgy gondolta, a jelenlegi
érdeklődés mellett vállalható, hogy a
kortárs alkotók számára ilyen módon
nyújt lehetőséget a bemutatkozásra. A
Remsey közben lévő kis galériát megszerették a gödöllőiek, s egyre nagyobb
az érdeklődés a kiállítások és az egyéb
programok iránt. Szinte már természetes, hogy Nádas Alexandra és Nagy
Gábor kiállításának megnyitója is utcai
rendezvénnyé vált, mivel a helyiség –
szokás szerint – igencsak kicsinek bizonyult.
A kiállítás megnyitóját tartó Fenyvesi
Ferenc, aki a művészeket méltatta, külön kiemelte, milyen fontos küldetést
tölt be az, aki felvállalja, hogy helyet ad
a ma alkotó művészek munkáinak.
„Rendkívül szimpatikus, hogy e kis galéria felvállalta a kortárs képzőművészet

ügyét. Fontos, hogy mindenki hozzátegyen egy-egy építőkövet a kortárs művészet házához. Ezért is örülök, hogy
Nagy Gábor és Nádas Alexandra kamaratárlatát ajánlhatom az Önök szíves figyelmébe! Nagy Gábor és Nádas Alexandra tárlata számomra különösen
kedves, mert jelenti: a mítoszt, mivel képeiken a világ átélt értelme, rendje jelenik meg. A mítoszt, mivel a »képmás«
nem reprezentálja a »dolgot«, hanem ő
maga a dolog. A mítoszt, mert az objektív világra vonatkozik, de mélyen szub-

jektív. Jelenti a Tájat: Mert Nagy Gábor
képein együtt vannak az elvontabb és a
konkrétabb tárgyiasult elemek egy sajátos nagygábori szintézisben. Művei, –
mint ő mondja – sokszor a tájsebek
megmutatásai.”
Ezekhez az alkotásokhoz csatlakozik
november 28-án 17 órától Kuti Krisztina tárlata, aki így vall munkáiról: „A
művészet az élet minőségének javítását
szolgálja. Az iparművészetre ez tárgyiasulva is igaz, az ötvösművészetben e cél
a legegyszerűbben tetten érhető. Ékszereimmel az embereket szeretném szebbé, boldogabbá, elégedettebbé tenni. A
technika, melyet használok, a formavilág, melyből építkezem, évezredek ötvöseinek, művészeinek,
alkotóinak
öröksége. Egy hagyományt szeretnék
folytatni, az emberi
kéz munkájának, a
képzelet végtelen játékának hagyományát.” Míg Kuti Krisztina munkáit
mindössze egy héten át tekinthetik meg
(utána átköltöznek az Iparművészeti
Múzeumba), Nádas Alexandra és Nagy
Gábor kiállítását december végéig láthatják az érdeklődők. Mindezek mellett
a Levendula Galéria más különle-gességgel is szolgál a látogatóknak az adventi időszakban. Karácsonyig hétvégenként is nyitva tartanak, s ilyenkor lehetőség nyílik az alkotókkal való találkozásra, valamint minden hétvégén
más-más meglepetés várja a betérőket.
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Ajánló

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
DECEMBER 5.
11.00: Százszorszép Bóbiska bábjáték a Barokk Színházban (belépőjegy: 600Ft); 12.00: Portéka Színpad, a
Négy Évszak című mesejátéka (ingyenes); 13.30: Hahota Gyermek Színház, Mikulás bácsi bajban című előadása (ingyenes); 15.00: Varázsfuvola Együttes ünnepi
koncertje (ingyenes); 19.00: Bogányi Gergely, Kelemen
Barnabás, Kokas Katalin, Kokas Dóra ünnepi hangversenye a díszteremben (felnőttjegy: 4.000, diák, nyugdíjasj.: 3.000Ft)
DECEMBER 6.
11.00: Szegedi Pinceszínház, Karácsonyi dallamok című
zenés műsora (ingyenes); 13.00: Szironta Csengettyű
Együttes ünnepi koncertje (ingyenes);14.00: Szegedi
Pinceszínház, Hóbarát jóbarát című meseelőadása a Barokk Színházban (belépőjegy: 600Ft);15.00: Madridi
Gyógyszerész Továbbképző Intézet kórusának ünnepi
koncertje (ingyenes); 15.30: Hollóegyüttes, Három görbe legényke című gyermekkoncertje Weöres Sándor verseiből (ingyenes);19.00: Várdai István gordonkaművész
karácsonyi hangversenye a Díszteremben (felnőttjegy:
3.000Ft, diák, nyugdíjasj.:2000Ft)
DECEMBER 12.
11.00: Meseerdő Bábszínház, Kaktuszkirály című bábelőadása (ingyenes); 12.30: Maszk Bábszínház, bábtáncoltatós Betlehemi történet című előadása (ingyenes); 14.00: Gryllus Vilmos ünnepi gyermekműsora
(belépődíj: 800Ft); 18.00: Arpeggio Gitárzenekar karácsonyi hangversenye (belépőjegy: 500Ft); 19.00: W.A.
Mozart: Cosi fan tutte operaelőadás a Barokk Színházban (belépőjegy: 5000/3500Ft)

DECEMBER 13.
11.00: Bábakalács Bábszínház, Szomorú királykisaszszony című előadása (ingyenes); 13.00: Brass in the Five karácsonyi koncertje (ingyenes);16.00: Nektárszínház, Diótörő című meseelőadás (belépőjegy: 600
Ft);18.00: Az Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium
(Gyimesfelsőlok) és A Cavaletta Leánykar közös ünnepi
koncertje (ingyenes);19.00: W.A. Mozart: Cosi fan tutte
operaelőadás a Barokk Színházban (belépőjegy:
5000/3.500Ft)
TOVÁBBI PROGRAMJAINK:
•A kastély gyermekszemmel – tárlatvezetés gyermekek számára kézművesfoglalkozással
•Karácsonykonyha, jászol és állatsimogató, kézműves
foglalkozások, mesesarok, bébijátszó, arcfestés, Gerygoblein készítés, karácsonyi kórus,
•Paprika Jancsi csúzlizdája, bódéjátékok, látványos fotófalak
•Lacikonyha, Kürcsi - őskalács, sült gesztenye, sült alma, forralt bor, krampampuli
•Kézművesek karácsonyi vására a Díszudvaron
ÚJDONSÁG! GYERMEKBÉRLET AZ ADVENTI PROGRAMOKRA: 4 gyermekelőadás, kávézói vendéglátás, tárlatvezetés gyermekeknek kézműves foglalkozással, ajándék csokimikulás
Ára: 3.500Ft/ bérlet (2db bérlet megvásárlása esetén a
gyermekek felnőtt kísérője 1.000Ft-os kísérőjeggyel látogathatja programjainkat!)
Tel.: 28/410-124,
informacio@kiralyikastely.hu, www.kiralyikastely.hu

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
A Frédéric Chopin Zeneiskola
programjai
November 26., 17 óra: A vegyes tanszak
hangversenye
November 27., 18 óra: A Frédéric Chopin
Zeneiskola tanárainak jótékonysági hangversenye a Szülői Fórum felkérésére
November 30.: 16.30: Gordos Éva (fuvola,
furulya) és Várnai Miklósné (fagott, furulya)
növendékeinek hangversenye; 18.00: Telek
Zsuzsa (zongora) növendékeinek hangversenye
December 2., 18 óra: Tóthné Pataki Anikó
(cselló) növendékeinek hangversenye
December 3.,18 óra: Balázs János Chopin
zongoraestje
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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!

Heltai Jenő (1871-1957)
Az 1871. augusztus 11-én született író, költő, színpadi
szerző, szerkesztő életén keresztül vonul a történelem, mi
pályájára is hatást gyakorolt. Ifjúkorában még Reviczky
kortársa volt, a halála előtt pedig az 1956-os események
tanúja. Az a fajta népszerű szerző volt, kit még az ellenfelei is szerettek, írásai hét évtized eseményeit foglalják magukba. Mosolygó bölcsként élte le életét, szellemesen ötvözve a könnyedséget a komolysággal, az enyhe iróniát az
enyhe szorongással, a kritikát a megbocsátással. Sosem
törekedett legelsőnek, vezérnek lenni, kicsit mindig kívül
állt csoportoktól, mikben mégis mindig jelen volt. Még
Pesten született, de már Budapesten élt és halt meg. Születésekor zsidó volt, de halálakor már keresztény. Így egyaránt tudta szeretni a zsidó hagyományokat és a vállalt
krisztusi igéket. Haladó polgárként felülbírálta a polgárságot, mégsem volt forradalmár. Így – kivéve a fasizmus
éveit, mikor üldözött volt –, minden korszakban jól érezhette magát.
Gyermekéveit Budapesten és Baján töltötte. A gimnáziumot Budapesten végezte. 1889-ben megkezdett jogi tanulmányait egy év után félbeszakította. Bár apja azt szerette volna, hogy ügyvéd váljék belőle, ő kedv nélkül járt
az egyetemre, s már az első alapvizsga után ott is hagyta
valójában meg sem kezdett jogi tanulmányait. Újságírónak állt a Magyar Hírlap szerkesztőségénél. Szemérmes,
félénk és ügyetlen fiú volt, kinek eleinte nem sok hasznát
látták, és a harmadik héten ki is akarták tenni a szűrét.
Ekkor összekapta
magát, s hamarosan
népszerű, szellemes újságíró lett.
Már diákkorában
verselni
kezdett,
első verseit 14 évesen írta, de első önálló verseskötete
huszonegy éves korában, 1892-ben jelent meg, nagy feltűnést keltve az
egész hazai irodalomban.
Az 1890-es évek
végén budapesti lapok tudósítójaként Franciaországba utazott. Párizsi tartózkodása idején mutatták be Budapesten az Egyiptom gyöngye című operettjét. Párizsban fordított először francia komédiát magyar színházak számára. 1900-ban rövid ideig a
Vígszínház dramaturgja, 1903-tól a Pesti Hírlap belső
munkatársa volt. Az 1900-as évek elején érdeklődése a kabaré felé fordult. Mestere volt a könnyű műfajnak. Az orfeumi kupléval szemben a francia ihletésű sanzont akarta
meghonosítani. Az újságírás mellett novellákat, regényeket, színműveket írt és fordított. Párizsból hazatérve 1902ben tartalékos tisztként szolgált. A katonaéletet természetesen írásaiban is megörökítette. Bő évtizedet töltött utazgatásokkal, melyekről rendszeresen írásban is beszámolt,
ha kellett németül, franciául vagy épp angolul. De éppúgy
jellemző volt rá az is, hogy a pesti szerkesztőségben üldögélt, s mindenféle újságírói munkát elvállalva formálta ki
sajátos prózastílusát.
1903-ban házasságot kötött Hausz Valériával. Nagy sikere volt Kacsóh Pongrác János vitéz (1904) című daljátékának Heltai Jenő szövegével.
A Nyugatban 1910-ben jelent meg először írása. Különösen izgatta a polgárság szélén lézengő bohémek világa,
kikről több humoros regényében emlékezik meg (Jaguár,
Family Hotel). Ezekkel azonos időben írogatta tömör, kerekre csiszolt, humorukban is kritikai tartalmú, szabatos
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novelláit is, amelyeknek a magas
színvonalú magyar
novellairodalomban fontos helyük
van.
Az első világháború előtti másfél
évtizedben tömegesen készültek az
úgynevezett ,,exportdrámák“, miket
Európa és Amerika
számos színpada
örömmel vett át.
Akkoriban Molnár
Ferenc és Herczeg
Ferenc voltak a színpad királyai, de hamarosan Heltai is
közéjük emelkedett. A színház meghatározó szerepet játszott életében. Már 1900-ban titkárként dolgozott a Vígszínháznál, később, 1929-től a Belvárosi Színház,majd
1932–34-ben a Magyar Színház egyik igazgatója lett. Évtizedeken keresztül ő volt a Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke, a magyar irodalom diplomatája, aki bármikor
és bárkinek az érdekében szívesesen fáradozott. Az első
világháború változást hozott az életében. Az I. világháborúban haditudósító volt, s hosszabb időt töltött Konstantinápolyban.
Bár segítőkészsége változatlan maradt, írói hangja egy
időre elkomorult. Azokban az időkben írta szorongással
teli regényeit (A111-es, Álmokháza). A húszas évek végén
és a harmincasok elején az Athenaeum Kiadónak a művészeti igazgatója, ami szellemi nagyhatalmat jelentett, hiszen módjában állt számos írót érvényesüléshez juttatni.
Bőségesen, személytelenül, gesztusok nélkül tette mindezt. Ebben az időben, 1927-ben műfordítói tevékenységéért megkapta a francia becsületrendet.
Heltai Jenő bár Budapesten élt, Máriabesnyőn volt nyaralója, a Fenyvesi nagyút 42. szám alatt. Munkatársa volt
A Hét című lapnak, amit a rendszeresen Gödöllőn nyaraló
Kiss József szerkesztett. Elképzelhető, hogy ő hívta fel a
Heltai figyelmét a táj szépségére és ennek hatására vásárolta meg a máriabesnyői házat.
A Hetven HP című novellája besnyői eredetű. Ebben
egy Pestre tartó útját örökítette meg:
„Automobil vitt be Máriabesnyőről a városba. Természetesen nem saját autómobilom, hanem egy jóbarátomé,
akit a sors megáldott mindenféle jóval, egy 70 lóerős, szép
szürke Mercedesszel is. Hárman ültünk a kocsiban, elöl a
keréknél a barátom, ő vezette a kocsit, mellette – bottal a
kezében a kutyák ellen – a sofőr és hátul az összes üléseken én. Szépen föl voltunk öltözve mind a hárman, barátomon szürke porköpönyeg volt, fekete Blériot-sapka, fehér pápaszem, rajtam szürke sapka, semmiféle pápaszem,
de szivar füstölgött a szájamban. A nap első szivarja, az
örömök öröme.
Szép az út a tündöklő reggelben. Az országúton, ameddig a szem ellát, sehol egy lélek, valahol messze mögöttünk egy-két fekete pont, dinyéskocsik, amelyek sietség
nélkül vánszorognak a főváros felé. Ahogy repülünk, a
pontok nagyobbodnak, most már jól látjuk a kocsikat, a
sofőr előveszi hangszereit, tülköl, sípol, fütyül, rekedten
csörömpöl, egyik sem használ. Végre elordítja magát:
„Balra!” Ezt megérti a kocsis, lassan kényelmesen utat
nyit nekünk és mi elrobogunk mellette, forró porzuhanyt
zúdítva nyakába. Elmarad mögöttünk Gödöllő, kétoldalt a
kis erdők, fiatal fácánok csapatja éppen előttünk sétál át az
országúton az egyik erdőcskéből a másikba, gyanútlanul,
bambá bámulva ránk.”
Dr. Mélykúti Csaba kutatásai szerint egy időben a Gödöllői Közlönynek is dolgozott.
Mikor a fasizmus erősödni kezdett, Heltai a költészetbe
menekült vissza. Ekkor alkotta mesehangulatú verses vígjátékait, köztük A néma leventét.
S ekkor írta meg prózai, de mégis igen költői
hangvételű álomjátékát az írói tehetség elherdálásáról: az Egy fillért.
Az üldöztetés éveiben bujkált, fogságba
esett és menekült. 1945 után a népi demokratikus rendszer mellett foglalt állást. 1945 után
megválasztották a Magyar Pen Klub elnökének. 1949-ben hosszabb időt töltött külföldön, elsősorban Londonban. 1955-ben mutatták be a Szépek szépe című utolsóként írt
színművét. 1957-ben kapta meg a Kossuthdíjat. Töredékesen elkészült emlékezései
posztumusz jelentek meg (Színes kövek,
1957). Nyolcvanhat éves korában hunyta le
végleg a szemét.

Csönd, elmélkedés, imádság, bűnbánat

Adventus Domini
VII. Gergely pápa

„Amikor a fák gyümölcsöt teremnek, /
tudhatjátok, hogy közel van a nyár. /
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg /
korcs ágaimon más, mint a halál? /
Amikor jelek lepik el a mennyet, /
álmunkból kelni itt az óra már. /
De ha hozzám jössz, pedig megüzented, /
angyalod mégis álomban talál. /
Meg akartál rajtam teremni, rossz
fán; /
Nem voltál rest naponta jönni hozzám. /
Ajtóm bezártam. Ágam levetett. /
Éjszakámból feléd fordítom orcám: /
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám! /
Szüless meg a szívemben, Szeretet!”
Rónay György költő, az egykori premontrei diák advent első vasárnapja
című versével így köszönti az ünnepet, ami az idén november 29-én kezdődik.
Advent, Adventus Domini = az Úr
eljövetele, röviden: Úrjövet. Advent
az Úr kegyelemhozó eljövetelére való
felkészülés időszaka. Úrjövet, ami
tartalmilag hármas: történelmi, kegyelmi és eszkatológiai. Az adventi
várakozás célja felidézni a Messiás

születése előtti történelmi várakozást,
felkészülni karácsonyra és Krisztus
második eljövetelére. Négy adventi
vasárnap van karácsonyig. A katolikus templomokban ebben az időszakban nem díszítik virággal az oltárt, az
orgona csak az ének kíséretére szorítkozik, a miséző pap viola miseruhát
használ, de a harmadik vasárnap lehetséges a rózsaszín. Az advent eredete a IV. századig nyúlik vissza.
Az advent kezdetben a karácsonyt
megelőző böjti idő volt, mely Szent
Márton (november 11.) ünnepével
kezdődött. Az advent Galliában keletkezett, majd a VI. században Róma
átvette, és a böjti időből itt lett liturgikus idő, öt vasárnappal. VII. Gergely
pápa volt az, aki négyben határozta
meg az advent vasárnapjainak a számát, melyet a későbbiekben a protes-

táns felekezetek is átvettek.
A keleti egyház nem tartja liturgikus ünnepként az adventi időszakot,
de a VIII. századtól böjti időszakot
tart a karácsony előtt, november 14től. Az adventi idő alatti böjtölés szokása tulajdonképpen a húsvétot megelőző nagyböjtöt utánozza. Az adventi böjti idő alatt tiltották a zajos mulatságokat és az ünnepélyes házasságkötéseket, mely utóbbit az 1661. évi
nagyszombati zsinat püspöki engedélyétől tette függővé.
Csönd, elmélkedés, imádság, bűnbánat jellemzi az adventet. December
16-ig a hét egyes napjainak miseszövege változik csak, 17-től 24-ig minden napnak saját miseszövege van.
Ekkor a zsolozsmában az Ó-antifónákat énekelik.
Régi szokás templomainkban,
hogy az adventi hétköznapokon hajnali, úgynevezett rorate misét végeznek. Régen éjféli harangzúgók jelezték kezdetét, egyben az egyházi év
megnyitását is. Egykoron a vallásos
emberek szigorú böjtöt tartottak, ezen
idő alatt, falun hajnali misére jártak,
amit a középkorból eredeztetett kifejezésekkel angyali vagy aranyos misének is hívtak, és Szűz Mária tiszteletére ajánlottak.
Modern rohanó életünkben a szívük, lelkük mélyén mi is várakozunk
valamire, valakire. Ez a négy hét a
„szent várakozás“ időszaka. Várjuk a
Messiást, mert tudjuk „eljő és nem
késik“.
Szent Borbála

Általában az egyházi ünnepekhez
különféle hiedelmek, babonák társulnak. Advent időszakához is kötődik
néhány ilyen:
- az eladósorban levő lány a hajnali
misére való első harangozáskor a harang köteléből három darabot tépett, amit aztán a hajfonó pántlikájában hordott, hogy farsangkor sok kisérője legyen.
- az Alföldön volt szokás, hogy a hajnali misére való harangozáskor a lányok mézet vagy cukrot ettek, hogy ettől édes legyen a nyelvük, s mielőbb
férjet „édesgessenek“ magukhoz.
- Erdélyben volt szokás, hogy a hajnali mise ideje alatt az összes ajtót, ablakot zárva kellett tartani, mivel ilyenkor a boszorkányok állati alakot öltenek, házakba, ólakba próbálnak jutni, s ott rontást okozni.
- az Ipoly mentén járta az a hiedelem, hogy az elázott pénz advent idején
tisztul.
- Salgótarján környékén azt tartották, hogy ilyenkor tüzes emberek jártak,
kiknek a szájukból tűz áradt. Az ilyen tüzes emberek ellen a néphit szerint olvasóval (rózsafüzér) lehetett védekezni.
Advent idején a leghosszabbak az éjszakák, meglehetősen jó alkalmat adva
a varázslásra. Az Egyház ajánlja ezen időszak szentjeinek segítségül hívását.
(András, Borbála, Luca, stb.)
A néphit kapcsolatba hozza saját mágikus várakozásait az említett szentekkel, de nem csupán a vallás tanítása alapján, hanem mágikus hatalmat is tulajdonít neki.

2009. november 25.
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Élő–Világ

ígérte meg Isten a megváltást
(hit); zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik
a Messiás (remény); Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az
emberek szívéhez (szeretet); Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya). A hagyományok szerint a gyertyás koszorún a négy gyertya
közül három (az első, második és negyedik) lila színű, míg egy (a harmadik)
rózsaszín. A koszorú fenyőágból készül,
zöld színe az eljövendő reményt jelenti,
de a szalmát is gyakran használják fel az
alap elkészítésénél.
Adventi naptár
Az advent másik fontos kelléke a
naptár, amelyet a gyerekeknek készítünk, vagy veszünk. Az adventi naptár
minden napra tartogat valami apróságot
a gyerekek számára. Ezt a szokást állítólag egy leleményes édesanya találta ki
kisfia vigasztalására. A fiú minden este
azt kérdezgette, mennyit kell még aludnia, hogy megjöjjön a Jézuska? Anyukája ezért egy karton lapból huszonnégy
ablakot vágott és az ablakok mindegyikére egy bonbont akasztott.

Állati dolgok

Hagyományok egykor és ma

Garfield, a 31 éves macska

Advent

Garfield pár képből álló képregények címe, mely 1978. június 19-én látta meg a napvilágot Jim Davis tollából. A történetek címszereplője Garfield, egy lusta, kövér macska
és gazdája, Jon. Garfield
imádja a lasagnát és a kávét,
utálja a fogyókúrát, a postásokat – letépi a nadrágjukat –
és a hétfőket.

Az advent szó jelentése: Eljövetel
– a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit
tesz: „Az Úr eljövetele”. Minden
ember készül rá, hite és családi
szokásai szerint. Mi is már elkezdtük az ötleteket gyűjteni,
hogy megmutathassuk, hogy lehet kicsit más idén a dekoráció.

A képregény rajzolók egyik nagyhatalmának számító Amerikából indult
útjára harminc évvel ezelőtt a kicsit
lusta, kicsit cinikus kövér macska,
akit a világon mindenki ismer. Jim
Davis figurája ikonná vált és szinte
minden formában megvásárolható
és elérhető: olvashatjuk képregényként, nézhetjük rajzfilm- és mozifilmhősként, szeretgethetjük plüss
állatként, és akár pólónkon, zokninkon, csészénken is őt népszerűsíthetjük.
Kezdetben Garfield pusztán a komikus képregény sztárjának, Jon Arbuckle-nek a pajtása volt, de Jim
hamarosan rájött, hogy Garfield az,
akivel igazán el lehet adni történeteit, hiszen az övé az összes vicces
sor. Jon szerethető, túlságosan naiv
és teszetosza alak, akinek karaktere
a mi szerencsétlenkedéseinkre hívja
fel a figyelmet. Ezzel ellentétben
Garfield mintegy legalizálja a délutáni szúnyókát, a tespedést, a pizza
zabálást és minden olyan gyengeséget, amire valójában vágyunk, de
nem merjük nagydobra verni. Például azt, hogy torna helyett inkább
bámulnánk a tévét és tömnénk magunkba a jól megérdemelt chipset.
A Garfield főhősei nem pusztán
csak kitalált alakok, Davis valós

személyekről mintázta őket. Garfield gazdájának, Jon Arbuckle-nek
szülei szintén vidéki farmerek, akárcsak Daviséi. Magát Garfieldot Davis saját nagyapjáról, James A. Gar-

field Davisről nevezte el, aki jellemében, sőt testi felépítésében is
egyezett Garfielddal. Amellett a rajzoló saját személyisége is jelen van
részben, mint a természet iránti kötődése és szeretete,
ugyanakkor Jonnak
akárcsak neki is
kedvenc sportja a
golf.
Davis 1978 körül
alkotta meg Garfieldot. Egy hónappal
33.
születésnapja
előtt a United Media
Features ügynökség
elfogadta kreációját, s a június 19-én
kötött szerződés értelmében a képregény 41 amerikai
lapban jelent meg.
A
képregényt
1978 júliusában az ügynökség levette az újságokból, de szerencsére az
olvasóközönség tiltakozásának nyomására
hamar visszahelyezték. Garfield akkora
sikert aratott, hogy
1982-re az egyik legnépszerűbb
képregényfiguraként tartották már számon, s
vagy ezer újságban
olvasható volt. Ebben
az évben készült az
első
Garfield-rajzfilm, melyet maga a
szerző
készített.
1984-től a Garfield új
kiadója az általa még
ebben az évben alapított Paws Inc-t (Tappancs Rt.) céget és
azóta is itt dolgozik.
A képregény alapján
készült rajzfilmek közül a legtöbb mára
már
klasszikusnak
számít.
1987-től már kétezerre bővült a
Garfieldot közlő lapok száma szerte
a világon, 2000-re ez 2600-ra nőtt és
ma már több mint negyedmillárdos
olvasói tábora van. Kétségkívül a

képregény eddigi történetének legnépszerűbb és legsikeresebb figurája Garfield. Maga Davis sem tudja
megválaszolni konkrétan alkotása
sikerének titkát. Elmondása szerint

törekszik a közérthető, általános
viccekre, s arra, hogy mindenkinek
mondjanak valamit. Két témára nagyon koncentrál, ami valóban minden embert érint, az evés és az alvás,
mely jelen esetben Garfield kedvenc
„hobbija“. Ez a nemzetközi jellegű
humor szerinte megköveteli a szleng
és a szóviccek kerülését.
Garfield kezdeti alakjának maradványait csak nyomokban észlelhetjük a mostani Garfieldon. A dagadtságán és a csíkjain kívül szinte semmiben nem emlékeztet a mai formájára. 1978-as megjelenésében egy
tunya, kissé depresszív, dagadt férfire hasonlít, míg a mostaniakon már
felfedezhető némi cinkosság, cinikusság és élénkség. Ahogy közelítünk időben 2008-hoz, Garfield képe úgy válik egyre vagányabbá,
amivel azonban kissé elveszti azt a
karakterét, amit kezdetben képviselt. 1983-ra alakult ki korunk
Garfieldjához is hasonlító macska.
Nagy szemhéjai lettek, sörhasa, emberibb formája, hosszú lábai, vigyorgó pofája és két lábon jár.

Az adventi ünnep eredete
Az V-VI. századra, a téli napforduló
szokásaihoz nyúlik vissza, a boszorkányok, varázslók, istenek misztikus világába. Úgy tartották, hogyha koszorút
fonnak vesszőből, és kidíszítik, az elűzi
a gonosz szellemeket. Minden egyes díszítő szín fontos jelentést hordozott. A
zöld a termés színe volt, a piros az életé,
az arany és a sárga pedig a fényé. A kör
alakú forma az örökkévalóság jelképe, a
varázserőé, ami soha el nem múlik. Ez a
szokás később Európa más vidékein is
meghonosodott. A valódi adventi koszorú készítése a XIX. században jött divatba. Egy hamburgi lelkész otthonába hatalmas fenyőkoszorút erősített a menynyezetre, melyen 24 gyertya volt, minden adventi napra egy-egy. Később az
egyszerűség kedvéért csak négy gyertyát helyeztek el a koszorún. Minden
adventi vasárnapon eggyel több gyertyát gyújtottak meg. A gyertyákat vörös
és aranyszalagokkal, az élet és fény jelképével díszítették. Az ünnep előtti heteket régen szigorú böjttel töltötték az
emberek, eljártak a hajnali misére, és
gyóntak a lelki megtisztulásukért.
Az adventi koszorú
Az adventi koszorú az egyik legszebb
ünnepi dísz. Mégis akkor igazán meghitt az ünnepünk, ha mi magunk készítjük el a koszorút, ahogy a fát is mindig
mi magunk díszítjük fel.
Az advent eredeti színe a lila, a bűnbánat és a megtérésre való felhívás jele.
(sok országban még ma is a gyász jelképe a nálunk kialakult fekete szín helyett)
A katolikus szimbolika szerint egy-egy
személyre (vagy közösségre) is utalnak:
Ádám és Éva – mint akiknek elsőként
Koszorú készítése: Vásárolhatunk a többféle méretű és alapú koszorút, akár habszivacsból készültet is, de az egyik legszebbek a fenyő, vagy a mohakoszorúk. Ha kiválasztottunk egyet, akkor drótok segítségével rögzítsünk rá – ha moha, vagy
más anyagú, akkor fenyőágakat – aprólevelű örökzöldeket, végül dróttal tűzzük bele a gyertyákat a
koszorúba. Fantáziánkra van bízva, hogy még mivel
díszítjük: szalagokkal, fagyallal, tobozokkal, szárított narancs/citromkarikákkal, csillagokkal, üveggyöngyökkel, angyalkákkal, karácsonyi gömbökkel... Amennyiben az ajtónkra szeretnénk rakni a
koszorút, akkor akasztóról gondoskodjunk és a
gyertyák sem praktikusak.

Fiatalos és modern megoldás, ha papírból kis tölcséreket formázunk ezekbe
rejtünk valami apróságot. miután mind a
24-et elkészítettük, megszámoztuk, felerősítjük őket egy szép ágra, vagy beletesszük egy üvegvázába. Minden nap
húzhatunk belőle egy meglepetést. Egy
ismerősöm gyűrűt rejtett az egyikbe és a
szerencsé-re bízta, hogy melyik napon
kéri meg a kedvese kezét.
Búzavetés a karácsonyi asztalra
Régi szokás még, hogy Luca napján,
december 13-án egy virágcserepet megtöltenek porhanyós földdel és a tetejére
egy marék búzát szórnak, majd kézzel
beegyengetik a földbe. Meleg szobában
tartják, mindennap egy kicsit megöntözik és néhány nap múlva zöldülni is
kezd. Karácsonyra szépen megnő. Ezt
az ünnepi asztalra, teszik. Szerencsét és
bőséget hoz a családnak.

Gödöllőn először!
A vásárosnaményi Atlantika Kft. vízividámparkja bemutatja:

FÓKA ÉS PAPAGÁJ SHOW
A 3-as út és az Állomás útnál lévő benzinkút melletti
szabad területen felépített fűtött sátorban

December 10-től 20-ig
Fókák és papagájok viselkedését bemutató,
oktató-nevelő egyedi show szárazon és vízben!

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 28-29.:

dr. Pénzes János
Tel.: 06-30-953-1241
Szada, Ipari Park

Az előadások időpontjai:
December 10. (csütörtök):
Hétfőtől péntekig (csoportos kedvezmény is):
Minden szombaton:
Minden vasárnap:
Hétfőtől péntekig csoportoknak külön előadás!

18 óra
18
11, 15, 18
11, 15

Információ és jegyrendelés: +36-30-6039925
Pénztárnyitás 10 órakor
Kellemes szórakozást kívánunk Önnek és családjának!
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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.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet üzlethelyiség bérleti joga megszerzésére
A bérbevehető ingatlan ismertetése:
Az 5891/5/A/33 hrsz.-ú, 123,8 m2 alapterületű, Gödöllő, Palotakert 4. sz. alatti társasházban található,
korábban élelmiszerboltként működő üzlethelyiség 10 évre vehető bérbe, a bérbeadó ezt követően további 10 évre
szóló előbérleti jogot biztosít.
A helyiség vízzel, elektromos árammal ellátott, csatornahálózatra kötött.
Kiinduló bérleti díj: 185.700 Ft/hó + (25% ÁFA), amelyről a licitálás indul.
Az árverés helye: Gödöllő Városháza, Szabadság tér 7. III. emelet 303. sz. helyiség
Az árverés ideje: 2009. december 17., 13 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele:
Bánatpénz címén a három havi kiinduló bérleti díjnak megfelelő összeg, azaz 557.100 Ft + 25% ÁFA befizetése a
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a
jelentkezési határidőben.
Az árverésen történő részvételre 2009. december 14-én 18 óráig lehet jelentkezniGödöllő Város Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodáján, a III. emelet 303. sz. helyiségében.
Az árveréssel kapcsolatban további információ és írásbeli tájékoztató beszerezhető Zombori Nóránál
(ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-18:00, szerda 8:00-16:30, telefon: 28/ 529-171).

1 százalék
Mesék Háza Alapítvány
kuratóriuma megköszöni
mindazoknak, akik segítették az
elmúlt időszakban
alapítványunkat. Köszönjük az 1
százalékos felajánlásokat és
adományokat.
Alapítványunk a Szent János
utcai Óvoda gyermekeit
támogatja. Ebben az évben
mesekönyvekkel, pedagógiai
könyvekkel, bútorokkal, udvari
asztalokkal, padokkal, technikai
eszközökkel próbáltuk segíteni
mindennapjaikat.
Segítségüket a továbbiakban is
előre köszönjük!
Adószámunk: 18678613-1-13
Székhelyünk:
2100. Gödöllő, Szt. János u. 6-8.
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Közérdek

A VÁROSI PIAC
DECEMBERI PROGRAMJAI ÉS NYITVA TARTÁSA
KARÁCSONYI VÁSÁR (ARANYKAPU) DECEMBER 1 –24-IG.
A kínálatból: ruhaneműk, ajándéktárgyak, adventi koszorúk, virágok,
kristályvázák, készletek, bődíszművek, kürtőskalács, sült gesztenye,
édességek, kézműves portékák, ásványok, gyöngyök stb.
FENYŐVÁSÁR: DECEMBER 12-24-IG
VENDÉGÜNK A MIKULÁS december 5. szombaton 9 – 11-ig.
HALÁSZLÉ FŐZÉS DECEMBER 23.
1 adag 750.- ft. (2 szelet hal, 0,7 l halászlével) jegyelővétel a piacfelügyelőnél. Készítője a főzőversenyen díjnyertes Vancsa Ferenc.
NYITVA TARTÁS:
Az Aranykapu december 24-ig minden vasárnap 13 óráig tart nyitva.
A piaci csarnok : ezüst – (dec. 13.) és aranyvasárnap (dec.20.) 13 óráig,
a többi napokon a szokásos nyitva tartási rend szerint: hétfőtől péntekig : 7 – 18 óráig , szombaton: 7- 13 óráig
december 28- tól 30-ig: 7- 18 óráig
DECEMBER 25 -27-IG, VALAMINT JANUÁR 1-3-IG A PIAC ZÁRVA TART.
Minden kedves vásárlónknak jó vásárlást, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Gödöllői Piac Kft.
MÓKUS ODÚ ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008
Eng.sz.: 16.Pk.60.752/2003/I.
Adószám: 18180341-1-42
ESZKÖZÖK 431
FORRÁSOK 431
A. Befektetett eszközök
D. Saját tőke
-952
B. Forgóeszközök
431
E. Céltartalékok
C. Aktív időbeli elhatárolások F. Kötelezettségek
1.383
2. Az alapítvány központi normatív támogatásból, valamint alapítványi hozzájárulásokból,
adományokból származó bevétele 13.986 eFt volt.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: Induló tőke: 80 eFt. Tárgyévi eredmény: 1.560 eFt
4. Az alapítvány 2008. évben pénzbeli juttatásokat nem nyújtott a közhasznú tevékenység
keretében.
5. Az alapítvány a helyi önkormányzattól, önkormányzati társulástól támogatást nem
kapott.
6. A vezető tisztségviselők 2008. évben juttatásban nem részesültek.
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről: Az alapítványi célnak megfelelően a MÓKUS ODÚ
ALAPÍTVÁNYI ÓVODA működtetésére, fejlesztésére fordítottuk a befolyt összegeket. Minden adományozónak köszönjük a támogatást. A „Mókus Odú Óvodáért” Alapítvány ezúton szeretné megköszönni mindazoknak a támogatását, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át
alapítványunk részére ajánlotta fel. A felajánlásokból 289. 502,- forint gyűlt össze, melyet a Mókus
Odú Alapítványi Óvoda nevelési programjának megvalósításához szükséges eszközök, játékok
megvásárlására, valamint az óvoda működésére fordítottuk a 2008 és 2009. évben.

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
November 23-30-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 28/416-551.
December 1-8-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 28/430-069.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.
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Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

ADVENTI VÁSÁR

2009.

DECEMBER

5-23- IG , 10
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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
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Akrobatikus Torna – VI. Grassalkovich-kupa

Egy GSE arany
Idén már a megújult Damjanich János Általános Iskolában
köszönthette a honi akrobatikus torna apraját-nagyját a
Grassalkovitch SE, akik november 14-én rendezték meg,
immár VI. alkalommal a Grassalkovich-kupát.
A pontszerző verseny nagy sikert és
remek rendezést hozott. A szervezők
köszönettel tartoznak a segítségért a
szülőknek, hozzátartozóknak, illetve
a Damjanich iskola pedagógusainak.
A versenyen újonc leány hármasban
az Ilyés Zsanett, Oláh Virág, Kasza
Viktória gödöllői hármas szép gyakorlatot mutatott be, de egy sajnálatos
edzői hiba miatt – rossz zene került
leadásra, ami nem volt megfelelő
hosszúságú – végül a 4. helyen végez-

Labdarúgás – A végére elfogytak

Pontatlan zárás
A Pest megyei I. osztályában szereplő Gödöllői SK az
őszi szezon utolsó fordulójában a Tárnok csapatát fogadta. Sajnos nem sikerült ponttal zárni az őszt, miután a vendégek jobb második félidei produkciójukkal elvitték mindhárom pontot Gödöllőről.
Az utolsó fordulóra elfogyott a Gödöllő, ugyanis Szabados György edző sárga lapok miatt nem számíthatott sem Ocskai Zoltánra, sem Tóth Lászlóra, míg
többen sérülten vállalták a meccset. Az első félidőben többnyire a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, a kapuk kevésszer forogtak veszélyben, így
nem meglepő, hogy nem született egyik oldalon sem
gól. A folytatásra sem változott sokat a játék képe,
de a legfontosabb mutatóban, a góllövésben a tárno-

tek. Gyermek korosztályban három
GSE egység is indult, mindhárom párosban. A leány párosnak (Papp
Csenge, Zamecz Kitty) ez volt az el-

ső versenye ebben az összeállításban,
ehhez képest nagyon összeszokott
módon mutatták be produkciójukat,
így teljesítményük a 6. helyre volt
kiak jeleskedtek. Kétszer is bevették Tóth Gyula kapuját, míg a gödöllőiek fejben teljesen feladták a küzdelmet, így törvényszerű volt a vereség. Összefoglalva, a győzelmet jobban akaró csapat nyert. A GSK a
13. helyről várhatja majd a tavaszi folytatást. A 15
forduló alatt 4 győzelem, 3 döntetlen és 8 vereség
lett a mérleg, így 15 ponttal, 24 rúgott és 31 kapott
góllal zárta a csapat az őszt.
A mezőnynél egy-két évvel fiatalabbként szereplő
ifisták győzelemmel búcsúztak és szintén a 13. helyről várhatják majd a folytatást. A megszerzett 11
pont 3 győzelemből, 2 döntetlenből és 11 vereségből
adódott őssze. A fiatalok 22 gólt rúgtak, míg 41-et
kaptak.
PEST MEGYEI I. OSZTÁLY, 15. FORDULÓ
Gödöllői SK – Tárnok 0–2 (0–0)
Ifi: Gödöllői SK – Tárnok 3–0
Gólok: Máté Botond (2), Koczeth Zsolt

Futsal – Egy félidőnyi remény

Húsz perces Gödöllő
Az NB I. 9. játéknapján a bajnoki címvédő Berettyóújfalut fogadta a Gödöllő
Fortuna. Kis János csapata az első félidő elején vezetést szerzett egy öngóllal,
amit a félidő végéig sikerült megőrizni,
de az utolsó percben egyenlítettek a
vendégek, így 1–1-es döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. A folytatásban felőrölte a Mezei-Vill a gödöllőieket, akik a 30. percig őrizék a döntetlen,
de a második bekapott gól után már nem
volt esély, így elmaradt a bravúr.
Futsal NB I., 9. forduló
Gödöllő Fortuna – Mezei-Vill FC 1–5
(1–1)
Gól: Lovas Norbert (öngól)
Kézilabda – felemás eredmények
NB II. nők, 9. forduló
Gödöllői KC – Tápiószele 20:36
Ifi: GKC – Tápiószele 33:19
NB II. nők, 10. forduló
Dunaújvárosi AC – GKC 26:25
Ifi: Dunaújvárosi AC – GKC 32:24
NB II. férfiak, 9. forduló
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Sport
elegendő. A Mészáros Katalin, Puskás Krisztina duó is kifejezetten harmonikusan mutatta be gyakorlatát,
nekik a 7. hely jutott. A fiú páros (Zamecz Norbert, Varjú Dominik) újra
csak bizonyított a közönségnek és a
bíróknak egyaránt. A gyakorlat szép,
sőt elegáns volt, rajtuk már érezni lehetett az összeszokottságot. Teljesítményük eredményben is
megnyilvánult, az 1. helyen
végeztek.
Serdülő II. korcsoportban
egy leány hármas (Szamosi
Anikó, Tóth Anita, Oláh
Luca) képviselte a Grassalkovich SE-t. A lányok művészi hatásban kifejezetten
jó, tetszetős gyakorlatot mutattak be, ami most az 5.
helyre volt elég.
A torna iránt érdeklődők a
következő telefonszámon kaphatnak
információt:
Kőhler Ákos: 06/20-9511-072.
-tt-

Utánpótlás – Szoros meccs a Kerepes ellen
Az NB II-ben szereplő U13-as csapat elmaradt mérkőzését pótolta a Vasas Pasarét ellen a hét közepén,
míg az U15-ös gárda a megyei U16-os bajnokság listavezetőjénél, a Kerepesnél vendégszerepelt. A Vasas elleni találkozón az első félidőben még jól tartották magukat a gödöllői fiatalok, de a végére elfáradtak, így sima vereséget szenvedtek el. Az 1995-96os csapat az 1-2 évvel idősebbekkel felálló csapatok
ellen harcol a megyei U16-os bajnokságban, ezúttal
az első helyen álló Kerepes vendége volt a GSK. A
csapat remekül játszott és a házigazdák csak a szerencséjüknek köszönhetik, hogy otthon tudták tartani mindhárom bajnoki pontot.
NB II., KÖZÉP A CSOPORT U13:
Vasas Pasarét Akadémia – GSK 6–0
PEST MEGYEI I-III. OSZTÁLY U16:
Kerepes – GSK U15 2–1 Gól: Sóvári Péter
Utánpótlás – Gödöllői tornagyőzelem Pécsen

A Gödöllői SK U21-es futsal csapata az
NB II-ben a Kartal elleni derbin maradt
alul a 6. fordulóban. A fiatalok rossz napot fogtak ki és jellemző, hogy hétrőlhétre meglepik teljesítményükkel a szakvezetőt, aki néha úgy érzezheti magát,
mintha a Vidámparkban ülne a jó öreg
hullámvasúton. Egyszer fent, egyszer
lent. Az őszi utolsó, Újpest elleni mecscset lapzártánk után játszotta a csapat.
Futsal NB II. pesti csoport, 6. forduló
Gödöllői SK U21 – Kartal SE 3–11
(2–5)
Gól: Lovrencsics B. (2), Száraz Sz.

Az elmúlt hétvégén Pécsen vett részt
egy 10 csapatos futsal tornán a Gödöllői
SK U14-es csapata és remek játékkal,
tornagyőzelmet aratott az igen színvonalas futsal tornán. Az 1996-os gárda
veretlenül, négy győzelemmel és két
döntetlennel, mindössze két kapott góllal zárta a tornát és csupán a döntőben
kapott gólt, ahol két gólos hátrányból
felállva, büntetőkkel nyerték a mieink
az aranycsatát. A legjobb kapus címet
Dobi Gergő érdemelte ki. A győztes
csapat tagjai voltak: Dobi Gergő,
Tóth-Velez Valentin, Nagy Barnabás,
Husz Attila, Hegyi Balázs, Szabó Tibor,
Bihari Gábor, Tóth M. Barnabás, Varga
Tamás, Varsányi Áron, Tóth Márk,
edző: Tóth László.
Eredmények, fotók: www.sevo.hu

Füzesabony – Gödöllői KC 32:21
Ifi: Füzesabony – GKC 24:33
NB II. férfiak, 10. forduló
Gödöllői KC – Salgótarjáni KC 36:34
Ifi: GKC – Salgótarjáni KC 19:20
Pest megyei B csoport, 11. forduló
Gödöllői SK – Maglód 31:27
Pest megyei B csoport, 12. forduló
Százhalombatta – Gödöllői SK 28:21

Következik:
Női NB II.: November 28., 13 óra (ifi:
11 óra) Hajós tornaterme: Gödöllői KC
– Dunavarsányi TE
Férfi NB II.: Nov. 28., 17 óra (ifi: 15
óra) Hajós tornaterme: GKC – Eger SE
Férfi Pest megye B: November 29., 18
óra Hajós tornaterme: Gödöllői SK –
Mogyoródi KSK II.

Futsal NB II. – Hazai vereség a
Kartal ellen

Sportkonferencia a Kiskastélyban

Pályázatok, pénzügy, kommunikáció
November 18-án, a Nemzeti Sport Szövetség az önkormányzati minisztérium
sport szakállamtitkárságával közösen
regionális sportszakember továbbképzést szervezett a gödöllői Kiskastély étteremben, mely az aktuális sportot érintő kérdésekkel, pénzügyi tervezéssel, elszámolással, uniós pályázati lehetőségekkel, kommunikációs és menedzsment lehetőségekkel foglalkozott.
A konferenciát Gémesi György polgármester, az NSSZ elnöke, valamint Simóka Beáta, ÖM sport szakállamtitkár
nyitották meg. Az első téma a „Közigazgatás, szolgáltató sportigazgatás a megváltozott gazdasági körülmények kö-

zött” volt, amit Bardóczy Gábor, az
ÖM főosztályvezető-helyettes adott elő.
Az „Európai Uniós pályázatokban rejlő
lehetőségek, projektek, célok, elvárások. Az EU és a sport, közvetlen brüszszeli források, pályázati lehetőségek“ ről Göntér Krisztina ÖM szakreferens
számolt be. Előadást hallhattak még a
megjelentek a pénzügyi tervezés és elszámolás a mindennapokban címmel,
melyet Pintérné Csermák Jolán
könyvvizsgáló, Pignitzky Dorottya, a
NUPI osztályvezetője és Géczi Marianna, a NUPI munkatársa foglaltak
össze. Az „Informatika-kommunikációs
lehetőségek a sportban“ című előadást

Grundmann Béla informatikus tartotta
meg. A nap zárásaként három téma merült fel. „A Sport a XXI. században –
Nemzeti Sportszövetség szakemberképzés, a sportszakember továbbképzés
modern útjai“-ról Györfi János (NSSZ)
beszélt, a „Modern sportmenedzsment,
sportmarketing, sportgazdaságtan vezetési, szervezési ismeretek átadása, sportmédia ismeretek“-ket Sterbenz Tamás
egyetemi docens (Semmelweis Egyetem) ismertette. Végezetül „A sporttudomány és sportgyakorlat kapcsolódásának legmodernebb lehetőségei”-ről
Szabó Tamás, a NUSI Utánpótlásnevelési igazgatóság igazgatója beszélt.

Maratonistákat köszöntöttek

74 évesen is futott
November 18-án a városházán köszöntötte Gémesi György polgármester és Pelyhe József önkormányzati képviselő azt a kettő főt, akik a
Bécs-Pozsony-Budapest Iron Man-t
(3,8 km úszás, 180 km kerékpározás

és 42 km futás) teljesítették, valamint
azt a 22 főt, akik a Budapest maratonon gödöllői vagy a Margita ’344,2“
Turisztikai és Sport Egyesület színeiben futották le a 42 kilométeres távot. A köszöntés keretében a futók
könyvet vehettek át ajándékként. A
maratoni futóknál a legjobban dr.
Galamb Gábor szerepelt, aki össze-

sítésben az 51., míg kategóriájában a
16. helyen ért célba a megözelíthetőleg 13 ezer fős mezőnyben. Kiemelkedő teljesítménynek számított még,
hogy az idén sem hagyta ki az 1935ös születésű Sztarenszky Tiborné a
42 kilométeres távot, Ő
kategóriájában a második
lett.
A Budapest maratont
teljesítők: Bogyó Éva,
Unyi Ottó, Kerecseny
Csaba, Kiss Péter, Farkas
Gabriella, Sztarenszky
Tiborné, Pesti Tamás, Pető Attila, Voloncs György,
Glegyák Ildikó, Kőrösi
Zsolt, Greif Károlyné
Éva, Kobzi András, Pálffy Tibor, Kaputa Lőrinc, Kovács József, Márta
Csaba, Nagy Zoltán, Pintér Sándor,
Babarczy Tamás, Galántai György,
dr. Galamb Gábor
A Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaratont váltóban teljesítették: Erdős Béla, Pintér Sándor.
-ll-

Sakk – Elrajtolt a bajnokság

Vereségek a nyitányon
Nehéz ellenfeleket kaptak a Gödöllői
Sakkbarátok a csapatbajnokságok első fordulójában. Az első team kikapott a rutinos Váctól, míg a második
formáció szoros mérkőzésen maradt
alul a Dunaharasztival szemben. Az
ötfős harmadik csapat a tavalyi ezüstérmes Veresegyház otthonában szenvedett vereséget.
NB II Erkel csoport
Vác – GSBE 9,5–2,5
Győzött: Reznák A.; döntetlen: Sillye
K., Kőszegi L., Kozma G., vesztett:
Veréb G., Nagyajtai G., Ruttkay P., dr.
Tallós E., Veréb B., Lenkei R., Fehér

M., Nagy A.
Pest megye I. osztály Hoschek László csoport
GSBE II. – Dunaharaszti 4–6
Győzött: Fehér M., Posztobányi P.,
Nagy A.; döntetlen: Reznák A., Molnár L.; vesztett: Kozma G., Lenkei R.,
Veres I., Rigó J., Horváth J.
Pest megye I/A osztály Herczeg
Oszkár csoport
Veresegyház – GSBE III. 3,5–1,5
Döntetlen: Molnár L., Horváth J.,
Posztobányi P.; vesztett: Veres I.,
Rigó J.
-vb-

Asztalitenisz – Vecsési hétvége

Négy győzelem, két vereség
A gödöllői asztaliteniszezők számára az
elmúlt hétvégén a vecsési káposzta volt
a módi, ugyanis a hat csapatból négy
Vecsésen vendégszerepelt. A Gödöllői
Sport Klub NB I-es női együttese a vártnál simább, 15:3-as győzelemmel távozott Vecsésről. A férfi NB II-ben vitézkedő gödöllői alakulat a Kőbánya SC
ellenfele volt, szintén idegenben, és simán hozták is a kötelező két pontot
(15:3 ide) a srácok. Az NB III-as férfi
csapat is Vecsésen állt asztal elé, ők
nagy csatában 10:8-ra nyertek. A Pest

megyei „A” osztály északi csoportjában
szereplő Gödöllő III. a Göd vendége
volt. Az örök mumus ellen most sem sikerült a pontszerzés, így 11:7-re alulmaradtunk. A déli csoportban szereplő Gödöllő IV. szintén Vecsésen, a kettes számú csapatnál vizitált a hétvégén és kapott ki 10:8-ra a listavezető otthonában.
A megyei B csoportos Gödöllő V. a Vecsés III. ellen meccselt. A vége 12:6-os
gödöllői siker, így összesítésben a vecsési kirándulást 3:1-es aránnyal zárták
városunk csapatai.
-li-

Lumniczer emlékfutás

Fussunk át 2010-be
Az idén is megrendezik a szilveszteri, mókás családi futást, a „Fussunk át
2010-be” névre keresztelt rendezvényt. A rajt a polgármesteri hivatal elől lesz
majd december 31-én 12 órakor, a táv stílszerűen a következő esztendő évszáma, azaz 2010 méter. Az idén is várják az ötletes jelmezeket, álarcokat a szervezők, amellyel még vidámabbá tehetik a résztvevők az évvégi futást. A célbaérkezéskor természetesen nem maradhat el a már megszokott hagymás-zsíroskenyér, valamint felnőtteknek a forralt bor, gyerekeknek pedig a meleg tea.

Fussunk át 2010-be
Lumniczer emlékfutás Gödöllőn
Rajt: a polgármesteri hivataltól, december 31-én 12 órakor
Táv: 2010 méter
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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.

GYÁSZ KÖZLEMÉNY
* Fájdalommal tudatjuk, hogy KISS LÁSZLÓ késes –
köszörűs mester temetése 2009. nov. 27-én 11
órakor lesz a Gödöllői Temetőben (a nagy ravatalozónál). Gyászoló család

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
* 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 ÚJSZERŰ 2 szoba + nappalis CSALÁDI
HÁZ SÜRGŐSEN ELADÓ beépített konyhabútor
gépekkel cirkós fűtés csendes aszfaltos utca! 20804-2102
* 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. 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

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

* Sürgősen eladó Gödöllőn telekárban egy 120 m2-es 70es években épült családi ház, lakható állapotban 500 m2es telken. Nappali + 3 szoba, nagy konyha, fürdő, 2
kamra. Ár 12,9 MFt 20-804-2102

* Gödöllő kertvárosi részén 2 szoba-nappalis, konyhaétkezős, 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

* Sürgősen eladó Gödöllőn Blahán szépen felújított 3
szoba + nappalis szuterénes cirkós+ vegyes tüzeléses
garázsos családi ház 1600 nm-es telken 20,9 MFt-ért
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! János utcában sürgősen eladó szépen felújított 1,5 szobás tégla erkélyes II em konvektoros lakás
sarokkádas fürdővel. Iár 10,5 MFt 20-7722429

* Jó vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel
Újépítésű 2 szoba-nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár
21,2 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Szadán jó állapotú 2 szoba-konyhás cirkófűtéses felújított parasztház parkosított telekkel eladó. Új tető modern
burkolatok érdemes megnézni! Iár 15MFt 20-7722429

* Örökpanorámás 3 szoba-nappalis szuterén hobbiszoba
3 fürdőszobás medencés nagy teraszos ház Gödöllőn
eladó. Iár 30 MFt 20-8042102

* Gödöllőn 550 nm-es összközműves építési telek eladó.
Iár 9,6 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Eladó 2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás telken. Iár
14,7 MFt 20-8042102

* Gödöllőn újszerű 3 szoba-nappalis amerikai konyhás 1
szintes ház sürgősen eladó. Iár 31 MFt 20-7722429

* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
60nm-es lakás. Iár 10,9 MFt 20-8042102

* 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

* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó. Iár 8,3 MFt
20-8042102

* Gödöllőn 3 szoba nappalis új építésű ikerház kocsi beállóval 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 20-804-2102
* 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

* Eladó Gödöllőn Szabadka utcában 2 szobás 52 nm-es
felújított (műanyag nyílászárók) erkélyes konvektoros
lakás Iár 11,8 M FT 20-8042102
* Eladó Gödöllőn I. emeleti, cirkós, 45 nm-es felújított
lakás, kocsi beállóval! Iár 10.8 M Ft 20-8042102
* 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
* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, (földszint, I-II.em.) konvektoros téglalakást! 20-8042102
* Gödöllőn Szt. János u-ban I. emeleti, 40 nm-es, 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 Kertvárosban 548 nm-es saroktelken, 90
nm alapterületű, 3 szobás családi ház, üzlethelyiséggel.
Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

-Alvégben új építésű nappali+2 szobás ikerház
195m2 telekkel 20,6 MFt.
-Domonyvölgyben 1747m2 telek, előtte villany
van 3,3 MFt.
- Kistarcsán családi ház kétszobás és háromszobás lakrésszel 26,5 MFt.
- Harasztban egyszintes n+3 szobás önálló ház
500m2 telekkel 32MFt.

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 2000 m2-es telken
épült 6 lakásos társasházban, I. emeleti 45 m2-es,
1+fél szobás, teljesen felújított cirkó fűtésű lakás,
saját tárolóval, közös telekhasználattal. Iá: 10,8 mFt.
Érd: 28/411-086; 20/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben 55 nm-es (fsz.+tetőtér),
nappali + 2 szobás ikerház-fél, 300 nm-es
telekrésszel eladó, november végi átadással. Iá: 19
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a belvárosban, 2002-ben épült, 71 m2
alapterületű, nappali + 2 szobás, színvonalas
kialakítású, 2. emeleti társasházi öröklakás.
Téglaépítés, cirkó fűtés, beépített bútorok, klíma. Iá:
19,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 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; 20/9194-870
* Gödöllőn a Belváros közelében, kívül-belül teljesen
felújított, 85 m2 alapterületű, nappali+2 szobás
családi ház 480 m2-es telekkel. Iá: 30 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 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 20/9194-870
* Gödöllőn (Csanakban) 2004-ben épült, 105 m2
lakóterű, nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás ikerház-fél
beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 585 m2-es telekkel. Iá:
29,5 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

14 Gödöllői Szolgálat

2009. november 25.
* Gödöllőn téglaépítésű háztömbben 53 nm-es, 2
szobás, cirkó fűtéses földszinti lakás, saját pincével.
Iá: 11,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m
utcafronti szélesség) összközműves építési telek
(30%-os beépíthetőség), rajta egy 12 m2-es faházzal.
Iá: 9,6 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn Röges városrészen 770 nm alapterületű,
kedvező fekvésű, belterületi építési telek. Iá: 14 mFt.
Érd: 20/9194-870
* SÜRGŐSEN ELADÓ Szadán a Fenyvesligetben 2006ban 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: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Valkón 1440 nm-es telken épült, 100 nm
alapterületű, 2 generáció részére is alkalmas családi
ház pincével, melléképületekkel. Iá: 6,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Aszódon teljesen felújított, 50 nm-es, 1+fél szobás,
egyedi fűtésű lakás nagy loggiával. Új burkolatokkal,
szaniterekkel, új nyílászárókkal. Iá: 10,2 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Nem zsákbamacska: nincs miért aggódnia, mivel már
megépült! 2 héten belül költözhető: ÚJÉPÍTÉSŰ
TÉGLALAKÁS, Központban, 52 m2, Nappali + 1
Hálószobás, cirkófűtéses, saját kerttel, kocsi beállóval.
IRÁNYÁR: 16.800.000 Ft. Tel.: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3359.
* KERESEK ügyfelemnek egyedi fűtéses lakást lehetőleg
a 3. emeletig. (70) 454-0358
* REÁLIS ÁRON KERESEK ügyfelemnek családi házat
Gödöllő és környékén kb. 30 M Ft-ig. (70) 235-9071
* INGATLANKERESKEDŐ CÉG MEGVÁSÁROLJA
SÜRGŐSEN ELADÓ (végrehajtással fenyegetett, stb.)
INGATLANÁT AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, KORREKT FELTÉTELEKKEL, KIZÁRÓLAG ALKALMI ÁRON.
20/9621-024
* 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
* Erdőkertes csendes utcájában nagy teraszos, családi
ház, beépíthető tetőtérrel, a pincében garázzsal, raktárakkal, különálló borospincével eladó. 22,4MFt
30/8695-401

* Isaszegen 60 nm alapterületű, 2 szobás családi ház
565 nm-es telekkel. Iá: 10 mFt. Érd: 28/411-086;
20/9194-870

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

* Munkácsi utcában Sürgősen eladó, tégla építésű 57 m2
polgári lakás, panorámás 2 emeleti, kétszobás, parkettás,
egyedi-mérőórás, konvektoros Ár:10,5MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Gödöllő kedvelt lakóövezetében nappali+3 szobás,
150nm-es családi ház, kandallóval, riasztóval, dupla
garázzsal, gyönyörű 1200nm-es, gyümölcsfás kerttel
eladó. Iár:38,5MFt 30/894-5249

* János u.-ban emeleti, egyedi-fűtéses, 2szobás, parkettás, felújított lakás, új nyílászárókkal, új fürdőszobával. Ár: 11,9MFt. Major Zoltán 0670/77-33-222
Gödöllő, Kossuth L. u. 34. www.perfektotthon.hu

* Csömör csendes utcájában, 2008-ban, mediterrán
stílusban épült, 5szobás családi ház erkéllyel, terasszal,
alápincézve gyönyörű burkolatokkal, 553 nm-es kerttel
eladó. Iár:39,9 MFt 30/894-5249

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

* Erdőkertesen ELADÓ 2007-ben épült, 141 nm-es
téglaépítésű, 3 szoba + nappalis családi ház, 706 nm-es
telken. A házat kandalló, ízléses burkolatok, meleg színek
és hajópadló jellemzik. 29.9M 30/822-2059

* Gödöllőn Kossuth Lajos utcában, frissen festett, 40
m2-es, 3.emeleti, 1 szobás, parkettás, erkélyes, napsütötte világos lakás. Ár:8,2MFt Major Zoltán
0670/77-33-222-www.perfektotthon.hu
* SÜRGŐSEN ÁRON ALUL ELADÓ ÚJÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ 2008-ban minőségi építésű, nappali, 2 hálószobás, parkettás, teraszos, azonnal költözhető ház,
400 m2-es telekkel. Ár:18,3 MFt Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* SOS. Szent János utcában, gázfűtésű, felújítandó,
38 m2-es, földszinti, 2 félszobás, Nyugati fekvésű,
üres téglaépítésű lakás. Irányár:7,6MFt Major Zoltán
0670/77-33-222-www.perfektotthon.hu

* Erdőkertesen eladó egy 200 nm-es igényes kialakítású,
jó elrendezésű családi ház, mely akár 2 generáció
számára is ideális, külön bejáratú lakrésszel. 2006-ban
épült, igényes konyhabútor. 33M 30/822-2059
* Veresegyház-Ligetekben 2005-ben épült 112m2-es,
4+1 félszobás, 2 szintes, duplakomfortos, extrákkal felszerelt ikerházfél, 368m2-es, parkosított telken eladó.
29.9M 30/822-2059
* GÖDÖLLŐN, KONVEKTOROS TÉGLAÉPÍTÉSŰ, 43m2-es,
1+1szobás, 2em-i, azonnal költözhető, parkra néző lakás
eladó. 10,9MFt 30/870-3437

* Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére 35 millióig
családi házat, ill. egyedi fűtéses lakást. Katonáné
Enikő 06 (30)-491-5020

* 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

* Gödöllőn Központhoz közel, csendes, nyugodt
helyen eladó egy MAGASFÖLDSZINTI, 54 nm-es, 2
szobás, ERKÉLYES, tágas, világos, konvektoros fűtésű
lakás saját tárolóval. Iár:10,9MFt. (30) 491-5020

* Veresegyházon, ÖREG-HEGYEN EGYSZINTES,
ÚJÉPÍTÉSŰ, amerikai konyha +3 szobás családi ház,
garázzsal, terasszal, 800 nm-es parkosított telken
ELADÓ. 28MFt. 30/8703437

* Egyedi ajánlat! Gödöllőn Központhoz közel, 75 nmes, 3 szobás, konvektoros, nyugati fekvésű, nagy
erkélyes, 3. emeleti, igényesen felújított, klímás lakás
eladó (tárolóval). Iár:15,9MFt: (30) 491-5020

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

* 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
* Többé nem kell a távfűtéstől rettegnie, és nem is kell
hozzá magasra mennie! ELADÓ Kazinczyn II.em., konvektoros, egyedi fűtésű, erkélyes lakás 10.500.000 Ft-ért
akciós irányáron eladó. Egyedi, csendes, parkos helyen,
kizárólag az INGATLANVADÁSZNÁL: 0630-919-5960.
Sorszám: 3505.

* Isaszegen SÜRGŐSEN eladó 2008-ban épült, 4 szobás,
2 fürdőszobás, nappali-konyhás, tetőtér beépítéses családi ház, rengeteg extrával. Iár:29,9MFt 30/866-3421
* Erdőkertesen, csendes, családi házas övezetben, 5
szobás, egyedi gázfűtésű, részben felújított, kétszintes
családi ház, garázzsal eladó. Iár:22,5MFt 30/866-3421
* Gödöllő mellett, Kartalon, igényes kivitelezésű, nappali+3 szobás, konyha-étkezős, 92 nm-es fedett
terasszal, medencével, garázzsal, 1106 nm-es kerttel,
áron alul eladó. 30/8221680 Iár.18 Mft
* Isaszegen, közel a vasútállomáshoz, felújítandó szobakonyha, fürdőszobás parasztház, gondozott parkosított
nagy telken, az udvaron fúrt kúttal telekáron eladó.
30/822-1680 Iár. 8,5 Mft
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* Veresegyházon, 2000-ben épült, nappali+4 szobás,
gépesített konyhabútorral felszerelt családi ház, udvari,
fűthető medencével, garázzsal, parkosított kerttel,
sürgősen eladó. 30/6465-779 Ár:31,9MFt
* GÖDÖLLŐ központjában, csendes, parkos környéken, 2
különnyíló szobás, FELÚJÍTOTT, új, fa nyílászárós, egyedi
fűtéses, napfényes, társasházi lakás, jó áron eladó!
30/6465-779 Ár:11,9 MFt
* Aszódon, csendes lakóparki környezetben, I. emeleti,
nappali+1 szobás, jó állapotú, egyedi gázfűtésű, erkélyes,
napfényes lakás eladó. 30/6465-779 Ár:10,5 MFt
* 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
* Kőrösfői utcában Erzsébet parkhoz közel eladó 2
utcára nyíló kertes családi ház (3,5 szoba + garázs +
pince). Iár megegyezés szerint. Tel: (28) 430-348
* 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
* 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
* 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
* 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
* Eladó Gödöllőn sorházban 1 szoba-konyha, zuhanyfülke,
WC, hagyományos fűtésű lakás udvarrésszel. Alku nélkül 4
millió Ft. Gáz az udvarban. Tel: (28) 411-361
* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. emeleti, egyedi
fűtésű lakás eladó. Érdeklődni: 06 (20) 458-2228
* 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
* Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás (45 nm),
amerikai konyhás, távfűtéses lakás alacsony rezsivel. Ár:
9,3MFT. Érd: (20) 405-9840
* 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
* Budapest belvárosában, parkos kerttel rendelkező újszerű társasházban csendes, 3.em. udvari, 34nm világos
lakás tulajdonostól eladó. Értékegyeztetéssel nagyobb
budapesti lakásra, v. gödöllői családi házra cserélhető.
Iár:14,4MFt. 30/523-9836
* KÉT EGYMÁS MELLETT LÉVŐ, összenyitható vagy 100120 nm-es LAKÁST KERESEK megvételre téglaépítésű
házban 2. emeletig Gödöllőn. (70) 213-8499
* ELCSERÉLNÉNK BALATONMÁRIAFÜRDŐI nyaralónkat
gödöllői házra értékegyeztetéssel (12MFt), iIlletve eladó
(cserélhető) egy bagi felújított ház (12MFt). Új fürdőszoba, konyha, kombicirkó. 70/338-4176
* Igényes kialakítású 136 nm-es lakóterű, újszerű
sorházi lakás, 4 szoba, 2 fürdőszoba, triplagarázs,
parkosított kerttel Gödöllőn a Nagyfenyvesben eladó.
Érdeklődni 16h után: 30/263-6727
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* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és
külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztásban,
közművesítve. Tel: (30) 250-7981
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal,
200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475
* VALKÓN 6 millióért főúton, buszmegállóval szemben jó állapotban lévő kétlakásos, egybenyitható
parasztház cserépkályhával + konvektoros gázfűtéssel, új fürdőszobával, melléképülettel, boltíves pincével, a házban kemencével, 400 nöl-es telekkel eladó.
Tel: (28) 417-125
* SZADÁN BONCSOKI utcában ÁRON ALUL ELADÓ
családi ház 1500 nm-es telken. 3 szoba, nappali,
konyha. Teljes közmű. Panoráma. (30) 272-8284
* KIADÓ vagy ELADÓ - vállalkozásnak is - három
szoba + nappalis, összkomfortos családi ház (140 nm)
+ külön épület (120 nm). Három generáció által
lakható. Tel: (20) 432-1572

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
* 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 a központ közelében KIADÓ 50 nm-es,
1+fél szobás erkélyes felújított lakás, bútorozatlan
vagy akár bútorozott állapotban. 50.000 Ft+rezsi/hó.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.
* Gyorsan költözőknek olcsón KIADÓ LAKÁS az
Erzsébet krt-on: 54 m2-es, 2 Szobás, bútorozatlan,
magasföldszinti, azonnal költözhető lakás kiadó.
Bérleti díj: 40.000 Ft + Rezsi / hó. Tel.: 0630-9195960
INGATLANVADÁSZ
KFT.
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3559.
* KIADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllőn, az Alvégen! 45 m2es, 2 Szobás, bútorozott, azonnal költözhető önálló
ház kiadó. Bérleti díj: 40.000 Ft + Rezsi / hó. Tel.:
0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ KFT. www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3896.
* 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
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* 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
* Gödöllői tavak mellett kétszobás családi ház hosszú
távra kiadó. Érd 06-30-213-4882
* 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
* Gödöllőn felújításra szoruló, vizes 120 nm-es ház,
lakás vagy raktár céljára kiadó. Ár: megegyezés
szerint + rezsi. Tel: (20) 33-63-293
* Gödöllőn külön bejáratú szoba-konyha bútorozott
albérlet egy fő részére 30.000 forintért kiadó. Tel:
(20) 5868-444
* Kiadó Gödöllőn az Ambrus közben 2 szobás lakás
bútorozva vagy bútorozatlanul, hosszútávra. 50e Ft +
rezsi + kaució. Tel: (20) 495-6994
* Gödöllő, Szt. János utcában teljesen felújított
sarokkádas 55 nm-es lakás szigetelt bérházban
januártól kiadó. Iár: 50eFt/hó +rezsi. Érd: (30)
467-3320
* 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) 7580434
* Gödöllő Egyetem téren 58 nm-es egyedi fűtéses
téglalakás az első emeleten kiadó. Tel: (30) 500-6496
* 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, 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
* 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

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: 29 mFt
*A központtól néhány percre 3lakásos
társasházzá alakítható, utcai bejáratú
üzlet nyitására alkalmas helyiséggel, 190
nm-es, kétszintes családi ház, családi
okok miatt sürgősen eladó (2-3 szobás
gödöllői lakás beszámítható). Iá: 39 mFt.
*A Kertvárosban, nappali +7 szobás, 2
szintes, kétgenerációs, felújított, családi ház,
3 férőhelyes garázzsal 850 nm-es, parkosított telken sürgősen eladó. Iá: 39,8 mFt.
*A Kertvárosban, nappali +4 szobás, 3
szintes családi ház, egyszobás különálló
lakrésszel, garázzsal 720 nm-es, parkosított telken sürgősen eladó. Iá: 39,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 620 nm-es, szépen
parkosított telken, 220 nm-es, nappali+ 3
szobás, háromszintes, garázsos, igényes
családi ház, szaunával, kerti medencével, locsolórendszerrel eladó. Iár:39,5 mFt.
LAKÁSOK:
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+
3 szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 2. emeleti, régi építésű,
napfényes lakás osztatlan közös kerttel
eladó. Iá.: 23 mFt.
*A Kazinczy körúton 2 szobás, 53 nm-es,
3. emeleti, konvektoros fűtésű, téglaépítésű, felújított, kiváló elrendezésű
lakás sürgősen eladó. Iá: 10,9 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél
szobás, 8. emeleti, felújított lakás
eladó. Egyedileg szabályozható fűtés.
Iá: 9,7 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros, társasházi lakás parkosított telken eladó.
Iá: 15,9 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telken, pincével, melléképülettel eladó.
Iá: 23,5mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38 nmes, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 8,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nmes, második emeleti, frissen felújított,
egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36 nmes, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 9,7 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában földszinti, 66 nmes, 2+1 fél szobás jó állapotú lakás eladó
vagy másfél szobás lakásra cserélhető
Gödöllőn, értékegyeztetéssel. Iá: 13,9 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti, téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, telekrésszel
sürgősen eladó. Iár: 19,9 mFt.
*A Zombor utcában 39 nm-es, földszinti,
konvektoros, téglalakás eladó. Iá: 9,5 mFt.
*A Szt. János utcában 1,5 szobás, 44
nm-es, földszinti lakás sürgősen eladó.
Iá.:9,3 mFt.
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* Gödöllő blahai részén csendes környezetben hosszú
távra kiadó kertes ház garázs használattal, bútorozottan.
70e Ft/hó + 2 havi kaució + rezsi. Tel: (28) 416-305
* 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
* Szt. János utcában 1,5 szobás 1.emeleti konvektoros,
erkélyes lakás bútorozottan kiadó. 2 havi kaució szükséges. (30) 311-8214

* Gödöllőn, az Egyetem téren 2 szobás, felújított,
részben bútorozott, 68 nm-es, konvektoros lakás
hosszútávra kiadó. 48.000 Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (20) 422-2998
* Gödöllőn, Szt. János u. 42-ben 1. em. erkélyes 59
nm-es konvektoros, bútorozatlan lakás hosszútávra
kiadó. Tel: (30) 9519-619

* Máriabesnyőn, a Szabadság úton egy szoba összkomfortos,
különbejáratú lakás 35.000 forintért kiadó. Tel: (28) 421-680

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Palotakerti, 2. emeleti 1,5 szobássá átalakított
kellemes lakás korszerűsített fűtéssel kiadó dec. 1-től.
45.000 Ft/hó + kaució. Tel: (20) 9670-428

* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100 m2-es
legjobb helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy.u. sarkán liftesházban, klímával. Ár: 1.200,-Ft/m2+Áfa Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Kiadó Gödöllő legszebb helyén egy 90 nm-es családi ház
felső szintje, közel a busz, vonat, boltok. Autóbeállás az udvarban. Ugyanitt különálló új építésű családi ház 350 nm kerttel,
ill. családi ház munkásoknak kiadó. Tel: (70) 289-2616
* Gödöllő központjában kétszobás lakás olcsón kiadó. Tel:
(20) 436-2001
* Gödöllő központjában, családi házban, különbejáratú 2
szobás, összkomfortos tetőtér felújítottan, garázzsal, berendezéssel v. anélkül hosszútávra kiadó. Szép környezetű, irodának, cégnek is alkalmas. 30/307-7314
* Összkomfortos különálló kertes házrész kiadó! Szoba,
konyha, fürdőszoba. Teljesen bútorozott, műszakilag felszerelt, kábeltévés. 30e Ft + rezsi. (20) 942-5487, (70)
704-2550
* Szadán új építésű kétlakásos házban külön álló
albérlet kiadó: Háló +nappali, konyha, fürdő külön
bejárattal, kábeltévével, kocsibeállóval 50 E Ft +rezsi.
Tel: (70) 364-7992

* 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.
* Gödöllőn, a Kossuth Lajos utca 52-ben, az Ambrus körútra nyíló garázs eladó. Iá.: 2,2 mFt. Tel.: 30/336-2683.
* Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ.
Tel: (20) 466-0341
* 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

* Önállóan dolgozni tudó, jól hegesztő, VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELŐKET keresek azonnali kezdéssel. Tel:
70/537-2043, 20/919-6250
* ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁSRA – Gödöllő és
környékéről – nem dohányzó munkatársak jelentkezését várjuk a 06 (28) 513-115 telefonszámon.
* 33 éves nő Gödöllő és környékén ügyintézői vagy
recepciós állást keres. Áruterítés, személyfuvarozás
is érdekel! H-P-ig 7-16-ig. Érettségi, mobil, kocsi van!
Ajánlatát 10-16-ig várom: 20/586-6848
* Eladót keresek gödöllői fehérnemű üzletbe.
Elsősorban olyan jelentkezőt, akinek hosszútávra
megfelel a 4 órás napi munkarend. Jelentkezni csak
telefonon egyeztetve: 20/9547-249
* Főkönyvelőt felveszünk Közgazdaságtudomány
Egyetemi, vagy Pénzügyi és Számviteli Főiskolai
diplomával, mérlegképes könyvelői képesítéssel,
számítógép kezelői ismerettel, angol nyelvtudással,
legalább 5 éves főkönyvelői gyakorlattal, büntetlen
előélettel. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a
végzettséget igazoló okmányok másolatainak
benyújtásával. Postacím: HM ARMCOM ZRt. 2101
Gödöllő, pf:395 Tel: (30)659-7869.
* Középkorú asszony heti 1-2 napra takarítási
munkát keres, nagy gyakorlattal. Tel: (70) 405-4401
* Társasházak ügyintézését, közös képviseletét vállalom megbízható 15 éves tapasztalattal, szakemberekkel, referenciával és számlával rendelkezem.
(20) 472-9601

* Gödöllő központjában, Petőfi téren üzlethelyiség
kiadó. (Udvari, 30 nm.) Tel: (30) 346-5408
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában.
Nagyon jó helyen lévő, régóta működő, jól ismert 30
nm-es üzlet. Tel: (30) 9428-275

SZOLGÁLTATÁS

* Garázs kiadó a Kossuth Lajos utcában. 2 autó
parkolására alkalmas iker garázs. Külön villany,
vízóra. Tel: (30) 9428-275

ÁLLÁS
* Gödöllői gépjármű márka szerviz, AUTÓSZERELŐ
munkatársat keres. Jártasság az autóvillamossági
szerelésben előnyt jelent.
Érdeklődni lehet:
munkanapokon 09-00-18.00-ig, a 06-30-221-0687es telefonszámon.
* Gödöllőn működő könyvelőiroda, munkaügyben és
bérszámfejtésben is jártas munkatársat keres.
Érdeklődni lehet: munkanapokon 09-00-18.00-ig, a
06-30-221-0687-es telefonszámon.
* Szakácsot, takarítónőt és konyhai kisegítőt keresek. 0620 3150951 vagy 0620 4345350
* A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens munkatársat keres, mielőbbi belépéssel.
ötnapos munkahét, ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.
* Jól működő Szépségszalonunkba, váltó műszakba
keresünk FODRÁSZT, KOZMETIKUST. Munkájukra
igényes szakemberek jelentkezését várjuk. A
vendégkör adott! Tel: (30) 676-4335

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.:
30/851-8763.
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és
középvállalkozások részére.Ezen kívül Könyvvizsgálat,cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft.
Tel.: 430-341,30/211-9388.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler,
villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 3006200. www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT.
Hétköznap és ünnepnapokon is. T: (20) 411-7473
Köszönjük bizalmát!

* Gödöllői kávéházba gyakorlott, szakképzett felszolgálót felveszünk. Érd: (20) 322-0372

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

* Gödöllői szépségszalonba FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST
KERESEK. Tel: (30) 9893-652

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Tel: (30) 9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

* 3 gyermekünk mellé keresünk autóval rendelkező,
nyugdíjas hölgyet rendszeres gyermekfelügyelet
céljából. Tel: (20) 556-1509
* Nyugdíjas hölgy gyermekfelügyeletet, ill. idősek gondozását vállalná napi 4-6 órában. Tel: (70) 291-0483
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* Kaputelefon, riasztó, garázskapu szerelés, javítás 2
órán belül. Tel: (20) 9-177-555
* 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

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán
belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű
villanyszerelése.
Érintésvédelmi
mérés
jegyzőkönyvvel. Tel: (20) 9370-199
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 06
20 423-4828, www.interiortrans.hu
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 024 óráig. Tel: (70) 613-5662.
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094
* FESTÉS–MÁZOLÁS TAKARÍTÁSSAL. Tel: (30) 528-7777
* Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel: (28) 407-122.
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
* FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince kiszedés,
alapásás, mindenféle földmunka, termőföld eladás,
töltőföld, konténeres sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846
* BOJLER TISZTÍTÁS, javítás. Kisebb villanyszerelési
ill. vízvezeték szerelési munkákat vállalok garanciával.
Hétvégén is hívható: (20) 504-1814, (70) 330-4430
* MŰKÖRÖM, MANIKŰR, PEDIKŰR! Szeretettel várom
régi és új vendégeimet baráti árakkal Bethlen Gábor u.
54. alatti fodrászüzletbe. Bejelentkezés: (30) 252-6610

* 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
* NŐGYÓGYÁSZATI magánrendelés, felnőtt és gyermek ultrahang, biorezonancia kezelések. Várjuk
szeretettel: Santemed klinika Gödöllő, Remsey krt.
21. (Posta mögött.) Tel: (28) 516-530
* MASSZÁZS! Tibeti masszázs, nyirokmasszázs,
gyógy és sportmasszázs! (Erotikamentes.)
Ajándékutalvány és bérletvásárlási lehetőség! Simon
Csilla (70) 333-5478

MEGHÍVÓ

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

A SZIE Testnevelési és Sportintézete és
a FėNIX Ifjúsági Sportegyesület

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

GödöllĘ, Szent István Egyetem - SPORTCSARNOK

* „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

sok szeretettel vár mindenkit
MIKULÁS napi rendezvényére!

2009. december 6. 9:30 – 14:00
Programok:
Mikulás fogadja a gyermekeket – Lufi hajtogató bohóc
Kreatív sarok – Kalandpálya
Játékos sportvetélkedĘk – Majorett bemutató
FėNIX ISE gálamérkĘzés



Belépés: INGYENES

* REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók +
harmonika ajtók. 06-20-9-943-145
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel:
(20) 9527-289, (28) 476-229
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Vigyen új színt
vállalkozásába!
Váltson T-Home üzleti kábelszolgáltatásra!

www.t-home.hu

A feltüntetett csomagajánlat 2009. október 1-jétôl visszavonásig, de legkésôbb 2010. április 30-ig érvényes. A szolgáltatások létesítése mûszaki felméréstôl függ, a fenti csomagot
a Magyar Telekom kábelszolgáltatással lefedett területein kínáljuk a kábelinternetre vállalt 1 év hûségidôvel, kábeltelefon-elôﬁzetés mellett. A tájékoztatás nem teljes körû, további részletek
a 1435-ös telefonszámon, a T-Pontokban és a www.t-home.hu honlapon.

17

18 Gödöllői Szolgálat

2009. november 25.
OKTATÁS
* Klasszikus gitároktatást vállal diplomás zenetanár
és művész. Tel.: 20/330-71-23

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Lassú tűz
Lehet egy tűz lassú? Inkább úgy kéne mondani:
alacsony hőmérsékleten. Anyám nem siette el a
hús sütését. Sparherton, időnként a tűzhely szélére
húzott vaslábosban készítette a tarját, rántott húst
(mindig zsírban). Az így elért ízt vékonyfalú serpenyőben, magas lángon, sietve sütve sose kaptam
vissza. Sokáig tartott megérteni, rájönni, hogy a
konyhában nem szabad sietni. Barátom mesélte,
legalább 15 kiló bélszínt rontott el, mire megtanulta, miként kell készíteni, hogy puha maradjon.
A bélszín kétszer igényel több időt. Egyszer a
pácolásnál (2-3 nap) majd a hirtelen sütés utáni
pihentetésnél.
Vágjunk a bepácolt húsból kétujjnyi vastag
szeletet. Forró vajban vagy zsiradékban hirtelen
süssük meg mindkét oldalát 1-1,5 percig, utána
rögtön helyezzük 80 fokos előmelegített sütőbe,
lehetőleg a serpenyővel együtt. 8-10 perc pihentetés után sózzuk, borsozzuk, tálaljuk.

*
Gyógypedikűr:
tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása, talp masszázs. 25 év szakmai
gyakorlat. Nyugdíjasoknak 1000 Ft. Bárándi József
(20) 532-7275
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: (20) 2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: (30) 9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok
rövid határidőn belül. Tel: (70) 944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka,
elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

A bélszín (hasonló minőség a szűzérme is) külső
része így kicsit kérges, belseje viszont lágy, puha
marad. Az sem baj, ha kicsit véres, hiszen a bélszínt nyersen is esszük - tatárbifsztek formájában.
Ha élénk rózsaszínű a vágott felszín, jól végeztük
dolgunkat. Anyám vastag falú vasedénye sokáig
őrizte a hőt, a tűzről lehúzva lehetett benne pihentetni az ételt, így az tovább készült, egyre alacsonyabb hőfokon.
Ha sokig tartjuk a húst magas hőn, a rostok összeugranak. Ezért, hogy a jó húslevest gyöngyözve
ajánlatos főzni. A forralás 100C fok feletti
hőmérsékletét ne használjuk sokáig, mert a hús
megkeményedhet. Rövid, 5 perces forralás után
vegyük vissza a hőt, s csak gyöngyözve rotyogtassuk tovább.
Kemény lehet a hús attól is, ha kiszárad. A zsírral
átszőtt húsoknál nemigen van ilyen veszély, ám a
sovány húsokat burokban (csőben) javasolt sütni.
Pirítsuk meg a húst (ennek okát majd később),
majd göngyöljük, fedjük be tésztával, krumplipürével vagy aszalt paradicsommal, szalonnával, hagymával, esetleg gyümölccsel. Ebben a
burokban párolódva megakadályozzuk a
kiszáradást, ráadásul tovább gazdagodik ízben a
„pakolástól”. Így készül nálunk a juhtúró-, bacon, sajt burkában a szűzérme vagy krumpli kéregben
a „borzas” borda.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

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

* Lakásfelújítás, épületbontás, díszburkolás,
burkolás, Viacolorozás, Dryvitozás, kemenceépítés,
műanyag nyílászárók gyártása, építése. Precíz munka
garanciával. Tel: (30) 294-2004
* EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA bútorlapból és tömör
fából! Tel: (30) 210-4853, web: www.kiss-holz.hu

* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés,
minden,
ami
festőmunka,
garanciával.
Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: (30)
386-4456
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló
lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70)
505-1177.
* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit,
vendégeket vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje
sütni? Süteménye elkészítését elvállalom!
Érd.:30/851-8763.

* 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.

* 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!
(Ny.sz:13-0295-04)
* Diplomás angol-német szakos nyelvtanár korrepetálást, nyelvoktatást és nyelvvizsgára
felkészítést vállal. Tel: (70) 600-9400, (70) 6115263, e-mail: pordany1@gmail.com

* 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
* 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
* Tüzifa eladó. Tel: (20) 9611-688
* Eladó kitűnő állapotú, működő AMD konfigurációjú
számítógép teljes felszereltséggel és tartozékaival,
LG 17” színes monitorral. Tel: (30) 743-5310
* 3+1+1 fekete bőr ülőgarnitúra eladó. Ára: 120e Ft.
Tel: (30) 378-6907

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

* Dunafer használt radiátor 600×1600 2db 30.000
Ft. „Kikó” gyerekülés 21 kg-ig 15.000 Ft. 150 kg
búza + 150 kg kukorica eladó. Tel: (20) 559-2671

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

* VÁSÁROLJON EGÉSZSÉGET KARÁCSONYRA! Oxigén
dúsított Pí vízszűrő kedvező áron. Energetizálás, fájdalmak enyhítése természetes energiával. Vitamin a
csontritkulás ellen. 20/911-4980

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten,
minden korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Egész
nap. Fordítás. Érd: (30) 611-0036 Kollarics Katalin

* Lugosított víz 8,2Ph-val és természetes jód tartalommal. 700Ft/5L. Tel: (20) 322-8458

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó WV Polo 1.4 (1999 évj.) első tulajdonostól, jó
állapotban levő, garázsban tartott, 2011. 06.19-ig
érvényes forgalmival. Iár: 900.000 Ft. (20) 254-0018

EGYÉB

ADÁS ~VÉTEL

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

* Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm,
280cm re bővíthető, 8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399

* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
* Jade Masszázságy Stúdió Gödöllőn a Rét u.13.ban
Tel: (20) 5168-763
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akácméz, akác-hárs
1200 Ft +üveg, selyemfűméz 1060 Ft/kg + üveg. 720
ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28)
417-913
* ALMA VÁSÁR. Idared, KR 11-es 50-120 Ft/kg.
Takarmány és léalma : 20-40 Ft/kg. Cím: Gödöllő,
Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411-298, (20) 4359-650
* Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 2.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tóth Jánosné (Esze T. u. 11.),
Czink Györgyné (Szt. János u. 23/c.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Nagy Erzsébet
(Kazinczy krt. 12.), Varga Istvánné (Szt. János u. 24.)

Recept:
Mascarponés
burgonyakrémleves

HOZZÁVALÓK:
0,5 kg burgonya, meghámozva,
felkockázva, 250 g mascarpone,
1 fej vöröshagyma apróra vágva,
1 gerezd fokhagyma apróra vágva,
fél liter víz, 2 tk olívaolaj, 1 marék
apróra vágott rozmaring, 250 g tejföl, só és bors ízlés szerint.
ELKÉSZÍTÉS:
A hagymát megpároljuk a forró
olívaolajon, hozzáadjuk az apróra
vágott fokhagymát, pirítjuk 1-2
percig, hozzádobjuk a krumplit és
a rozmaringot. Megpirítjuk a
krumpli minden oldalát addig,
amíg egy kis barnás színt kap. Ekkor felöntjük vízzel és megfőzzük
(krumplitól függően 20-30 perc).
Összekavarjuk a tejfölt a mascarponéval, és hozzáöntjük a tejfölösmascarponés keveréket. Mixeljük
össze az egészet, addig, míg szép
krémes állagot nem kap. Ezután
visszatesszük a tűzre, és felforraljuk.

A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Jenes Boróka (Gyöngyvirág u. 5.)
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kaszó Pálné (Magyar K. köz 2.)
A Fóka és papagáj show 2009. december 10-ei
előadására 2 db belépőt nyert: Dudás Tünde
(Palotakert 6.)

