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A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Schumann műveit szólaltatja meg november
6-án a Szent István Egyetem aulájában.
(6. oldal)

Egy arany- és egy ezüstéremmel tért haza
élete első nemzetközi díjugrató versenyéről ifj. Lázár Zoltán
(12. oldal)

Decemberben új főtéren ünnepelhetünk

Tiltakozási hullám

Gödöllő, a szépülő város

Alkotmányozás
Az Alkotmánybíróság (Ab) kedden alkotmányellenesnek nyilvánította és visszamenőleges
hatállyal megsemmisítette a
98 százalékos különadót, mire
Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője bejelentette: kezdeményezte az alkotmány és az
Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását, hogy azok a
kérdések, amelyekről nem lehet népszavazást tartani, kerüljenek ki az Ab hatásköréből.

Hosszú hetek óta felbontott burkolat, elkerített
területek jellemzik Gödöllő belvárosát, a jelenleg
zajló főtér projekt miatt. Dolgoznak a Szabadság
téren, a Művészetek Házánál, és rövidesen megkezdődik a munka az Erzsébet parkban, majd a
vasútállomáson is. Az eredményes pályázatoknak köszönhetően amellett, hogy megújulnak értékeink, új közösségi terek alakulnak ki. A munkák egy része is hamarosan véget ér: november
végére befejeződik a Művészetek Háza felújítása,
december közepén pedig már a megújult és megszépült főtér karácsonyi látványában gyönyörködhetnek városunk lakói, ami mindenkit kárpótol majd az elmúlt hetek kellemetlenségéért.
Miután a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Pest megyei településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében” című
pályázatán a „Gödöllő ökovárossá
válásának első lépése: A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című, módosított tartalmú pályázatával 936
millió forint összeg támogatást nyert
el, a nyár folyamán kezdetét vette a
Művészetek Háza felújítása, majd a
főtér kivitelezése. Ez utóbbi eredményeként a megújuló területen több
munkafolyamat is zajlik.
A folyamatos talajvízszint csökkentés
mellett szennyvízcsatorna, vízvezeték és elektromos munkák adnak feladatot a kivitelezőnek, de már folynak
a burkolási munkák, egyre nagyobb
területet adnak át ismét a közlekedés-

nek. Már megtörtént a tér egyik
leglátványosabb
eleme, a református templom előtti
szökőkút kialakítása, jelenleg a
medence burkolási munkái folynak, míg tőle nem Ilyen lesz a szökőkút a felújított főtéren
messze, a Sulyán
cukrászda előtti vízjáték aknájánál a gyáznak rá: az autósok ugyanis gyakvízgépészeti szerelést végezték a na- ran a lezárás ellenére birtokba veszik,
pokban.
ami a burkolat süllyedését eredméEgyre nő a lerakott térburkolat a Pol- nyezte. Így a kivitelezőnek ennek a
gármesteri Hivatal főbejárata előtt, helyreállítására is gondot kell fordítavalamint a Gábor Áron utca Átrium nia a következő napokban.
üzletház felöli oldali járdákon.
Részben elkészült a II. sz. rendelő A munkák a héten a tervek szerint
mögötti parkoló burkolása is, de saj- többek között vízvezeték építéssel
nos vannak, akik már most sem vi- folytatódnak. A Coop áruház – Dózsa

György út közötti szakaszon tervezett
élőrekötés néhány órás vízszünetet
igényel majd. Erről a DMRV kiértesíti az érintett fogyasztókat. A régi,
megszűnő vízvezeték bontása a Sulyán cukrászda előtt majd csak ezt követően kezdődik. A Coop áruház bejárata a burkolatbontások után ideiglenes bejárón át lesz biztosított.
(folytatás a 2. oldalon)

A Fidesz reakciója az Alkotmánybíróság döntésére mind a bal-, mind a
jobboldalon kiverte a biztosítékot,
több párt és szervezet tiltakozását
vonta maga után.
Ha ugyanis az Ab a továbbiakban
nem vizsgálhatja felül azokat a jogszabályokat, amelyekben népszavazást sem lehet kezdeményezni – e
körbe tartoznak a költségvetés, az
adó-, a vám- és az illetékügyek, s az
alkotmány egy újabb módosításának
elfogadása után a járulékok is –, a testület a büntetőadó kérdésében sem
vizsgálódhat.
Hasonló lesz a helyzet a magán-nyugdíjpénztári befizetésekkel: miután
azok járuléknak minősülnek, nem
lesz lehetőség sem referendumra – amit
az MSZP már kilátásba helyezett –, sem
alkotmányossági kontrollra.
(folytatás a 3. oldalon)

Decemberben új főtéren ünnepelhetünk

Gödöllő, a szépülő város
(folytatás az 1. oldalról)

A Gábor Áron utcában a távközlésiés a közvilágítási kábeleket fektetik,
majd az ide kerülő kandeláberek alapvasalatainak betonozása következik.
A gyalogosforgalom, és az üzletek,
intézmények megközelítése mindvégig biztosítva lesz.
Jelentős változás, hogy a Dózsa
György útról a – Erzsébet Királyné
Szállodánál lévő mélygarázs lejárója
melletti – főtérre való behajtás megszűnik, amint a II. sz. rendelőtől a Városi Filmszínházig tartó új útbekötés
alapja megépül. Ez azt is jelenti, hogy
a Coop Áruház előtt végleg megszűnik minden parkolási lehetőség.
A másik jelentős fejlesztés a Művészetek Háza felújítása, ami nyár
eleje óta zajlik. Jelenleg is közel 100
fő dolgozik folyamatosan az épüle-

szerelésére van szükség, de a héten
már ezek is a helyükre kerülnek.
Folyik a munka az épület külső részén is, megkezdődött a főbejárat teraszrészének kialakítása, valamint az
ehhez szükséges környezetrendezés.

en rövidesen megkezdődnek a munkák az Erzsébet-parkban is. Ennek keretében, az Erzsébet napi ünnepséget
követően elszállítják a királyné egész
alakos bronz szobrát, amit restaurálnak. A szobor környezetében díszparkot alakítanak ki, ahonnan rálátás nyílik majd az Erzsébet-sziklára is. A
park első része is visszanyeri 1901-es
állapotát.
Megújul az itt található barokk Kál-

Gyalogosan is biztonságosan

Folytatódik a járdaépítés

A napokban megkezdődött a munka
az Ady Endre sétányon, ahol jelentős
szakaszon megújul a járda, és az eh-

sét, ezek a bejárat bal oldalán kapnak
helyet. Nemcsak a zeneiskola előtti
járda újul meg, hanem az azzal szemben lévő részen, a kastély autóbusz
parkolójától a Szabadság útig terjedő
szakasz is.
A tervezett munkák a parknak a zeneiskola és a Művészetek Háza közötti részét is érintik. Ez a rész az elmúlt hetekben a gyalogos közlekedés

hez kapcsolódó területrendezési munkákat is elvégzik. A zeneiskola előtt
úgy alakítják át a területet, hogy még
az idei esztendőben, a Chopin év jegyében ide helyezik ki a zeneszerző-

szempontjából az egyik kritikus helynek számított, a belvárosi napok rendezvényei után ugyanis a terület állapota rendkívül megromlott, mind a
járda, mint a zöldterület helyreállítása

nek az intézmény udvarán lévő szobrát. Ehhez rendezik az iskola előtti területet. A bejárat jobboldali részénél
kiveszik azt az ostorfát, ami már az
épület szerkezetét is veszélyezteti,
helyette a járda mellett, a sétány fasorának folytatásaként ültetnek újabbat.
Tervezik a kerékpár tárolók bővíté-

szükségessé vált. Ezen a szakaszon a
közeljövőben végzik el a balesetmentesítést, és a gyep rendbetételét.
Emellett a VÜSZI folytatja a Kör
utcai járda felújításával kapcsolatos
munkákat, valamint a Ganz-patak
mederrendezését. (kapcsolódó írájk
sunk a 8. oldalon)

Biztonságosabbá válik a gyalogos közlekedés az Alsóparkban, a kastély előtti területen
és a Chopin Zeneiskolánál. A
VÜSZI Kft. ezen a területen is
megkezdte a járda felújítását.

Épül a szökőkút

A napokban felkerülnek a homlokzatra a
színes díszítőelemek
is. A tájékoztatás szerint, ha továbbra is
minden a tervek szerint
halad, november 30-án
megtörténhet az épület
műszaki átadása, sőt
ekkorra már a beépített
bútorok egy része is a
helyére kerülhet.
A munkák időre történő befejezése azért is
rendkívül fontos, mert januártól, amikor fél éven át hazánk tölti be az Európai Unió elnöki tisztét, s a királyi
kastély ad otthont a tanácskozásoknak, a Művészetek Háza is fontos
funkciót kap. Itt alakítják ki ugyanis
az elnökségi rendezvények sajtóközpontját.

Munkálatok a Művészetek Házánál

ten, hogy az új határidőre, november
30-ra mindennel elkészüljenek.
Mint azt Sebők Sándor felelős
műszaki vezető lapunknak elmondta,
jelenleg a belső részben burkolást,
festést, gipszkartonozást végeznek.
Rövidesen megkezdődhet az épületben a fűtés indítása is, az ehhez szükséges nyomáspróbát már elvégezték.
Ehhez csupán a hátralévő, a főbejárat
környékén lévő külső nyílászárók fel-
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Egy másik nyertes pályázatnak, a Norvég Alap támogatásának köszönhető-

vária is. A felújításra kiírt közbeszerzési eljárást a Reneszánsz Zrt. nyerte,
ők végzik el a létesítmény alsó részének munkálatait, aminek során megoldják annak szigetelését, burkolását
és graffiti elleni védelmét. A szoborcsoport alakjainak felújítását Varga
Zoltán kőszobrász végzi. Ehhez a
munkához a tervek szerint november
közepén szállítják el a szobrokat a
helyszínről.
Rajtra készen várják a munkakezdést a vasútállomáson is. Szintén a
Norvég projekt keretében újul majd
meg a Királyi váró épülete. Bár az ismételt közbeszerzési eljárás még folyamatban van, annak lezárása után –
a MÁV tájékoztatása szerint – azonnal kezdődhez a munka. A pénztár átköltöztetésére minden készen áll, a
konténerekből kialakított ideiglenes
helyiségekben lebonyolíthatják az
utasforgalommal kapcsolatos feladakj
tokat.

Ideiglenes forgalmi rend a Gödöllői HÉV vonalán

Figyeljünk az utazásnál!
Karbantartási munkálatok miatt október 30-án (szombaton)
üzemkezdettől november 7-én (vasárnap) üzemzárásig a
Gödöllői HÉV az Örs vezér tere és Gödöllő, Szabadság tér
között közlekedik, Cinkota és Kerepes között, valamint Gödöllő, Ganz kitérő és Gödöllő, Szabadság tér között egy
vágányon. Az utasforgalom biztonságos lebonyolítása érdekében ez idő alatt munkanapokon sűrítő járatok közlekednek H1 jelzéssel Cinkota és Gödöllő végállomás között;
H2-es jelzésű autóbuszok Gödöllő végállomás és Gödöllő,
Szabadság tér között;
Az esetleges kényelmetlenségek miatt a BKV az utazóközönség megértését és türelmét kéri.
Információink szerint még november első felében sor kerül
a Szabadság téri HÉV-megálló burkolatának felújítására. Ennek pontos menetéről és időpontjáról a héten folytatnak
egyeztetést a szakemberek. Az azonban már tudható, hogy a munkavégzés ideje alatt a Dózsa György úti kereszteződésbj
ben forgalomkorlátozásra kell számítani.

Rendbeteszik az aluljárót

Ami otthon szemét...

Városunk egyik forgalmas létesítménye a Szabadság
téri aluljáró, amit sokan szidnak, míg mások örömmel veszik, hogy megkönnyíti az átkelést az Alsópark
felé, és a HÉV megálló megközelítését is segíti.
Jó hír az erre közlekedőknek, hogy az elmúlt napokban elvégezték a csapadékvíz elvezetését biztosító
vízszivattyú javítását, így a jövőben nem okozhatnak
gondot a nagyobb esők sem. A következő hetekben
itt is elvégzik a szükséges balesetmentesítést és környezetrendezést.

Biztonságosabb elektromos szolgáltatás

Nagyobb kontrollal
November elsejétől új szolgáltató gondoskodik városunkban
a közvilágítás karbantartásáról. A kiírt közbeszerzést az
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.
nyerte meg. Az új szerződéssel
nem csak biztonságosabbá,
hanem olcsóbbá is válik a szolgáltatás.
Október 28-án írta alá
dr. Gémesi György
polgármester és Molnár László, az ELMÜ-ÉMÁSZ vezetője
a szerződést, amelynek eredményeként a
korábbinál gyorsabban
végzik majd el a szükséges javítási munkákat, és szorosabb lesz
az együttműködés az
önkormányzat és a
szolgáltató között.
Ennek eredményeként a tulajdonos
„megbízottja” és az új karbantartó
nem válik ketté, ezért az egyedi és a
szakaszhibák feltárása, kijavítása egy
kézbe kerül. Az új szerződésben szerepel, hogy az esetleges hibákat ezen-

túl egy központi telefonszámon jelenthetik be az észlelők.
A közvilágítás egyenszilárdságra
hozása érdekében a karbantartó vállalta, hogy 120 napon belül az összes
fényforrást és gyújtóját kicseréli.
Könnyebb lesz a hibabejelentés is: a
hibacím egyértelmű, pontos meghatározásának érdekében ugyanis a kar-

bantartó minden közvilágítási oszlopot jelzéssel lát el úgy, hogy azt
bárki pontosan beazonosíthassa.
Az együttműködés részleteit a héten pontosítják.
Kép és szöveg: bj
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Mint emlékezetes, a
kistérség
polgármesterei ezzel a kéréssel még augusztusban levélben fordultak Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszterhez, aki válaszában
elutasította ennek a lehetőségét. A
kistérségi társulás ezután Vécsey
László országgyűlési képviselő közbenjárását kérte az ügyben.
A képviselő mostani tájékoztatása
szerint a kormány nem tervezi az
autópálya szakasz díjmentesítését,
helyette – követve
az uniós gyakorlatot – itt is a használtarányos útdíjat
kívánják bevezetni. A tervek szerint
ez tíz év alatt, több
fázisban történne
meg, s 2018-tól
teljesen megszűnne a jelenlegi matricás rendszer.
Gémesi György erre reagálva úgy
fogalmazott: Ez a korábbiakhoz képest újabb, más kérdéseket fel vet, s
ezért a következő tanácskozáson viszbj
szatérnek a témára.

Ismét Gémesi György vezeti a kistérségi társulást

Tízezreket bocsáthat el jövőre az állam

Folytatni kell a közös munkát

A közszférán akarnak spórolni

Az önkormányzati választásokat követően első alkalommal
ült össze a Gödöllői Többcélú
Kistérségi Társulás. Az október
28-ai tanácskozáson sor került
az elnök és az alelnök, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megválasztására.
Az ülésen dr. Nánási Éva, a munkaszervezet vezetője ismertette az önkormányzati választások eredményeit, és
jó munkát kívánt a településvezetőknek.
A társulás ezt követően Holló Ilona, Zsámbok polgármesterének javaslatára ismét dr. Gémesi Györgyöt
jelölte a szervezet elnökének, majd
titkos szavazással, egyhangú támogatással döntött arról, hogy a következő
négy esztendőben ismét Gödöllő polgármestere vezetésével végzik munkájukat.
Az újraválasztott elnök megköszönte a bizalmat, majd úgy fogalmazott, hogy míg az előző ciklusban a
kistérségi vezetők kijelölték azokat a
feladatokat, amelyek megvalósításáért közösen dolgoztak (például turizmus, környezetvédelem, sport, pedagógiai szakszolgálat), most lehetőség nyílik ezeknek az alaposabb kibontására. Mint mondta, minden településnek nyitottnak kell lenni a
kapcsolódási pontok megtalálására,
mert a közös munka csak így lehet
eredményes.
A résztvevő polgármesterek szintén egyhangú támogatással választották meg Hatvani Miklóst, Isaszeg
polgármesterét a társulás alelnöké-

nek, akinek személyére Gémesi
György tett javaslatot. Indoklásában
kifejtette: Hatvani Miklós már tapasztaltnak számít a társulás tagjai között,
hiszen második ciklusát kezdi meg
polgármesterként. A térségben az ő
támogatottsága volt a legnagyobb,
városában a választók 84,75 százaléka szavazott rá.

Dr. Gémesi György javaslatára a
mostani ülésen nem választottak sem
másik alelnököt, sem titkárt. A társulási tagok egyetértésével ezeknek a
tisztségeknek a betöltéséről majd
csak fél év múlva döntenek, mivel a
tagtelepülések polgármesterei között
több új, debütáló van, s addig lehetőséget kívánnak nyújtani számukra a
tájékozódásra, a feladatok megismerésére.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
tagjának Holló Ilonát (Zsámbok),
Sziráki Szilárdot (Valkó) és Rimóczi Sándort (Nagytarcsa) választották meg.
A társulási ülésen Vécsey László,
Szada polgármestere beszámolt arról,
milyen fejlemények történtek az M3as autópálya M31 és M0 közötti szakaszának díjmentessé tétele ügyében.

Tiltakozási hullám a Fidesz döntése miatt

A Gödöllői kistérséghez
tartozó települések és
polgármestereik:
Csömör: Fábri István, Dány: Gódor Lajosné, Isaszeg: Hatvani Miklós, Gödöllő: dr. Gémesi György,
Kerepes: Franka Pál Tibor, Kistarcsa: Solymosi Sándor, Nagytarcsa: Rimóczi Sándor, Pécel:
Szőllősi Ferenc, Szada: Vécsey
László, Vácszentlászló: Horváth
László, Valkó: Sziráki Szabolcs,
Zsámbok: Holló Ilona
Alkotmánybíróság legutóbbi döntéséhez kapcsolódó jogalkotási elképzelések és úgy érzi,
hogy közte és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke között az elmúlt másfél évben
nem alakult ki megfelelő bizalmi viszony.
Az Alkotmánybíróság hatáskörének tervezett csorbítása miatt nyílt levelet küldött a Pedagógusok
Szakszervezete Lázár Jánosnak, a Fidesz országgyűlési
képviselőjének. Ebben többek
között az szerepel, hogy az elmúlt évtizedekben az érdekképviseletek és a magánemberek is többször fordultak az
Ab-hoz, de arra még nem volt példa,
hogy a taláros testület határozatát a
döntéshozók és indítványozók ne vegyék figyelembe, még ha az számukra nem is volt kedvező.
A levél szerint Lázár János javaslata azért példátlan, mert az Ab korábbi,
kedvezőtlen döntése miatt most a testület jogkörének csorbítására tesz indítványt. Azt írják: a 2/3-os parlamenti többséggel a kormánypártoknak
most mindenre lehetőségük nyílik, de
nem szabad elfeledkezniük arról,
hogy ez mekkora társadalmi felelősséggel is jár.
Dénes Balázs, a Társaság a Szabadságjogokért elnöke szerint példátlan cinizmus, hogy a jogállami intézmények elleni támadást a Fidesz azzal indokolja, hogy a jogállam már
megszilárdult. „A helyzet ahhoz hasonló, mintha valaki mellérúgná a
labdát, majd a fair play-re hivatkozva
kiszélesítené a focikaput, és még a
bírótól is elvenné a sípját” – írja a
TASZ közleményében.
A Fideszen belül is többen vannak,
akik nem értenek egyet azzal a kormánypárti javaslattal, amely korlátozná az Alkotmánybíróság jogkörét.
Egyes sajtóinformációk szerint többen „durvának“, „támadhatónak“ nevezték a döntést.

Mégis, kinek az Alkotmánya?
(Folytatás az 1. oldalról)

A kormányoldal az ehhez szükséges
előterjesztéseket, illetve a külön-adóról szóló – az Ab által alkotmányellenesnek talált jogszabállyal gyakorlatilag megegyező – új tervezetet már
október 26-án kedden, az Ab-határozat kihirdetése után szinte azonnal benyújtotta. Az alaptörvénnyel ellentétesnek talált különadó ettől még nem
lesz alkotmányos, mert a testület verdiktjét senki nem teheti semmissé,
Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivő azonban nem aggódik emiatt.
„Hogy ha az Ab valamiről nem tudja
kimondani, hogy alkotmányellenes,
az azt jelenti, hogy nem alkotmányellenes”. Annyiban igaza is van, hogy
az Ab még egyszer nem semmisítheti
meg a törvényt.
A kormánypárt reakciója óriási felháborodást okozott, ami október 28án az Alkotmánybíróságot is nyilatkozattételre késztette.
Az Alkotmánybíróság utólagos felülvizsgálati jogkörének változatlan
fenntartása a magyar alkotmányos
rend lényegi biztosítéka – közölte Sereg András, az Ab sajtófőnöke a
testület hatáskörének módosítására
irányuló alkotmánymódosítási törvényjavaslattal kapcsolatban.
A közlemény szerint a Magyar
Köztársaság Alkotmánybírósága a
demokratikus jogállam egyik fontos
intézménye és garanciája, fő feladata
az Alkotmány, az alkotmányosság és
az állampolgárok alapvető jogainak
védelme. A magyar Ab hatásköre a
jogszabályok alkotmányellenességének utólagos vizsgálata tekintetében
megegyezik a más európai országokban alkotmánybíróságként elismert
szervezetekével – áll a közleményben.
A jogszabályok utólagos felülvizsgálata során az alkotmánybíráskodás-

nak két fő követelménye van – közölte a sajtófőnök. Az egyik, hogy az
alkotmánybírósági kontroll valamennyi
jogszabályra kiterjedjen, azok szabályozási tárgyára tekintet nélkül, a másik, hogy az alkotmányellenesnek mi-

nősített jogszabályt az Ab megsemmisíthesse. A hatályos alkotmány
alapján az Ab utólagos norma-felülvizsgálati jogosítványa megfelel ennek a két feltételnek. Az Ab határozata továbbá – feltétel és időkorlátozás
nélkül – mindenkire nézve kötelező.
A hatáskörök megváltoztatásának
tervével kapcsolatban a testület megjegyzi, hogy a törvényhozásnak még
az alkotmánybírósági felülvizsgálat
alól kivont területeken is számolnia
kell az Európai Unió Bírósága és az
Emberi Jogok Európai Bírósága által
végzett ellenőrzés lehetőségével.
Az Alkotmánybíróságot érintő kormánypárti tervek miatt lapzártánk
után, október 2-án, kedden tiltakozást
szervez a Demokratikus Charta. Felhívásukban, melyet Gyurcsány Ferenc volt kormányfő is aláírt, az ellen
tiltakoznak, hogy a politikai döntéshozatal rendszeréből szerintük sorra
kerülnek ki az alkotmányos fékek és
ellensúlyok. Az LMP másnapra, november 3-ára hirdetett tüntetést.
Az MSZP november 27-én tart országos tömegdemonstrációt.
Szintén a kormánypárt reakciója
miatt lemondott Gatter László, a Fővárosi Bíróság elnöke. Elmondása szerint az ő ízlésének nem felelnek meg az

-bj-

Az adócsomag okozta bevételkiesés ellensúlyozására brutális leépítésre készül a kormány a közszférában. Ez egy, az Index birtokába került költségvetési tervezési köriratból derült ki október
közepén. Néhány nappal később Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter is elismerte, hogy a közszférában a kormány 10
százalékos létszámleépítést és a közszféra dologi költségeinek
öt százalékos csökkentését tervezik.
Kemény feltételeket szabott a költségvetésért felelős nemzetgazdasági
tárca a többi minisztériumnak, amikor közölte velük a jövő évi költségvetési irányokat. A minisztériumoknak és az igazgatási szerveknek ötszázalékos létszámcsökkentést kell
végrehajtaniuk, a háttérintézményeknek munkatársaik tíz százalékától kell megválniuk. A kormány ajánlása egyelőre csak a központi költségvetési intézményekre vonatkozik,
mert a kabinetnek erre a körre van
közvetlen befolyása.
Ezekben az intézményekben durván kétszázötvenezer köztisztviselő
és közalkalmazott dolgozik, vagyis a
létszámcsökkenés ebben a körben tizenkét–huszonötezer embert érinthet.
A közszolgák nagyobbik része, úgy
négyszázötvenezer ember az önkormányzatoknál dolgozik. A kormány
ugyan nem utasíthatja az önkormányzatokat, de a normatívák kalibrálásával képes hatni a gazdálkodásukra.
Ha a kormány az állam központi szintjén 5-10 százalékos leépítést tart szükségesnek, vélhetően az önkormányzati szektor sem húzhatja ki magát az elbocsátások alól.
Ha a helyhatóságok is hasonló leépí-

tésre kényszerülnek, akkor további
22–45 ezer ember léphet ki a közszférából. Ez azonban nem jelenti azt
feltétlenül, hogy mind munkanélküliek lesznek. Sokan nyugdíjba mennek, illetve lesznek olyanok is, akik
amúgy is elhagynák a közszférát, így
csak a helyüket nem fogják betölteni.
A létszámcsökkentés alól nehezen
tudnak kiszervezéssel kibújni a szervezetek, mert a számlás foglalkoztatásra, szellemi tevékenységre fordítható forrásokat negyven százalékkal szorítaná vissza a Nemzetgazdasági Minisztérium, az intézmények
állományába nem tartozók juttatásait
huszonöt százalékkal csökkentenék.
A működési költségeken is sokat
spórolnának. A dologi kiadásokat
(rezsi, irodai eszközök stb.) átlagosan
öt százalékkal kívánja visszavágni a
nemzetgazdasági tárca. Hogy a takarékossági intézkedésekből mennyi
hajtható végre, mi válik reálissá, csak
jövő év végén derül ki. A tervezési
körirat azonban arra is utal, hogy akadozhat az állami feladatellátás. Ezért
arra kérik a tárcákat, tekintsék át és
rangsorolják az ellátandó feladatokat.
Forrás: Index.hu

Fizetési statisztika: később is megnézik

Keveset keres a magyar
A Workania állásportál által működtetett www.merces.hu fizetési felmérés kutatói legutóbb azt
vizsgálták meg, hogy a régiónk
három szomszédos országában
miként alakulnak a különböző
szektorokban elérhető átlagbérek, és a rendelkezésükre álló
kutatási adatokat összehasonlították Magyarország, Szlovákia
és Csehország munkaerőpiacain. A felmérés nem sok örömre
ad okot, a hazánkban élők ugyanis leghátul kullognak a fizetési listán.
A felmérésben résztvevők adatai alapján
számított országos átlagfizetések sorrendje 2010 októberében a következőképpen alakult: 1. Csehország, 244.650
forintnak megfelelő összeggel, 2. Szlovákia, 232.960 forintnak megfelelő euróval, míg hazánk a harmadik a jelenlegi
bruttó 218.900 forintos átlagfizetéssel .
Az egyes pozíciószintek szerinti összehasonlításban majdnem minden kategória esetén ugyanez a három ország
közötti sorrend.
Érdemes azonban a részleteket is összehasonlítani és kiemelni, és nem elfeledkezni arról, hogy a megadott összegek
bruttóban értendők, tehát szó sincs róla,
hogy ennyit vinnének haza a dolgozók.
Segédmunkásként Magyarországon elérhető átlagfizetés bruttó 113.600 forint,
Szlovákiában 139.200 forint, Csehországban 144.500 forint.
A szolgáltatási szférában a szakképzett
munkaerők
átlagfizetése
nálunk
145.400, Szlovákiában 171.400, Csehországban 189.600 forint.
Az adminisztratív alkalmazottak átlagfizetései is nálunk a legalacsonyabbak, átlagosan
167.400,
Szlovákiában
184.500, Csehországban pedig 203.900
forintot keresnek.
Középvezetőink 350.600 forintos átlagbérük kicsit jobb, mint a szlovák kollégáik 348.600 forintos fizetése, míg a
csehek 373.700 forintnak megfelelő
összegre számíthatnak.
A felsővezetők bére alapján számított

átlagfizetés Magyarországon 620.600
forint, Szlovákiában 660.000 forint,
Csehországban 684.400 forint.
A szektoronkénti összehasonlítás adataiból is kiemeltünk néhányat.
A reklám, a marketing és a PR-szakterületein Magyarországon 241.000,
Szlovákiában 257.040, Csehországban
274.260 forint.
Érdekesség, hogy a telekommunikációban dolgozók átlagfizetése Magyarországon a legmagasabb: 387.400 forint,
ehhez képest Csehországban 341.250,
Szlovákiában 320.040 forint.
A gyógyszeriparban is Magyarországon
áll az élen, azaz ebben a szektorban nálunk a legmagasabb az átlagbér:
338.400 forint, Csehországban 306.300,
Szlovákiában 317.500 forint.
A biztosítási szektorban dolgozók Csehországban keresnek a legjobban: átlagosan 328.800 forintot, Magyarországon 285.300, Szlovákiában 268.520 forint az átlag.
Az autóiparban dolgozók átlagos jövedelme Szlovákiában 258 ezer, Magyarországon 262 ezer, Csehországban 270
ezer forint.
Vendéglátóiparban dolgozók átlagjövedelme Magyarországon 151.400,
Szlovákiában 165.700, Csehországban
173.145 forint.
A szállodaiparban is a magyarországi átlag a legalacsonyabb: 160.800, Szlovákiában
178.360,
Csehországban
186.690 forint.
Az egészségügyben elért átlagjövedelem Magyarországon a legalacsonyabb:
157.300, Szlovákiában 193.500, Csehországban 213.900 forint.
Bank- és pénzügyi szektorban dolgozók
átlagjövedelmét tekintve a középmezőnyben vagyunk: Szlovákiában ez az
adat 300.700 forintnak megfelelő öszszeg, Magyarországon 337.500, Csehországban 341.985 forint.
Az áram-előállítás, és az azzal kapcsolatos szolgáltatás területén elért átlagbér
Magyarországon 288.900, Szlovákiában 309.100, Csehországban 317.600
www.mercedes.hu
forint.
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Ismét elveszik a pénzt a Szent István Egyetemtől?

Országos agrár-szakoktatási konferenciát szerveznek

Kilátástalan helyzet a PPP miatt

Kétnapos továbbképzés

A miniszterelnök második akciótervének része, hogy az állami- és a magánszektor partnerségére épülő PPP-konstrukciók (Public Private Partnership–PPP) közül a kabinet a
meg nem kezdett együttműködéseket törli, a folyamatban
lévőket pedig újratárgyalja.
A PPP-projekt lényege, hogy a közés magánszféra költségével megvalósuló beruházást a magánbefektető
építi és üzemelteti, de a szerződésben
vállalt futamidő – rendszerint 20-30
év – végén úgynevezett maradványértéken állami tulajdonba kerül a létesítmény.
Mintegy száz PPP-konstrukcióban
elkészített beruházás vizsgálatára készülnek. Elsőként 31 sportcsarnok,
uszoda és tornaterem ügyében intézkednek, előreláthatólag legkésőbb a
jövő év elején ezt követheti a felsőoktatási és kulturális projektek, autópálya-építések és börtönök építésének a
felülvizsgálata.
Tizennégy projekt teljes körű helyszíni áttekintése már megtörtént; az
NFM ezek teljes felfüggesztését kezdeményezi az ellenőrzött és valós
költségek egyidejű kiegyenlítésével,

majd a létesítményeket a partner
önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe adja. A futamidő végéig a
szerződések szerint várható kifizetés
összesen mintegy 30 milliárd forint
lenne. A beruházás kiváltásából adódó költségigény jelenlegi nettó eszközértéken a minisztérium előzetes
becslései alapján 10-11 milliárd forint
körüli lehet.
A felfüggesztett beruházásoknak
azonban nem csak a befektetők láthatják a kárát, hanem a pályázó intézmények is, így például a Szent István
Egyetem is. „Jövőre leáll a teljesen
elavult, gőzzel működő fűtési rendszerünk műszaki engedélye, és a padláson hordókat kell tologatni, hogy a
tető beázása után a födémen már ne
jöjjön be az eső” – nyilatkozta dr.
Solti László, a gödöllői Szent István
Egyetem rektora a sajtónak.
Az egyetem évtizedek óta nem kapott fejlesztési pénzeket. Először még
a 2000-es egyetemi integráció után
Pálinkás József, az akkori oktatási
miniszter ígért 3,7 milliárd forintot,
de aztán 2002-ben a kormányváltás
után ezt visszavonták.
Később, 2005-ben utódja, Magyar
Bálint egyértelmű választás elé állította az akkori rektort: vagy PPP-konst-

rukcióban pályáztatnak, vagy nem lesz
semmiféle felújítási pénz. Így aztán
kiválasztották a beruházót, akivel az
összes szükséges közbeszerzési procedúrát végigfutották, majd a nyertes
ellen felszámolási eljárás indult. Így
újra neki kellett futni a folyamatnak,
amelynek végére idén tavasszal került
pont, amikor is a Bajnai-kormány jóváhagyta. Most azonban már Fellegi
Tamás, az új kormány nemzeti fejlesztési minisztere írt levelet Solti
László rektornak, hogy azonnal állítsanak le minden munkálatot, mert
minden PPP-konstrukcióban zajló fejlesztést felülvizsgálnak.
„Bár még hivatalos értesítést nem
kapott az egyetem, de Orbán Viktor
nyilatkozatai alapján nyilvánvaló,
hogy ismét újra kell gombolni a kabátot” – mondta a rektor. Úgy fogalmazott: azt sem bánja, ha céltámogatásként kap az egyetem pénzt a műszaki
problémák megoldására, de ígéretnek
számára kevés, amit Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára mondott,
hogy majd a PPP-szerződések felmondásakor felszabaduló pénzekből
kaphatnak valamennyit.
(forrás www.fn.hu)

Rendőrségi hírek

Aktuális a téli gumi

Hamis lehet a tízezres

Beköszöntött a hideg idő, így a
közlekedés biztonsága miatt
az autósoknak ajánlott téli gumit szerelni járműveikre.

A Gödöllői Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat a Btk. 304. § (1) bekezdés a. pontjába ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő pénzt forgalomba
hozatal céljából utánozva vagy meghamisítva elkövetett pénzhamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen aki 2010. szeptember
19-én, 10:45 és 10:50 közötti időpontban Isaszegen, az Aulich utcában található élelmiszerboltban hamisnak látszó
tízezer forintos bankjeggyel fizetett. Az
elkövetőről videófelvétel készült.

A felvételeken látható személy 40 év
körüli, 180 cm magas, közepes testalkatú, fehér bőrű, rövid hajú, kerek, borotvált arcú, rendezett öltözetű, magyarul
tisztán beszélő férfi.
Kérjük, hogy aki felismeri a képeken
látható személyt vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Gödöllői Rendőrkapitányságot a 28/514-655ös telefonszámon, vagy a 112-es, 107-es
rendőrségi hívószámok valamelyikét, illetve névtelensége megőrzése mellett az

ingyenesen hívható 06-80/555-111-es
telefonszámot!
***
2010. október 25-én, 17.05-kor a Zsámbokon szolgálatot teljesítő járőrök igazoltatták H. M. 18 éves és B.T. 36 éves
helyi lakosokat, akik egy Honda típusú
személygépkocsihoz kapcsolt forgalmi
rendszám nélküli utánfutóval akácfát
szállítottak. A férfiak nem tudtak elszámolni a 6 mázsa fa eredetével, ezért a
járőrök előállították őket. Kihallgatásuk
során elismerték, hogy a fát a település
határán lévő erdőből engedély nélkül
vágták ki. Az eltulajdonítani kívánt fa
értéke 12600 forint.
A két személy ellen tulajdon elleni szabálysértés miatt indult eljárás. A Gödöllői Rendőrkapitányság gyorsított eljárás
keretében kezdeményezte az ügy lezárását, melynek eredményeként a mai napon a Gödöllői Városi Bíróság jogerős
végzésében a szabálysértőkre 50-50
ezer forint pénzbüntetést szabott ki.
***
Példás büntetést kapott az a férfi, akit
Isaszeg külterületén vontak ellenőrzés
alá rendőrök. A gépjármű vezetője úgy
vett részt a közúti forgalomban, hogy a
vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztott.
A Gödöllői Városi Bíróság 2010. október 26-án a férfit közúton, gépi meghajtású jármű ittas vezetése vétség elkövetése miatt jogerős végzéssel 450.000
ezer forint pénzbírsággal sújtotta.
grkt

...azt újrahasznosítják!

Környezetünk védelméért!

Ennek használata jelentősen csökkenti a fékutat hóban és fagyban. A jég a
legveszélyesebb felület autózáskor, a
száraz útnál nyolcszor, a havas útnál
kétszer csúszósabb.
7 fok alatt az anyagösszetétel miatt a
nyári gumi jelentősen veszít a tapadási képességéből. Fontos, hogy mind
a négy keréken megtörténjen a csere.
Ha ugyanis ezt csak a hajtott kerekeken végeztetik el, akkor az első kerék
hajtású gépkocsiknál az autó hátulja
lesz kiszámíthatatlan, így az könnyen
kitörhet. Ha hátsókerék hajtású autóról
van szó, akkor pedig a kormányozhatóság csökken jelentős mértékben. A téli gumi kiválasztásakor több
dolgot ajánlott figyelembe venni, többek között például hogy hol közlekedünk a legtöbbet, gyakran használjuk-e az autópályát, jellemző-e a területünkre a hó, ezek ugyanis mind
befolyásolják azt, hogy milyen típusú
gumit célszerű választani.
j

A hét kérdése
Az Ön számára miért fontosak
a nemzeti ünnepek? – tettük
fel a kérdést múlt heti lapszámunkban. Íme néhány a beérkezett válaszok közül
„A nemzeti ünnepekre a rendszerváltás után kezdtem el odafigyelni.
Akkor valahogy megváltozott a tartalmuk. Míg korábban, például március 15-vel nem igazán foglalkoztunk, azt még, mint a diákság ünnepét tartottuk számon, addig mára ebből egy nagyon szép ünnep lett, sok
rendezvénnyel. Így van ez október
23-val is, csak ebben még valahogy
több fájdalom van. Sajnos, a legtöbb
évforduló mellett szótlanul elmegyünk, elfelejtjük azokat az eseményeket, azokat az embereket, akikre
egykor büszkék voltunk. Legalább
ezeken a piros betűs napokon kicsit
rájuk is gondolunk…”
Kovács Annamária
„…Szomorúan látom, hogy sok ismerősömnek ezek a napok csak azt jelentik, hogy nem kell dolgozni és is-

Továbbképzést szervezett a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete október 28án és 29-én a Szent István Egyetemen 164 közép- és szakiskola
igazgatója, szakmai vezetője és
szaktanárai részére.
A mintegy kétszáz résztvevő a minisztérium hatókörébe tartozó általános mezőgazdasági, agrár-közgazdasági, állattenyésztési, környezetvédelmi és vízgazdálkodási, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti és
mezőgazdasági gépészeti oktatási intézményekből érkezett.
Az eseményen Beke János, a SZIE
rektor-helyettese bejelentette, hogy
2011-ben az egyetem országos agrárszakoktatási konferenciának ad helyet.
A tanácskozás szervezése már elkezdődött, ezért máris kérte a tanácskozáson
képviselt oktatási intézményeket, segítsék elő, hogy minél átfogóbb képet tudjanak majd alkotni a középfokú szakoktatás helyzetéről is a jövő feladatainak
közös meghatározása érdekében. A professzor azt is elmondta, hogy a SZIE
napjainkra olyan hálózati felépítésű
egyetemmé vált, amely Budapesttől
Gyuláig Magyarország tengelyében fejti ki tevékenységét. Széles oktatási kíná-

latában olyan piacvezető agrárszakok is
szerepelnek, mint például az állatorvosi,
a mezőgazdasági mérnöki és gépészmérnöki továbbá az gazdasági agrármérnöki szakok.
A két nap során 31 előadót hallgattak
meg az érdeklődők. Az első napon az
agrárszakképzésben érintett minisztériumok, társintézetek, kamarák és egyéb érdekképviseleti szervezetek vezetői tartottak előadásokat, vázolták fel az új agrár- és vidékfejlesztési politika pilléreit.
A második napon az adott szakterületek
időszerű kérdéseit, az oktatás és kutatás
újdonságait, a szabályozások változásait, illetve az új feladatokat ismerhették
meg a résztvevők, nagyrészt a Szent
István Egyetem tanárainak tolmácsolásában. A rendezvényen bemutatták az
intézet gondozásában megjelent új tankönyveket és elektronikus oktatási segédleteket, melyek szerzői között szintén az egyetem számos szakembere szerepelt.
Szabó István, a Gépészmérnöki Kar
dékánja kérte a középiskolák pedagógusait, hogy ajánlják diákjaik számára a
gödöllői egyetemet továbbtanulásuk
helyszínének. Egyben azt is javasolta,
hogy a szakiskolák tanárai – ha éreznek
magukban elegendő elszántságot – jelentkezzenek a SZIE doktori iskoláiba.
it

Gödöllőn nem csellengenek a diákok

Zsebbe vágó hiányzások
A tanév megkezdése óta országszerte több akciót tartott a rendőrség, a társszervek és a tanintézmények közreműködésével,
melynek célja a „csellengő“ és
az oktatási intézményekből, családoktól tartósan távol maradó
gyermekek felkutatása, illetve
kriminalizálodásuk megelőzése.
A diákok felkutatását szakemberek, pedagógusok közreműködésével iskolák
környékén, forgalmas csomópontokon,
aluljárókban, illetve a fiatalok által kedvelt helyszíneken, bevásárlóközpontok
környékén, játéktermekben, vendéglátó-ipari egységekben tartják.
Az akció keretén belül az említett területeken ellenőrzik a tanköteles korban
lévő fiatalokat, az iskolából történő hiányzást. Az ellenőrzés célja a bűnözést
előmozdító tényezők háttérbe szorítása,
megakadályozása, továbbá „csellengők“ felkutatása esetén az iskola és a
szülők értesítése.
Jó hír, hogy a szakemberek szerint
városunkban még nem indokolt az ilyen
kolába menni. Igaz, egyre többen
mennek el a különböző megemlékezésekre, de vannak, akik nem igazán
foglalkoznak ezekkel az évfordulókkal. Én igyekszem kihasználni azokat
a lehetőségeket, amiket ezek az ünnepek kínálnak, hiszen ilyenkor sok kulturális rendezvény van, amiknek a jelentős része ráadásul ingyenes. Sokan nem értik azt sem, miért viszem
ilyenkor mindig magammal a gyerekeimet. Pedig ezekből ők nagyon sokat tanulnak, és egész másképp, érettebben látják a magyar történelmet,
mint társaik.”
Lovassné
„Sajnos, az emberek nagy része mára elfelejtett ünnepelni. Ez egyaránt
vonatkozik a nemzeti és a családi ünnepekre, hiszen ezek erősítik az
összetartozásunkat. Ahogyan jó dolog egy karácsonyi családi délután,
úgy felemelő érzés egy ünnepi beszédet együtt hallgatni másokkal: ismerősökkel – akikkel utána megbeszéljük, kinek, mit jelentettek az ott
elhangzottak – és idegenekkel, akiket
barátainkká tehet a közös vélemény.
Ilyenkor felemelhetjük a fejünket,

akció, és a pesti ellenőrzések során sem
került a rendőrség látókörébe gödöllői
fiatal, mint ahogy sem a Gödöllői Rendőrkapitánysághoz, sem az önkormányzathoz nem érkeztek jelzések csellengő,
iskolából rendszeresen igazolatlanul hiányzó gyerekekről. A számítások szerint
ez a probléma inkább a középiskolás
korosztályt érintheti.
A szakemberek felhívják a figyelmet
arra, rendkívül fontos, hogy a szülők
minden nap érdeklődjenek a gyerekeknél az iskolai eseményekről, leckékről.
Ez az új családi pótlékról szóló törvény miatt – szó szerint – zsebbe vágó
kérdés is. E szerint ugyanis, ha a gyermek a kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul több mint ötven órát
mulaszt, az adott település jegyzője elrendeli védelembe vételét és a teljes
iskoláztatási támogatás felfüggesztését. Az augusztus 30-án hatályba lépő
törvény alapvető célja, hogy az állam
egyértelmű üzenetet fogalmazzon meg
arról, hogy az iskolakerülés, az indokolatlan hiányzás tűrhetetlen magatartást jelent.
jk
hogy történelmünknek vannak olyan
kiemelkedő személyiségei, akikre felnézhetünk, akiket példaképül állíthatunk a fiatalok elé.
V. K.
„Ezeket az ünnepeket azok tudják
igazán értékelni, akik még emlékeznek arra, hogy nem is olyan régen
még ezeken a napokon nem hogy ünnepelni, de még az utcán mászkálni
sem nagyon volt tanácsos. Sokszor
eszembe jut, amikor 25-30 évvel ezelőtt figyelmeztettek bennünket, senkivel ne álljunk szóba, senkitől ne fogadjunk el semmit, stb. Nekem öröm
ilyenkor végigmenni az utcán, látni
az embereket kokárdákkal, zászlókkal, mosolyogva, és öröm az is, hogy
azt látom, évről-évre egyre többen
érzik fontosnak, hogy ünnepeljenek,
és emlékezzenek jeles évfordulóinkon.”
Nagy V.
A hét kérdése:
– Ön szerint a parlament, vagy
népszavazás döntsön az új alkotmányról?

2010. november 3.

Gödöllői Szolgálat 5

Civil

Damjanich János Általános Iskola

Megalakult a G7- Gödöllői Helyi Élelmiszer Tanács

Jó minőségű, helyi élelmiszereket az asztalra! A görög kapcsolat
A Belvárosi Napok Civil Utca rendezvényén mutatkozott be a G7
– a Gödöllői Helyi Élelmiszer Tanács. A nemrég alakult szervezet
a helyi, friss, jó minőségű, teljes
értékű élelmiszerek termelésének, feldolgozásának, kereskedelmének és fogyasztásának
serkentését, az egészséges életmód megismertetését tűzte ki
célul Gödöllő térségében.
A kezdeményezés a helyi társadalmi
együttműködés és gazdaságfejlesztés
elvén alapul; célkitűzése, hogy kevesebb környezeti terheléssel juthassanak
friss és egészséges, helyben termelt élelmiszerhez a Gödöllőn és környékén
élők, erősödjön meg egy helyi termelőkfogyasztók közvetlen és közeli kapcsolatán alapuló élelmiszer rendszer, jussanak előnyhöz a helyi vállalkozások,
gazdálkodók. Az első hónapok tapasztalatairól beszélgettünk Szoljár Csabával, a szervezet egyik alapítójával.
– Folyamatosan dolgozunk azon,
hogy minél szélesebb körben meg tudjuk szólítani a lakosságot: a termelőket,
a kereskedőket és a fogyasztókat egyaránt. Szeretnénk egy tömegbázist kialakítani, és ehhez több kiváló partnert
is találtunk. Munkánk során szereztünk
meglepő tapasztalatokat is: érdekes,
hogy míg fogyasztói részről egyre többen keresik a jó minőségű hazai élelmiszereket, addig a termelők és a kereskedők közül sokan még nem látják az ebben rejlő piaci lehetőségeket.
– Végeztek valamilyen felmérést
ebben a témában?
– Természetesen, ezzel kezdtük a
munkát. 1000 kérdőívet küldtünk szét

a térségben, amiből több mint 200 darab érkezett vissza. A válaszokból többek között kiderült, hogy egyre többen
keresik a jó minőségű és a helyi termelésű élelmiszereket és a bio termékeket
is, ahol sok esetben az ár befolyásoló
tényező az élelmiszer választásnál.
– Melyik korosztály a leginkább
fogékony ebben a kérdésben?
– Tapasztalataink szerint leginkább
az iskolázottabb fiatalok és a 30 év feletti, többségében családos, kisgyermeket nevelő korosztály nyitott ebben a
témában, illetve az idősebb nemzedékből azok, akik egy súlyosabb betegségből felgyógyulva változtatnak élelmiszer beszerzési és táplálkozási szokásaikon.
– Bár több bio termelő is tagja a
szervezetnek, úgy tudjuk, nem kizárólag a bio gazdálkodást kívánják
népszerűsíteni...
– Hét alapelv mentén kívánunk tevékenykedni: 1. vásároljunk a helyi
termelőtől; 2. válasszuk a hazai terméket; 3. keressük a szabadföldi, szezonális termékeket; 4. legyünk óvatosak az
importtal és primőrrel; 5. részesítsük
előnyben az öko/biotermékeket; 6. fogyasszunk friss ételt; 7. táplálkozzunk
teljes értékűen. Bárki csatlakozhat hozzánk, aki az alapelvek közül bármelyiket fontosnak tartja.
– A programok egy része a Solier
étteremben zajlik. Miért tartotta
fontosnak, hogy felkarolja ezt a kezdeményezést?
– Mi is arra törekszünk, hogy az étteremben és a cukrászdában lehetőség
szerint szezonális és regionális vagy
helyi alapanyagokból dolgozzunk.
A G7 rendezvényein lehetőségünk van

arra is, hogy bemutassuk, a teljes
értékű, egészség
megtartó ételek is
finomak és élvezetesek. Ezeket
sokan meg is kóstolták a G7 bemutatkozó rendezvényén, a Babat-völgyben megtartott
Aratóünnepen, ahol több, mint kétszáz
érdeklődő volt a rossz idő ellenére is. A
G7 programjait az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztéssel és
előadásokkal kötjük össze. Szeretnénk
létrehozni egy adatbázist is, ami segít
tájékozódni, hogy hol szerezhetnek be
az itt élők egészséges élelmiszereket.
– Mint említette, szívesen fogadnak minden csatlakozni szándékozót. Jelenleg kikből áll a G7 Gödöllői
Helyi Élelmiszer Tanács?
– A G7 alapítói, magánszemélyek
és szervezetek; a GAK Nonprofit
Közhasznú Kft- Kertészeti tanüzem,
SZIE Babatvölgyi Biokertészeti Tanüzem, SZIE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, ESSRG Környezeti
Társadalomkutatók, GreenDependent
Egyesület, Nyitott Kert Alapítvány,
Gödölye Szövetkezet és a Solier Cafe.
– Hogyan csatlakozhatnak azok,
akik többet szeretnének tudni erről
és egyetértenek a kezdeményezéssel?
– Elindítottunk egy blogot
(http://solier-green.blogspot.com)
ahol tagjainkról, programjainkról tájékozódhatnak az érdeklődők.
Itt lehetőség van regisztrálásra is. A
programokra mindenkit szeretettel
várunk.
jk

Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk 2010. november 14-én, vasárnap 13.15-re, Gödöllőn, az Erzsébet parkban tartandó megemlékezésre és koszorúzásra.
Beszédet mond: Pintér Zoltán, Gödöllő alpolgármestere
A kegyelet és tisztelgés koszorúját helyezik el: Gödöllő
Város Önkormányzata, a Gödöllői Királyi Kastély, az Erzsébet Királyné Szálloda, az Erzsébet Királyné Alapítvány, a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete,
a Sissi internetes fórum és a Sisi Baráti Kör képviselői,
továbbá a gödöllőiek.
A koszorúzás után a zártkörű zenés irodalmi műsor
Erzsébet-nap alkalmából a kastély dísztermében.

A Sisi Baráti Kör ezúttal köszöni meg a személyi jövedelemadó 1 százalékából érkezett adományokat.
Az összeget most is az Erzsébet-napi megemlékezésre
fordítjuk.
Kérjük, hogy továbbra is segítsék tevékenységünket,
hogy méltóképen tudjuk ápolni névadónk emlékét.
A Sisi Baráti Kör adószáma:18665790-1-13
e-mail: sisibaratok@rubicom.hu
Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Pf. 211

Az elmúlt héten a Damjanich János Általános Iskolában görög
diákok és pedagógusok vendégeskedtek. A Thassos szigetéről,
Panagia kisvárosából érkezett
látogatók a magyar oktatási
rendszer mindennapjait, Gödöllő működését és az önkormányzati választási rendszert is tanulmányozták.
Szűcs Józsefné igazgató elmondta: az
intézmény szeretne minél több uniós
nemzet iskolájával kapcsolatokat kialakítani. Korábban a Comenius-program
segítségével már részt vettek egy 3 éves
programban, ahol svéd, skót és észt oktatási intézmények révén ismerkedtek
meg az ottani iskolák belső életével, illetve az ott alkalmazott környezetvé-

pontjából is igen hasznos volt ez a kirándulás, hiszen például eredeti környezetükben láthattak sok olyan mediterrán növényt, állatot, természeti formát, amit eddig csak a tankönyvekből
vagy a televízióból ismerhettek, vagyis
oktató-nevelő ereje van a kapcsolatnak
– emelte ki Szűcs Józsefné.
Az elmúlt héten tízfős görög csoport –
gyerekek és felnőttek – érkezett Gödöllőre. Ittlétük alatt alaposan tanulmányozták a nálunk alkalmazott oktatási
módszereket, például óralátogatásokon
vettek részt, ahol láthatták hogy milyen
nálunk egy 45 perc. De természetesen
az oktatási rendszer egészére is kitértünk, ami azért fontos, mert náluk ennek a reformja eléggé lassan döcög. A
közoktatás régimódi, ezáltal hatalmas
költségeket emészt fel. Viszont ezt sze-

Görög diákok a Damjanich iskolában

delemre és egészséges életmódra nevelő módszerekkel. Az iskola akkor határozta el, hogy mindenképpen szeretnék
folytatni ezt a fajta munkát.
Ennek egyik ága a hollandiai testvérvárosunkkal, Wageningennel kialakított közös iskolai projekt, valamint az a
régóta futó kezdeményezésünk, hogy
évről-évre moldvai csángó kisiskolásokat látunk vendégül Gödöllőn – folytatta az igazgató. A tavalyi évben pedig sikerült felvenni a kapcsolatot egy görög
iskolával is. Egy magyar házaspár –
akiknek a gyermeke nálunk tanult – kikerült Thassos szigetére, Panagiába, és
mivel az ottani iskola is szeretett volna
külföld felé nyitni, így magyar barátaink a Damjanichot javasolták számukra. Megkeresésüket örömmel vettük. A kapcsolat úgy indult, hogy tavaly
április 22-29. között hat kisdiákkal látogatást tettünk ezen a csodálatos szigeten. A gyerekek számára tanulás szem-

retnék korszerűvé és hatékonyabbá tenni; remélhetőleg tudunk ebben segíteni
nekik. Emellett nagyon érdekelte őket
Gödöllő működése, legyen szó sportról,
infrastruktúráról, gazdaságról, kultúráról, a Zöld Óvodáról vagy éppen politikáról. Az utóbbira külön hangsúlyt fektettek, ugyanis náluk mostanában lesznek az önkormányzati választások, így
kíváncsiak voltak arra, hogy Gödöllőn
ez hogy működik.
Ezen kívül igyekeztünk széles és
gazdag szabadidős programokat öszszeállítani a számukra. Gödöllő nevezetességei mellett elvittük őket Budapestre (Parlament, Halászbástya, állatkert…stb.), de jártunk Szentendrén, Egerszalókon vagy a Lázár Lovasparkban is.
Terveink között szerepel, hogy talán jövő tavasszal több diákkal ismét
kiutazunk Thassos szigetére – mondta
hc
el Szűcs Józsefné.

Nekünk fontos!
2011 első félévében hazánk látja el az Európai Unió soros elnöki tisztségét. Gödöllő kiemelt helyszíne lesz az eseményeknek, hiszen 14 miniszteri és számos
államtitkári, szakértői megbeszélés, találkozó zajlik majd a kastély falai között.
Ön szerint mit jelent ez majd Gödöllő életében? Mondja el Ön is véleményét, vagy tegye fel kérdéseit. Nekünk fontos az Ön véleménye, ezért amennyiben azzal megtiszel, kérem töltse
ki az alábbi kérdőívet és juttassa el levélben az alábbi címre: Gödöllői szolgálat szerkesztősége, 2101 Pf 385, vagy dobje be a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt kihelyezett posatládába. A kérdőív a www.szolgalat.com oldalon is letölthető, és e-mailen elküldhető a godolloiszolgalat@gmail.com címre.
Név:
Cím (amennyiben nem kívánja megadni, kérem a városrész nevét adja meg):
Ön gödöllői lakos:
igen nem
Ön Gödöllőn dolgozik:
igen nem
örül-e, hogy jövőre városunk lesz az európai uniós elnökség kiemelt helyszíne?
Tudja-e, hogy előzetes becslések szerint közel 50 ezer ember érkezik hazánkba fél év alatt?
Tudja-e, hogy a felújított művészetek háza sajtóközpontként üzemel majd?
Tudja-e, hogy a miniszteri találkozók alatt a kastély és a művészetek háza bizonyos napokon nem lesz látogatható?
Tudja-e, hogy Európa számos országának sajtómunkatársa érkezik városunkba?
Tudja-e, hogy Európa számos televíziós stábja Gödöllőről fog közvetíteni, így városunk neve fél év alatt többször is elhangzik Európában?
Ön szerint Gödöllő, mint kiemlet helyszín növeli-e városuk jó hírnevét a világban?
Ön szerint az uniós félév után több turista érkezhet-e Gödöllőre?
Ön szerint fontos-e Gödöllőnek,hogy kiemelt helyszíne az elnökségnek?
fontosnak tartja-e, hogy a gödöllői szolgálat kiemelten foglalkozzon az eseménnyel?

igen nem
Igen nem
igen nem
igen nem
igen nem
igen nem
igen nem
igen nem
igen nem
Igen nem

Milyen pozitívumokat hozhat mindez a városnak?….............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Milyen negatívumoktól tart az elnökség ideje alatt?...........................................................................................................................
dr. Gémesi György polgármester
...........................................................................................................................................................................................
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ők harmincegyen
Harmincegy sütemény. Egy
harmincegy-napos hónap minden napjára jut egy-egy. Bangó
Margit, a Kossuth-díjas énekesnő már a televíziók főzőműsoraiban, általa írt, összeállított szakácskönyvekben bizonyította be, hogy a konyhai teendőknek is mestere.
Mostani, legújabb könyvében süteményrecepteket közöl. Süteményekét, melyek megédesítik a hétköznapokat, teljessé teszik az ünnepeket.
Minden napot. Egy lemezt is mellékel a könyvhöz, melynek a címe:
Minden nap, minden éjszakán… Már
ha mondjuk, éjszaka is fennmaradunk. Lakodalmat, születésnapot,
egyéb alkalmat ülni, vagy csak egyszerűen együtt múlatni az időt kedves
vendégekkel.
A hat csoportba sorolt receptek első csoportjának az is az összefoglaló
címe: Vendégvárók. Itt a sütemények
mind olyanok, hogy az ember – a
vendég – megragad egyet közülük és
hamm, bekapja: pogácsa, hókifli,
moszkauer…
Ezek elkészítése még csak amolyan könnyed ujjgyakorlat. (Persze,
hozzá kell tenni: már akinek.) Eztán
jönnek a bonyolultabb fogások. Almás-diós házi rétes. Aranygaluska
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baracklekvárral töltve. Somlói galuska Margit-módra. Engem, bevallom,
nem is ezek vonzanának igazán. Hanem a sorban következő meggyes sütemények.
Meggyes-túrós
kocka. Meggyes-banános szelet… Bár az se rossz, ahogy
én fogyasztom leginkább a
meggyet. Finom, s amellett
végtelenül egyszerű. Fogok
egy kiskanalat, belemerítem
a meggybefőttel teli üvegbe…
Ám fordítsuk komolyra a
szót, mert jönnek a Hétköznapi finomságok. Ezek mind
olyanok, hogy forró olajban
kisütendők, szóval, tényleg
nem kívánnak nagy jártasságot a cukrásztudományokban. Ezeknek még egy befőtt-kanalazást előnyben részesítő
egyén is bátran nekivághat.
Torták születésnapokra. A család
kedvencei. Ünnepekre – a hátralevő
három fejezet címe. S még egy receptet közöl Bangó Margit a sajátjain
kívül, ez az: Olvasónk nyertes receptje. Ami nem más, mint: meggyes krémes.
Azt a kérdést, hogy megéri-e fáradságos munkával süteménykölteményeket alkotni, fel se tegyük. Bangó Margit állítja, mégpedig meggyő-

zően, hogy nem is annyira a létrejött csodás íz, hanem a munkafolyamat az igazi élvezet. Az, hogy
közben együtt van a család, összedolgozik anya és lánya, nagymama
és unokája, összekapcsolja őket a készülődés izgalma. Habosodik a krém,
nyúlik a tészta, egymáshoz, egymásra
simul a sokfajta összetevő, aztán egy-

re kellemesebb illatok lengik be a konyhát, majd megszületik az eredmény:
nem ragadt oda, nem esett össze, gyönyörű, hurrá!
Az énekesnő és hozzátartozói közösségi élményként élik meg és nem fáradságként a konyhai teendőket, a megbékélés, az összekapcsolódás, a feloldódás élményeként. Ők még tudják:
öröm kapni, s még nagyobb öröm adni.
(Bangó Margit: Édes pillanatok – Saját
receptek és hagyományos finomságok)
- nád -

Versek és képek egysége

A béke művésze

Kiállítás a könyvtárban
Kőnig Róbert grafikusművész
linómetszeteinek kiállítását nyitották meg október 22-én, pénteken este a Városi Könyvtárban.
A képek a folyóirat olvasóterem falán
láthatók, s a Hullámzó vizeken kereszt címet viselik, mint ahogy a három évvel ezelőtt elhunyt Kossuth-díjas költő, Nagy Gáspár is alkotott ezzel a címmel egy tizenkét részből álló
versciklust.

Mint arról már korábban beszámoltunk, Sebestyén Mártát
az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) a Művész a békéért díjjal tüntette ki. Az átadásra néhány napja Párizsban került sor. A szervezet elismerését fennállása óta először
kapta magyar művész.

A kiállítást megnyitó Szakolczay Lajos irodalomtörténész elmondta, hogy
a képek és a vers, a vers és a képek
egyszerre, egymásra hatva születtek
meg 1999-ben, Tihanyban. Az ember,
a táj, a történelem harmonikus egységét ábrázolják.
A képek alatt a vers teljes szövege is
olvasható a falakon, minden képnél a
hozzá illő szakaszok. Így, együtt érthetők, hatásosak igazán.
A kiállítás november 30-ig tekinthető
meg. N. A.
festményeket) és dokumentumokat (könyveket, fotókat) kölcsönzött a múzeum.
A XIX. – Nemzet és művészet:
Kép és önkép című, a Magyar
Nemzeti Galériában a napokban megnyíló időszaki tárlathoz egy igen értékes gödöllői festményt kértek és kaptak kölcsönbe: Nagy Sándor „Ildikó”
című gobelintervét. Egy másik, hasonlóan ritka szép szőnyeg, KörösfőiKriesch Aladár „Kalotaszegi asszonyok” című munkája más lakberendezési műtárgyakkal együtt a Néprajzi
Múzeum hamarosan nyíló kiállításába utazik. Aki viszont Salgótarján vonzó vidékét veszi célba, a megyei múzeumban megnézheti a teljesen gödöllői anyagból, Ignácz Ferenc gyűjteményéből kölcsönzött, pápua témájú kiállítást, a „Hullámok hátán, szelek szárnyán” című tárlatot.
Tóbiás Csaba

A Városi Múzeum műtárgyai időszaki kiállításokon

Vendégség több helyszínen
A Gödöllői Városi Múzeum
rendkívül gazdag kiállítási anyagát sokan csodálják meg helyben, de a műtárgyak időről-időre útra kelnek, hogy más múzeumok kiállításainak részeként adjanak ízelítőt a gödöllői
művészeti életből, a helytörténeti és egyéb ritkaságokból.
Az MTA Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumában nyár végén
bontották a Bartók és Kodály – egy
barátság kibontakozása című kiállítást, melynek létrejöttét művésztelepi
akvarellekkel, tusrajzokkal, olajfestményekkel és fényképekkel segítette

az intézmény.
Néhány napja nyílt meg az Álmok
köntöse – Magyar írók Bécs-élménye
című tárlat a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ezt Erzsébet királyné relikviákkal és Nagy Sándor-műalkotásokkal gazdagította a Gödöllői Városi
Múzeum.
A határon túl vendégeskedik a
cserkészgyűjtemény egy része is. A
csíkszeredai Csíki Székely Múzeumnak a novemberig még látogatható „A
magyar cserkészet története“ című kiállításhoz cserkész relikviákat (zászlókat, igazolványokat, felszereléseket, öltözékeket, érmeket, jelvényeket
emléktárgyakat, kisplasztikákat és

mélyébe!“ Ez művészi hitvallása. Életműve a XIX.
századi német romantikus
zenében központi helyet
foglal el. A maga idején,
Weber, Mendelssohn után a német romantikus zene nagy úttörője, forradalmár, teljes életművét mégis a német zenei romantika konzervatívabb,
a klasszikus hagyományok megőrzésére is vállalkotó irányzatához sorolják. A koncerten Gödöllőn eddig még
elő nem adott művek szólalnak meg:
Manfred – nyitány, a-moll gordonkaverseny, I. „Tavasz” szimfónia.
Gordonkán közreműködik Amirás
Árpád, a zenekart Horváth Gábor
vezényli.
kj

Romantikus művek a szimfonikus zenekar műsorán

Schumann emlékkoncert
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar november 6-án, szombaton 19
órakor ismét különleges hangversenyre hívja a zenetörténet legkiválóbb műveit kedvelő közönségét. A Szent István Egyetem
aulájában Robert Schumann művei csendülnek fel, a zenekar ezzel a koncerttel emlékezik meg a kiváló romantikus zeneszerző
születésének 200. évfordulójáról.
Schumann 1810-ben született Zwickauban. Fellépése a Weber, Beethoven,
Schubert halálát követő évekre esik.
Esztétikai alapelve a művészet és az
élet elválaszthatatlan egységébe vetett hite. Európai jellegű, új német ze-

néért küzd, minden újért, jóért kiáll,
tántoríthatatlanul bírálja a középszerűt, kitartóan harcol a kritika tisztaságáért, eszmeiségéért, újból és újból
emlékezteti kortársait az idők szavára: „Küldjetek fényt az emberi szívek

UNESCO-díjat kapott Sebestyén Márta

A kitüntető címet Irina Bokova, az
UNESCO főigazgatója adta át. Méltatásában a magyar népzene egyik
legnagyobb előadójának nevezte Sebestyén Mártát, aki „fáradhatatlanul
osztja meg a világgal a népzene csodáját“, s a magyar népdalokon kívül
többek között jiddis, bolgár vagy
szlovák nyelven is énekel. Hangsúlyozta, hogy a díj elismerés azért, amit a kultúrák közti párbeszédért és a béke
közvetítéséért tett, de egyben felelősség is.
Az elismerő oklevél átvételekor
Sebestyén Márta Bartók Bélát idézve
elmondta: ugyanabban hisz, amit a
zeneszerző 1931-ben papírra vetett,
vagyis a román, a szlovák, az arab
népzene, a közeli és távoli kultúrák

hatását engedve lehet a magyar kultúrát kiteljesíteni.
Az ünnepélyes átadást követően az
énekesnő néhány dal előadásával köszönte meg az elismerését.

Sebestyén Márta gyermekkorában sokat megfordult Gödöllőn, mivel édesapja vendégprofesszor volt az egyetemen. Később is szívesen jött ide,
többször is fellépett városunkban,
több alkalommal állt színpadra a Magyar Szabadság Napján, a Művészetek Házában. A magyar kultúra népszerűsítéséért, megismertetéséért 2007ben megkapta a Magyar Szabadságért
bj
Díjat.

Levendula Galéria

Grafikai kiállítás
Újabb kiállítás várja az érdeklődőket október 30-tól a Levendula Galériában.
A Remsey körúti kiállítóteremben ezúttal Takáts Márton grafikusművész
munkáit mutatják be.
Az 1971-ben született alkotó 1995-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Mestere Kőnig Róbert volt.

Indonéz táncest a királyi kastélyban
A korábbi években már több alkalommal köszönthettünk indonéz művészeket városunkban. Gödöllő és
Bogor testvérvárosi kapcsolatának
eredményeként rendszeresen látogatnak el hozzánk művészeti csoportok, hogy megismertessék kultúrájukat, hagyományaikat.
November 6-án, 17 órától ismét különleges élményt kínáló program várja az érdeklődőket a királyi kastély dísztermében, ahol a
Padjadjaran Egyetem tánccsoportja hagyományos indonéz táncokat és zenét mutat be. Az Indonéz Köztársaság nagykövetsége szervezésében
megvalósuló estre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A belépés ingyenes.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A 2010. november 3.
szerda, 10 óra
Szakmai nap a múzeumban
a Remsey Jenő-kiállításban
Remsey András és Őriné Nagy
Cecília tárlatvezetésével

2010. november 5.
péntek, 17 óra
REMSEY JENŐ, A MESTER
A Gödöllői Városi Múzeumban, a
Remsey Jenő-kiállítás termében
kötetlen beszélgetés tanítványaival
és tisztelőivel:
Bada Márta, Kresz Albert,
Lőrinc Ferenc, Nagy Mari,
Remsey András
Remsey Flóra, Szekeres
Erzsébet, Vidák István
Díjtalan rendezvények

A múzeumi boltban és a
múzeumban kapható
REMSEY JENŐ GYÖRGY
(1885-1980)

festőművész, író
emlékkiállítás katalógusa,
a tárlat összes színes képével
Ára: 1.000 Ft

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
BAROKK TÉRINSTALLÁCIÓK
A Barokk Év Gödöllőn 2011 kulturális programsorozat alkalmából a GIM-Házhoz kapcsolódó fiatal művészek közösen hozták létre azokat a terveket, amelyek jövőre a város megújult főterén és a kastélyparkban lesznek láthatók. A kiállítás a két projektre szervezett
workshop anyagát mutatja be.
A KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNÉN
VÁRJUK A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYÉT, ÉSZREVÉTELEIT!
A kiállítás látható: 2010. december 12-ig, minden szombat és vasárnap 14 órától 17 óráig, előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Gödöllő Város Önkormányzata, Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány, Onlineprint Kft., Gödöllői Városi Könyvtár, DŰLŐ Borkereskedés.
Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon: 06/28-419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Város–Kép

Emlékezés gróf Teleki Pálra

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!

Erkel Ferenc (Gyula, 1810. nov. 7. – Budapest, 1893. jún. 15.)
A XIX. századi magyar zenekultúra vezető egyénisége nevét legtöbbször a Himnusz zeneszerzőjeként
említjük. Ő a verbunkos muzsikára épülő magyar
nemzeti opera megteremtője, zeneszerző, karmester, zongoraművész és pedagógus egy személyben. Muzsikus családból származott, apja
tanító és templomi karnagy volt szülővárosában,
Gyulán. Tíz testvérével együtt nevelkedett a kis
műemlékvárosban, itt kezdte meg zenei tanulmányait. Művészi kialakulását három városnak
köszönheti: Pozsonyban tesz szert klasszikus zenei műveltségre. Ez a reformkori város a kulturális élet központja volt. Itt ismerkedik meg Bihari Jánossal, a magyar tánczenét játszó virtuóz hegedűssel. A Pozsonyban szerzett zenei élmények
Erkel érdeklődését a magyar verbunkos muzsikára irányították. Életének következő állomása a
műemlékekben gazdag Kolozsvár, ahol előadói
gyakorlatot szerez, mint zongoraművész és karnagy. Ez az alkotás az olasz, a francia és a német
opera szerkezetét mintázta, de már egy-egy verbunkos dallam is felcsendült benne. Kolozsvár
után Pestre került, ahol egészen más világ fogadta. Itt az öntudatosodó polgárság az állandó német hatás ellensúlyozására törekedett. Erkel a
várban lakott, a történelmi emlékek között, s
Pest-Budán sajátította el a színházi muzsikus
sokrétű mesterségének fortélyait. Pályájának
emelkedése egybeesik a magyar zenei élet fejlődésével.
1837-ben megnyílt a Pesti Magyar Színház,
melynek karmestere Erkel Ferenc lett, s három évvel később az új névvel ellátott Magyar Nemzeti Színház bemutatta első operáját, a Bátori Máriát. Az opera feltünést

Közterületre kerül Chopin szobra
Margó Ede – jelenleg a gödöllői zeneiskola kertjében álló –
Chopin-szobra ismereteink szerint az egyik legérdekesebb és
leghányattatottabb sorsú Chopin-szobor, amely az 1920-as
évek közepén hirdetett Chopin
emlékmű pályázatra készült.

készült el a Himnusz, amelynek megzenésítését pályázatot írtak ki. A nemes vetélkedésből Erkel Ferenc került ki
győztesen.
1853-ban a Filharmóniai Társaság, amely Erkel vezetésével adta első koncertjét a Nemzeti Múzeum dísztermében. Erkel volt a Liszt Ferenc elnökletével 1875-ben
létrejött Zeneakadémia első igazgatója is. Erkel Ferenc
a magyar nemzeti opera megteremtője.
Egy teljes évtizedig foglalkoztatta Erkelt a Bánk bán
témája. Az opera főhőse a XIII. századi Magyarország
történelmi személyisége. 1860 táján új korszak kezdődött hazánkban. Újjáéledt a ‘48-as szellem, előtérbe kerülhetett a nemzeti kultúra. Így válhatott valóra Erkel
álma: 1861-ben végre bemutatták a Bánk bánt a Nemzeti Színházban, aminek alapja Katona József drámája.
Az operában a látványosságot a változatosságot a kóruson kívül népi eredetű táncmotívumok gazadagítják, ez
itt a kor kedvelt tánca a csárdás.
Későbbi műveiben: Dózsa György, Brankovics György
a magyar énekbeszéd (recitativo) és kórusdráma kialakítására tesz kísérletet. Újító törekvéseit azonban a közönség nem érti meg. A mester öregkorára magára marad. 1890-ben nyolcvanadik születésnapján lépett utoljára pódiumra a Filharmóniai Társaság hangversenyén.

keltett szélesen mintázott történelmi tablóival. Kezdettől
fogva kereste és megtalálta a módját, hogy az olaszos
dallamosságot a verbunkos hagyománnyal, mint nemzeti
stílussal egyesítse. A szövegkönyv szerzője már ekkor is
az az Egressy Béni volt, aki egészen 1851-es haláláig
hasznos segítőtársa volt Erkelnek operaszerzői munkájában is.
Ifjúkorának fő művét, a Hunyadi Lászlót 1844-ben mutatták be. Az első maradandó értékű magyar opera, mely az
1848 felé haladó Magyarország
„politikai dalműve“ lett. A
„Meghalt a cselszövő“ című kórusrészlet a forradalom tömegdala lett, s az operához készült
nyitány az első magyar szimfónikus költemény. Fő érdeme – a
jó szerkezeten, a jellemek sokrétű ábrázolásán kívül –, hogy
az idegen zenei elemekkel
szemben biztosítja a magyaros
motívumok túlsúlyát. A drámai
csúcspontokon többnyire verbunkos zene hangzik fel. Az
opera Hunyadi János nándorfehérvári győzelmétől és halálától
László lefejezéséig beszéli el az
eseményeket.
A Hunyadi évében, 1844-ben

Gróf Teleki Pál egykori miniszterelnökre, tudósra és főcserkészre emlékeztek október 29-én a Királytelepen, a róla elnevezett téren születésének 131. évfordulója alkalmával. Mintegy kétszázan, közülük sokan a város iskoláiból érkeztek a gödöllői Teleki Pál Egyesület meghívására az eseményre. A megjelenteket Bárdy Péter titkár, a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium igazgatója köszöntötte. Mint elmondta, a 20
éve alakult egyesület évente két alkalommal tart megemlékezést itt és a máriabesnyői temetőben, ahol Teleki Pál sírja
található. Felidézte, hogy először egy
emlékkövet állítottak a téren, majd
2001-ben avatták fel Varga Zoltán
Zsolt szobrászművész alkotását.
Nagy vihart kavart, amikor a bronz
mellszobrot néhány évvel ezelőtt ellopták. Az új szobrot tavaly avatták
fel.
A műsorban először Margetán Máté, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem hallgatója játszott tárogatón, majd Turai Tünde gimnazista szavalta el Petőfi Honfidal című költeményét. A következőkben a Premontrei Szent Norbert Gimnázium egyházzenész hallgatói énekeltek zsoltárokat. Végül Balogh Péter Piusz
premontrei szerzetes Szentírás részleteket olvasott fel.
A program hagyományosan a koszorúzással fejeződött be. Az önkormányzat képviseletében Pintér Zoltán alpolgármester helyezte el a megemlékezés virágait.
Az esemény végén bejelentették, hogy december 4-én, a Teleki Pál Egyesület közgyűlésén, a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban Ablonczy Balázs történész
it
tart előadást Teleki Pál és Erdély kapcsolatáról.

Erkel Ferenc nevét városunkban 1981. május 26. óta iskola viseli. A névadóról minden esztendőben megemlékeznek, az idei tanévben azonban, a bicentenárium és a
névadás 30. évfordulója alkalmából november 6-19. között gazdag programmal tisztelegnek a Himnusz zeneszerzőjének emléke előtt, amelyben többek között koncertek, színi előadások és műveltségi vetélkedők kapnak
helyet.

A művet a korabeli közízlés
nehezen fogadta be, ezért a
főváros csak jóval az emlékmű elkészülte után vásárolta
azt meg. Eredetileg 1930ban, a Horváth-kertben tervezték felállítani, végül
azonban csak 1938-ban
avatták fel a kőbányai Szent
László téren. A világháborút
szerencsésen
átvészelte.
1948 után különböző raktárakban tárolták, míg az
1970-es éve végén kiállították Szentendrén. 1983 decemberében került a
gödöllői zeneiskola akkori igazgatójának javaslatára a Grassalkovichkastély közelében lévő zeneiskola
kertjébe. A zeneiskola ekkor vette fel
Frédéric Chopin nevét.
A bronzból készült, életnagyságnál
kisebb szobor (csoport) a zongoránál
ülő Chopint ábrázolja egy táncoló szerelmespárral. A mű eredeti címe feltehetően: „Szerelem a zongoránál” lehetett. A szobor szürke gránitlapokkal
burkolt talapzaton áll a Frédéric Chopin Zeneiskola kertjében.

A Chopin év apropóján a Lengyel
Intézet – elismerve a szobor kultúrtörténeti jelentőségét – támogató felajánlást tett annak restaurálásához, a
város pedig elhatározta, hogy az intézmény udvarából kihelyezi az épület főbejárata előtti köztérre, és környezetét méltó módon, alakítja ki.
A Chopin-szobrot – figyelembe véve

annak kompozicionális szerkesztését,
irányultságát – a Zeneiskola bejárata
előtt úgy tervezik elhelyezni, hogy az
kellő hangsúlyt kapjon.
Az alkotás téglatest talapzatát sugarasan rakott bazalt kiskockakő burkolatú mezőben helyeznék el úgy,
hogy annak fő nézete a bejárat felé
vezető járda finom ívelésével, a szobor felé kanyarodásával táruljon fel a
zeneiskolába igyekvők számára. A
szobor mögött a meglévő cserjék átültetésével zöld térfal kerül kialakításra.
jb

Halottak napi megemlékezés
Október 29-én Gödöllő város önkormányzata halottak napi megemlékezést

(k.j.)

urnafalát, ahol Gémesi György polgármester beszédét követően az egyházak
képviseletében Szecsődi Péter
római katolikus plébános, Sivadó János görög katolikus parochus és Albert Gábor evangélikus lelkész megáldotta az urnafalat. Ezután az egybegyűltek a
Mindenki keresztjénél elhelyezték a megemlékezés virágait,
gyertyáit és mécseseit.

tartott a Dózsa György úti temetőben. A ravatalozónál az
egybegyűltek Prém Katalin,
Rehorovszky Gábor és Madarászi László ünnepi műsorát, illetve Gambárné Szántai Ildikó megemlékezését hallgathatták meg. Ezt követően az emlékezők felkeresték a temető új
A megemlékezés keretében adták át a Dózsa György úti temető új urnafalát. Az
augusztus közepén megkezdett fejlesztés során olyan urnafülkés, zárt kerítést alakítottak ki a temető Dózsa György úti, valamint a Toldi Miklós utca felőli szakaszán, ami megfelel a törvényi előírásoknak. A 15 milliós fejlesztés a VÜSZI Kft.
révén valósult meg. Az új téglakerítés kívülről sárgás-homokszínű, belső részén
pedig fehér urnafülkék kaptak helyet, ezeket az igényekhez igazodva alakítják ki.

2010. november 3.

Nem csak kertészeknek...

Az őszi munkák örömei
A mi kertészeti övezetünkben két időszak van, amikor sok munka van a kertben: a tavasz és az ősz. Nem mintha a
másik két évszakban nem volna tennivaló! Ez inkább a siker és az erőfeszítés
hatékony felhasználásának a kérdése.
Mi a teendőnk ősszel a kertben?
A mi forró nyaraink, a fülledt időjárás, a
száraz talaj és a szikkasztó szél próbára
teszi úgy a növényeket, mint a kertészt.
És a mérsékelt övi éghajlaton mindenki
ismeri a telet és annak kihívásait.
Úgy tűnik, nálunk kevesebb az eső, főleg nyár végén. De, alapvetően ugyanazok a szabályok vannak érvényben: az
ültetésre legalkalmasabb időszakok
márciustól május közepéig, illetve szeptember közepétől október végéig tartanak. Ha a kertész hajlandó némi erőfeszítésre, szerencsét próbálhat nyáron és
a tél elején is.
Ősszel nagyon sok munka van: virághagymák ültetése, komposztkészítés, az
évelők szétültetése, és (ha okosak va-

gyunk) új ágyások ásása és szántás,
hogy előkészítsük a földet az új évszakra. A növények átültetését el kell végeznünk október előtt, úgy gondolom. Főként azért, mert megbízható hótakaró
nélkül a növények gyökerei az októberi
kedvező időjárási viszonyok között tudnak jól megtelepedni. Augusztus végén
és szeptember elején nagyon kevés a
csapadék (már ha nem árvíztől szenve-

Kutyadolog

Az első séta
Miután az oltások teljes védelmet nyújtanak, eljött az ideje kivinni a kutyát az
első sétájára. Fontos gondoskodnia arról, hogy az első közös séta nem egy
kellemetlen élmény, és hogy a kutya
biztonságban van. Nem minden kutyus
fogja élvezni az első kinti kalandot, de
idővel megnő az önbizalma, ha a gazdi
gondoskodik róla, hogy semmilyen fölösleges stressz, bántódás ne érje. Noha
a kutyája még nem teljesen immunis,
míg el nem telik 2 hét a második oltása
után, még nem kell azért a házban bezárva tartani ez alatt az idő alatt, mert
különben értékes kapcsolatteremtéseket
hagyhat ki, és nagyon meg fog ijedni,
mikor legelőször hagyja el az egyetlen
biztonságos környezetet, amit ismer. Ha
tudja ölben vinni, akkor vigye ki rövidebb sétákra a karjában, hogy megbarátkozzon az emberekkel és a forgalommal. A tömegközlekedési járműveket
használni vagy kocsiban szállítani szintén jó ötlet.
Nyakörv és póráz
Soha ne tegye fel a nyakörvét és a pórázát a legelső sétáltatásánál! Kezdje azzal, hogy minden egyes alkalommal felrakja, mikor elhagyja a házat, még ha
csak autókázni is viszi. Hagyja kószálni
a lakásban a nyakörvével és a pórázával,
mialatt ön csendesen követi. Miután ezt
megszokta, kényszerítse egy kicsit a pórázzal, hogy sétáljon önnel. Ha csak akkor teszi fel őket rá, mikor először viszi
ki a szabadba, akkor a szokatlan érzés a
nyaka körül csak izgalmat és pánikot
fog okozni neki.
Használjon egy higgadt kutyát kísérőként!
Semmi sem ad neki nagyobb önbizalmat, mint az, hogy ha egy felnőtt kutyával van kint. Engedje, hogy a kettő egy-
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dünk), és ez korlátozza a sikert, kivéve,
ha szorgalmasan öntözzük a növényeket, hogy tudjanak fejlődni. A frissen ültetett és fejlődésnek induló növények
esetén a legfontosabb általános szabály
azok vízellátásának biztosítása. Szinte
bármikor bármit vethetünk, ha hajlandóak vagyunk mindig nedvesen tartani a
talajt. Ez eléggé bonyolult azok számára, akik egyszerre több vasat tartanak
a tűzben: gyakran, minden jó szándékunk ellenére elfeledjük, hogy ezek a
különleges kis növénykék hirtelen,
mintegy varázsütésre elszáradnak a száraz időszakban. Garantált csalódás, még
akkor is, ha újraélednek.
Az augusztus vége és a szeptember az
az időszak, amikor elültethetjük a fehér
liliomot, szétültethetjük az íriszeket, átültethetjük a pünkösdi rózsákat. A zöldségek betakarítása is munkát ad ilyenkor, ha későn érő fajtákat termesztünk.
Az időjárás biztos halált jelent minden
olyan gyomnak, amit sikerült megzavarni vagy elgyengíteni. Ezt kapjátok ki,
hitvány gyomok!
A szeptember vége és az október alkalmas az évelő-ágyások átdolgozására, a
gyönyörű virágok hagymáinak elültetésére, a bokrok és a fák telepítésére. A
városban van esély a rózsák telepítésére
is, de vidéken mindenki inkább tavaszra
hagyja. A fáktól és kertekből kikerülő
nagy mennyiségű növényi anyag jó kiegészítője a komposzt halomnak. Elég,
ha ásunk egy árkot a kertben, megtöltjük a növényi anyaggal, hozzáadunk némi trágyát, majd befedjük földdel. Szinte hihetetlen, mennyire feljavítja a talajt
egy idő után.
Ha a leveleket felaprítjuk, azzal gyorsítjuk a lebomlást, a trágya pedig segíti a
hasznos baktériumok munkáját. Szerves
anyag, a szó valódi értelmében. Ha virágágyásainkon javítani szeretnénk, ez
máshoz közel sétáljon, és ha a kutyus
elég nyugodtnak tűnik, akkor próbálja
meg kicsit különválasztani őket. Így
majd a kutya megszokja, hogy időnként egyedül fog kimenni.
Ellenőrizze, hogy a nyakörv biztosan
áll rajta!
Ha a kutyus bepánikol, megpróbál majd
esetleg kicsúszni belőle, és elszaladni.
Nem ez a megfelelő alkalom, amikor a

nyakörvet lazán kell hagyni! Soha ne tegyen láncot a nyaka köré, mert az erős
nyomás megijeszheti. Arról viszont bizonyosodjon meg, hogy a csatos nyakörv rásimul a nyakára. A legtöbb kutyánál két ujjnak be kell férnie az öv alá, de
ellenőrizze, hogy át tudja-e húzni a fején. Mások hámot használnak, hogy
megbizonyosodjanak róla, hogy a kutyájuk nem tekereg el. Bármit is használ, ellenőrizze le valamilyen biztonságos helyen, hogy a nyakörv/hám biztosan áll a kutyuson, mielőtt kimenne
vele!
Válasszon egy csendes időpontot és
helyet!
A legideálisabb a kutyát korán reggel
vagy késő este kivinni, mikor kevesebb
ember van az utcán, és válasszon valamilyen nyugodt környéket, mondjuk
egy külvárosi utcát vagy egy kevésbé
forgalmas parkot. Rengeteg új látnivalóval, szaggal és hanggal fog érintkezésbe
lépni az első sétánál, tehát próbálja meg
úgy időzíteni a sétát, hogy ezek ne legyenek túlságosan intenzívek! Érdemes
a jövőbeli sétákat forgalmas helyekre
tervezni, mint a kutyája szocializálásá-

az ideális időszak ehhez a munkához,
ahogyan a többi kertépítési munkához
is. A talaj jól megmunkálható, az időjárás kellemes és tiszta, sokkal jobb ilyenkor elvégezni ezeket a munkákat, mint a
sáros tavaszi körülmények között. Gondoljuk át, hogy minden készen áll-e a tavaszi veteményezéshez: a tavasz ablaka
nyitva áll a veteményezéshez, és a föld
mindig készen áll, ha ősszel elég gondosan dolgoztunk.
Az őszi ültetés szabálya alól van néhány
kivétel. Néhány fafajtát, például a magnóliát, tavasszal kell elültetni. A szabadgyökerű rózsákat szintén kora tavasszal kell telepíteni. Bármit is ültettünk, talajtakaróval, vagy más védelemmel kell ellátnunk a növényeket a szárító szél és a fagyhullámok ellen.

Damjanich iskola – Madárbarát-program

A komposzt – fekete arany

– Honnan jött az ötlet egy effajta
kezdeményezés elindításához?
– Mondhatni a dolog önmagát adta,
ugyanis jómagam a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
gödöllői csoportjának vagyok a tagja;
az iskola vezetősége pedig támogatja
azokat az ötleteket, melyek a tananyagba bevonva szerteágazóbb ismeretekkel látják el a tanulókat. Jelen
esetben a környezetórák tematikájába
szövöm bele a madárvilág mindennapjait.
– A laikusok számára hogyan jellemezné a madárbarát-programot?
– A munkát két részre lehet osztani.
A nagyobb szeletet az iskolai oktatáson belüli tevékenység jelenti. A környezetórán – a szerves tananyag mellett – dia- és természetfilmeket nézünk a madárvilágról. A gyakorlati
rész viszont sokkal izgalmasabb, hiszen ekkor kivisszük a gyerekeket az
iskola környékére, ahol „egyenes
adásban” láthatják a természet élővilágát – például a madarakat –, melyeket előtte elméleti síkon ismerhettek meg.
Ezen kívül etetőket helyeztünk ki a
tanulókkal együtt, valamint a belső
udvaron búvó- és fészkelőhelyeket
alakítottunk ki közösen a madarak
számára. Tavasszal pedig tervezzük,
hogy az intézmény melletti fákra odúkat telepítünk.
A másik részt az iskolán kívüli tevé-

A levelek gereblyézése egy tipikus feladat, amely komposztált avart eredményez. A komposztkészítés egyszerű és
sokmindenre megoldást jelent.
Minden kertben van hulladék: levágott
fű, hulló levelek. És minden kertnek jót
tesz a humusz. A komposzthalom mindkettőre megoldás.
Akár saját készítésű komposztot használunk, akár megvásároljuk, néhány
hasznos tényt meg kell jegyeznünk:
használjunk egészséges növényi anyagokat, réteges talajt, puhább és nagyobb
növényeket és trágyát.
Ha rendszeresen forgatjuk és nedvesen
tartjuk a komposztot, felgyorsítjuk a
bomlási folyamatot, de nem szükséges
gazdag komposztot tenni talajtakaró
pts
növényekre.
nak részeként, csak ne siesse el!
Kezdje röviden!
Vigye el a kutyát egy rövid utazásra, és
figyelje a reakcióit! Ha kíváncsi és boldog, akkor haladjon tovább az előre eltervezett úton, aminek amúgy sem kellene hosszúnak lennie! Ha nyugtalannak tűnik, akkor fogja rövidebbre a sétát! Viszont próbálja meg nem befejezni
a sétákat, mialatt a kutya még izgatott,
ne essen abba a csapdába, hogy állandóan nyugtatgatja, mert azt fogja majd
hinni, félnie kell valamitől! Próbálja
meg elvonni a figyelmét játékokkal
vagy ízletes falatokkal, és miután nyugodtabban viselkedik, dícsérje meg, és
menjen vissza a házba vele. Figyeljen
rá, mialatt sétál, és legyen türelmes.
Néhányuknak időbe telik, míg megpts
szokják.

Környezettudatos nevelés
A Damjanich János Általános
Iskolában a környezettudatos
nevelés mellett – azt mintegy
erősítve – az idei évben elindult az ún. Madárbarát-program, aminek segítségével a diákok alaposabban megismerhetik
élő környezetüket, és ezáltal
jobban odafigyelhetnek természeti értékeink védelmére. Erről beszélgettünk Juhász Tamás angol és természetismeret szakos pedagógussal, a
program vezetőjével.

kenység adja. Részt vettünk például a
gyerekekkel a Madarak és Fák Napján, az Európai Madármegfigyelő Napon vagy az Állatok Világnapján,
ahol többek között a madárvonulásról, a madárgyűrűzésről szerezhettek
tapasztalatot.
– Mit szólnak mindehhez a diákok?
– Teljesen leköti őket. A természetvédelem terén hatalmasat fejlődtek/fejlődnek ennek hatására. Nagy-

szerű, hogy az iskolai órákon ezeket
hasznosítani lehet; például technika
órán megtanulták az odúkészítést.
Ezen kívül a madarakból kiindulva:
számukra élőhelyet kell biztosítani,
ehhez olyan fák és bokrok kellenek,
ahol elegendő táplálékot találnak... A
sor folytatható. Így rávezetjük őket a
természeti összefüggések keresésére
és felismerésére. Lehet, hogy egy cinke csak 15 grammot nyom, de az
előbb említett összefüggések révén a
véglegesen megtanult anyag, a tudás
súlya „tonnában” mérhető.
– Felmerült-e az a lehetőség,
hogy ezt a programot a város többi
iskolájára is kiterjesztik?
– Szeretném, ha így lenne. Már
hozzákezdtem az általam összeállított
jegyzetek, bemutatók, szakanyagok
összegzéséhez, amit jó lenne a többi
általános iskolába is eljuttatni és prezentálni. Remélem, hogy sikerül ezt
hc
megvalósítani.

Gazdit keresünk!
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
a Kotlán Sándor úti Gyepmesteri telepén látja el a gazdátlan, befogott
ebek ideiglenes elhelyezését. Célunk
minden esetben az, hogy a gazdátlan
állatok minél előbb új tulajdonosra
találjanak, vagy az elkóborolt kedvencek mielőbb visszakerülhessenek régi
otthonukba.
Figyelmükbe ajánljuk az alábbi
kutyusokat, valamint honlapunkat
(www.ghgkft.hu) ahol a „Gazdit keresünk“ címszó alatt, a többi gazdára
váró kutyát is megtekinthetik.
Érdeklődéseiket az alábbi telefonszámokon várjuk: 06-30-241.0200
vagy 06-30-303.3041

Kaukázusi: őrző kutyának ajánljuk

Szerető gazdit keresünk kiskutyáinknak. Tel.: 20-9330-823.

Lupus: rajzos, két éves kan

Hét éves, Berni pásztor kan kutyának
keresünk megbízható gazdit. Törzskönyvvel és oltási papírokkal rendelkezik. Barátságos kutya. Ingyen elvihető. Tel.: 30-385-7372.
Kiscicák ingyen elvihetők.
Tel.: 06-20-340.4861

Nokedli: fél éves, zsemle színű kan

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
November 6-7.:

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

Fogadónapok
POLGÁRMESTER:
Dr. Gémesi György (minden hónap 1. szerdája, 10-12 és 14-16 óra, Polgármesteri Hivatal)
JEGYZŐ:
Dr. Nánási Éva (minden hónap 3. hétfője, 10-12 és 14-16 óra, Polgármesteri Hivatal)
ALPOLGÁRMESTEREK:
Dr. Fábián Zsolt (minden hónap 2. hétfője, 10-12 és 14-16 óra, Polgármesteri Hivatal)
Pintér Zoltán (minden hónap utolsó hétfője, 10-12 és 14-16 óra, Polgármesteri Hivatal)
Képviselői fogadónapok:
1. Szűcs Józsefné (minden hónap 1. hétfője, 16-17 óra, Damjanich János Általános Iskola)
2. Kis Antal (minden hónap 1. hétfője, 18-19 óra, vagy más időpontban telefonos egyeztetés után, Asbóth Sándor u. 19.)
3. Pecze Dániel (minden hónap 1. keddje, 18-20 óra, Blahai Idősek Klubja, Blaháné út 45.)
4. Varga András (folyamatosan, telefonon történő egyeztetés alapján: 06-20-770-4895; e-mail: vandras2@gmail.com)
5. Guba Lajos (minden hónap 1. hétfője, 17-18 óra, Török Ignác Gimnázium)
6. Pelyhe József (folyamatosan, telefonon történő egyeztetés alapján: 06-20-823-1408)
7. Pintér Zoltán (minden hónap utolsó hétfője, 10-12 és 14-16 óra, Polgármesteri Hivatal)
8. Tóth Tibor (minden hónap 1. péntekje, 18-19 óra, Civilház, Palotakert 4.)
9. Halász Levente (minden hónap 1. szerdája, 17-19 óra, Szabó Pál u. 29.)
10. Varga Árpád (minden hónap 1. hétfője, 18-19 óra, Hajós Alfréd Általános Iskola, Török Ignác utcai épület)

Polgármesteri fogadónap változás
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester
ez évi fogadónapját az alábbi időpontokban tartja:
NOVEMBER 3-ÁN 13 ÓRÁTÓL,DECEMBER 8-ÁN 10-12-IG ÉS 14-16 ÓRÁIG

FELHÍVÁS – Gödöllő Kultúrájáért Díj
Gödöllő Város Önkormányzatának 12. sz. rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről – értelmében 2011. január 22-én, a MAGYAR KULTÚRA Napján szeretnénk átadni a GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT.
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy
legfeljebb két személy részesíthető“.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő munkáját.
A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára szíveskedjenek megküldeni
HATÁRIDŐ: 2010. NOVEMBER 20.

Guba Lajos s.k.
a Kulturális és Oktatási Bizottság Elnöke

1 százalék

1 százalék

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány ezúton köszöni meg mindazoknak,
akik 2009. évben adójuk 1 %-át, mindösszesen 267.023,- Ft-ot közalapítványunknak adományozták. Ezt az összeget a kuratórium döntése alapján, a „Kortárs japán kerámiák – Kortárs magyar textilek”, „Téli kert” és a „Hortus Semperflorens” című képző- és iparművészeti kiállítások megvalósításához használtuk
fel; a működésre fordított összeg az internetes tárhelyszolgáltatást, a domainnév
fenntartást fedezte, valamint szakmai folyóiratra történő előfizetést.
Szíves felajánlásaikat továbbra is köszönettel fogadjuk.
Számlaszámunk: 10700196-26226503-51100005
Adószámunk: 18680968-1-13

A Török Ignác Gimnáziumért
Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja támogatóit, hogy a személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 2009-ben 3.252.320 forint
érkezett az alapítvány számlájára.
Ebből támogattuk a diákcsere
programokat és a diákok tanórán
kívüli tevékenységeit, javítottuk
az iskola technikai felszereltségét, fizettük a továbbjutó diákok
versenynevezési díjait, jutalmaztuk a kiemelkedő diákokat.

A Közalapítvány kuratóriuma

1 százalék
A Gödöllői KFC sok szeretettel tudatja, hogy 2010-ben magánszemélyek adójuk
1%-val támogatták az egyesületet, mely összegből (32.603 forint) szerelést vásároltunk.
Szeretnénk megköszönni a felajánlásokat, és a jövőben is várjuk támogatásukat.

Szíves felajánlásaikat köszönjük,
és örömmel fogadjuk a további
támogatásokat a Budapest Banknál vezetett alábbi számlánkra:
10103836-15255939-00000009

Értesítés szolgáltatás-kiesésről
Ezúton tájékozatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy a 2010. október 20-ára meghirdetett karbantartási munkálatokat,
technikai okok miatt társaságunk új időpontban: 2010. november 4-én végzi.
ENNEK KÖVETKEZTÉBEN 2010. NOVEMBER 4-ÉN, 00:30 ÉS 06:00 ÓRA KÖZÖTT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ, INTERNET ÉS TELEFONSZOLGÁLTATÁSUNK 2X20 MÁSODPERCES KIESÉSE LESZ TAPASZTALHATÓ.
(Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a munkavégzés ideje alatt fellépő váratlan, előre nem látott műszaki meghibásodás,
vagy áramszolgáltatói kimaradás a fent jelzett szolgáltatásaink ettől hosszabb leállását is okozhatják!)
A munka befejezését követően a szolgáltatások zavartalanul működnek, azonban előfordulhat, hogy a DTV és internetkapcsolat nem áll automatikusan helyre. Ebben az esetben kérjük, hogy a kábelmodemet, illetve a STB-ot újraindítani szíveskedjen!
Esetleges kérdéseivel, észrevételeivel kérjük, forduljon Ügyfélszolgálati Irodánk munkatársaihoz a 1280-as telefonszámon.
Szíves megértését és türelmét előre is köszönjük!
TisztelettelFiberNet Zrt.

Dr. JÁNOSI GÁBOR,
SEBÉSZETI MAGÁNRENDELŐ GÖDÖLLŐ, GÁBOR Á. U. 2-10. I. EM. (ÁTRIUM ÜZLETHÁZ)
INGYENES, MŰSZERES VÉGBÉLRÁKSZŰRÉS
November 10-én szerdán és 11-én csütörtökön 9-12 óráig, november 17-én szerdán és 18-án csütörtökön 14-17 óráig
Telefon: 06-30-9439-317.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 1-7-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1.
Tel.: 416-551.
November 8-14-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 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.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
70/550- 3377.
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Mozaik

Márton napi libanapok és új borok
a szálloda éttermében november 5-14-ig.
Előételek
Libakocsonya
900 Ft
Ropogós libatepertő
citromos lilahagymával 1100
Libakolbász kerti zöldségekkel,
friss kenyérrel
1500
Egy szelet fűszeres roston libamáj
fokhagymás pirítóson
1300
Levesek
Libahúsleves apró macesz
gombóccal, tálban
900
Tejfölös libaaprólékleves 800

Főételek
Almával töltött egész liba ropogósra sütve köretével - 2-4 személyre
9900
Sült libacomb aszaltszilvás párolt
lilakáposztával, hagymás törtburgonyával
2700
Ludaskása - minden belevalóval
1400
Töltött libamell burgonyapürével,
birsalma kompóttal
2900
2 személyes Libatál - 1/2 liba sütve

káposztás cvekedlivel és labamáj
koronával ékítve
5900
Desszertek
Lúdláb torta
450
Birsalma kocsonya
450
Tarpai szilvalekvárral
töltött palacsinta
450
Újbor
ajánló a Wunderlich Pincészettől
Ha csak borozgatni kívánnak, libazsíros kenyeret adunk borkorcsolyának ajándékba.

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a betérő családos vendégeinket.
A főtér felújításának ideje alatt az étterem vendégeinek a szálloda mélygarázsa ingyenes!

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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Lovassport – Új nemzeti lovasprogram

Ismét lovasnemzetté a magyart
Az új nemzeti lovasprogramról
tartottak nyílt napot az Országházban az elmúlt héten, amelyen
azt vitatták meg az érdekeltek,
hogy az miként válhat a kormányprogram részévé, illetve
mit kell tenni ahhoz, hogy a lóágazat szerepe és tekintélye emelkedjen Magyarországon.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke hangoztatta: Magyarország ismét lovas nemzetté válhat, megvannak ehhez
az adottságok és lehetőségek is. Helyre
kell állítani azokat a feltételeket, amelyek ismét a magyar ember életének részévé teszik a lovat minden területen.
Ehhez nélkülözhetetlen az összefogás és
a cselekvés összehangolása - tette hozzá.
Lázár Vilmos, a Magyar Lósport
Szövetség elnöke elmondta: olyan programot kívántak alkotni, amely megvalósítható a gyakorlatban, mivel a lóágazatban van gazdasági potenciál, a sport,
az egészségmegőrzés és a turizmus része is lehet. Ehhez Lázár Vilmos szerint
helyre kell állítani az ágazat presztízsét
és tömegbázisát.

Bánki Erik (Fidesz), az Országgyűlés sport- és turisztikai bizottságának elnöke arról beszélt, hogy ahhoz, hogy a
nemzeti lovasprogram megvalósulhasson, főként infrastrukturális fejlesztésekre van szükség, emellett a lovaglás
tanítását be kell emelni az oktatásba és
képzésbe, továbbá meg kell változtatni
azokat a jogszabályokat, amelyek ma
akadályozzák például a lovas turizmus
fejlesztését. Ilyennek mondta a honatya
az erdőtörvényt.
Megemlítette, hogy ma hazánkban
mintegy 200 minősített lovarda működik, ebből négyes, illetve ötös - azaz jó
színvonalú - kategóriába tartozik 44. A
lovas turizmust pedig 4500 vendégágy
és mintegy 6500 ló szolgálja ma Magyarországon. A tanácskozáson elhangzott az is, hogy pillanatnyilag feleannyi
ló van, mint az uniós országok átlaga ezer főre számítva. Az országban ezer főre
vetítve 6, míg az unióban 12, Hollandiában pedig 27 ló jut. A hozzáértők szerint a lovak számát a nemzeti lovasprogram keretében rövid távon, legalább
meg kellene kétszerezni. A nemzeti lovasprogram a most készülő tízéves

Labdarúgás – Meccspótlás

Kiszenvedett döntetlen
Október 27-én pótolta az Erdőkertes ellen elmaradt mérkőzését a Gödöllői SK. A megyei
I. osztályú bajnoki meccsnek
hazai szempontból nagy volt a
tétje, ugyanis egy esetleges
győzelemmel a 11-ről a 7. helyre ugorhatott volna fel a GSK.
Nos, a találkozó nem úgy alakult,
ahogyan előzetesen eltervezte a Gödöllő, vagyis a nagy akarásnak, görcsös játék lett a vége. Az Erdőkerte-

siek ugyan számos esetben a szerencséjüknek is köszönhették, hogy már
az első félidőben nem kerültek hátrányba, de a kritikus időszakot átvészelve ők szereztek vezetést a 45. percben értékesített büntetőjüknek köszönhetően. A folytatásban tovább erőlködött a GSK, de sehogyan sem akart
összejönni a nyugtató gól, így igen izgalmasra sikeredett a hajrá. A küzdeni
akarás végül eredményesnek bizonyult és a 90. percben sikerült az

Sportpolitika – NSSZ és NEFMI tanácskozás

Visszakapja jogkörét a MOB
„A Magyar Olimpiai Bizottság
jövőre visszakapja összes jogosítványát“ – jelentette be kedden Molnár Zoltán, a szervezet
főtitkára a Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) és a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium (NEFMI)
közös, kétnapos tatai értekezletén.
„2005-ben az akkori kormányzat
gyakorlatilag minden jogkört elvont az
olimpiai mozgalomtól, alig dönthettünk valamiben. Ez teljesen megváltozik 2011-től.“ – hangsúlyozta.
Az új rendszerben a MOB határoz

az olimpiai felkészülés támogatásáról,
a klubok műhelytámogatásáról, az
utánpótlás-nevelésre fordítandó állami
forrásokról, a Gerevich-, valamint a
Bay Béla-ösztöndíjakról. Ezen kívül
különválasztják a versenyzők és az edzők támogatását.
Molnár Zoltán kiemelte: a jövő évi
támogatások bázisát az idei, immáron
a 700 millióval megemelt állami támogatás jelenti majd, az utánpótlásprogramokkal és az ösztöndíjakkal együtt
nagyjából 4,5 milliárd forint jut a versenysportra - mindezt a MOB fogja folyósítani.

Lovassport – Utánpótlás siker

Ifj. Lázár Zoltán remekelt
Október harmadik hétvégéjén ismét megrendezték a hagyományos, utánpótlás korosztálynak
kiírt nemzetközi díjugrató versenyt a Steinbecher család bécsújhelyi lovas komplexumában,
Ausztriában. Kilenc nemzet között 15 magyar lovas 18 lóval
próbált szerencsét.
A gyermek korosztály versenyeit
uralták a magyar fiatalok. Élete első
nemzetközi versenyén ifj. Lázár
Zoltán (a képen) győzedelmeskedett
a sárga Afroditéval a hibaidős versenyszámban, a nagydíjban pedig
ezüstérmet szerzett. Ujvári Barbara
a Karthago apaságú pej kancával,
Tháliával első két nap a második helyen zárt, míg egész éves kitartó válogatottbeli munkájának beteljesüléseként a debreceni Szladek Máté
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fergeteges összevetés után a 16 éves
Toll Arisztóval megnyerte a gyermek
korosztály nagydíját. Az édesapja
nyomdokaiba Ifj. Lázár Zoltán lépő fiatal gödöllői lovas cseh, osztrák, német
és szlovén díjugrató palántákat utasított
maga mögé.
-li-

agrárstratégia egyik fontos eleme lehet mondta a jelenlévőknek Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, aki jelezte, hogy a minőségi
vidékfejlesztés részévé kell tenni a megújított lótenyésztést, a lovas turizmust,
valamint a lovas sportot. A lóágazat része kell legyen az élhető környezet fenntartásának és a megélhetés biztosításának is vidéken.
V. Németh Zsolt, a vidékfejlesztési
tárca államtitkára azt kifejtette, hogy az
Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai között támogatást kaphatnak például azok a fiatal gazdálkodók, akik a
lovas ágazat valamely szegmensével
szeretnének foglalkozni, továbbá a vidékfejlesztési elképzelések megvalósításának sorában a mikrovállalkozások
számíthatnak ezen a területen kedvező
elbírálásra, ha megfelelő pályázatokkal
kívánnak többletpénzhez jutni.
Baranyai László, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója arról
beszélt, hogy a lovas ágazatban működő, például a versenyszervezéssel és
tenyésztéssel foglalkozó vállalatokat a
pénzintézet mint a tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezet konszolidálja. Ám
ehhez megfelelő programok szükségesek – tette hozzá.
(forrás: metropol.hu)

egyenlítés, ezzel mentett egy pontot
Lovrencsics László csapata és továbbra is a 11. helyen állnak 15 ponttal. Az
U19-es gárda sem bírt ellenfelével, ez
a meccs szintén 1–1-es döntetlennel
ért véget. Az ifisták jelenleg a 6. helyen állnak.
Pest megyei I. osztály, 6. fordulóból
elmaradt mérkőzés
Gödöllői SK – Erdőkertes 1–1 (0–1)
Gól: Lovrencsics Balázs
Pest megyei I. osztály U19
Gödöllői SK – Erdőkertes 1–1 (1–0)
Gól: Czuczor Attila
Az előrehozott lapzárta miatt a hétvégi mérkőzések beszámolóját a következő számunkban olvashatják!
Dr. Gémesi György, az NSSZ elnöke – aki előadást is tartott a konferencián – elmondta, fontos, hogy rendszeresen találkozzanak azok a sportszakemberek, sportdiplomaták, akik a
magyar sportélet meghatározó alakjai.
Gémesi kiemelte: a magyar sport táborában csakis az együttműködés lehet a sikeres jövő kulcsa.„Rajtunk múlik, hogy milyen lesz a jövő magyar
sportja, egy olyan átfogó stratégiára
van szükség, amely nem csupán a versenysportot taglalja, hanem a szabadidősportot, a diáksportot, az egyetemiés főiskolai sportot is. A Nemzeti
Sportszövetség a stratégiai partnereivel megfogalmazott 12 pont jó alapja
lehet egy ilyen stratégiának” – mondta
Gémesi György.
(forrás: NSSZ sajtó)

Focizz velünk és legyél Te is tagja a Gödöllői Bikák nagy
családjának!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás
labdarúgó szakosztálya várja 5-16
éves kor közötti, focizni vágyó
gyerekek jelentkezését. Versenyző
és nem versenyző korcsoportjainknak kimagasló szakmai munkát, versenyzési lehetőséget, az
egyesület bázisául szolgáló Táncsics Mihály úti sporttelepen kulturált körülményeket, valamint
partnerkapcsolataink révén előrelépést biztosítunk. Focizz velünk és legyél részese annak a
miliőnek, amit már több száz gyerek megtapasztalhatott és nap,
mint nap újra átél.
Érdeklődni:
+36/70-60-44-388!

Rögbi – Egy év alatt csúcson a hölgyek

Országos bajnok a Démonok
A Gödöllői Ördögök Rögbi SE san volt alkalom. Igaz, az edzéseket pánői „touch rugby” szakosztálya lya és öltöző nélkül, salakon kellett
országos bajnok lett, ezzel to- megoldania a csapatnak, ezek a tényevább öregbítve a gödöllői rögbi zők megnehezítették a felkészülési
egyesület hírnevét.
munkákat, de a lányok kitartása határAz október 24-én megrendezett orszá- talan volt.
gos bajnokság utolsó fordulójában a –Akkor elégedett a csapattal?
Kenéz Árpád vezette Démonok ma- – Igen, ki ne lenne az. Az utolsó fordugabiztos győzelmet arattak, ezzel meg- lóban a szokásos meggyőző és a külnyerték a három fordulóból álló ma- földi (osztrák, új-zélandi) bírók és edgyar bajnokságot.
zők által is sokat dicsért játékot nyújEgy év leforgása alatt értek fel a csúcs- tották a lányok. Ennek a stabilitásnak,
ra a hölgyek. A 2009 őszén alakult szak- kitartásnak és fejlődésnek köszönheosztályba a kezdeti létszám gyorsan tően megnyertük a három fordulóból
gyarapodott, ami elsősorban az újoncok álló országos magyar bajnokságot.
érdeme, akik mintegy megduplázták a A Gödöllői Démonok tagjai: Baklanocsapatállományt. Egy-egy edzésen már va Szandra, Bagyin Boglárka, Bálint
14-18 sportoló vesz részt, akik egytől Jeannette, Cseri Kata, Dajka Zita,
egyig SZIE hallgatók.
Dolezsai Anna, Éles Eszter, Falusi
Kenéz Árpádot, a csapat edzőjét Eszter, Kókai Brigitta, Major Borkérdeztük a sikerről és a csapatról.
bála, Novák Edina, Pósa Patrícia,
– Nagyon boldogok vagyunk, ez nagy Varga Lilla, Vásárhelyi Boglárka.
siker. Egy év leforgása alatt értük el ezt Edzők: Kenéz Árpád, Víg Gergő.
a remek eredményt, amely további si- Ügyintéző: Sándor Alexandra.
keres korszakot eredményezhet.
-ká– A bevezetőben már említettük, hogy igen nagy volt
az érdeklődés. Mi a titok?
– Nincs titok. Mindig is tudtam, hogy a lányok kitartóak
és, ha el akarnak érni valamit, akkor azt el is érik. Gyorsan nőtt a létszámunk, ami lehetővé tette, hogy a kupa utolsó fordulóján kevésbé fáradjanak el a játékosok, hiszen
cserelehetőségre folyamato- A Gödöllői Démonok

Futsal – Hazai sikerrel robog tovább a Gödöllő

Még hibátlanok a Bikák
Október 25-én játszotta második hazai mérkőzését a Gödöllői Bikák csapata az idei
NB II-es futsal bajnokságban.
A Gödöllő a Nagykáta együttesét fogadták a 4. játéknapon és nyertek magabiztosan
(7–4), ezzel továbbra is pontveszteség nélkül menetel Baranyai Pál csapata.
A meccs csoportrangadó is volt
egyben, ugyanis a remek játékoskerettel felvértezett Nagykáta (a forduló előtt még szintén száz százalékosak voltak) a magyar kupában is
szoros meccset tudott játszani a Gödöllővel (4–3), így minden jel arra
utalt, hogy jó meccset láthatnak a kilátogató nézők. Nos, a találkozó
igen eseménydús volt, de a vendégek, csak az első félidőben tudták
tartani a lépést a láthatóan más di-

menzióban játszó hazaiakkal. A fordulást követően már csak egy csapat
volt a pályán, és ha a helyzeteit jobban használja ki a Gödöllő, akkor a
vége sokkal simább is lehetett volna, mint a 7–4-es siker.
A három bajnoki pont tehát a Bikáknál maradt, ezzel négy meccset
követően, 12 ponttal, 37 rúgott és 7
kapott góllal természetesen vezetik
a tabellát a keleti csoportban. A következő játéknapon, a bajnokság 2.
helyén álló Monor vendége volt a
gödöllői csapat. Ez a találkozó lapzártánk után ért véget.
NB II., keleti csoport 4. forduló
Gödöllői Bikák – Nagykáta 7–4
(3–1)
Gól: Ughy Márk, Schrancz Balázs,
Szente Tamás (2), Kovacsics Károly, Vidák Balázs, Jenei Ottó
-ll-

Kézilabda – Eredménydömping

Két csapat a dobogón
Rég adtunk hírt a gödöllői kézisekről, amit most pótolunk.
A Gödöllői KC férfi csapata
az NB II. keleti csoportjában
az eddig lejátszott 7 fordulót
követően az 5. helyen áll 8
ponttal, míg az ifisták a 3. helyen állnak 10 pontot gyűjtve.
A megyei „A” csoportban vitézkedő hölgyek jelenleg a 2.
helyen állnak 11 ponttal hét
mérkőzést követően, míg a
Gödöllői Sport Klub férfi csapata szintén hét meccsen
van túl a megyei „B” csoportban. Ők az 5. helyet foglalják
el nyolc egységgel.
Eredmények:
NB II. keleti csoport:
Gödöllői KC – Vecsés 23:16 (ifi:
29:23); Füzesabony – GKC 20:15
(34:29); GKC – Mizse 25:25
(39:28); Albertirsa – GKC 21:27
(18:50); GKC – Eger 28:28 (34:40)

Megyei A csoport, nők:
Budakalász – Gödöllői KSC 24:35;
GKSC – Mogyoród 33:4; Jászárokszállás – GKSC 16:35; GKSC –
Salgótarján 27:27; Verőce – GKSC
21:27; Dunakeszi – GKSC 25:29;
GKSC – Göd 30:33
Megyei B csoport, férfiak:
Mogyoród II. – Gödöllői SK 13:25;
Taksony – GSK 22:31; GSK –
Aranyszarvas SE 20:27; GSK –
Ráckeve 26:21; Szigetszentmiklós
II. – GSK 27:20; Maglód – GSK
22:24; GSK – Örkény 21:34
-tt-
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

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

INGATLAN
* Eladó Gödöllő, Szent János utcában 3. emeleti, 2 szobás, 53 nmes, erkélyes, egyedi fűtésű lakás. Iá.: 11,5 M Ft. Tel.: 30/449-8342
* Gödöllőn teljesen felújított, magasföldszinti, 62 nm-es, 2
szobás erkélyes lakás. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó 44 m2-es, 1 szoba+1 hálófülkéssé
átalakított és felújított 4. emeleti lakás. Iá: 7,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn jó állapotban lévő, 37 nm-es, 1 szobás földszinti lakás. Iá:
6,9 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2 szobás, befejezés
előtt álló, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es telekrésszel eladó. Iá:
15,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros szélén, 780 m2-es telken épült, 80 m2es 2,5 szobás családi ház. Iá: 16 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
* ÁRON ALUL eladó Királytelepen jó állapotban lévő 85 m2-es
családi ház. 2 + fél szoba, konyha, kamra, tágas fürdőszoba wcvel, közlekedő. A telek 1063 m2-es, 24 m széles, örökzöldekkel
és gyümölcsfákkal beültetett. Iá: 18,5 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Eladó Gödöllőn 5 szobás, külön bejáratú, 2 generációs 150
nm-es felújított családi ház, központhoz közel. Telek mérete
830 nm. Ára: 32,8 MFt. Tel.: 30-684-5516.
* Sürgősen eladó 2 generációs 2 szintes, 3+2 félszobás, 2 nappalis kifogástalan állapotú családi ház 1000 nm-es parkosított
telekkel! Két külön bejárattal rendelkező ingatlan. Árengedménnyel: 35,9 MFt. Tel.: 30-684-5516.
* Gödöllőn az Antalhegyi részen 120 m2 lakóterületű, 5
szobás, kétszintes családi ház 500 m2-es telekkel. Iá: 20 mFt.
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! Kertvárosban 500 m2-es parkosított, panorámás telken eladó 110 m2 lakóterű, nappali + 2
szobás szinteltolásos családi ház kertkapcsolatos terasszal. Iá:
26,5 mFt. Érd: +3620/9194-870
* Gödöllőn frekventált helyen, panorámás dombon eladó 140
nm-es lakóterű nappali+4 szobás, kétszintes családi ház 540
nm-es telekkel. Iá: 26,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban teljesen felújított, nappali+2
szobás, 110 nm-es családi ház 700 nm-es telekkel. Iá: 26,5
mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Örökzöldekkel beültetett telken (880 m2), jó állapotban lévő,
100 m2 lakóterű, 2 nappali + 3 szobás szinteltolásos családi egy
90 m2-es, különálló, külön bejáratú épülettel, amely irodaként,
üzletként vállalkozás kialakítására alkalmas, esetleg lakás céljára
kialakítható. Iá: 32 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb részén, a Munkácsy
utcában 750 nm-es, parkosított saroktelken épült 110 nm
alapterületű, 3 szobás, bővíthető (40 % beépíthetőség) polgári
jellegű családi ház garázzsal. Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn Blaha városrészen 1500 nm-es telken, 2008-ban
teljesen felújított, nappali+1+3 félszobás családi ház, 2 külön
bejáratú (szoba-konyha-fürdőszoba) lakrésszel. Iá: 32 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Szadán 761 nm-es telken, jelenleg építés alatt lévő, 120 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás földszintes családi ház KEDVEZŐ ÁRON eladó. Iá: 20,9 mFt (burkolatok árát nem tartalmazza). FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn két külön lakrészből álló, 2 generáció együttélésére
is alkalmas, nappali + 4 szobás családi ház, az alsó szinten egy
91 m2-es, üzleti vállalkozás kialakítására is alkalmas helyiséggel. A házhoz dupla garázs és egy 65 m2-es melléképület
tartozik, telek 1042 m2-es. Iá: 42 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn 1200 nm-es telken központ közeli, 300 nm-es 2
generációs 7 szobás minőségi családi ház eladó. Az ingatlan vállalkozásra is kiválóan alkalmas! Iár: 57,5 MFt. Tel: 30-6845516. http://holdingatlan.eu

* Gödöllő belvárosának legkeresettebb részén, felújított, 170
m2-es, nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás elegáns belső
kialakítású, nyitott tornácos, polgári családi ház parkosított belső udvarral, borospincével, ásott kúttal, garázzsal. A telek
örökzöldekkel beültetett, ősfás. Iá: 45 mFt. Tel: 20/9194-870

* Gödöllőn 198 nm-es két generációnak is megfelelő 5,5
szobás dupla komfortos igényes családi ház, gyönyörű 108
1nm-es kerttel eladó! Iár: 63,9 MFt. Tel.: 30-684-5516.

* Eladó és kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim részére!
Köszönöm hívását. Tel.: 30-684-5516.

* Gödöllőn a régi és az új Fenyvesi részen építési telkek eladók.
Érd: FŐNIX Iroda +3620/9194-870

* Eladó 2-3 generációnak is alkalmas 246 nm-es, 3 szintes családi
ház 1000 nm-es telekkel Gödöllőn. Szintenként fürdőszobával és
konyhával. Óriási árcsökkenéssel az ára: 27 MFt. Tel.: 30-684-5516.

* ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült,
nappali + 3 szobás, 93 nm alapterületű földszintes családi ház
1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* Fiataloknak, időseknek és befektetésnek is kiváló! Gödöllőn
belvárosban új építésű 1 szobás lakás cirkófűtéssel már 9
MFt-ért kulcsrakészen elérhető. 20-772-2429

* Veresegyházon tó közelében, csendes környéken, 2 utcára
nyíló, akár 2 generáció részére is alkalmas, 2008-ban épült,
100 m2-es, földszintes családi ház. Nappali, 1 szoba, 2 félszoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba, garázs, 418 m2-es telek. Iá: 25,8
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Vácszentlászlón belül részben felújított, nappali + 2 szobás,
kétszintes ikerház-fél, 400 nm-es saját telekrésszel. Iá: 15
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Kartalon teljes körűen felújított, 140 m2-es családi ház, 90
m2-es tágas terasszal, kültéri medencével. 2 + fél szoba, nappali, nagy konyha (beépített, gépesített konyhabútorral),
fürdőszoba, wc, háztartási helyiség. Parkosított, 1100 m2-es
telekkel, 2 beállásos garázzsal. Iá: 19 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllő központjában családi okok miatt sürgősen eladó egy
4. emeleti, 65 nm-es lakás. Felújításra szorul. Iá.: 10,3 mFt.
Tel.: 30/2736-873.
* Gödöllőn 579 nm-es nagyon jó állapotú kúria eladó! Az
ingatlan befektetésnek is kiváló! Megtekintés csak telefonos egyeztetés alapján lehetséges. Ára: 128 MFt. Tel.:
30-684-5516.
* Kerepesen 3+1 félszobás 2005-ben épült klímás ikerház
eladó! 128 nm-es, dupla komfortos, minőségi kivitelezésű ház,
400 nm-es telekkel. Iár: 25,5 MFt. Tel.: 30-684-5516.
* ÁR ALATT eladó Gödöllőn 3 szintes, 142 nm-es, 4+1 félszobás, 3 fürdőszobás, klímás, jó állapotú családi ház 474 nmes telekkel. ÓRIÁSI ÁRCSÖKKENÉSSEL az ára: 25,9 MFt helyett
23,9 M Ft.! Tel.: 30-684-5516.

* János utcában 3szobás 59 nm-es erkélyes, jó állapotú konvektoros lakás eladó. 20-7722428
* AKCIÓ! Belvárosban 3szoba+nappalis, 2 fürdőszobás teraszos, mediterrán stílusú újépítésű gyönyörű ikerház 200nm-es
saját telekkel eladó. Kulcsrakész ár: 20MFt, 320 nm-es
telekkel rendelkező ikerház 22MFt, 20-772-2429
* Erzsébet krt-on eladó műanyag ablakos, felújított lakás 7,3
MFt 20-804-2102
* Egyetem téren parkra néző, erkélyes első emeleti 43nm-es
1,5szobás lakás saját tárolóval eladó Iá.10,9MFt 20-7722428
* Gödöllőn igényes, új építésű egyszintes 3szoba+nappalis,
garázsos dryvit szigetelt családi ház 600nm-es telekkel eladó
Kulcsrakész iár:33,9 M Ft 20-772-2429
* Jó vétel! Gödöllőn új építésű részen 1370nm-es építési telek
bekerítve eladó.Iár:14MFt 20-772-2429
* Árcsökkenés! Garázs-összekötéses ikerház emelt szintű
szerkezet kész állapotban 18,9MFt 93nm nappali+3szoba 207722428
* Palotakerten 1 szobás, felújított lakás, alacsony rezsivel
7,5 MFt 20-804-2102
* Kiváló áron, Ambrus közben 1+2félszobás 55nm-es tágas,
jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9 MFt 20-772-2429
* Újépítésű ház Szadán 3szoba+nappalis 800nm-es telken
eladó Iár:21,9MFt 20-772-2429
* Szadán ’93-ban épült 3szoba+nappali, garázs családi ház
1350nm-es gyönyörű telken eladó Iá:17MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
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* SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L. 53. -ban II. emeleti 2szobás,
déli fekvésű lakás park mellett, bútorral együtt is, jó tömbben!
Iár:9,3MFt 20-8042102
* Nagyfenyvesben 3 szoba+ nappalis, étkezős felújított cirkós ház
eladó szuper áron költözés miatt Iár: 19 MFt 20-772-2429
* Központi részen I.emeleti erkélyes lakás eladó Iár:10.9MFt
20-539-1988
* Alvégben 1015nm-es építési telek tulajdonostól eladó
Iár:12.8MFt 20-804-2102
* Alacsony áron juthat 1szobás felújítandó 34nm-es lakáshoz
Gödöllőn jó közlekedésnél Iá: 4,2MFt 20-772-2428
* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102
* Sürgősen eladó Nagyfenyvesben 3szobás ikerház
Iár:16,5MFt 20-8042102
* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás,
53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
* Készpénzes ügyfeleink részére keresünk eladó családi házakat, lakásokat, telkeket Gödöllőn és Szadán
WWW.GODOLLOIHAZ.HU Sápi Balázs 20-772-2429
* Kertvárosban panorámás 110nm-es családi ház eladó
26,5MFt 20-9447025
* Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 209447025
* Eladó panorámás széles 1800m2 építési telek 30% beépíthetőséggel Gödöllőn. Iá.:14,9MFt 20-9447025
* Újépítésű 40m2 üzlet eladó Gödöllő központjában. 20MFt
20-9447025
* Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő központjában BOMBA áron eladó. Ugyanitt egyedi penthouse lakás
16,7MFt.Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
* KIVITELEZÉS A LEGJOBB ÁRON! Kulcsrakész házépítés
180.000 Ft/m2, komplett dryvitozás anyaggal 4000Ft/m2, festés
900 Ft/m2, burkolás 2000Ft/m2. Villanyszerelés, riasztó ill. kamerarendszerek telepítése. Modern gépészeti megoldások akár
megújuló energiaforrásokkal. (20) 944-7025
* Kistarcsán 115m2-es, nappali +négy szobás, garázzsal rendelkező
ikerházi lakások eladók! Kulcsrakész Iár:25.5Mft (20) 539-1988
* Gödöllőn, Szőlő u.-ban felújított két és fél szobás, erkélyes, 2emi lakás eladó! Iár:15.5Mft. 20-539-1988
* Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó 55m2-es, két szobás harmadik
emeleti lakás. Iár.10.5Mft 20-539-1988
* Gödöllőn egyedi fűtéssel rendelkező, 3-ik emeleti erkélyes lakás,
két szobával eladó! Iár:10.7Mft 20/539-1988
* Gödöllőn, Alvégben 90m2-es családi ház felújított belsővel,
826m2-es telken SÜRGŐSEN eladó!!! Iár:21Mft!!! 20-539-1988
* HA GÖDÖLLŐN A KÖZPONTBAN KERES HÁZAT: Központtól néhány
percre 86 m2-es, 2 + 1 Félszobás önálló TÉGLAHÁZ, 760 m2-es rendezett telken, fúrt kúttal ELADÓ, és ha nem szereti a gázfűtést, akkor
a konvektoros fűtés mellett vegyestüzelésre alkalmas cserépkályha is
van. IRÁNYÁR: 26.500.000Ft. Tel.: 30-919-5960.
www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával szemben! Sorszám: 3650.
* ELADÓ JÁNOS utca KÖZELÉBEN magasföldszinti TÉGLALAKÁS!
52 m2-es, 2 Szobás, egyedi fűtéses, erkélyes, saját tárolóval rendelkező, azonnal költözhető lakás. IRÁNYÁR: 10.800.000 Ft.
HÍVJON: 06 (30) 919-5960 www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával szemben! Sorszám: 4517.
* Eladó ÚJ IKERHÁZFÉL egy HASZNÁLT ÁRÁÉRT! Gödöllőn a
Blahán, 80 m2-es, Nappali + 3 Hálószobás cirkó fűtéses, 2011-es
építésű tégla ikerházfél, külön bejáratú 270 m2-es telekkel, kulcsrakész állapotban eladó. IRÁNYÁR: 20.900.000 Ft. HÍVJON MA:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ – A nagypostával szemben!
Sorszám: 4630.

* Valóban tégla! ELADÓ FSZT-i téglalakás János utcában. 36 m2es, 1 szobás, 1,5 szobássá alakítható, gáz-, és vegyestüzelésű fűtés
lehetőséggel, saját pincével. IRÁNYÁR: 8.300.000 Ft. HÍVJON MA:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ – A nagypostával szemben!
Sorszám: 3526
* Gödöllőn a KERTVÁROS SZÍVÉBEN ÚJSZERŰ IKERHÁZFÉL
ELADÓ 115 m2-es, Nappali + 3 hálószobás ikerházfél, garázzsal,
cirkó fűtéssel, tárolóval, erkéllyel, és 260 m2-es rendezett telekkel.
Kiváló közlekedési lehetõségekkel. IRÁNYÁR: 39.900.000 Ft. Tel.:
0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával szemben! Sorszám: 4629.
* ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllőn az Antalhegyen! 90 m2-es, 3
szobás téglaház 800 m2-es telekkel, aszfaltozott utcában,
óvódától, iskolától és buszmegállótól néhány percre SÜRGŐSEN
ELADÓ! Irányár: 16.000.000 Ft. www.ingatlanvadasz.hu – A nagypostával szemben! Sorszám: 4619.
* Mintha az elsőn lenne, olyan magasan van! ELADÓ János utca
JOBBIK oldalán magasföldszinti téglalakás! 56 m2-es, 2 Szobás,
egyedi fűtéses, erkélyes, gyönyörű zöldövezetre néző lakás eladó.
IRÁNYÁR: 11.500.000 Ft. Telefonáljon: 06 (30) 919-5960
www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával szemben! Sorszám: 4569.
* Gödöllő KERTVÁROSÁBAN 60 m2-es, 2 + 1 Félszobás, cirkó
fűtéses SORHÁZI téglalakás, 720 m2-es telekkel, garázzsal és zárt
terasszal ELADÓ. IRÁNYÁR: 23.000.000 Ft. HÍVJON MA: 30-9195960. INGATLANVADÁSZ – www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 4614
* Felújítandó, de nem bontandó JÓ VÉTEL! ELADÓ Gödöllõn, az
ESZE TAMÁS UTCA KÖZELÉBEN 57 m2-es, 2 Szobás TÉGLAHÁZ,
800 m2-es ősfás telken. Kialakult környezet, jó szomszédok.
IRÁNYÁR: 12.800.000 Ft. Tel.: 30-919-5960.
www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával szemben! Sorszám: 4543.
* Gödöllő csendes részén KERESEK Nappali + 3 vagy 2 szobás
családi HÁZAT, 400-1200 m2-es telekkel, 36 MFt –ig. Sík telek,
aszfaltozott utca előny. Telefon: 0630-385-5569
* Eladó ingatlanokat keresek feljegyzett ügyfeleim számára: nappali +1; nappali+2 szobás lakásokat. Lehet panel és gázkonvektoros
is, 8-13 MFt-ig. Tel: 30/213-2885 tothne.agi@mareco.hu
* Gödöllőn, Kampis Antal téren új építésű lakások és kocsibeállók
eladók! Tel: 30/946-7702
* Peresben egy 1080nm és 1180nm-es telek eladó közel a buszfordulóhoz. Befektetésnek is kiváló. Érd: e-mail:
h74sanyi@citromail.hu vagy +447838599970-s telefonszámon.
* 822 nm-es TELEK ELADÓ Gödöllő, Veres Péter u.18/A.sz. alatt
16,48MFt-ért. Víz a telken, teljes közmű az utcában. Ugyanitt családi ház is eladó 36MFt-ért. 30/9528-228 Pál.
* Gödöllő legcsendesebb háza! Babati út 28.sz.alatti 830nm telken
új építésű, 179nm földszintes, legkorszerűbb technológiával épült,
extra energiatakarékos, eladó. Burkolat igény szerint. 30-9355-737
* Eladó Gödöllőn Zöld óvodától, új iskolától 2percre 90nm-es, nappali + 3szobás felújított családi ház melléképülettel, pincével,
1600nm-es rendezett telken. Iár:19,9MFt. 06-30/385-7372
* Gödöllőtől 15 km-re 2 szintes családi ház sürgősen eladó. Iár:
16,7M Ft. Tel: 0670-271-7378, 0630-771-5794
* Eladó Turán vasútállomáshoz közel felújítandó, beköltözhető 80
nm-es családi ház 300 nöl telekkel. Gázkonvektoros, csatornás. Iár:
7 millió Ft. Érd: 06/209-352-152
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* Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2 félszobás erkélyes, konvektoros, 69 nm-es, téglaépítésű, 2.emeleti lakás beépített bútorokkal
és konyhai gépekkel. Iár:15MFt. 0630-483-3022, 0630-384-2587
ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 4 lakásos társasházban földszinti és 1. emeleti, 120 m2 alapterületű, nappali + 2 szobás, újszerű állapotú lakás, teremgarázzsal. 120 eFt+rezsi/hó. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086
* Gödöllő központjában KIADÓ 44 m2-es, 1+fél szobás, teljesen felújított lakás. Iá: 50Ft+rezsi/hó. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086
* Kiadó igényeseknek felújított egyedi mérős 1 szobás III.emi lakás az Erzsébet krt.-on szuper áron 35 Eft-ért +rezsi, illetve
János u.i 1 szobás, konvektoros, erkélyes lakás
45EFt/hó+rezsi. 2 havi kaució szükséges: 20-772-2429

* Gödöllőn 3 szoba, nappalis ikerház 2 fürdőszobával, terasszal,
fedett kocsibeállóval tulajdonostól eladó. 300-s telek, teljes
közmű, új ovi, iskola, busz közel. 22MFt. 70/224-7052
* Gödöllőn, Isaszegi úton 2 telek (1477+1406nm) 2 családi
házzal (100+180nm) és egy egyéb 80nm lakórésszel egyben
vagy külön-külön is eladó. Több generációnak és telephelynek is
kiváló. Parkosított kert kúttal, aszfaltozott bejáró, betonozott
udvar, 3 autónak fedél, teljes közmű. 06-20-921-6974
* Gödöllőn IPARI INGATLAN ELADÓ. 3391nm, három telek,
1100nm 3szintes tégla épület. Raktárak, irodák, szociális
létesítmények. Betonozott udvar rakodási rámpákkal. Bérlővel
vagy nélküle is. 06-20-921-6974
* 2 és fél szobás, hálófülkés, tetőtéri, Fácán sori lakás örök
panorámával, garázs vásárlási lehetőséggel eladó. Iár: 19,5 MFt.
Beépített konyha, fürdőszoba, gardrób. Érd: 0620-320-4023
* Eladó Gödöllő központjában 1 szobás, felújított, klimatizált,
földszinti panellakás beépített konyha- és előszobaszekrénnyel.
8 MFt. Érd: +36-20-220-2499
* Gödöllő Palotakerten földszinti egyszobás, redőnyös, déli
fekvésű, szabályozott fűtésű, jó állapotú lakás eladó. Tel: 0628-421-619, 06-70-406-2064
* Gödöllő belvárosában a Kőrösfői utcában eladó két utcára nyíló
családi ház, kedvező áron. (3 szoba, pince, garázs, egy kellemes
hangulatú belső udvarral.) Érd: 06-28-430-348
* Eladó Aszódon, Fesztivál téren 120 nm-es, 4 szoba +nappalis, 2
fürdőszobás, tetőtér-beépítéses új ikerház! Dryvit hőszigetelés,
garázs. Aszfaltos út. 23,4MFt. 06-309-645-920
* Gödöllőn zöldövezetben, csendes helyen, másfél szobás, felújított,
konvektoros, egyedi vízórás 3. emeleti lakás áron alul, sürgősen
eladó. Óvoda, iskola 5 percre. 0620-3946-722
* Kihagyhatatlan ajánlat! Gödöllőn Kertvárosban 1092nm-es
telken 154nm tetőteres lakóház: 3szoba, nappali, étkező,
garázs, pince, udvar, kert terasszal, gáz +vegyestüzelés eladó.
Iár:49,9MFt. 30/3900-951

* Eladó Szt. István téren 2. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
felújított lakás. Ár: 12,3 MFt. Érd: 30/355-8020
* ZSÁMBOKON, Pest közelében eladó 2 szobás karbantartott,
gázfűtéses családi ház rendezett 300 négyszögöles telekkel.
Iár: 7,7MFt. Tel: 06-28-462-132
* KERESÜNK Gödöllőn TELKET 8MFt-ig, vagy KERTES HÁZAT
18MFt-ig óvoda, iskola közelében, csendes, kisforgalmú
utcában. Tulajdonosok hívását várjuk. 20/250-7047
* Gödöllő Palotakerten 62 nm-es 2 szobás, erkélyes tehermentes
öröklakás szabályozható fűtéssel, azonnali beköltözéssel, családi
okokból eladó! Iár:10,9MFt. Érd: 20-230-1343
* SZŐLŐ utcában eladó egy 69 nm-es, nagy erkélyes, konvektoros, 1+2 félszobás, teljesen felújított lakás beépített konyhabútorral. Iár:14,9MFt. Tel: 06-70-941-3288
* Eladó két szoba +étkezős 80nm-es családi ház 980 nm-es
telken Máriabesnyőn. Ir.ár: 16,5MFt. Tel: 20/669-2655
* Eladó földszinti lakás Gödöllő központjában: 44 nm, egyedi
gázfűtés, alacsony rezsi. Irodának és üzletnek is alkalmas. Tel:
06-28/421-707
* EGYETEMI lakóparkban 61nm-s lakás eladó. Földszinti, kétszobás, erkélyes, nagy tárolókkal. Egyedi fűtés. Egyetem, posta,
gyógyszertár, orvosi rendelők, vasút, HÉV végállomás közel.
Kultúrált, parkos, erdős terület. Iár:13,9MFt. 0630-385-7372
* Lakás eladó az egyetemen. Első emeleti, kétszobás 59nm.
Felújításra szorul, egyedi fűtésű. Iár:14,5MFt. Tel: 0670-291-2992

* 2,5 szobás Kastélyparkra néző igényesen felújított, bútorozott lakás klímával, riasztóval és költségosztós fűtéssel
hosszútávra kiadó. Érd: 20-9344-135
* Gödöllő központjában két szobás, első emeleti, erkélyes nem
panellakás bútorozatlanul hosszútávra kiadó. Érd: esti órákban
30/852-6867
* Külön bejáratú szoba-konyha, fürdőszoba szigetelt
téglaépületben, külön gázórával, 2 személy részére ATTILA
utcában, ill nőknek külön szobák, közös konyha kiadók. Busz
közel. Tel: 30/581-3827
* 1 szobás lakás nagyon alacsony rezsivel hosszútávra kiadó.
Tel: 70/451-4323
* Blahán, zöldövezetben 65 nm-es, 2 szobás, panorámás,
tetőtéri lakás külön bejárattal, garázzsal hosszútávra kiadó.
60ezer Ft +rezsi +2 havi kaució. 30/948-6151
* Gödöllőn, Palotakerten távfűtéses, 2szobás, 61nm-es lakás
bútorozottan, felújított állapotban, azonnal költözhetően kiadó.
Egyedi fűtés, víz, villanymérés. 50.000,-Ft +2havi kaució.
(Közös költség 3.000,-Ft.) 70/315-3632
* Gödöllő központjában egyszobás bútorozott, felújított, felszerelt lakás kiadó. Tel: 20/248-0001
* Kiadó a Szabadság téren 2. emeleti 2,5 szobás, bútorozatlan
lakás. Kéthavi kaució szükséges. 50.000,-Ft +rezsi. 70/517-1370
* Gödöllőn, Blahán, zöldövezetben 80nm-es, panorámás,
bútorozott, kandallós, tetőtéri lakás külön bejárattal, két kocsibeállóval, terasszal kiadó. Rezsivel együtt nyáron 105.000,-Ft,
télen 130.000,-Ft. Kauciót nem kérek. 06-70-556-8381

* Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben 900m2–es telken 150m2
felújított családi ház, gondozott kerttel, öntözőrendszerrel, dupla
garázzsal eladó. A telek két utcára nyílik, a háznak két különálló
bejárata is van, kétgenerációs házként is használható. Iár: 35 M Ft
Érd: 06/70-604-4403, 06/30-469-6721

* Gödöllői zárt lakóparkban 75 nm-es lakás hosszútávra
igényes bérlőnek kiadó. AZONNAL KÖLTÖZHETŐ. Érd: 0620413-1031

* TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó egy 1992ben épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás nyaraló a
strand közelében. Érd: Végh Tamás - +36-70-333-1362

* Gödöllőn, Blahán egy szoba, konyha, tusoló bútorozva, külön
mérőórákkal kiadó. Max. 2 fő részére. Ár: 30.000,-Ft +rezsi.
Tel: 20/5868 444

* Gödöllőn a Komáromi utcában kétszobás, összkomfortos ház
kiadó. Érd: 28/414-093, 30/613-1280

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Kertvárosban, közel a központhoz,
715 nm-es parkosított telken 360 nm-es,
szinteltolásos nappali+3 szobás családi
ház (garázzsal, borospincével, mosókonyhával, kondi szobával, hatalmas
fedett medencével) eladó. Iá.: 55 mFt.
* A Kertvárosban, 2 szobás, 68 nm-es,
részben felújított családi ház gondozott
718 nm-es telken (díszfák, ásott kút)
garázzsal, 68 nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas szuterénnel eladó.
Irányár: 23 mFt.
* A Kertvárosban, a központhoz közel
150 nm-es, 3 szobás, felújított családi
ház garázzsal 720 nm-es telken eladó.
Irányár: 24,5 mFt.

* A Kertvárosban, nappali +7 szobás, 2
szintes, kétgenerációs, felújított, családi
ház, 3 férőhelyes garázzsal 850 nm-es, parkosított telken sürgősen eladó. Iá: 36 mFt.
* A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2 szobás, felújított, hangulatos
családi ház 550 nm-es, ősfás saroktelken sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.
* Kertvárosban 450 nm-es, nappali+6
szobás családi ház 3600 nm-es telken,
garázzsal, sok extrával (klíma, riasztó,
locsoló rendszer, elektromos kapu,
automatikus kerti világítás, járdafűtés,
kerti pavilonok stb.) eladó. Iá.:150 mFt.
* A Királytelepen 240 nm-es, 3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú családi ház, szép gondozott, 506 nm-es
telken eladó vagy 2 szobás családi
házra és 1+2 fél szobás lakásra cserélhető. Irányár: 26 mFt.
* Az Öreghegyi utcában 1976- ban
épült, kétszintes, 250 nm-es felújítandó
családi ház 1652 nm-es telken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
* A Nagyfenyvesben nappali+4
szobás, 174 nm-es, részben felújított
családi ház 900 nm-es telken eladó
vagy budapesti kisméretű lakásokra
cserélhető. Iá.:27 mFt.
LAKÁSOK:
* A Kör utcában 3. emeleti, 69 nm-es,
amerikai konyhás, 1+2 fél szobás,
kiváló elrendezésű, erkélyes, felújított,
egyedi fűtésű lakás eladó. Iár: 13,9 mFt.
* A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti,
téglaépítésű, egyedi fűtésű társasházi
lakás, telekrésszel sürgősen eladó.
Irányár: 18,5 mFt.
* A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.
* A belvárosban nappali+3 szobás,
amerikai konyhás (2. emelet+tetőtér),
az udvaron ponyvagarázzsal, nagy
terasszal eladó. Irányár: 22 mFt.
* A belvárosban 2004-ben épült, földszinti, 60 nm-es, nappali +1 szobás,
igényes lakás (hatlakásos társasház
csendes hátsó részén), beépített
bútorokkal, extrákkal, gépkocsi beállóval eladó. Iá: 23,2 mFt.
* A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
* A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, francia erkélyes, felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 8,7 mFt.
* A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,
7. emeleti, kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel)
eladó. Azonnal költözhető. Iá: 11,9 mFt.
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* Gödöllő Munkácsy utcában 1 szobás, berendezett, felújított lakás hosszútávra kiadó havi 45.000,-ért, egy havi előleg szükséges. Tel: 20/447-3391
* Kertes háznál, külön utcai bejárattal rendelkező 1 szobás,
konvektoros lakás alacsony rezsivel kiadó. 1 havi kaució
szükséges. 0620-526-7443
* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es lakás 40 eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 20-3539492
* Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes
családi házban, külön bejáratú 50 m2-es összkomfortos
lakás kiadó. (Kábeltévé, Internet.) Albérleti díj +2 havi kaució. Tel: +36-20-914-2007
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* GARÁZS kiadó, (eladó): az egyetemi lakótelepen, felújított
téglagarázs. Tel: 0620-80-28-451
* Gödöllőn, frekventált helyen 43 nm-es utcafronti üzlethelyiség kiadó. Tel: 20/913-9769
* Gödöllő Dózsa György úti társasház zárt parkolójából nyíló
21 nm-es GARÁZS ELADÓ. Iár: 165.000,-Ft/nm. Tel:
0620/946-2210
* Iroda kiadó Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nm,
első emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 818-ig 06-28-430-209
* 50 nm-es üzlethelyiség a Kossuth Lajos utcában irodának
is kiadó. Tel: 06-309-617-621

* Kiadó Gödöllőn, palotakerti lakótelepen 1 szobás,
csendes, parkra néző berendezett lakás. Bérlet díj: 50.000,Ft. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-485-7649

ÁLLÁS

* Gödöllőn külön bejáratú családi házban saját berendezett
szoba kiadó (akár több személynek is). TV, Internet,
kábeltévé, közös konyha, fürdő +WC. 35EF + alacsony rezsi
(Tesco 5perc). 0670/542-5509

* Gépjármű márka szervíz, gödöllői munkahelyre autószerelésben és villamossági szerelésben egyaránt jártas
munkatársat keres! Érdeklődni hétköznap, 09:00-tól 17:00ig, a 06-30-221-0687-es telefonszámon lehet.

* Gödöllőn HÉV végállomástól 2 percre családi házban külön
bejárattal kis szoba konyhás, összkomfortos lakrész teljesen
berendezve kábeltévével 30e Ft +rezsiért kiadó. 20-9150-341

* Gödöllői vendég látó helyre fiatal pultos-felszolgáló hölgyet keresünk. Érd: 06 70 312-5965

* Ingatlanirodánkba keressük megbízható és jó kommunikációs készséggel rendelkező leendő kollégáinkat! Gyakorlat
előny, de nem feltétel. E-mail: holdingatlan@gmail.com, Tel.:
30-684-5516, 06-20-555-5772.
* Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalonunkba keresünk férfi-női fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194870 -es telefonszámon lehet.
* OPEL GAÁL MÁRKASZERVIZ gödöllői szervizébe kollégákat keres az alábbi munkakörök betöltésére: autószerelő, karosszéria lakatos. Gödöllő és közvetlen
vonzáskörzetéből. Jelentkezni lehet önéletrajzzal: opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Rét u. 18.
* Adminisztratív munkakörbe keresünk talpraesett
egyetemista munkatársat! Főnix Kft. Tel: 0620-337-2775
E-mail: fonixfonix@invitel.hu
* A november 2-án Gödöllőn újra megnyíló NEOFORM Kondi
és Fitness terem személyi edzőt keres. Jelentkezni e-mailen
lehet neoform@gmail.com címen.

* Kiadó Gödöllő Fenyves részén hosszútávra egyszobás,
összkomfortos, bútorozott családi ház igényesen felújítva.
45.000,-/hó +rezsi! Tel: 0620-3280-438

* KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ diplomás nyelvtanárokat keres ÚJ BELVÁROSI ISKOLÁJÁBA minden
nyelvből. www.katedra.hu Telefon: 06-20-984-5070
* Gödöllőn, iskola, óvodával szemben Missy
Szépségszalonba fodrász szék bérbe adó nagyon korrekt
áron, masszőr szoba kiadó. Műkörmöst felveszek.
Kozmetikust pedig vendégkörrel, nagyon korrekt
feltételekkel. 06-30-247-6718
* Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon (Szt. Imre u.10.
R&R Haj és Test) keres munkájára igényes FODRÁSZT és
KOZMETIKUST. Érd: 06-20-3304-266 Brazda Réka
* Mérlegképes könyvelő munkatársat keresünk! Önéletrajzokat fényképpel, telefonszámmal, név megjelölésével az
alábbi e-mail címre kérjük: adoinfo@invitel.hu
* Egészségügyi vizsgálat szervezésére telefon-marketingest keresünk. Tel: 0630-5151-454

* Kiadó Gödöllő csendes részén kétszobás családi ház
bútorozottan, cirkófűtéssel, terasszal, kis udvarral
hosszútávra 55.000,-Ft/hó +rezsi! 0630-464-7797
* Gödöllőn Kossuth Lajos utcában 3. emeleti, 2 szobás, 55
nm-es lakás hosszútávra kiadó. Érd: 0670-243-1861
* Gödöllőn, Központban, családi házas övezetben különálló
1szobás, am. konyhás, összkomfortos lakás, amely garázs
és kertkapcsolatos, csendes, kellemes környezetben dec.1-i
költözéssel kiadó. 30/307-7314
ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉG! Gödöllőről vagy a
város vonzáskörzetéből, legalább érettségivel rendelkező
munkatársakat
felveszünk
tanácsadói munkakör
betöltésére. Barátságos környezetet, kezdő anyagi támogatást, ingyenes képzést ajánlunk fel. Jelentkezni lehet: 0630-768-58-52

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

* Gödöllő belvárosába, a Mini Szalonba fodrászt, körmöst
felveszünk. Tel.: 30/962-5194

* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.

* A gödöllői LaValette étterembe beugrós konyhalányt
keresünk, szakképzett cukrász előny. Tel.: 20/315-0951,
28/430-030

* Gödöllőn, a belváros közepén minden igényt kielégítő körpanorámás, új építésű exkluzív 120 nm-es iroda hosszútávra
kiadó. Tel: 0620-9-443-356
* Gödöllőn a Városközpontban 35 nm-es bolthelyiség kiadó,
illetve 45 nm-es üzlethelyiség eladó! Tel: 0670-585-7435
* Petőfi téren, utcafronton új, 42 nm-es üzlethelyiség
eladó! Illetve Városközpontban, emeleti, jelenleg ügyvédi
iroda berendezéssel együtt bérbeadó! Más tevékenységre is
alkalmas. Tel: 06/309-509-841
* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ (konyhával, riasztóval, ráccsal felszerelve)! Irodának
és fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508
* RAKTÁRAK ÉS IRODÁK KIADÓK Gödöllőn, a Repülőtéri
úton. Érdeklődni: 06-30-9519-566

* Szakmunkás végzettséged van, és állást keresel? Gyere
hozzánk dolgozni gödöllői munkahelyre, csomagoló
munkakörbe! Felvétel: Gödöllő, Tura, Hatvan, Aszód, Isaszeg,
Veresegyház, Bag, Pásztó, Palotás, Kartal településekről!
Jelentkezni: 30/920-7108, 30/243-6669
* Gyermekek ill. idősek felügyeletét dajkaképzettséggel,
idősgondozói gyakorlattal leinformálható, megbízható fiatalasszony vállalja. Tel: 70/314-4394
* Szórólap terjesztésre munkatársakat keresek Gödöllő
területére, hetente átlagban 3-4 nap, napi 5-6 óra munka.
Tel: 06-20-515-3299
* VILLAMOSSÁGI SZERELŐ. Gödöllői, mezőgazdasági
automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres állattartó technológiák villamossági szerelésére, szervizelésére
hazai és külföldi projektekhez. A munka esetenként tartós
távollétet igényelhet. Feltételek: - kommunikációképesség
angol nyelven, - jogosítvány, - vezérléstechnikai és villamos
ismeretek. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ:
+36(28)510-985
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Gödöllői Szolgálat
* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30-202-0050
* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: +3630-333-9201
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094
* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: +36-20-4-359-650
* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 0630/508-1380
* TETŐSZERVIZ. Azonnali hibaelhárítás, tetőjavítás, bádogozás. Tel: 70/949-7007

* Idősgondozást akár 24 órában is vállalok Gödöllőn és
környékén. Tel: 0630-2600-503
SZOLGÁLTATÁS
* Őszi pedikűr AKCIÓ! PÁRBAN JOBBAN MEGÉRI! 2 vendég
egyidejű kezelése esetén –10 % kedvezményt kap a
lábápolás árából! Az őszi időszakban is szüksége van a
kényeztetésre, lába felfrissül és puha lesz már az első alkalommal. Hívjon bizalommal! Tel.: 30-851-8763
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
* Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöllőn! Ára: 17,500 Ft.
Érd.: Szabó Imre 06-70-623-1977.

* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható.
Női hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek
hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal! +36-70-280-2276
* Tartós lézeres szőrtelenítés, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, gyermek és felnőtt ultrahang, biorezonancia, allergia vizsgálat, üzemorvos. Várjuk szeretettel magánrendeléseinken, a Santemed klinikán, Gödöllőn. 28/516-530
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítészeti munka alkalmanként,
rendszeresen földmunka, lakatos munkák, bármilyen kerítéskészítés, javítás, festések. Csapadék víz elvezetés, lambériázás,
tetőjavítás, kőműves munkák, fakivágás. 30-402-7276
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20-9527-289, 28-476-229

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu

* GALÉRIA ÜZLETHÁZ SZÉPSÉGSZALON Szabadság tér 27.
Pedikűr, műköröm építés: Barbara 20-576-8097. Fodrászat:
új vendégeknek kedvezményes, rövid női hajvágás 2200,-Ft,
hosszúhajfestés, vágás 4500,-Ft. Lilla 30-430-5195.
Hajhosszabbítás, afrofonás: Vera 30-470-9398

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés.
+36-70-2479072,
+36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu

* KANDALLÓVARÁZS Ha meleg otthonra vágyik!
KANDALLÓK, CSERÉPKÁLYHÁK, SPARHELTEK KERTI
GRILLEK szaküzlete. 2100 GÖDÖLLŐ, Blaháné út 15.
WWW.KANDALLOVARAZS.HU Tel: 28-413-433, 20-5988-331

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473 Köszönjük bizalmát!

* MASSZÁZS Gödöllőn! Frissítő, revitalizáló, izomlazító
masszázs (svéd), mely csökkenti a stressz hatását. Jöjjön el
és kapcsolódjon ki, relaxálódjon egy kicsit! Tel: 0630-4260640 Szeretettel várom Önt!

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
+36-30-302-4622. www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli
kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +36-209370-199
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +36-20423-4828, www.interiortrans.hu
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. 20-9-177-555
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel:
+36-30-9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 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
* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777

* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás, benőtt köröm, szakszerű kezelése, ápolása.
Talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! Bárándi József 20-532-7275
* ÉLŐ VÉRCSEPP ANALÍZIS orvosi konzultációval, véroxigénszint méréssel. Ár: 10.000,-. Tartja dr. Joó Péter
igazságügyi orvosszakértő. Bejelentkezés november 13-ra
0630-823-5106. Gyógymasszázs, lávaköves masszázs,
alakformáló cellulit masszázs stb. ETI-ben végzett gyógymasszőrtől. Bejelentkezés: 0630-626-5996. Hypoxi Tréning
10 alkalom 12.000,-. Infraszauna jáde köves masszázságyon 10 alkalom 12.000,-. Gödöllő, Kossuth L. u. 11. Az udvarban ingyenes parkolási lehetőség biztosított.
* Fogyás éhezés nélkül! 10 nap alatt 4-10 kg fogyás – Kínai
tradicionális masszázzsal (MIAOMEI) –csökken a vérnyomás, javul a keringés, zsírégető, feszesítő (hozzátartozó
étrend kiegészítőkkel). -Gyógy, frissítő, fogyasztó
kezelések.- Karácsonyra lepje meg szeretteit bérlettel,
ajándékutalvánnyal! Dell’Edera Márta okl. gyógymasszőr
06-70-522-4063 (Kossuth L. u. 24-26.)
* LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS, tetőfelújítás, nonstop
hibaelhárítás, stb. GARANCIÁVAL. Tel: 06-30-294-2004
* KERTGONDOZÁS télen – nyáron, futárszolgáltatás,
bevásárlás, idősek szállítása, stb. 06-70-222-0321
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: +36-30-386-4456
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban
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végett. Készíthető belőle leves, püré is, de
én azt kedvelem leginkább, amikor
egészben kerül a sütőbe. A sült csicsókát a
héja összetartja, ám belül gyakorlatilag
megolvad, íze a gesztenyéhez hasonlít.
Népszerű még chipsként, olajban vékony
szeletekben sütve, fűszerezve.

Földbe rejtett kincsek
A gumók, gyökerek a földben sokkal
tovább ellenállnak fagynak, esőnek.
Ám mivel a földbe vannak, sokáig nem volt
illő fogyasztani, hiszen a földalatti világ az
ördögé… Az időjárás és a háborúk tarolása
azonban rákényszerítette az éhező
embereket, hogy megkóstolják a krumplit,
paszternákot, csicsókát, feketegyökeret.
Boltokban ma sem kapni az utóbbiakat,
pedig az új (régi) ízek keresése fókuszba
állította őket. Nem utolsósorban azért, mert
igen egészségesek, a sok inulin tartalom
miatt cukorbetegeknek szinte gyógyszer.
További ok, a vegetáriánus kínálat
szélesítése (90 napos diéta ételválasztékát
is nagyban színesíti).
Paszternákból
például kiváló ’vega’ steaket tudunk
készíteni.

Nemrég szép csicsókát kaptam, csupa nagy
gumó, még hámozni sem nehéz. Ez is az
Újvilágból jött a krumpli mellett. Akként
lehet ezt is használni – habár a néni, akitől
vettem nyersen fogyasztja. A nyers csicsóka rágcsálása az édességkedvelőknél
kiválthatja a nassolást, édes íze és az agyi
éhközpontra gyakorolt nyugtató hatása

* Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás, izületi bántalmak,
derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.: 70-701-9510.
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: +36-20-2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.
* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
+36-30-9229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: +36-20-9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98

A paszternákot édesanyám kertjében
neveltük. Homokba vermelve hónapokig
kitart. (Úgy lehet megkülönböztetni a
fehérrépától, hogy ennek a teteje, ahonnan
a zöldje kinő, homorú.) Sültek mellé kiváló
köret, ám önállóan is megállja a helyét.
Párolva alkalmazzuk, ezt követően ki is
ránthatjuk – ajánlott hozzá a tartármártás.
Kiválóan mennek hozzá az erős ízű sajtok.
Egyedi pástétomot készítettem belőle: 10
percig főzni, majd szitán áttörni. Összekeverni sóval, borssal, vajjal, kanálnyi tartárral, kávéskanál mustárral. A végén egy
csokor petrezselymet vágjunk bele,
szárastól, vagy kis zeller levél apróra
vágva. Vastagon pirítósra kenve, sós rudat
belemártogatva finom vendégváró, avagy
előétel. Ha nem kapunk paszternákot,
fehérrépából ugyanezt megvalósítható,
csak kicsit markánsabb lesz az íze, igaz ez
nem az én íz világom. Ezekhez a zöldségekhez zöld ízű borok illenek, mint
például a sauvignon blanc, amelynek már
az illata is ilyen színű…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

* MŰKÖRÖMÉPíTÉS! Féléves tapasztalattal, kedvező
árakkal vállalok zselés körmök építését az Ön otthonában,
akár hétvégén is! Minőségi alapanyagokkal: Crystal Nails
termékekkel dolgozok! Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
* ÉPPEN ELÉG KÖLTSÉGET JELENT BEIRATKOZNOD EGY
NYELVTANFOLYAMRA ÉS A TANKÖNYVEKRE MÁR NEM
SZÍVESEN KÖLTESZ? IRATKOZZ BE NOVEMBER 12-IG
BÁRMELY CSOPORTOS NYELVTANFOLYAMUNKRA ÉS A
TELJES TANKÖNYVCSOMAGOT AJÁNDÉKBA KAPOD! EZ AZ
AJÁNLAT KIZÁRÓLAG NOVEMBER 12-IG ÉRVÉNYES! CSOPORTOS NYELVTANFOLYAMOK TANDÍJA 29 000 FORINT.
STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVOKTATÁS. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - TELEFON: 0620 216 62 40,
WWW.STUDIOONLINE.HU

* MATEMATIKA, INFORMATIKA, PROGRAMOZÁS oktatást
vállal programtervező matematikus. Tel: 0670-221-7340

ADÁS~VÉTEL
* AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) +36-20-94-58-766, 06-28-611-728
* Eladó 3 éves Dunaferr radiátor, dupla, 600x1600-as,
fekvő. Érdeklődni a30/399-1729-es számon.
* Eladó egy 6 személyes teakfa étkezőgarnitúra. 80x150es asztal. Dió színű. Ár: 210 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399.
* Toprider etetőszék, almazöld, kifogástalan állapotban
eladó. Ár: 10 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.
* Stokke babakocsi zöld színben (fiúnak-lánynak egyaránt
használható)
kifogástalan
állapotban
eladó
(www.stokke.com). Ár: 150 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: +36-28-412-230
* Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák
eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L:
8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel: +36 (20) 32-99-695

* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek
részére egyaránt, 560 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)
* KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ - Egyéni és csoportos
nyelvtanfolyamok a belvárosban- Gödöllő, Kossuth utca 24.
TELC nyelvvizsga felkészítés és nyelvvizsgahely.
www.katedra.hu Telefon: 20-984-5070 (F.ny.sz.:13-0027-05)
* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak,
folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni szeretne
egészségéért, várjuk! Érd: 06-20-544-8021
* ETI vizsgára felkészítő egészségügyi és természetgyógyászati modul, valamint fülakupunktúrás addiktológia tanfolyam indul novemberben. Érd: Tóthné Kis Viola tanár, ETI
szakértő, vizsgáztató. 06-30-23-185-32, www.belina.hu

* AKÁC ill. TÖLGY tüzifa eladó gurigázva. 2100,-Ft/q az
akác, vagy 2000,-Ft/mázsa a tölgy. Az ár tartalmazza a
kiszállítást is. Tel: 0620-624-2730
* TÜZIFA OLCSÓN ELADÓ. Nyárfa méterbe (raklap, deszka,
bútorlap, gerenda darab, tetőléc, szöges és nem szöges vegyes) méretre vágva, darabolva, kiszállítva 1250,-Ft/q eladó
Gödöllőn. 06-30-232-1060

EGYÉB
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
* Nagyon szép anyacicától született, 8 hetes tarka játékos
kiscica elvihető. Tel: 70/322-5239
* GALGAMENTE TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA. A komoly kapcsolatra vágyóknak. Országos fényképes adatbázis. Ingyenes
internetes regisztráció. H. Boglárka 06-20/504-9910 web:
http://galgamente.ctk.hu
* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye, repce krém-, selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721

* ANGOL nyelvvizsgára, érettségire felkészítés, angol nyelvoktatás hatékonyan, kommunikatívan, diákbarát módon
diplomás tanárral. Tel: 06/20-986-4515
* ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára felkészítés,
kicsiknek, nagyoknak, egyénileg vagy 2-3 fős csoportokban.
60 perces órák! Kedvező áron! Hívjon bizalommal! 0670/249-6739
* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. +3628-415-998, +36-20-388-4953
* LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS. Komplex fejlesztés
játékosan 2 éves kortól. Dr. Virsingerné Ágota – logopédus
– mozgásterapeuta. Szt. István tér 7. Tel: 20/543-3407

* Ismételten várjuk régi és új vásárlóinkat csányi
almáinkkal. Idared, piros KR11, zöldalma: 80-200,-Ft-ig.
Kapható: sütnivaló, vagy léalma 50-60 Ft-ig. Tel: 28/411298, 20/4359-650
* Egyetemi teniszpályán pályák bérelhetők téli időszakra
kedvezményesen. Teniszoktatást vállalunk. Tel: 20-937-5051
* Fajtatiszta, 12 hetes erdélyi kopó (kan) munkavizsgás,
díjnyertes szülőtől, oltva, törzskönyvvel együtt eladó. Tel:
0630-690-2251
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(Kazinczy krt. 12.), Kis Márton (Semmelweis u.
1/A)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Székelyhidi Blanka (Kiss JóA Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási zsef u. 27/B)
utalványát nyerte: Dömsödy Beáta (Szent János A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000
u. 36.), Németh Istvánné (Alkotmány u. 9.)
Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lázárné Nagy
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Nagy Erzsébet Andrea (Liszt Ferenc u. 5.)

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
NOVEMBER 10.

Jegyek elővételben kaphatók az egyetem éttermében és
telefonon rendelhetők a 06-30-484.9753-as számon.

2010. november 3.

