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Az indonéz Padjadjaran egyetem tánccsoportja mutatkozott be a gödöllői közönségnek november 6-án, szombaton
este a királyi kastélyban.
(6. oldal)
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Széphalmi Júlia táncművész, a Magyar
Táncművészeti Főiskola hallgatója kapta
az idei esztendőben a Körösfői Kriesch
Aladár emlékplakettet.
(8. oldal)

A TEVA-GRC csapata meglepetésre hazai
pályán kikapott a Máv Előre Székesfehérvártól, így továbbra is a 3. helyet foglalja el
a bajnoki tabellán.
(12. oldal)

Decemberben érkezik Mária Terézia szobra

EU-s elnökség

Készülődés a Barokk Évre

Előkészületek
Már csak két hónap van hátra, és
megkezdődnek az Európai Unió
elnökségi rendezvényei a királyi
kastélyban. Ennek érdekében feszített tempóban dolgoznak a lovarda felújításán, a napokban pedig megkezdik a Schimmelhof
munkálatait.

Városunk jövőre két jelentős rendezvénysorozatnak lesz a helyszíne. Az európai uniós elnökségi
események mellett ugyanis 2011-ben Gödöllő
Barokk Évet rendez, megemlékezve Mária Terézia 260 évvel ezelőtti látogatásáról és Grassalkovich I. Antal, a kastély építtetője halálának 240.
évfordulójáról. Az előkészületek már az év elején
megkezdődtek, a tervezett programokkal városunk több idegenforgalmi rendezvényen is nagy
sikert aratott. A tematikus év programsorozatába valamennyi gödöllői kulturális és művészeti
intézmény bekapcsolódott.
A Barokk Év jegyében Gödöllőre érkezik Mária Terézia egészalakos bronz
szobra. A műalkotás felállítására dr.
Gémesi György polgármester és a
kastély igazgatója, dr. Révész T. Mihály a Budapest Galériától és fővárostól kért, s kapott engedélyt. A szobrot az eredeti tervek szerint jövőre állították volna fel a királyi kastély parkjában, de mivel januártól az uniós elnökségi események miatt már nem
lesz lehetőség az ehhez kapcsolódó
munkák elvégzésére, a napokban
megkezdődik a talapzat kialakítása,
hogy decemberben felállításra kerülhessen az egykor a Millenniumi Emlékművet díszítő alkotás. A királynő
szobrát a park középső részén, a szökőkút mögötti területen állítják fel.
Zala György 1907-ben készült műve
– mely az egyetlen egész alakos Mária Terézia szobor hazánkban – jelen-

leg a Szépművészeti
Múzeum
aulájában látható.
A szobor eredetileg a Millenniumi
Emlékmű része
volt, de a XX. század folyamán többször is kegyvesztetté vált a többi
Habsburg uralkodóéval
együtt.
1919-ben a Tanácsköztársaság idején az emlékműről leemelték a Habsburg-család tagjait,
Ferenc József szobrát teljes egészében megsemmisítették. A Horthy-korszakban a szobrokat visszaállították,
Ferenc Józsefét újraöntötték.
A második világháború sem kegyelmezett az uralkodóknak. Mária Terézia
szobrát találat érte, az alsó része megsemmisült. Az 1950-es években a

Habsburgok teljes mértékben kegyvesztetté váltak és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem lettek beolvasztva a Sztálin-szoborba, mint
például gróf Andrássy Gyula lovas
szobra. Az üres helyek megtöltésére a
magyar függetlenségért küzdő vezetők kaptak helyet: Bocskai István,
Bethlen Gábor, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos. Mária

Terézia egykori helyén ma Thököly
Imre szobra látható.
A lecserélt szobrok először a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának raktárába, majd onnan Sülysápra “költöztek”. A rendszerváltás
után elsőként Mária Terézia szobrát
restaurálták 2002-ben, ekkor került a
Szépművészeti Múzeum aulájába, a
főbejárat mellé. (folytatás a 8. oldalon)

Nem csak ez a rész szépül meg, a kastély többi részén is elvégzik a szükséges
javításokat, karbantartásokat, valamint
folyamatban van a műemlék épület környezetének rendbetétele is.
Az uniós elnökségi rendezvényeknek
köszönhetően hazánk egyik legszebb
barokk épületegyüttese, a Gödöllői Királyi Kastély uniós források segítségével válik alkalmassá arra, hogy a kiemelt EU-elnökségi helyszín legyen.
Az egymilliárd forint értékű fejlesztéshez 900 millió forintos EU-támogatást
kapott az intézmény, amit a kisebbségi
tulajdonos, Gödöllő önkormányzata
100 milliós önerővel egészített ki. Ennek eredményeként 1635 négyzetméterrel bővülnek a kastélyban felújított
terek.
(folytatás a 3. oldalon)
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Jól haladnak a főtér felújítás munkálatai

Minden területen figyelemmel

Próbaüzem előtt a szökőkút és a vízjáték Felújítások és karbantartások
A múlt heti időjárás kedvezett a kültéri munkálatoknak, így valamennyi területen a terveknek megfelelően haladt a főtér kivitelezése. A Gábor Áron utcában, a Szabadság téren, a Petőfi Sándor utcában és a Coop Áruház mögött is folyamatos a munkavégzés, vákuumkutas talajvíz-süllyesztést már csak a Polgármesteri Hivatal mögötti részen végeznek, itt a parkolók egy része
továbbra sem használható.

cukrászdáig, valamint a II. sz. rendelő
környezetében és az Erzsébet királyné szálloda körül. Egyre nagyobb területen készül el az új térburkolat is, a
héten a Gábor Áron utcai járdákon, a
II. sz. orvosi rendelő környezetében
és a Polgármesteri Hivatal előtt, a lépcső alatti területen végzik ezt a munkát.

Bár az útfelújítások nagy része már befejeződött, a városban több
helyen is dolgoznak az utak, járdák rendbetételén. A legjelentősebb
munka az Ady sétányon folyik, a zeneiskola és a kastély oldalán is
dolgoznak a járda felújításán. A Kazinczy lakótelepen már biztonságosabbá vált a gyalogos közlekedés, itt már véget ért a munka, a
Kör utcai járdaépítés azonban még folyamatban van.

Ha az időjárás továbbra is kedvező
marad, akkor a héten már sor kerülhet
a tér két látványos eleme, a szökőkút
és a vízjáték vízgépészeti próbaüzemére is. A felújítás menetéről az érdeklődők folyamatosan tájékozódhatnak a projekt honlapján, a
www.godollofoter. hu címen.
jk

A Petőfi Sándor utcában a héten szennyvízcsatornát fektetnek a lezárt parkolók
mentén, az Átrium sarkán tovább befordulva a Gábor Áron utcáig.
A már megkezdett nyomvonalakon
folytatódnak az elektromos és gyengeáramú építések, valamint a telekommunikációs kábel áthelyezése,
átkötése.
Bontási munkák főként már csak a
Coop áruház környezetében zajlanak:

a burkolatbontás mellett
csapadékvíz,
ivóvíz,
elektromos alépítmények bontása tervezett.
Az áruház mögötti területen, az emlékműnél
azonban már az út alépítményi munkák következnek, ugyanúgy,
mint a Polgármesteri
Hivatal előtt a Sulyán

A napokban végeztek az Iskola utcában is, ahol az útfelújítás mellett elkészült a
Montágh Imre Általános Iskola parkolója is. Az építések mellett természetesen
a karbantartásra is nagy gondot fordít a VÜSZI Kft. Az elmúlt hónapok munkájának és a folyamatos ellenőrzésnek köszönhetően a városi utakon egyre kevesebb a kátyú, a burkolati javításokat folyamatosan végzik.
Az utak mellett a patakmedrek állapotát is figyelemmel kísérik, a napokban
a hidak befolyási oldalainak a karbantartásán dolgoznak. Bár most elsősorban a
hideg időre készülnek a szakemberek, ez a munka elengedhetetlen ahhoz, hogy
az olvadási időszakban, illetve nagyobb mennyiségű csapadék idején ne okozjk
zon problémát a víz.

Figyelem, ismét lezárásra kell számítani!

Változás: csak a közutakat lehet sózni!

Forgalmirend-változás

Felkészülten várják a telet
November 15-től megkezdik a
téli ügyeleti rendszer ellátását
a VÜSZI Kft. munkatársai. Ekkortól kezdődik ugyanis a téli
szezon az utakon, ami hivatalosan március 15- ig tart. Ez idő
alatt 24 órás ügyelet tartanak.

Az elmúlt hétvégén lezárták a Dózsa György út egy részét a gépkocsi forgalom elől a gödöllői HÉV vonalon végzett felújítási munkák miatt. Az átjáró egy részére már felkerült az új aszfaltburkolat, de a teljes felújítás csak a hét végén fejeződik be. November
12-én, 18 órától november 13-án, 0 óráig ismét forgalomkorlátozásra kell számítani az aszfaltozás miatt. Ez idő alatt a Dózsa
György utat részlegesen lezárják a forgalom elől: a Vác, illetve az
M3-as autópálya felől érkező járműveket a Testvérvárosok útjára,
a Pest felé menő forgalmat pedig a Táncsics Mihály útra és az
M31-es autópályára terelik. A 3. számú főútról Vác, valamint az
autópálya irányába haladók számára biztosított lesz a közlekedés. A terelést jelzőtáblákkal irányítják, a forgalom zavartalansága
érdekében fontos, hogy az autósok ezeket kísérjék figyelemmel!

Ez Önnek tetszik?

A VÜSZI Kft-nél 25 fős csoport – kézi munkások és gépkezelők – áll készenlétben arra az esetre, ha szükségessé válik a hóeltakarítás, vagy ha
csúszásmentesítésre van szükség.
Mellettük alvállalkozókat is tudnak
mozgósítani ha szükséges, és a téli
időszakban a közhasznú munkások is
elsősorban ezen a területen kapnak
majd feladatokat – tudtuk meg Zdenkó Páltól, a VÜSZI részlegvezetőjétől.
A VÜSZI az elmúlt években nagy
hangsúlyt helyezett arra, hogy megfelelő géppark álljon készenlétben a
téli utak biztonságossá tételére. A jelenlegi rendszerben a hó- és csúszásmentesítésre 9 gépjármű vethető be, a
géppark az idén eggyel bővült.
Ezek között 4 db 2 köbméteres, és
2 db 1 köbméteres tartállyal rendelkező szóró-toló gépjármű található,
valamint külön szóró-toló gép végzi a
járdák takarítását. A havas időszakban ezt a gépparkot három olyan gépkocsi is kiegészíti, amiket ilyenkor
hótolásra használnak, egyéb időszakban pedig az utcák takarítását végzik
velük.
Az idén már – szükség esetén –
igénybe vehető az Ökörtelek-völgyi
Hulladékkezelő Központ szóró-toló
gépkocsija is. Jelentős segítség a
VÜSZI-nek, hogy ez a jármű tartja
rendben – saját hatáskörben – a Repülőtéri utat, amin keresztül a hulladékkezelő központ megközelíthető.
Ez levesz némi terhet az útkarbantartók válláról, ami azért is fontos,
mert a burkolt utak számának növekedésével egyre nagyobb terület kezeléséről kell gondoskodniuk. Csupán az idei esztendőben 23.500 m2-

rel nőtt a burkolt és ellátandó utak felülete.
A megfelelő gépek mellett elegendő csúszásmentesítőre is szükség van.
Az eddigi tapasztalatok alapján 400
tonna útszórósóval, és 100 tonna
egyéb szóróanyaggal (kőzúzalék és
homok) készültek fel az idei télre. Az
utóbbiak különösen fontosak, mivel
szeptember elsejével életbe lépett a
346/2008 XII. 30. kormányrendelet,
aminek értelmében a közutak kivételével, az egyéb közterületeket (járdá-

kat parkokat stb.) alternatív szóróanyaggal kell csúszásmentesíteni. Ez
a szabályozás egyébként nemcsak az
útkezelőkre, hanem a lakosságra is
vonatkozik. Az érintett helyeken, járdákon, parkokban, növények környezetében városunkban homokot és kőzúzalékot használ a VÜSZI. Ezt bátran választhatják a kertes övezetben
élő ingatlantulajdonosok is, de elfogadott a sóder, a faforgács, a fahamu,
a fűrészpor és a nádfonat is erre a célra. A gondos előkészületek ellenére
évről- évre visszatérő probléma, hogy
a nagyobb hazavások idején a lakosság úgy érzi, nem takarítják le elég
gyorsan az utakat. Mint azt megtudtuk, az eltakarítás rendjét miniszteri
rendelet szabályozza, s városunkban
is ennek megfelelően haladnak a
hókotrók.
Eszerint az I. ütemben mindig az
autóbuszjáratok útvonalát teszik

használhatóvá, hogy a tömegközlekedésben ne keletkezzen fennakadás.
A II. ütemben a városi gyűjtőutak
csúszásmentesítése és a lakótelepi
utak takarítása történik meg, majd a
III. ütemben végzik el a földutak tisztítását. A gépek valamennyi utat, még
a külterületieket is takarítják abban az
esetben, ha ott olyan épületek vannak,
amiket állandó tartózkodási helyként
tartanak nyilván (például Marikatelep).
Ezek mellett a kerékpárutakat és az
önkormányzati tulajdonú épületek
előtti járdákat is takarítják. Fontos leszögezni, hogy a gyalogos közlekedési utakat azon ingatlantulajdonosoknak kell rendben tartani, akiknek
az ingatlana előtt
található. Ez egyaránt vonatkozik a
különböző cégekre és a magánházakra is.
A lakótelepeken a
közös képviselők
feladata a járdaszakaszok tisztántartásának megoldása, ez nem a
VÜSZI dolga.
Gödöllőn azonban
a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-nek is feladata az utak
takarítása, városunkon ugyanis több
olyan országos közút vezet át (például Dózsa György út, 3-as út stb.),
aminek a kezelése ennek a társaságnak a dolga.
Gödöllőn a legtöbb probléma a terület
domborzati viszonyai miatt fordul
elő. A lejtős részeken a csúszásmentesítés ad jelentős munkát a VÜSZInek, de a völgyekben is gyakran
alakulnak ki lefagyások.
A téli időszakban történő közlekedés
balesetmentessé tételéért azonban
nemcsak az utak kezelőinek kell tenni.
Biztonságosabbá válna a közlekedés, ha a gépkocsi-tulajdonosok időben felkészítenék járműveiket a télre.
Sokan hagyják például az utolsó pillanatokra a téli gumik cseréjét, pedig
ezek felszerelése is a biztonságot
bj
növeli.
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Európai uniós elnökségi előkészületek

Növekvő állami kiadások

Megújul a kastély és a környezet

Csökkenő létszámok

(Folytatás az 1.oldalról)

A lovarda felújítási munkálatai az
ütemtervnek megfelelően haladnak.
Kívül és belül egyaránt szépül a leendő tanácskozási helyszín. A belső

térben már a burkolási munkákat végzik. Az épület külső részén a lábazat
munkái folynak, és megkezdődött az
egykori faverandás szerkezet helyreállítása is, ami a lovarda folyosó díszbejárataként fog szolgálni. Ez a szintén megújuló Schimmelhofból nyílik
majd.
A jelenleg a kastély autóbusz parkolójaként funkcionáló terület azonban januártól – a környezethez méltó
kialakításával – az ide érkező vendégek reprezentatív fogadóterülete lesz.
Ennek a munkálatai is megkezdődnek
a napokban, ezért november 10-től itt
megszűnik az autóbusz parkoló, s

megkezdik a munkát a Reneszánsz
Zrt. szakemberei.
A barokk istálló restaurálásával is
sikerül tartani a kitűzött tempót, már a
belső restaurálás zajlik. A felújítást
követően itt múzeumi terek lesznek,
az alsó szinten pedig
kiszolgáló részeket: ruhatárat és mellékhelyiségeket alakítanak ki.
Ennek földszinti helyiségei vendégforgalmi
térként funkcionálnak
majd, míg az emeleti
részen az egyes termekben a lovas hagyományok különböző korszakai és területei mutatkoznak be. A padlószint alatt – a pinceszinten – két,
egyenként 80 m2-es teremmel gazdagodik a terület, amely a
pályázati projekt lezárultával 3D-s vetítőként
oktatási célokat szolgál
majd. Ezen a területen
jelenleg a vakolást végzik. Szintén itt kap helyet a lovarda befogadóképességéhez igazodó számú vizesblokk.
Az elnökségi időszakot
követően, a projekt részeként megtörténik a
barokk istálló féleme-

leti (mezzanine) szintjén található termek falfestésének helyreállítása is,
földszinti terei pedig közönségforgalmi funkciókat kapnak: információs
iroda, pénztár és ruhatár kerül kialakításra.
Az uniós elnökségi rendezvények
miatt azonban nem csak a most felújítás alatt lévő épületrészeken dolgoznak a szakemberek, hanem a korábban
helyreállított szárnyakon is. Ahol
szükséges, kijavítják többek között a
burkolati sérüléseket, elvégzik a nyílászárók festését.
A kastély környezetének a rendezése is folyamatban van, ennek
keretében már folyik a járdafelújítás
az Ady Endre sétány kastély előtti
szakaszán, és a 3-as főút mellett, a
Művészetek Házához vezető szakaszon.
bj

Továbbra is Gémesi György áll a Zöld Híd program élén

Sok feladata van az elnökségnek
Megtartotta az önkormányzati választások utáni első közgyűlését
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás. A Pest
megye észak-keleti részére, illetve Nógrád megye egészére kiterjedő program 102.000 háztartást és több mint 300.000 embert érint.
A 104 település összefogásával létrejött Zöld Híd regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi programot megvalósító társulás feladata az új vezetőség megválasztása volt.
A Társulás tagjainak mintegy 80 százaléka vett részt a tanácskozáson,
amelyen ismét dr. Gémesi György
korábbi elnöknek, Gödöllő polgármesterének szavaztak bizalmat. Megválasztása után Gémesi György úgy
fogalmazott, amikor a program indí-

tásakor elvállalta a társulás vezetését,
nem gondolta, hogy ilyen nagy feladat vár rá. De a program beindult, elkészültek a hulladékkezelő központok, a településeken megkezdődött a
szelektív gyűjtés, és mára a legkorszerűbb hulladékgazdálkodási tevé-

kenység zajlik. Mint mondta, a következő időszak feladata a működtetés lesz, valamint a rekultiváció: a társuláshoz
tartozó
településeken
ugyanis harminckét korábban bezárt
hulladéklerakó van. Ezek felszámolására 3 milliárdos pályázati forrás
van. Gémesi György, hasonlóan a korábbi ciklushoz, a továbbiakban is
tiszteletdíj nélkül látja el az elnöki teendőket.
A közgyűlés Franka Tibort (Kerepes) és Medvácz Lajost (Balassagyarmat) választotta társelnöknek, és
Terman Istvánt (Romhány) bízta
jb
meg a titkári teendőkkel.

Vörösiszap-katasztrófa

Gödöllői segítség a szántók helyreállításáért
Kolontár és Devecser térségében az egyik legfontosabb feladat a vörösiszap-katasztrófa által érintett szántóterületek újrahasznosítása. A Kormányzati
Koordinációs Bizottság ezért
hívta életre azt a szakmai konzorciumot, amelynek legfőbb
feladata olyan technológiai javaslatok
megfogalmazása,
amelyek a terület újraéledését
segítik elő.

Ebben a munkában vezető szerepet
kapott dr. Gyuricza Csaba, a Szent
István Egyetem Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kara Növénytermesztési Intézetének egyetemi docense, aki a konzorcium képviseletében november 5-én a helyszínen tájékoztatta az addig elvégzett munká-

ról és a további elképzelésekről Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztert, Czerván György agrárgazdasági államtitkárt, Illés Zoltán
környezetvédelmi államtitkárt, valamint a térség országgyűlési képviselőit és polgármestereit. Gyuricza Csaba elmondta, hogy az elmúlt hetekben
munkatársaival elvégezték a teljes
külterület állapot-felvételezését és
olyan technológiát dolgoztak ki, amely
rövid időn belül helyreállíthatja a
szántóterület állapotát.
A tárca vezetője egy fűzfa-vessző elültetésével elindította a SZIE kísérleti
energiafűz-ültetvény programját, amely hozzájárul a
termőterületek művelésben
tartásához.
Hozzátette:
szomorú aktualitást ad ez a
katasztrófa a biomasszából történő energianyerésnek,
amely országosan is napirenden
van.
A múlt héten egy könyvbemutató alkalmából Jolánkai
Márton, a Növénytermesztési
Intézet igazgatója elmondta: a
vörösiszap-katasztrófa sajnálatosan gyorsan kézzel foghatóvá

tette, hogy az intézet megújuló energianövényeket érintő kutatási eredményei a gyakorlatba ültethetők.
A katasztrófa következményeinek
felszámolására alakul Kormányzati
Koordinációs Bizottság Tudományos
Tanácsának elnöke, Németh Tamás,
az MTA főtitkára november 2-án kérte meg Gyuricza Csabát arra, hogy
koordinálja a károsodott mezőgazdasági területek energianövényekkel
történő rekultivációját.
Lapunkban először 2007-ben adtunk hírt arról, hogy a Növénytermesztési Intézet szárítópusztai tanüzemben elkezdődött az energianövények, köztük az energiafűz termesztése, amelynek tapasztalatairól
azóta évente beszámolnak a gazdanapokon.
Kép és szöveg: it

Az elmúlt hetekben jelentősen
felborzolta a kedélyeket a közszféra tervezett karcsúsítása.
A kormány ugyanis a tervezett
összevonásokkal, szigorításokkal – egyes számítások szerint –
akár 50.000 főt tehet utcára a
közszférában dolgozók közül.
Egyre többen tartanak attól,
hogy a közigazgatás létszámés költségcsökkentése a fűnyíróelv alkalmazásával valósulhat meg.
Erre a 2011-es költségvetési előirányzatok és az alkalmazotti létszámcsökkentési tervek alapján következtetnek.
Az állami működési feladatokra a
2010-es 14,3 százalék helyett jövőre a
büdzsé 14,7 százaléka jut, ez csekély
növekedés. Első látásra a külügyi tárca jól jár, ám a többlet 25 milliárdot
az EU-elnökséggel kapcsolatos feladatok finanszírozására szánja a kormány.
Mint az immár köztudott, jövőre
25-30 ezer fővel csökken a közigazgatás létszáma, 5 százalékkal pedig a
dologi kiadások, valamint összevonnak több hivatalt, hatóságot. Utóbbira
jó példa a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) életre hívása az adóhatóság
és a Vám- és Pénzügyőrség egyesítésével. A NAV felügyelte terület egyike azon keveseknek, melyek költségvetési kerete jövőre sem apad: 2011ben a 2010-esnél több, mintegy 135
milliárd forintnyi forrás áll a revizorok és pénzügyőrök rendelkezésére, az idén ugyanis az adóhatóság
90, a VPOP pedig közel 40 milliárdból gazdálkodhatott.
A kormány cserébe az adóelkerülés
további visszaszorítását és egy vállal-

kozás- és ügyfélbarát adóigazgatás
kialakítását várja a NAV-tól.
Miközben a közigazgatás egészére
a megtakarítás, az előirányzatok szinten tartása vagy csökkentése jellemző, a költségvetés mellékletének tanúsága szerint állami működési feladatokra a 2010-es évhez képest jövőre többet szán a kormány.
Szintén az állami működési kiadásokat növeli a népszámlálás lebonyolítása, valamint a rendvédelem és a
közbiztonság finanszírozásának növekedése.
Az államigazgatásban, az állami
intézményeknél és az önkormányzatoknál a takarékossági intézkedések
bevezetésétől a kormány több száz
milliárd forintos megtakarítást remél.
Ráadásul ezeket a pénzeket nem a
jobb működéstől remélik, hanem a kiadások csökkentésétől.
A központi költségvetési intézményekben nagyjából kétszázötvenezer
köztisztviselőt és közalkalmazottat
foglalkoztatnak, így innen a tíz százalékos beígért leépítéssel számolva 25
ezer embert bocsáthatnak el. Ráadásul a létszámcsökkentés nem váltható
ki bércsökkentéssel, mert a közalkalmazotti illetménytáblától önkényesen
nem lehet eltérni.Az önkormányzatoknál mintegy 450 ezren dolgoznak.
Itt a kormány rendeletekkel nem építhet le, de az önkormányzatok működési feltételeit megszabhatja, azaz
itt is biztosan lesznek elbocsátások,
még ha némi késleltetéssel is.
Bár a közvetett hatások miatt nem
lehet pontosan tudni a mértéket, 2045 ezer ember távozásával mégis biztosan lehet számolni.
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Családi pótlék: minden marad

A leggazdagabbaknak is jár
Bár néhány napja még jelentős
változást tervezett, végül, mégsem nyúl a kormány a családi
pótlék rendszeréhez, továbbra
is alanyi jogon jár a juttatás
mindenkinek. A kormányszóvivő csak érintőlegesen nyilatkozott arról, miért változatott álláspontján a kormány.
A korábban bejelentett tervek szerint
jövőre nem kaptak volna családi pótlékot a kiugróan magas, 1,3 millió fölötti havi jövedelmű családok. A bejelentés szerint arányos adórendszerhez
illeszkedő családipótlék-rendszert kívánt bevezetni a kormány.
Nyitrai Imre, a szociális, családés ifjúságügyért felelős államtitkárság helyettes államtitkára néhány
napja még úgy nyilatkozott a sajtónak: ez a változás körülbelül 12-15
ezer gyermeket érint. Hozzátette,
ezeknél a családoknál a kieső családi
pótlék a jövedelem körülbelül egy
százalékát érinti majd. A megmaradó
1,5-2 milliárd forintból a kormány tíz
százalékkal tudja növelni az ápolási
díjat.
Soltész Miklós szociális,
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár ekkor még a
leggazdagabbaknak nevezte
az 1,3 milliós jövedelemmel
rendelkezőket, s egyetértett
azokkal a szakértőkkel, aki
szerint az ilyen jövedelmű
családok esetében a családi pótlék elhanyagolható tétel, aminek kiesése
ezekben az esetekben nem okoz problémát.
Ezek után sokakat meglepett, hogy

a kormány nem változtatja meg a jelenlegi rendszert, így a családi pótlék
a jövőben is alanyi jogon jár majd.
„A kormány alaposan megfontolta
azt a felvetést, hogy a családi pótlékot
jövedelemhatárhoz kössék, ám végül
úgy döntött, hogy nem változtatja
meg a mostani rendszert“ – nyilatkozta Nagy Anna kormányszóvivő. Tájékoztatása szerint ugyanis azt a kormányzati szándékot, hogy jelentősen
egyszerűsödjön az adórendszer, lerontotta volna az, ha a családi pótlékot jövedelemhatárhoz kötik. Megjegyezte: a kérdés már többször felmerült az elmúlt években, és a jövőben is érdemes még megfontolni, de
most nem lesz változás.
A bejelentést követően az ápolási
díjjal kapcsolatosan Nyitrai Imre az
MR1-Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, azt is emelni fogják: szimbolikusan. Ez a juttatási forma jelenleg
körülbelül ötvenezer embert érint,
akiknek a 25-26 ezer forintos ápolási
díja évek óta nem változott.
Az államtitkár-helyettes bejelentése
szerint a jövőben ők havi ezer forint-

tal kapnak majd többet. Arra már nem
tért ki, hogy ezt a valóban szimbolikus emelést bruttó vagy nettó öszszegben kapják meg az érintettek.
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4 Gödöllői Szolgálat

Minden jogsértés megelőzése egyaránt fontos

Bemutatkozott az új rendőrkapitány
Bozsó Zoltán dandártábornokot, rendőrségi főtanácsost nevezte
ki a Gödöllői Rendőrkapitányság élére november 1-jei hatállyal
Hatala József országos rendőrfőkapitány. Erről a múlt héten szerdán adott tájékoztatást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A
rendőrség élén történt változás oka, hogy a kapitányságvezetői
feladatokat ellátó Mihály István ezredest a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének nevezték ki, aki a Rendvédelmi
Szervek Védelmi Szolgálatának élére került Szabó Jenő tábornokot váltotta a poszton. Gödöllő új rendőrkapitánya november 8án mutatkozott be, a rendőrségen tartott sajtótájékoztatón.
Bozsó Zoltán 1967-ben született. Első diplomáját a Zalka Máté Katonai
Műszaki Főiskolán szerezte, melyet a
Rendőrtiszti Főiskola oklevelének
megszerzése követett. 1990-ben a Váci Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán helyezkedett el vizsgálóként. A
Váci rendőrkapitányságon eltöltött 13
év alatt pályája folyamatosan ívelt
felfelé – vizsgálóból főnyomozó, ezt
követően körzeti megbízotti alosztályvezető, majd közbiztonsági osztályvezető és kapitányságvezető helyettes
lett, melyet megbízott kapitányságvezetői kinevezése követett. 1998.
május 1-jétől a Váci Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjeként szol-

2010. november 10.

Közélet

gált. Öt év múlva a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Igazgatójának, majd Rendészeti
Igazgatójának nevezték ki. 2008. április 1-jétől Budapest Rendőrfőkapitánya Rendészeti helyetteseként teljesített szolgálatot. 2010. november
1-jétől a Gödöllői Rendőrkapitányság
vezetője. Bozsó Zoltán dandártábornokot új feladatairól, terveiről kérdeztük.
– Dandártábornok Úr! Mennyire
ismeri Gödöllőt és vonzáskörzetét,
már ami a térség bűnözési rátáját
és annak típusait illeti ?
– Biztosan állíthatom, hogy igen jól

ismerem Gödöllőt és környékét, hiszen 18 évig dolgoztam pest megyei
rendőrként. Ebből a Pest Megyei
Rendőrfőkapitány Rendészeti helyetteseként öt évig teljesítettem szolgálatot, így természetesen vannak információim a terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről, amely a megyei
átlagnak megfelel.
– Tervez-e szerkezetei átalakításokat a Gödöllői Rendőrkapitányságon azért, hogy a munka hatékonyabb és eredményesebb legyen?

– Nem tervezek átalakításokat, hatékonynak és megfelelő színvonalúnak találom a Gödöllői Rendőrkapitányság szakmai munkáját. Természetesen folyamatosan törekszünk arra, hogy az ilBozsó Zoltán
letékességi területünkön élő
állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét
javítsuk.
–A bűnüldözési feladatok közül melyekre kíván a
jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni?
– Egyaránt
fontosnak tartom minden jogsértés
megelőzését. Nincs különbség „kicsi”
és „nagy” jogsértés között. Minden
megelőzési tevékenység azt a célt
szolgálja, hogy a lakosság biztonságban érezze magát. Ezen a területen
természeten van még tennivalónk, illetve a társadalom számos szereplőjének és a rendőrség összefogásának
eredményeként javulhat látványosan
a közbiztonsági helyzet.
– Tervez-e változásokat a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos fe-

ladatok tekintetében?
– Kiemelt feladatunknak tekintjük
a közlekedési balesetek és egyéb szabálysértések számának csökkentését,
természeten súlyozottan a sérüléssel
járó közlekedési balesetek csökkentését.
A fokozott közúti ellenőrzések, a
közlekedési akciók, a sebességmérő
készülékek üzemeltetése a szabályszegők folyamatos kiszűrésére irányulnak, ezek eredményeként valósulhat meg a balesetek számának
csökkenése.
– Milyen plusz feladatok hárulnak a Gödöllői Rendőrkapitányságra amiatt, hogy 2011 első félévében a város az EU-s elnökségi
rendezvények kiemelt helyszíne
lesz, s kapnak-e ehhez többlet forrásokat?
– A soros EU elnökség Magyarország és Gödöllő szempontjából kiemelt rendezvény. A háttérben már
hónapok óta folynak a felkészülési
munkálatok, melyek az időtervnek
megfelelően haladnak. Az Országos
Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság minden
humán, anyagi, technikai támogatást
rendelkezésünkre bocsát, amely a
biztosításhoz szükséges.
-rkp-

Szelektív hulladékgyűjtés

Változások a közfoglalkoztatásban

Még nem mindenki érti

Minden munkát el kell fogadni

Városunkban nagy hangsúlyt kap környezetünk védelme és tisztasága. Ennek egyik fontos állomása volt a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. Ezt a lakosság nagy örömmel fogadta, de sajnos, úgy tűnik nem mindenki van tisztában azzal, mit is jelent
pontosan mindez.

Átalakul jövőre a közfoglalkoztatás rendszere: megszűnik a
munkanélküliek rendelkezésre állási támogatása, helyette
bérpótló juttatást adnak, melynek feltétele legalább 30 nap
munkaviszony és a rendezett
lakókörnyezet. A felajánlott
munkát a végzettségtől függetlenül el kell majd fogadni.

Az elmúlt hetekben sajnos több bejelentés is érkezett szerkesztőségünkbe,
hogy a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek használatát egyesek nem
tartják be. Többek között Máriabesnyőről és a Szent István térről jelezték olvasóink, hogy egyes gyűjtőedényekbe nem szelektíven kerül a hulladék, valamint, hogy a gyűjtőszigetek környékét néhányan lerakónak használják. A problémával felkerestük Köles Krisztiánt, a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
vezetőjét, aki lapunknak elmondta, ezeket a kellemetlenségeket már feléjük is
jelezték a lakók. Tapasztalatuk szerint a gyűjtőszigetek használatával kapcsolatosan csupán néhány esetben merült fel ilyen gond, elsősorban a társasházas
övezetekben. Felhívta a figyelmet arra, hogy minden gyűjtőedényen rajta van a
jelzés, milyen típusú hulladékot lehet belehelyezni, ráadásul a szigetek mellett
információs táblák segítik a lakókat. A gödöllőiek pontos tájékoztatása érdekében októberben új kiadványt juttattak el a háztartásokba is. Mint mondta, a
megoldást a lakosság még pontosabb tájékoztatása jelentheti. Ezért a közeljövőben a gyűjtőszigetek mellé új információs szövegek kerülnek, amelyek a korábbinál is egyértelműbb utasításokat tartalmaznak a hulladékgyűjtő szigetek
használatáról.
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Környezetünknek ez tetszik!

Tegyünk érte!

Jelentős változás elé néz az aktív korú
munkanélküliek ellátása, így a segélyezés és a közfoglalkoztatás rendszere is, legalábbis ez derül ki a Nemzeti
közfoglalkoztatás 2011 programból.
Jövőre már nem finanszírozza az Út a
munkához programot a kormány, helyére a Nemzeti Közfoglalkoztatási
Program lép.
Az Út a munkához program a
Nemzetgazdasági Minisztérium szerint nem értékteremtő munkára, csak
létszámemelésre ösztönzött. Mivel a
forrásokat alultervezték, ezért finanszírozhatatlan is volt, és az önkormányzatok nem tudtak színvonalas
munkát felkínálni.

A hét kérdése
Az elmúlt hetekben komoly viharokat váltottak ki a Fidesznek az alkotmánybíróság jogkörét csorbító javaslatai. Többen felvetették azt is, hogy a
nagyobb kontroll érdekében
az új, készülő alkotmányt népszavazásra kellene bocsátani.
Kíváncsiak voltunk: – Ön szerint a parlament, vagy népszavazás döntsön az új alkotmányról?
Íme néhány a beérkezett válaszok közül:

„Ne a parlament döntsön ebben a
kérdésben! Az eddig ismertek alapján én például nemmel szavaznék!
Úgy gondolom, ebben a tervezetben
már most több olyan dolog van, amivel sokan nem fognak egyetérteni.
Márpedig egy alkotmány mindenkire
vonatkozik, aki itt él. Mivel többek
között vallási, identitási kérdésekkel,
a magánszférát érintő szabályozásokkal foglalkozik, szerintem nem
csupán az országgyűlési képvise-

Jövőre a munkaképes emberek esetében a rendelkezésre állási támogatást (RÁT) új elnevezéssel a bérpótló
juttatás (BPJ) váltja majd fel, és a rászorultságot az önkormányzat állapítja majd meg. A támogatás folyósításához 30 nap munkaviszonyt kell igazolni, és az ellátás feltétele a rendezett lakókörnyezet is.
Ezt a támogatást nem segélyként,
hanem juttatásként kezelik majd, és
fontos változás lesz, hogy a felajánlott munkát a végzettségtől függetlenül el kell vállalni. Ez azt is jelentheti, hogy valakinek akár egyetemi diplomásként is ajánlhatnak például egy településen csatornatisztítási
feladatokat, amit vissza lehet utasítani, de akkor veszik a támogatás.
A közfoglalkoztatásban az országos programoknak nagyobb szerepet
szánnának, mellyel éves, vagy akár
több éven át tartó közfeladatokat látnának el 12 hónapos munkaidőkeretes foglalkoztatás keretében.
A program szerint a közmunkákban résztvevők képzést is kapnának.
Az állami szervezésű munkaprogra-

mok főbb területei az útépítés, erdőművelés, az árvízvédelem és a környezetvédelem lehetnek.
A programban támogatottként jelennek meg a kis és közepes cégek is.
Vagyis a vállalkozások állami támogatást kaphatnának akkor, ha bérpótló
juttatásra jogosult munkanélkülieket
foglalkoztatnak. A támogatásról a
munkaügyi központok döntenek
majd.
Ezek mellett megindulhat az önkormányzati teljes munkaidős közmunka
is. A programba munkanélkülieket
vonnának be 2-12 hónapos munka keretében, valamilyen közösségi cél
megvalósítása érdekében.
A támogatásra az önkormányzatok
mellett a közfeladatot ellátó cégek is
pályázhatnának. Támogatnák továbbá
az önkormányzati részmunkaidős
közmunkát is, mely finanszírozásához az önkormányzat 95 százalékos
támogatást kapna. Ennek keretében
valamennyi önkormányzati és intézményi feladatot elláthatnának a közmunkások.

lőknek kellene erről meghozni a döntést.”
Z. Antal

kiemelni, és azokról rendezni népszavazást.”
Horváth M.

„...Nagyon jól hangzik, hogy legyen
népszavazás, de kíváncsi lennék arra, hogy akik elmennének szavazni,
azok közül hányan olvasnák el a teljes szöveget. Szerintem az emberek
nagy részének fogalma sincs arról,
hogy mit is tartalmaz a jelenlegi alkotmány, sem arról, mit terveznek az
újba. Inkább azt tartanám fontosnak,
hogy az elfogadása előtt minél szélesebb társadalmi vitát folytassanak le,
és a szövegezést ennek a tapasztalatai
alapján végezzék el.”
Kovács Lajosné

„Az alkotmánnyal igazából a rendszerváltás után kezdtünk el foglalkozni, előtte senki sem törődött azzal,
mi van benne. Szerintem nem szerencsés most megalkotni egy újat,
mert a kormánypárt jelentős parlamenti fölénye miatt meg fogja kapni
azt a kritikát, hogy diktatórikus alkotmány. Ha azonban mindenképpen
el akarnak készíteni egy új alaptörvényt, akkor fontos lenne népszavazást kiírni az ügyben. Ezzel a kormány nemcsak a későbbi támadásokat védhetné ki, hanem ténylegesen
megismerné a választópolgárok véleményét. Ha pedig negatív eredménye
lenne a népszavazásnak, akkor az is
kiderülne, mit kell benne úgy módosítani, hogy az mindenkinek elfogadható legyen.”
T. Mihály

„Ennek olyan törvénynek kellene
lenni, ami a lakosság döntő többségének támogatását élvezi. Mint
ahogy az elmúlt hetekben többször is
elhangzott: az alkotmányt nem módosítgatjuk össze-vissza, amikor kedvünk tartja. Olyan szabályozást kell
alkotni, aminek az irányadósága kiállja az idő próbáját. Szerintem
egyébként nem egészben kellene
megszavaztatni a szöveget, hanem a
leginkább kritikus pontokat kellene

Forrás: origo.hu

A hét kérdése:
– Ön mit vár a legjobban a
2011-es Barokk Év tervezett
programjai közül?

2010. november 10.

Premontrei Szent Norbert Gimnázium

Segítség Devecsernek
Elkél a segítség. Ez volt a válasza Mód Miklós atyának, Devecser és Kolontár plébánosának
arra a kérdésre, hogy tudnának-e fogadni egy 20 fős 15-18
éves gimnazistákból álló önkéntes csapatot október 30-án
szombaton, a vörösiszap katasztrófa helyszínén.
Az első nehézséget a diákok kiválasztása jelentette, hiszen sokkal többen jelentkeztek, mint a kisbusz befogadóképessége, így sokaknak kellett
szomorúan tudomásul venniük, hogy
most személyesen nem tudnak részt
vállalni a segítségben. Azonban adományával mindenki segíthetett, így az
osztályokban szervezett gyűjtés eredményét, a 200 ezer forintot is elvittük
magunkkal, hogy átadjuk Miklós
atyának, az ottani helyreállítási munkák egyik fő szervezőjének. Az utazásban, a kisbusz útiköltségében Gödöllő önkormányzata segített bennünket. A Devecser táblához élve megdöbbentő látvány tárult elénk. Marsbéli táj fogadott minket, a kihalt ut-
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cákon csak a hatalmas kamionok jöttek-mentek, amelyeket már vastagon
belepett a vöröses porréteg. A város
mélyebb fekvésű, iszappal elöntött

utcáit géppisztolyos rendőrök vigyázzák, gumicsizmás, maszkos, fehér védőruhát viselő embereket látni szerte
a városban. A plébánián nagy volt a
sürgés-forgás, a helyiek, a Katolikus
Karitász munkatársai és önkéntesek
adták egymásnak a kilincset. Itt rendezkedett be a három hete alakult devecseri közösségi rádió stúdiója is,
amely hírekkel, információkkal, segítséggel látja el a károsultak ezreit.
Megkaptuk mi is a feladatot, a lányok

a plébánia takarítása után a Karitász
raktárában dolgoztak, több teherautónyi ruhát pakoltak fel. A fiúk a
visszaérkező kitelepítettek számára
megnyíló szükséglakásoknál dolgoztak, törték a betont, ásták az árkot a
vízvezetéknek, hogy mielőbb beköltözhessenek a rászoruló családok.
Jóleső fáradsággal szálltunk be este
hat órakor a buszunkba, hogy
hazainduljunk. Elhoztuk magunkkal Anna nénit is, egy budapesti nyugdíjast, aki már három hete minden hétfőn leutazik Devecserre, ott dolgozik
önkéntesként péntekig-szombatig, hogy utána hazajöjjön
kicsit pihenni. Az ő szavai
ezek: „Azt mondják, hogy a
mai fiatalok nem törődnek
semmivel, nem számít nekik
semmi és senki. Nem igaz. Annyi szeretetet, segítséget, önzetlenséget tapasztaltam meg az elmúlt hetek során
a fiatalok részéről, ami éppen az ellenkezőjéről győzött meg engem.”
Ennek a megerősítéséhez remélem
egy kicsit mi is hozzájárultunk.
Bárdy Péter igazgató

A Magyar Kármentő Alap
számlaszáma:
11794022-22222222

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

Ismét Gödöllőre látogatnak a magyar nóta csillagai

20 éve várja a kicsiket a gödöllői waldorf óvoda

Keresik a „kisgyermekek titkát”
Lelkes szülők önzetlen munkája nyomán nyitotta meg kapuit Gödöllőn
1990-ben a Waldorf-óvoda a Ganz óvoda kisépületében. Huszonöt kisgyermek
kezdte meg itt óvodás életét, egy német
waldorf óvónő és két magyar óvónő vezetésével.
Ami a látogatónak először szembetűnik:
A természetes anyagok, egyszerű játékok, amelyek arra késztetik a gyermeket, hogy fantáziájával hozzátegyen,
vagy éppen kiegészítse azokat. Életközeli tevékenységekbe kapcsolódhatnak
be, ilyen például a kenyérsütés, konyhai
munkák, söprés, mosás, kézimunkák, s
mindez ritmusosan ismétlődik, ami a
gyermekeknek biztonságot ad. Különleges, a waldorf-pedagógiára jellemző
művészeti tevékenységeket folytatnak:
méhviasz kréta, akvarell papír-festék,
méhviasz gyurma, színes gyapjú használatával, ezen kívül heti rendszerességgel képzett euritmista vezetésével euritmia (mozgásművészet) foglalkozáson
vehetnek részt. S ami talán a legfontosabb, a pedagógusok állandó önnevelés
útján próbálják megfejteni azt a titkot,
amit egy kisgyermek jelent. Ehhez tisztelet, alázat, elfogadás, figyelem kell.
A fentiekből következik, nem csoda,
hogy az óvoda iránti érdeklődés egyre
nőtt, és 1992-ben megszületett az igény
a második csoport beindítására. A hely
adott volt egy üres csoportszoba formájában, melyet ki kellett festeni, lambériázni, hajópadlózni, bebútorozni. A
szülők nagyon sokat dolgoztak azon,
hogy mindez megtörténhessen. Édesanyák kötötték a gyapjú állatokat, de fajátékokra már nem futotta. Akkor egy
szeles éjszakai vihar az óvoda kapujánál
lévő fát reggelre a bejáratunk elé döntötte. Ügyes apukák, nagytestvérek igen
gyorsan „eltüntették”. Ebből a fából készült játékokkal ma is játszanak óvodánkban a gyerekek.
Az óvoda tovább növekedett, 1996-tól

néhány évig három csoport működött
két helyszínen.
2002-ben az önkormányzattól az óvodát
fenntartó Gödöllői Waldorf Pedagógiai
egyesület nagyrészben megkapta az Isaszegi úton lévő volt MHSZ épületét.
Kérdéses volt, hogy ez az épület, udvar
megfelelő-e egy waldorf óvoda számára. A Ganz óvoda épületéből azonban
költözni kellett, s más lehetőség nem lévén, a szülők óriási lendülettel, erőfeszítéssel és akarattal kezdtek az óvoda felújításához, amihez az önkormányzat is
hozzájárult. Az összes felújítási költség
tizennyolc millió forintot tett ki. A látványos belső megújulás után a régi óvodát lovas kocsival hagyták el lakói, s érkeztek meg az új épületbe, ami a mai
napig otthont ad az óvodának. A külső
felújításra akkor már nem jutott pénz.
2009 nyarán azonban a fenntartó megteremtette a külső homlokzati vakolás
anyagi feltételeit, s jelentős szülői munkával új ruhát kapott az épület.
Jelenleg két csoporttal, délutáni lehetőséggel, sok lelkes szülő támogatásával
működünk. Óvodánk nagy szeretettel
hívja és várja az érdeklődőket az alábbi
programjaira:
Baba-Mama játszóház
2010. október 4-től minden hétfőn
16.30 és 18 óra között ismét várja a 2-4
éves korú kisgyermekeket!
Bejelentkezés a játszóház vezetőjénél,
Steiner Melindánál az alábbi telefonszámon: 06-20/4744-107.
Horváthné Gfellner Csilla, óvodavezető

Ismét nagy érdeklődésre tarthat számot a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület
által szervezett magyar nóta est, amit november 19-én, pénteken 19 órai kezdettel rendeznek a
városháza nagytermében.

Élelmiszert kaptak a nehéz helyzetben lévő családok

A korábbiakhoz hasonlóan most is ismert és népszerű magyarnóta énekesek előadását élvezheti majd a gödöllői közönség: Madarász Katalin, Budai Beatrix és Tolnai András előadásában csendülnek majd fel a szebbnél szebb dallamok. Mivel az egyesület célja, hogy felkarolja a tehetségeket, így – az előző rendezvényekhez hasonlóan – ezen az
esten a fiatal, pályakezdő Szabó Fruzsina mutatkozik be a nótaszerető közönségnek.
A művészeket Gödöllő város 15 fős népi zenekara kíséri, Sánta Ferenc vezetésével. A rendezvényre jegyek elővételben a Belvárosi Jegyirodában, a városháza portáján Kubatov Jánosnál vásárolhatók, valamint levélben megrendelhetők az alábbi címen: Balog Gyula, 2100 Gödöllő, Bercsényi M. u. 39.

Az elmúlt években már több alkalommal részesültek a Magyar Élelmiszerbank
támogatásában a városunkban élő rászoruló családok. Az elmúlt napokban ismét több mint kilencszáz család kapott segítséget a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület közreműködése révén. A Magyar Élelmiszerbanktól idén másodszor érkezett szállítmány Gödöllőre mintegy 16,9 tonna mennyiségben. Lisztet, száraztésztát és linzert kaphattak a nehéz helyzetben lévők október 16-án, 22-én és 30-án a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat területén. A csomagok 2580 fő mindennapjait könnyítik meg a következő
időszakban.
bj

Kedves Olvasónk!

Nekünk
fontos!
KÖSZÖNJÜK, HOGY
VÁLASZOLTAK!
Az elmúlt hetekben lapunkban
közzétettük azt a kérdőívet,
aminek segítségével a városunk vezetése az itt élők véleményét kívánta megismerni a
2011-ben Gödöllőn zajló európai uniós elnökségi eseményekkel kapcsolatban.
Levélben, és e-mailben több
száz válasz érkezett szerkesztőségünkbe, melyekért köszönet
illeti a beküldőket.
Ezek feldolgozása folyamatban
van, a tervek szerint a későbbiekben lapunkban is közzétesszük
az olvasói véleményeket.

O LVASÓINK ÍRTÁK
Tisztelt szerkesztőség!
“Nagy örömmel látom, hogy végre
Gödöllőn is megindult a szelektív
hulladékgyűjtés, amire már régóta
igénye volt a lakosságnak. Úgy veszem észre, hogy ez jó hatással van
azokra is, akik eddig előszeretettel
dobálták el az út mellett az italosüvegeket, papírdobozokat. Ezek a
gyűjtők mindig tele vannak, s eddigi tapasztalataim szerint odafigyelnek arra is, hogy kellő gyakorisággal ürítsék őket.
Ez nagyon jó dolog, főleg azért,
mert lehetőséget ad arra, hogy a
gyerekeket már kiskorban hozzászoktassuk környezetünk védelméhez. Ezért is lepett meg, amikor a
minap azt hallottam, hogy csak a
lakossági szelektív hulladékgyűjtés
indult meg, az óvodákban, iskolákban ezt nem vezették be. Szeretném
tudni, hogy ez valóban így van-e,
és ha igen, mi ennek az oka. Mert
úgy gondolom, pontosan a városi
és az oktatási intézményeknek kellene elől járni jó példával ebben a
kérdésben.“
Tisztelettel:
Nagy Zoltánné

Bár a szelektív hulladékgyűjtésre
kijelölt gyűjtőedények valóban elsősorban a lakossági gyűjtést szolgálják, de a városi oktatási intézményekben is nagy hangsúlyt helyeznek erre, igyekeznek ennek
megfelelően eljárni. Mint megtudtuk, az önkormányzat a következő
években tervezi állandó szelektív
gyűjtőrendszer kialakítását valamennyi oktatási intézményben.
A Polgármesteri Hivatal is kiemelten kezeli ezt a kérdést. Ezt
egyébként az ISO 14001-es környezetirányítási rendszer is előírja.
A hivatalban szelektíven gyűjtik a
veszélyes hulladékot (a lakosság
részére is lehetőség van például a
használt elemek leadására), a papírt és a műanyag palackokat.
Tisztelt Szerkesztőség!
“Pár éve vagyunk gödöllői lakosok, de nagy örömmel látjuk a folyamatos fejlődést, szépülést. Külföldi ismerőseink szinte kivétel nélkül tudják, hol van Gödöllő és miről, mikről nevezetes.
A “Sokat profitálhatunk az európai uniós eseményekből” című cikkükre reagálnék.
Otthonunkról (hazánkról) az első

benyomást az előszobában nyerhetik vendégeink. Gödöllő előszobája
a főtér, azaz a Szabadság tér. Lekopott, rozsdás oszlopain piszkos, kopott plakátok, hirdetések díszelegnek évek óta és sajnos folyamatosan. A különféle események, rendezvények ily módon és itt hirdetői
nem számolnak azzal, hogy ezekkel
városunkat nagymértékben csúfítják, szennyezik. Az autókban ülve
és a lámpa zöldre váltására figyelve, véleményem szerint senki nem
is olvassa el ezeket, sőt, ha egyet
elhelyeznek orvul este, fél óra múlva már egy újabb hirdető ragaszt
rá. Teljesen értelmetlen és pénzpazarló a Szabadság téri különféle
beton- és fémoszlopokon való elhelyezésük.
Barátainkkal, közeli ismerőseinkkel teljes egyetértésben javasoljuk,
hogy legalább ezen a helyen tiltsák
meg, illetve fokozottan, napi gyakorisággal ellenőrizzék.
Az oszlopokat először rendbe kellene hozatni, lefesteni környezetbe
illő színre, például zöldre. Ezt követően az illetéktelenül felragasztott hirdetést naponta azonnal el
kellene távolítatni úgy, hogy a kiragasztás fényképpel dokumentálható legyen és a rendezvényt pénzbírsággal sújtani! Magát a kira-

gasztó személyt nem lehet tettenérni, ha véletlenül igen, akkor bizonyára arra hivatkozna, hogy “ő
csak utasításra a munkáját végzi....Véleményünk szerint csak egy
ilyen jellegű szigorítás vezethetne
célra. Reméljük maximálisan
egyetértenek Önök is ezzel és segítenek jobbító, szépítő szándékunk megvalósításában.”
(Név és cím a szerkesztőségben)
Kedves Olvasónk!
Az illegálisan kihelyezett plakátok
rendkívül sok bosszúságot okoznak a város rendjéért, tisztaságáért
felelősöknek, akik az elmúlt években több akciót hajtottak végre annak érdekében, hogy eltűnjenek a
közterületeket csúfító hirdetmények. Az itt élők jelentős része sem
örül ennek a jelenségnek, sajnos
azonban ezt a cselekményt jelenleg
nem szabályozza törvény vagy
egyéb jogszabály, így annak a helyi rendeletben történő szabályozási feltételei is korlátozottak. Városunkban a Gödöllő város közterületeinek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 16/2006-os
önkormányzati rendelet szerint
csak tettenérés esetén lehet büntetni az illegális hirdetmény kihelyezőjét.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Utazás a házasság körül
Az Ízek, imák, szerelmek című
nagysikerű regény – melynek
filmváltozata most megy a mozikban – írója, Elizabeth Gilbert megalkotta, útjára bocsátotta a történet folytatását. Ez
az újabb könyv a Hűség címet
viseli.
Elizabeth Gilbert erősen házasságellenes. Nem akar férjhez menni, ám
olyan helyzetbe hozza az amerikai
bevándorlási hivatal, hogy mégiscsak
kénytelen örök hűséget fogadni a brazil származású, ausztrál állampolgárságú Felipének, akivel az Ízek, imák,
szerelmek végén egymásra találtak.
Az a helyzet, hogy már örök hűséget fogadtak korábban, mielőtt a hivatal bekavart volna. Még jegygyűrűt is cseréltek. De csak úgy magukban. Bármiféle előírásos szertartást
mellőzve. Nincs tehát semmilyen dokumentum arról, hogy elkötelezték
magukat.
A nem amerikai állampolgárságú
Felipét kitiltják Amerikából, pontosabban az Egyesült Államokból, ahová már szemet szúróan gyakran beutazik ott született, ott élő választottjához, noha, ó, borzalom, nem köti
össze őket papír. A kitiltás következtében hamarosan világcsavargók lesznek mindketten, hiszen Liz követi a
párját, bárhová menjen is. És vi-

Romantikus művek-először Gödöllőn

szont. Egyszerűen, nem
tudnak egymás nélkül
élni. Nem jelent ez többet, mint egy házasságlevél?
Leginkább Hátsó-Indiában lelnek
menedékre, Vietnamban, Laoszban,
Thaiföldön. Majd kikötnek ott, ahol
megismerkedtek, Indonéziában.
Liz mindenfelé azt kutatja: mi is a
házasság? Miért házasodnak és hogyan élnek aztán az emberek, egy férfi meg egy nő együtt itt, ott meg
amott. Azt is megvizsgálja, miként
alakult a történelem során a házasság
intézménye. Alaposan áttanulmányozza a Bibliát, bár azért odáig nem
megy az alaposságban, hogy a házasságpárti szövegrészek ne kerülnék
el a figyelmét.
Gyereket pedig mégúgy sem akar,
mint házasságot. Benne nem ketyeg a
biológiai óra, állapítja meg, ami más
nőkben – persze, rajta kívül sem mindegyikben – igen. Felfedezi, hogy a
társadalmaknak égető szükségük van
„nagynénikre”. Azokra, akiknek nincs
saját gyerekük, így aztán ott segítenek,
mondhatni, ott vethetők be, ahol kell.
Például, felnevelik az árvákat.
Kétségtelenül… vagyis azt hiszem
magam is, egy öntudatos nő jobb
anya lenne, mint egy nem öntudatos.
Akinek „csak úgy” lesz gyereke.
Olyan, ahogy esik, úgy puffan ala-

pon. De hát az ahogy esik, úgy puffan-félék nélkül lehet, hogy már kihalt volna az emberiség.
A nénikék pedig – mint a könyvben szerepelnek, a „Nénikebrigád” –
helyrehozzák, ha lehetőséget kapnak
rá, amit mások elrontottak.
Elizabeth Gilbert tündéri humora
már az előző könyvében is megragadott, s ez a könyve sem nélkülözi a
friss, derűs, mindent nyitottan, mindent előítélet-mentesen szemlélő látásmódot. De leginkább akkor brillírozik, mikor a kötet vége felé hétéves
kis unokahúgáról ír. Nagyszerű pajtása, partnere, játszótársa a kislánynak.
Kiváló anya lett volna. De hát, úgy
látszik, az a szerep osztatott ki rá,
hogy mások gyerekeinek az életét bearanyozza.
- nád (Elizabeth Gilbert: Hűség)

Gödöllőn élők számára a legmagasabb
színvonalú művészeti élményt nyújtó
előadások keretébe szólaljanak meg a
zeneirodalom klasszikusai. Így volt ez szombat este is, amikor Schumann olyan műveit
tűzték műsorukra, amiket eddig még nem
hallhatott előadásukban a gödöllői közönség:
a Manfred – nyitány, az a-moll gordonkaverseny, az I. „Tavaszi” szimfónia dallamai szereztek
csodálatos élményt a komolyzene kedvelőinek. A mű-

vek tolmácsolásában gordonkán közreműködött Amirás Árpád, a zenekart Horváth Gábor vezényelte.

Emlékezés Robert Schumannra
Robert Schumann műveiből adott nagysikerű koncertet a Gödöllői Szimfonikus Zenekar november 6-án,
szombaton a Szent István Egyetem aulájában. A zenekar ezzel a hangversennyel emlékezett meg a kiváló romantikus zeneszerző születésének 200. évfordulójáról. A gödöllői szimfonikusok az elmúlt
években több kiváló koncerttel járultak hozzá, hogy a

Délkelet-ázsiai hangulat a kastélyban

Indonéz dallamok
November 6-án, szombaton ismét különleges zenei élménynek lehettek tanúi azok, akik megtekintették a királyi kastély dísztermében az
indonéz Padjadjaran egyetem tánccsoportjának zenés darabokkal
tarkított bemutatóját. A korábbi években már több alkalommal is köszönthettünk indonéz művészeket városunkban; Gödöllő és Bogor
testvérvárosi kapcsolatának köszönhetően rendszeresen látogatnak
el ide különböző művészeti csoportok, hogy megismertessék kultúrájukat, hagyományaikat az itt élőkkel.

Az Indonéz Köztársaság szervezésében
megvalósult esten az 1957-ben alakult
egyetem Padjadjaran tánccsoportja
franciaországi, hollandiai fellépése után
érkezett Gödöllőre, ahol egy kis szegmensét adták elő annak a színes mozaiknak, ami Indonézia gazdag kulturális
életét jellemzi; a 24 fős tánccsoport ezt
követően Marokkóban mutatja be programját.
Az esten Gémesi György beszédében külön köszöntötte Maruli Tua Sagala-t, Indonézia magyarországi nagykövetét, illetve Mangasi Sihombinget,
akit, ahogy a polgármester fogalmazott,
„ma már nemcsak Indonézia korábbi
nagykövetének hívunk, hanem gödöllői
polgárnak is, hiszen meghatározó szerepe volt abban, hogy Gödöllő és Bogor
testvérvárosi kapcsolatot létesített, illet-

ve abban, hogy Gödöllőre került
a Világbéke-gong, a Világbéke
Bizottság adománya.”
A polgármester emellett kiemelte: „Annak ellenére, hogy a
két város között hatalmas távolság húzódik, a két nép nagyon is
közel van egymáshoz. Az elmúlt három
éves kapcsolat eddig is azt bizonyította,
hogy gondolkodásban, szívben és lélekben nagyon hasonlóak vagyunk. Ezt támasztották alá azok a kulturális
események is, melyek nagy része ebben
a kastélyban került bemutatásra, különféle indonéz kulturális csoportok részéről.”
Ezt követően Maruli Tua Sagala nagykövet röviden ismertette az egybegyűltekkel az Indonéziával kapcsolatos legfontosabb információkat, többek között

azt is, hogy az ország ereje a bölcsességen, az egységen, az éleselméjűségen, a
többszínű társadalmon belüli harmónián
nyugszik. Ez teszi lehetővé azt, hogy a
270 milliós országot 360 népcsoport
kultúrája és annak 580 nyelve és nyelvjárása gazdagítja. Emellett Indonézia a
Föld harmadik legdemokratikusabb országa, ahol az iszlám és a modern világ
egymást erősítve él (alkotmányos alapon nézve nem iszlám országról beszélhetünk.).
Az est hagyományos indonéz táncokat

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 2010. november 12-én,
pénteken 17 órára a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Tavasz-Termébe „Gyermekszív és férfi lélek Egészélet szigetén” című Nagy Sándor és Kriesch Laura
(MŰVÉSZTÜKÖR sorozatunk 7.) kiállításának megnyitójára
és zenéket vonultatott fel; az összejövetel egyik fénypontját az a produkció
jelentette, amelybe a közönséget is bevonták egy kis közös zenélés erejéig.
Ekkor minden egyes vendég kezébe vehette és használhatta az „Angklung” nevű, bambuszból készült hagyományos
idiofon hangszert (ami rázással szólaltatható meg, plusz a hangszer rákerült az
UNESCO szellemi világörökség listájára is – a szerk.), mely révén mindenki
átélhette a távol-kelet dallamainak sokhc
színűségét.

Köszöntőt mond:dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere
A Nagy Sándor-ház történetét bemutatja:Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója
Szakmai megnyitó: dr. Keserü Katalin művészettörténész
Kalotaszegi páros tánc, koreográfia: Ládonyi Veronika, Medgyaszay István dédunokája
A Nagy Sándor – Kriesch Laura „Művésztükör” bemutatása
A kiállítást rendezte:Bizzer István művészettörténész és a MCP MűteremMúzeum önkéntesei
Köszönet a segítségért: dr. Gellér Katalin és Őriné Nagy Cecília művészettörténészeknek
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

November 11. csütörtök 17 óra
Gödöllő Monográfia 2. kötet
(1867-1945)
Mustra a készülő
tanulmánykötetből
Fábián Balázs néprajzkutató:
A gödöllői temetők története
November 19. péntek 17 óra
Csokonai-Illés Sándor
Babits és Fogaras című
könyvének bemutatója
Babits Mihály 1908 és 1911 között
tanított a fogarasi gimnáziumban.
Ennek az időszaknak a dokumentumait dolgozta föl Csokonai-Illés
Sándor. Két momentum köti ezt a
könyvet Gödöllőhöz: a gödöllői
szerző és Babits Mihály szecesszió
iránti érdeklődése.
A kötetet bemutatja:
Dr. Csokonai-Illés Sándor
irodalomtörténész
Prof. Dr. Sipos Lajos egyetemi
tanár, a Babits munkacsoport
vezetője, az Irodalomtörténeti
Társaság elnöke
Láng József, az Argumentum
Kiadó igazgatója
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai

November 15., hétfő, 17.30: Barta
Katalin (zongora) növendékeinek
hangversenye
November 17., szerda, 17.30: A
hegedű tanszak hangversenye a
XIII. Országos Koncz János Hegedűversenyen induló növendékek
közreműködésével
November 19., péntek, 18.00: A
zongora tanszak kiemelt hangversenye
November 22., hétfő, 18.00: A fúvós tanszak kiemelt hangversenye
November 24., szerda, 17.00:
Székely Judit (furulya) növendékeinek hangversenye
November 25., csütörtök, 17.00:
Zagyváné Molnár Ildikó (furulya,
oboa) növendékeinek hangversenye
November 26., péntek, 18.00: A
Frédéric Chopin Zeneiskola tanárainak hangversenye a Szülői Fórum
felkérésére

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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Körösfői Kriesch Aladár születésnapja alkalmából

Decemberben érkezik Mária Terézia szobra

Széphalmi Júlia kapta az emlékplakettet Készülődés a Barokk Évre
(folytatás az 1.oldalról)

Széphalmi Júlia táncművész, a Magyar Táncművészeti Főiskola
hallgatója kapta az idei Körösfői Kriesch Aladár Emlékplakettet a
művésztelep alapító születésének 147. évfordulója alkalmából.
Az elismerést Körösfői László, a Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány elnöke adta át október 30-án, a Gödöllői Királyi
Kastélyban rendezett ünnepségen. A programban az emlékplakettel korábban kitüntetett művészek is felléptek; Fényképek Körösfői-Kriesch Aladárról címmel előadást tartott Farkas Zsuzsa
művészettörténész (Magyar Nemzeti Galéria).
Széphalmi Júlia 1992-ben született
Budapesten. Általános iskolai alsó tagozatos tanulmányait az Erkel Ferenc
Általános Iskolában végezte ének-zene tagozaton. Szülei (Benedek Krisztina és Széphalmi Zoltán) népdalénekesként, néptáncpedagógusként és
koreográfusként tevékenykednek. A
népzenével és néptánccal való korai
ismerkedés mellett már hároméves
korában felfigyeltek zenei hallására,
ritmusérzékére, hajlékonyságára és
kiváló mozgáskoordinációs képességeire.
3-6 éves koráig Vajda Gyöngyvér
táncpedagógus keze alatt ismerkedett
a művészi torna alapjaival, miközben
szüleitől megtanulta az első néptánclépéseket is. 7 évesen már heti három
alkalommal vett rész Budapesten a
Magyar Táncművészeti Főiskola előkészítő balett óráin Rudnyánszky
Judit és Detvai Zsuzsa mesternők
vezetésével. Eközben a Gödöllő Táncegyüttesnek is tagja volt, sőt a Frédéric Chopin Zeneiskolában zongora és
népi ének tanulmányokat is folytatott.
Kilenc évesen Iglói Évától, a Gödöllő Táncegyüttes akkori művészeti vezetőjétől szóló szerepet kapott Mosóczi István Hófehérke c. táncjátékában.
Tíz évesen végérvényesen elkötelezte magát a táncnak, hiszen felvételt
nyert a Magyar Táncművészeti Főiskola balettművész szakára. Balett növendékként minden évben rendszeresen fellépett a Diótörő c. táncjátékban
a Thália Színházban, majd 9 éves korában az Operaházban. Hetedikes korában különbözeti vizsgákkal feljebb
léphetett a főiskola Nádasi Ferenc
Gimnáziumának 9. osztályába, a négyévente induló néptánc-színházi tánc
szakra.
A sikeres gimnáziumi felvételi óta
négy év telt el. Ez idő alatt táncolhatott Kodály Székelyfonójának tánctételeiben és Janacek: Jenufa c. operájában a Magyar Állami Operaházban
és a brnoi Operaházban Csehországban, valamint szintén a Jenufában
Miskolcon, az Operafesztiválon. A
főiskola táncművész hallgatójaként
vendégszerepelt Norvégiában, Erdélyben és Skóciában.
A tánc mellett hobbija maradt a
népdaléneklés is, így több gödöllői
kulturális rendezvényen láthattuk már
édesanyjával együtt énekelni, többek
között 2007-ben Körösfői Kriesch Aladár mellszobrának avatásán. Énekelt

Habsburg Ottó születésnapján, Wass
Albert szoboravatásán, testvérvárosi
rendezvényeken, a Királyi Kastélyban, a Művészetek Házában és a
GIM-alkotóházban rendezett megnyitókon, például Schéner Mihály festőművész és Bódis Erzsébet textilművész kiállításán.
Széphalmi Júlia 2010 nyarán felvételt nyert a Magyar Állami Népi
Együttesbe.
A főtér felújítása miatt ezúttal kimaradt a szép programból Körösfői
Kriesch Aladár a Gödöllői Városi
Múzeum bejárata előtt felállított
mellszobrának megkoszorúzása. Erre
az eseményre jövő januárban, a magyar kultúra napján kerül majd sor, jelentette be az alapítvány elnöke, a
művész unokája.
Körösfői-Kriesch Aladár művészeti
tanulmányait a Mintarajziskolában
Székely Bertalan és Lotz Károly vezetésével végezte, majd Münchenben és
Olaszországban folytatta. 1887-ben Firenze, 1889-ben Milánó, 1890-ben Velence, 1891-92-ben Róma volt tanulmányainak színtere, miközben már
megbízást kapott Kolozsvárról nagyméretű kompozíció megfestésére.
1894-ben Lotz Mesteriskoláját látogatta.
Megismerkedett Leo Belmontéval,
akihez később szoros munkakapcsolat fűzte. Legnagyobb hatással az
„olasz primitívek” voltak rá, saját bevallása szerint a XII-XIV. századi
freskók példáján tanult a legtöbbet, de
nagy hatással volt rá az angol preraffaelita mozgalom és a tolsztojánus
életfelfogás. Számos mesterségben,
műfajban otthonosan mozgott, s arra
vágyott, hogy a naturalizmust és impresszionizmust meghaladó, mindent
átható művészetet hozzon létre. Ehhez az elképzeléshez szükségesnek

látszott, hogy kora művészeti életétől
kissé eltávolodva teremtse meg alkotó közegét.
1895. augusztus 15-én megházasodott. A kolozsvári Főtéri római katolikus templomban tartotta esküvőjét
Újvárossy Ilkával.
1901-ben vásárolt házat Gödöllőn.
Amikor 1904-ben szövőműhely Gödöllőre települt, és megfogalmazódott

benne a gondolat, hogy egy háziipariiparművészeti telepet hoz létre. Ennek középpontjába a szövőtevékenység került.
Gödöllő minden műfajnak otthont
adott. A grafikának, könyvillusztrációnak éppúgy, mint a bőr-, fa-, és
üvegmunkáknak, mozaiknak, faliszőnyeg-tervezésnek. Volt szobrász és
kerámiaműhelyük is. A képzőművészet, az építészet, a zene, a tánc, az
irodalom éppúgy központi szerepet
játszott a telep életében, mint a ház, a
kert, a műhely, a család, a gyermeknevelés. Számtalan ismert alkotása

Magyar Mindenszentek

közül kiemelkednek az Országház
ebédlőtermének freskói, a Zeneakadémia és a Marosvásárhelyi Kultúrpalota falképei.
Kőrösfői-Kriesch Aladár 1920-ban
halt meg. Először Budapesten temették el. Hamvai innen kerültek Gödöllőre, és jelenleg is a Dózsa György úti
temetőben nyugszik. Bronz mellszobrát közadakozásból 2007-ben állíttatta fel a Körösfői Alapítvány a városi
it
múzeum épülete előtt.

Emlék rendezvények
ákoknak megismerni Erkel Ferenc életét, műveit és a korát. A tanítás során
többek között Benedek Krisztina népdalénekes, a Talamba Ütőegyüttes, a
Club Színház, a Frédéric Chopin Zeneiskola és a Mikrofon zeneiskola diákjainak közreműködésével valósulnak
meg a programok. Az emlékhét során az
iskolába látogat majd a neves zeneszerző leszármazottja, Erkel László, művésznevén Kentaur is.
A rendezvénysorozat nyitó- és záró rendezvényére azonban minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők.
November 11-én 17 órától az Erzsébet
királyné szálloda dísztermében Erkel
Ferenc palotásával nyitják meg az estet.

A Barokk Év rendezvényeibe bekapcsolódnak a GIM-Ház fiatal művészei is. A főtérre tervezett térinstallációikat október 24-től láthatják az érdeklődők az Iparművészeti Műhely kiállítótermében. A tárlaton olyan alkotásokat
mutattak be, amelyekben továbbgondolták, továbbfejlesztették és a mai korba
ültették át azokat az értékeket, amelyeket a barokk kor hagyott ránk. A GIMHázban látható alkotásokból június 18án, a Múzeumok Éjszakájának rendezvényeihez kapcsolódva valósítanának
meg néhányat. A tervek szerint, többek
között fényfestés installációval lepnék
meg a gödöllőieket. A programsorozat
részeként a Körösfői úti alkotóházban
Barokk kert címmel festészeti kiállítást
rendeznek.
A rendezvényekről részletesen tájékozódhatnak
az
érdeklődők
a
www.godolloibarokkev.hu honlapon.

Szentek és boldogok emléknapja

Erkel iskola – Egyhetes programmal tisztelegnek

Novemberben Erkel Ferencre, a Himnusz zeneszerzőjére, a magyar nemzeti
opera megteremtőjére emlékeznek a gödöllői Erkel iskola diákjai és tanárai,
születésének 200. évfordulója alkalmából. November 11-19. között több kulturális rendezvény keretében tisztelegnek
névadójuk előtt.
Mint azt Putz Norbert igazgatótól
megtudtuk, az idén a hagyományos Erkel-nap helyett kibővített programmal
készülnek az évfordulóra. Koncertek,
iskolai vetélkedők tarkítják majd az emlékhetet, melyek fókuszában a zene áll.
A rendezvények egy részét beépítették a
tanmenetbe, úgynevezett projekt órák
keretében nyújtanak lehetőséget a di-

A királynő szobra decemberben érkezik
meg az uralkodó egykori látogatásának
színhelyére, az ünnepélyes avatásra
azonban a Barokk Év nyitó rendezvényén kerül sor, 2011. március 5-én. A
kastélyban ehhez kapcsolódóan barokk
koncert eleveníti fel a kor hangulatát.
Ezen a napon nyílik meg a Gödöllői
Városi Múzeum „Népélet a barokk korban” című kiállítása is, ami a paraszti létet, a jobbágyság mindennapjait eleveníti fel. A kiállítás egyik érdekessége
lesz, hogy animáció segítségével rekonstruálják, hogyan is nézhetett ki a
Grassalkovich Antal korabeli település.
Emellett a tárlat egyik látványos eleme
lesz egy korabeli szelemenágas cselédház is, amilyenekben akkoriban éltek a
gödöllőiek.
A rendezvénysorozat egy része természetesen Grassalkovich Antal egykori kastélyában zajlik majd. A számtalan
kulturális program között kiemelt helyet
kap az Antal-napi vigasságok és a Barokk Hét a Barokk Évben.
Június 11-12-én az Antal-napi vigasságok során, az egykori főúr névnapja
alkalmából tisztelegnek emléke előtt a
gödöllőiek, felidézve a barokk kori ünnepségek hangulatát. Az Antal napot a
tervek szerint – többek között – barokk
lovasprogramokkal, vidám szabadtéri
rendezvényekkel teszik feledhetetlenné.
Az „ünneplő sokaságot” mindkét este
opera előadás várja majd: Baldassare
Galuppi: Il caffé di Campagna/A falusi
kávéház című művét mutatják be.
Nagy sikerre számíthat az augusztus
6-14 között megrendezésre kerülő Barokk Hét is, ami lényegében az elmúlt
évek nagy sikerű Barokk Kastélynapok
bővített változata. Ennek keretében emlékezünk majd Mária Terézia 1751. évi
gödöllői látogatására, amikor is Grassal-

kovich Antal rendkívüli pompával fogadta a királynőt. Ezt idézi meg az egyhetes rendezvénysorozat. Ennek részeként nyílik meg a „Kincses templomok
– Grassalkovich (I.) Antal, a főúri mecénás” című kiállítás is.

A táncot a diákok, a szülők és a tanárok
közösen mutatják be. Az ünnepi hangversenyen a Tungsram Kodály Zoltán
Férfikara tolmácsolásában többek között Erkel művei is felcsendülnek.
November 19-én, 16 órától a programsorozat ünnepélyes zárására a Szentháromság templomban kerül sor. A koncerten a Gödöllői Városi Vegyeskar
mellett a Cavaletta nőikara, valamint az
iskola énekkarai előadásában szólalnak
meg válogatások a magyar kórusműjk
vekből.

A magyar katolikus egyház november
13-án tartja a Magyar Szentek és Boldogok emléknapját, mindazokét, akiknek
ereklyéit a magyar templomokban tisztelik, magyar földön születtek vagy Magyarországhoz kötődnek: a kanonizált
szentek és boldogok mellett azokét is,
akiknek nincs külön ünnepük, a hétköznapok ismeretlen hősei, szentjei, vértanúi. 1984-ben a Magyar Katolikus Püspöki Kar határozott – a II. vatikáni zsinat liturgikus rendelkezései nyomán – a
november 13-i ünnep bevezetéséről. Ez
tulajdonképpen egy külön magyar Mindenszentek-ünnep.
A magyar szentek között vannak olyanok, akiket népi kegyelet övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen
hősei és szentjei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai
is.
Szentjeinkről több közös ábrázolás is létezik. Budapesten, a XI. kerületben áll a
Magyar Szentek temploma, amely ezen
az ünnepen tartja búcsúját. A vatikáni
Szent Péter-bazilika magyar kápolnájának domborművein, Krakkóban pedig
az Irgalmasság Bazilikája tavaly felszentelt „Szentek Közössége” magyar
kápolnájának mozaikképein és a ma
szintén Lengyelországhoz tartozó

Orawka barokk fatemplomában szinte
valamennyi magyar szenttel és boldoggal találkozhatunk.
Városunkban is egy helyen láthatjuk
őket, 2008. november 7-én ugyanis a
Szentháromság templomban helyezték
el Szekeres Erzsébet magyar szenteket
és boldogokat ábrázoló szövött kárpitjait. A huszonegy faliképből álló sorozat
darabjai a templomtérben és a kápolnában kaptak helyet.
A sor azóta tovább bővült, mivel az elmúlt években is több magyar boldogot
avattak. Pontos lista összeállítását az is
nehezíti, hogy több olyan személyt is találunk közöttük, aki életét nem hazánkban élte le, de származása a magyar
földhöz köti, így előfordul, hogy őket
más nemzetek szentjei közé sorolják.
Hasonlóképpen találunk olyanokat, akiket származásuk szerint nem tekintünk
magyaroknak, de hitük, tevékenységük
hazánkhoz kötötte őket. A magyar katolikus lexikon az alábbiakat említi (időrendi sorrendben):

Szentek: Árpád-házi Szent István király, Prágai Szent Adalbert, Szent Bonifác, Zoborhegyi Szent Zoerard-András,
Zoborhegyi Szent Benedek, Szent Asztrik, Szent Beszteréd, Szent Beneta, Szent Bőd, Szent Gellért, Árpád-házi
Szent Imre herceg, Árpád-házi Szent László király, Skóciai Szent Margit, Árpád-házi Szent Piroska, Szent Dávid,
Prágai Szent Ágnes, Árpád-házi Szent Erzsébet, Árpád-házi Szent Kinga, Árpád-házi Szent Margit, Szent Toulouse-i
Lajos, Portugáliai Szent Erzsébet, Szent Hedvig, Kapisztrán Szent János, Szent Márk, Szent Menyhért, Szent István.
Boldogok: Boldog Sebestyén, Magyarországi Boldog Gizella, Pécsi Boldog Mór, Magyar Boldog Pál, Esztergomi Boldog Özséb, Magyar Boldog Ilona, Boldog Szalome, Boldog Bánfi Buzád, Boldog Szádok és vértanútársai, Boldog Magyar István és Boldog Szász Konrád vértanúk, Boldog Gertrúd, Árpád-házi Boldog Jolánta, Boldog Csák Móric, Árpád-házi Boldog Erzsébet özvegy, Árpád-házi Boldog Erzsébet szűz, Boldog Magyar István, Boldog Eskandeli Máté,
Boldog Magyar Antal (ferences), Boldog Magyar Antal (kármelita), Boldog Báthory László, Boldog Temesvári Pelbárt, Boldog Batthyány-Strattmann László, Boldog Károly király, Boldog Apor Vilmos, Boldog Salkaházi Sára,
Boldog Romzsa Teodor, Bogdánffy Szilárd.
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Az urbanizáció hatása az állatvilágban

Hangosabb a dal
Egyes madarak az urbanizáció hatására
megváltoztatják hangjukat, hogy versenybe szálljanak az emberi zajokkal
Akik képtelenek az új körülményekhez
alkalmozkodni és társra lelni, azok száma csökkeni fog, mert szapororodásuk
feltételei nem biztosítottak. Madármegfigyelők vették észre, hogy a feketerigók elkezdték utánozni a gépkocsik riasztórendszerének-, szirénáknak a
hangját, mobiltelefonok csengőhangját és még a golfkocsik zaját is. A
város zajainak utánzása mellett egyes
fajú madarak megváltoztatták a hang-

frekvenciát, amellyel társaikat hívják, és
az énekelés ideje szintén a külső környezet hatása alá került. Ezek a változások közvetlen válaszok az emberi zajok
gyakoriságára. A madarak azért változtatják magatartásukat, mert alkalmazkodnak a város zajaihoz, így biztosítják
azt, hogy társukkal hallják egymás
hangját és kommunikálni tudjanak.
Szimfónia az élővilágban
Legújabb kutatások szerint Hans
Slabbekoom holland tudós megerősíti
Bernie Krause 1968-ban tett megállapításait, miszerint a bogarak, állatok,
madarak hívást jelző hangjai és énekei
egy természetes szimfónia zenéje a vad-

világban. Ezek a termézetes hangok különböző frekvencián és hangerőn szólalnak meg, összehangoltan, akárcsak egy
zenekar tagjainak játéka. Munkája során
Slabbekoom észrevette, hogy azok a
madarak, amelyek sűrű erdőben laknak,
alacsonyabb frekvencián énekeltek,
mint azok, akik nyitottabb helyeken élnek.
Ő ezt azzal magyarázta, hogy az alacsonyabb frekvenciájú hangok hatásosabbak a sűrűbb növényzet környezetében,
mert nem kell versenyezzenek a rovarok
által kibocsátott magasabb hangokkal.
Populációs kutatásai során Slabbekoom
különbséget talált az európai városi-, illetve a vidéki feketerigók dalai között.
Úgy véli, hogy az emberi zaj evoluciós
ereje hatással volt arra, hogy egyes feketerigó fajokat alfajok közé soroljunk,
azokat, melyek nem képesek egymás hívásait felismerni.
Más kutatók, mint Richard Fuller az
Egyesült Királyságból és Henrik
Brumm Németországból bebizonyították, hogy a városi madarak dallamainak
frekvenciája változik, egyre gyakrabban
és egyre hangosabban énekelnek, hogy
versenybe szálljanak a városi zajokkal.
Nemcsak a madárdalokra vannak hatással az emberi zajok. Bizonyos fajú varangyok, illetve tengeri emlősök élőhe-

Sikeres tigriscsere az Fővárosi Állatkertben
Új párt kapott Norbi, a Fővárosi
Állat- és Növénykert hím szibériai tigrise a négyéves nőstény
Niva személyében, aki a hollandiai Rhenen állatkertjéről került a magyar fővárosba. Nadia,
a korábban Budapesten élt
nőstény pedig a Skopjei Állatkert lakója lett.
A Niva nevű, 2006. augusztus 3-án
született nőstény szibériai tigrist a hollandiai Rhenen állatkertjéből szállították Budapestre. Szülőhelyén eredetileg a Diane nevet kapta, ám a magyar
gondozók – a tigrisek elnevezésének
budapesti hagyományaihoz igazodva
– Nivának keresztelték át. Az új tigris
érkezésének előzménye, hogy az Állatkertben 2004 óta élő tigrispárnak
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eddig nem született utódja. A két állaton korábban elvégzett vizsgálat kimutatta, hogy ennek oka a nőstény
szaporító szervrendszerében kimutatható elváltozás, amely ugyan az állatot magát nem veszélyezteti, de kizárja, hogy utódai legyenek.
A vizsgálat eredménye nyomán az állatkerti szakemberek – a tigrisek európai tenyészprogramát irányító koordinátorral egyeztetve – a nőstény állat

lyeit is ellepik ezek a zajok. Némelyik
tud alkalmazkodni, de mások viszont
nem.
A civilizációs zajok negatív hatásai
Az emberek világában a zörejek és zajok általában alacsony frekvenciájúak.
Ezek a zajok károsíthatják a természetes
élővilágot. Egyes alacsony frekvenciájú
hangot kibocsátó fajok képesek alkalmazkodni a magasabb frekvenciájú
hangskálához, míg mások képtelenek
természetes hang frekvenciájukat megváltoztatni. Slabbekoom megállapította,
hogy a sárgarigó, a nádi poszáta és a
házi verebek nem képesek megváltoztatni énekhangjuk frekvenciáját.
Azt is állítja, hogy a madár populációnak ezen fajai csökkenőben vannak Európában, és azt gyanítja, hogy ennek
legfőbb oka a környezet hangszenynyezése, amely többek között a tehnika
fejlődésének köszönhető. Hasonló kutatást végzett Krause a Mono-tónál, a Yosemite Nemzeti Park keleti részénél,
ahol tanulmányozta a varangyok életét.
Észrevette, hogy az ásóbékák népessége

A 202 egyedre tehető vízilóállomány jelentős részének ugyanis „magyar“ vér
csörgedezik az ereiben. Az egykor Budapesten élt ősöknek kontinensünk szinte minden szegletében élnek ük- és szépunokái. Az európai állatkertekben élő vízilovak jelentős része magyarországi
felmenőkkel büszkélkedhet. Egyebek
mellett ez is kiderül a csehországi Ostrava állatkertjében vezetett európai állatkerti víziló törzskönyv kiadásából. Ennek adatai szerint Európában 76 állatkertben mutatnak be nílusi vízilovakat,

összesen 202 egyedet. Bár az állatok közül néhánynak ismeretlen a származása,
az egész európai állatállomány végső
soron 31 alapító tenyészállatra vezethető vissza, melyek még az afrikai vadonból kerültek Európába. Ezek közül négy
állat, Arany, Bandi, Mombassa és
Nairobi egykor a Fővárosi Állat- és Növénykert lakója volt. Az alapító tenyészállatok természetesen nem egyenlő mértékben járultak hozzá a jelenlegi
európai vízilóállomány génjeinek öszszességéhez. Eltérések mutatkoznak az
alapján, hogy az adott alapító a jelenleg
élő egyedekhez képest hány generációval élt korábban, illetve, hogy mennyi
leszármazottja van. A 31 alapító állat
közül Nairobi és Mombassa génjei találhatóak meg a legnagyobb számban, de a
sokkal régebben élt Bandi és Arany is
jelentős mértékben járult hozzá a jelenlegi európai vízilóállomány génkészletének változatosságához. Ez arra is utal,
hogy a budapesti származású állatok különösen szaporának, jó életteljesítményt
mutató egyedeknek számítanak.
pts

Immár tizennyolcadik alkalommal hirdette meg idén tavasszal Magyarország
és a közép-európai régió legrangosabb természetfotós pályázatát a NaturArt –
Magyar Természetfotósok Szövetsége. Az idehaza és külföldön egyaránt elismert szakemberekből álló zsűri ezek közül választotta ki a 12 kategória díjazott
fotográfiáit, valamint azt az összesen száztizenkét képet, melyeket a Magyar
Természettudományi Múzeum hagyományos, Az Év Természetfotósa 2010 kiállításán a nagyközönség is megcsodálhat.
www.hvg.hu

1984 óta, amióta ő a megfigyeléseket
végzi, csökkenőben van. Úgy vélte,
hogy ennek oka az alacsonyan szálló
katonai repülőgépek hanghatásai lehetnek. Ezek a kutatások rámutatnak
az emberi tevékenység azon hatásaira, amelyek károsítják az állatok természetes élőhelyeit.
Máté Bence felvételei

pts

cseréjéről döntöttek. Az eddig Budapesten élő, nyolcéves Nadiát a Skopjei
Állatkertbe helyezték ki (tehát továbbra is a budapesti zoo tulajdonában marad), s az így megüresedett helyre érkezett a Niva nevű állat.
Első lépésként a belső, elkülönített férőhelyet vehette birtokba, mostanra
azonban a gondozók kinyitották a kifutóra nyíló ajtót is. Ez azt jelenti,
hogy Niva – ha épp kedve tartja – már
oda is kimehet, és így már a nagyközönség is láthatja. Jövendőbelije, a
Norbi nevű hétéves hím egyelőre a kifutó másik, elrekesztett felében tartózkodhat, így a két állat csak az elválasztó rácson keresztül ismerkedhet
egymással.
A szakemberek természetesen figyelik az állatok viselkedését, és annak
alapján határoznak majd az összeengedés időpontjáról.
pts

Magyar származású vízilovak Európában
Budapestről származnak a „legelőkelőbb“ európai vízilócsaládok. Némileg
tréfásan akár így is lehetne összegezni
az európai állatkertekben élő vízilovak
rokonsági kapcsolatait.

Az év legszebb természetfotói

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

Csóka: 4 hónapos barna kank

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

Güzü: 2 éves szürke 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

Dézi: 4 hónapos rajzos szuka

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
November 13-14.:

dr. Koleszár István
Tel.: 06-30-5355-523
Gödöllő, Árpád u. 32.
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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
decemberi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 8-14-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
November 15-21-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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.

MEGHÍVÓ – HAJÓS ISKOLA ALAPÍTVÁNYI BÁL
Szeretettel meghívjuk 2010. november 19-én
a Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítványi
Báljára, melyet a SZIE Alma Mater Éttermében rendezünk.
Jelentkezés a 06-28-430-773-as telefonszámon az iskola titkárságán.
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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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Sport

Futsal – Tovább a kupában

Labdarúgás – Újra kell építkezni

Bajnoki és kupa menetelés Lerombolt sikerek egy hét alatt
A Gödöllői Sport Klub teremlabdarúgói az elmúlt játéknapon a dobogó harmadik helyén álló Monor csapatához látogattak. A házigazdáknak
esélyük sem volt a listavezető gödöllőiek ellen. A Bikák magabiztosan
nyertek és továbbra is pontveszteség
nélkül állnak a keleti csoport élén. A
csapat legközelebb november 29-én
játszik hazai pályán, amikor is a
Szentest fogadják majd a mieink.
NB II., keleti csoport 5. forduló
Monori SE – Gödöllői Bikák 2–9
(0–5) Gól: Riscutia Ákos, Baranyai
Pál, Vidák Balázs (4), Nagy Roland,
Lovrencsics Balázs, Ughy Márk

Magyar Kupa – Nyolc között a
Bikák
Az elmúlt héten a Magyar kupában is
jelenése volt a gödöllői teremlabdarúgóknak. Baranyai Pál legényei könynyedén vették a MAFC BME elleni idegenbeli akadályt és jutottak be a legjobb
nyolc közé. A következő kör már odavissza vágós lesz és biztosan NB I-es ellenfelet kap majd a Gödöllő a november
22-ei sorsoláson.
Magyar Kupa, nyolc közé jutásért
MAFC BME – Gödöllői Bikák 0–6
(0–3) Gól: Schrancz Balázs (3), Száraz
Szabolcs, Lovrencsics Balázs, Jenei
Ottó.
-tt-

Röplabda – Háromból kettő

Meglepő vereség a MÁV Előre ellen
A TEVA-Gödöllői RC csapata az
elmúlt héten három mérkőzést
játszott a bajnokságban. A gödöllői lányok magabiztosan
verték mindkét nyíregyházi alakulatot, ellenben meglepő vereséget szenvedtek az évről-évre
látványosan fejlődő székesfehérvári MÁV Előre ellen hazai
pályán.
Deme Gábor tanítványai előbb a
nyíregyházi főiskolásokat fogadták és
verték, majd szintén hazai
környezetben látták vendégül a MÁV Előre csapatát.
A fehérvári hölgyek ellen
nem sikerült a győzelem,
ugyanis egy igen fordulatos
találkozón a vendégek
örülhettek. Gyorsan sikerült kiköszörülni a csorbát
és az eddig remekül teljesítő NRK Nyíregyházát
magabiztosan fektették két
vállra Bajáriné Pesti Ani-

kóék idegenben. A TEVA-GRC 11
ponttal jelenleg a 3. helyen áll a tabellán a BSE és a Vasas mögött.
Női extraliga, 5. forduló
TEVA-GRC – Nyíregyházi Főiskola
3:0 (19, 18, 23)
Női extraliga, 6. forduló
TEVA-GRC – MÁV Előre Székesfehérvár 2:3 (-25, 17, 21, -25, -13)
Női extraliga, 7. forduló
NRK Nyíregyháza – TEVA-GRC 0:3
(-22, -18, -21)
-tt-

Megyei I/B osztály – Egy sima,
egy fordított
A GEAC előbb hazai pályán kapott ki
a Dunakeszitől, majd a sereghajtó
Aszód otthonában köszörülte ki a csorbát és nyert simán. A csapat jelenleg a
12. helyen áll 16 ponttal.
Pest megyei I/B osztály, 12. forduló
GEAC – Dunakeszi Kinizsi 0–4 (0–0)
Pest megyei I/B osztály, 13. forduló
Aszód – GEAC 1–5 (0–3)
Megyei III. osztály – Győzelem a
95. percben
A Gödöllő kettő Hévízgyörkön játszott döntetlent úgy, hogy már a 10.
perctől kiállítás miatt kapusát vesztette,
majd hazai pályán, a 95. percben szerzett góllal sikerült megverni a Kartal
csapatát. Szeles Dávid három gólt szerzett, mindhármat szabadrúgásból.
Megyei III. osztály, 10. forduló
Hévízgyörk II. – Gödöllői SK II. 2–2
(2–2) Gól: Szeles Dávid, Szabó László
Megyei III. osztály, 11. forduló
Gödöllői SK II. – Kartal 3–2 (1–1)
Gól: Szeles Dávid (3)
Utánpótlás – Sikerek és kudarcok egyaránt
A Gödöllői SK utánpótlás csapatai közül az U15-ös csapatok remekeltek az
elmúlt fordulókban.
NB II., U15 közép A csoport, 12. és 13.
forduló
Tatabánya – Gödöllői SK 1–6 (0–4)
Gól: Husz Attila (2), Szabó Tibor, Hajdú
Tamás, Varsányi Áron, Dobi Gergő

Akrobatikus torna – VII. Grassalkovich Kupa

Négy GSE arany

Sakk – Alag(útban) a GSBE

Vereség az Alag ellen
Vereséggel végződött a Gödöllői
Sakkbarátok második formációjának
mérkőzése a szintén élmezőnyben álló
Alag ellen. A balszerencse továbbra is
kiséri a csapatot, mert két játszmában is
előnyös állásból vesztettek a gödöllőiek.
A GSBE II. a negyedik helyen áll, míg
az Alag feljött a harmadik helyre.

Az elmúlt lapzártánk óta két bajnokit is lejátszott a Gödöllői SK
labdarúgó csapata. A megyei I.
osztályban szereplő GSK előbb a
listavezető Üllőt fogadta, majd az
elmúlt hétvégén Diósdra látogatott. A mérleg: két vereség.
Az Üllő elleni meccsen nem lehettek
vérmes reményei a gödöllői fiataloknak,
de azért azzal nem számolt senki, hogy
idei legnagyobb vereségébe szalad bele a csapat. Lovrencsics László tanítványai igen ötlettelenül és hitehagyottan
játszottak, amit a vendégek könyörtelenül kihasználtak és 7–2-re nyerték a találkozót. A Diósd elleni idegenbeli mérkőzésen nyílt volna lehetőség a javításra
és a meccs képe alapján az egyik pontra
mindenképpen rászolgált a csapat, az
már más kérdés, hogy itt is pont nélkül
maradtak a mieink. Az ifisták mindkét
ellenfelüket magabiztos játékkal verték.
A felnőtt csapat 15 ponttal a 11., míg az
U19-es csapat a 3. helyen áll 23 ponttal.
Pest megyei I. osztály, 12. forduló
Gödöllői SK – Üllő 2–7 (0–3)
Gól: Müller Péter, Bánki Edömér
Pest megyei I. osztály U19, 12. forduló
Gödöllői SK – Üllő 5–1 (1–0)
Gól: Koczeth Zsolt (4), Pálinkás Gergő
Pest megyei I. osztály, 13. forduló
Diósd – Gödöllői SK 2–1 (1–1)
Gól: Lovrencsics Balázs
Pest megyei I. osztály U19, 13. forduló
Diósd – Gödöllői SK 0–8 (0–2)
Gól: Koczeth Zsolt (2), Czuczor Attila
(2), Kurunczi Dániel (2), Tóth Bence,
Veszely Károly

Pest megye I/A osztály Herczeg Oszkár csoport: GSBE II- Alag 1,5–3,5
Győzött: Fehér M., döntetlen: Lenkei
R., vesztett: Kőszegi L.; Veres I.; Nagy
A.
Következő mérkőzés: November
14., Pest megye Szuper csoport: GSBE
-vb– Erdőkertes

Idén ismét megrendezte országos méretű versenyét a Grassalkovich SE. Az akrobatikus
torna jeles hazai képviselői a
Damjanich János Általános Iskola tornatermében mérhették
össze tudásukat. Bátran állíthatjuk, hogy magasan átugrották a lécet a GSE-nél, amiért
minden dicséret a közreműködőnek.
A november 6-án megrendezett
rendezvényt Dr. Gémesi György polgármester nyitotta meg. Szintén jelen
volt az önkormányzat részéről Pintér
Zoltán alpolgármester és Pecze Dániel képviselő, valamint az iskola
igazgatója, Szűcs Józsefné is ott volt,
hogy segítsen a rendezésben. Ekkora

létszámmal még soha nem vett részt
versenyen a gödöllői egyesület, így
duplán nagy lehetett az izgalom Kőhler Ákos edzőn. Az újonc korosztályban két leány hármas és egy fiú páros
indult. A fiúk (Szamosi András, Bán
Antal Balázs) elsők lettek, míg a lány
hármasaink közül az egyik egység
(Kovács Eugénia, Darabont Zsanett, Alton Sophie) a 3., míg a másik
hármas (Kenyó Petra, Jászi Dominika, Tóth Antónia) hatodikként zárt.
Gyermek korosztályban GSE színekben egy leány páros és egy leány
hármas vett részt a versenyen. A páros
(Oláh Luca és Alton Sophie) ötödik,
míg a hármas (Ilyés Zsanett, Oláh
Virág, Kasza Viktória) negyedik
helyen végzett. Serdülő II. korosz-

Kispáylás foci – Két esemény a sátor alatt

Mikulás kupa, majd Sátor Liga
December 4-5-én Mikulás Kupa
néven kispályás amatőr labdarúgó
tornát rendeznek a Táncsics Mihály
úti sportcentrum műfüves pályáján.
A november végén ismét sátras befedéssel ellátott műfüves pályán
megrendezésre kerülő focikupára
három kategóriában lehet nevezni:
Felnőtt női, Felnőtt férfi, valamint.
35 év feletti kategóriákban.

A nevezési határidő: december 01.
(szerda), nevezési díj: 20.000
Ft/csapat
A részleteket és a sorsolást a
www.sevo.hu honlapon folyamatosan nyomon követhetitek!
Sátor Liga – December 10én rajt
December 10-én rajtol az idei

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!

Gödöllői SK – Budapest Honvéd 2–1
(1–0) Gól: Husz Attila, Hegyi Balázs
NB II., U13 közép A csoport, 12. és 13.
forduló: Tatabánya – Gödöllői SK 4–0
(2–0)
Gödöllői SK – Budapest Honvéd 0–6
(0–2)
Pest megyei U16, gödöllői körzet 9.,
10. és 11. forduló
Aszód – Gödöllői SK U15 B 0–1 (0–1)
Gól: Nagy Barnabás
Gödöllői SK U15B – Vácszentlászló
12–0 (3–0) Gól: Gráczer Krisztián (3),
Hajdú Tamás (3), Gyenes Zsolt (3),
Nagy Barnabás (2), Puskás Gábor
Valkó – Gödöllői SK U15B 2–4 (1–2)
Gól: Gyenes Zsolt, Dobi Gergő, TóthVelez Valentin, Batizi Bence
Pest megyei U14, 9. forduló
Gödöllői SK – Dunakeszi Kinizsi 3–4
(1–4) Gól: Hegyi Balázs (2), Mihalik
Zsolt
Pest megyei U13 ¾ pálya, 9., 10. és 11.
forduló
Gödöllői SK U12 – Isaszeg 1–3 (0–1)
Gól: Rózsavölgyi Roland
Hévízgyörk – Gödöllői SK U12 1–1
(0–1) Gól: Néder Tamás
Gödöllői SK U12 – Galgahévíz 4–3
(2–2) Gól: Horváth Gábor (2), Keszég
-ltVilmos, Pósa Márk
Következik:
November 13., 13:30 (ifi: 11:30)
Pest megyei I. osztály:
Gödöllői SK – Örkény
November 13., 9 óra, Pest megyei
U16-os bajnokság:
Gödöllői SK U15 B – Mogyoród
November 14., 10 óra (NB II.
közép A csoport, U15, U13):
Gödöllői SK – MTK

tályban négy egységünk is indult. A
két leány hármas gyakorlatába itt-ott
hiba csúszott, így lecsúsztak a dobogóról, (Tóth Anita, Szamosi Anikó,
Gerhát Laura) és negyedikként zárt,
míg a másik csapat (Papp Evelyn,
Mészáros Katalin, Szabó Csilla) a
7. helyen végzett. A leány párosnak
(Papp Csenge, Zamecz Kitty) és a
fiú párosnak (Zamecz Norbert, Varjú Dominik) sikerült az egész mezőnyt maga mögé utasítania, így nekik aranyérem lett a jutalmuk.
Serdülő I-es fiú párosunk most sem
talált legyőzőre, (Janocha Bence,
Szlavkovszky Zsolt) nyakába a legcsillogóbb érem került.
Kőhler Ákos értékelte a versenyt:
„Úgy gondolom, hogy nagyon jó versenyt zártunk. Gratulálunk sportolóinknak. Reméljük, hogy a jövő héten Csehországban megrendezésre kerülő nemzetközi viadalon is tisztességgel helytállnak majd versenyzőink.”
-káSátor Liga, kispályás labdarúgó bajnokság, amelyre szintén lehet nevezni a csapatoknak. Az elmúlt évben is nagy sikert hozó bajnokságra
az idén is nagy az érdeklődés. Nevezni a +36/70-60-44-393-as telefonszámon lehet.
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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!

*Gödöllőn Kertvárosban, forgalmas részen épült 3
szintes családi ház, működő vállalkozással eladó. Az
épület alsó szintjének egyik felében jelenleg élelmiszerbolt működik, másik felében sörözőnek kialakított helyiséggel. A ház tetőterében lakások és/vagy üzlethelyiségek alakíthatóak ki. Iá: 48 mFt. Tel: 20-919-4870

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

GYÁSZKÖZLEMÉNY
*Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. LÁNG ZOLTÁNNÉ
szül. ROTTENSTEINER KLÁRA, az utolsó pillanatig
hősiesen és türelemmel viselt hosszantartó szenvedés
után, életének 90. évében 2010. okt. 26-án nemes lelkét
visszaadta Teremtőjének. Urnájának beszentelésére
2010. november 13-án szombaton 10 órakor a Jézus
Szíve Kápolnában – Gödöllő, Blaháné út 82. - kerül sor.
INGATLAN
*Őrbottyán külterületén lótartásra és lakóház építésére
alkalmas 2 Ha földterület eladó. 850 Ft/nm2.
tel.:70/7015617
*Gödöllőn a Szt. János u-ban 1. emeleti 1 szobás és 2
emeleti 2 szobás, egyedi fűtésű lakások eladók. Iá: 10,5 mFt;
10,9 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 90 nm alapterületű, 2+fél
szobás D-Ny-i fekvésű családi ház 1063 nm-es telekkel.
Iá. 22 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában 2 és 2+fél szobás lakások
eladók. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*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 20/9194-870

*Gödöllőn teljesen felújított, mfsz-i, 62 nm-es, 2 szobás
erkélyes lakás 10,9 mFt ir. áron és 37 nm-es, fsz-i 1
szobás lakás 6,9 mFt ir.áron eladó. FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870

*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

*Gödöllőn a központban teljesen felújított, 54 nm-es, 2
szobás (egyedi fűtésűvé alakított) erkélyes lakás 10,9
mFt és mfsz-i 55 nm-es, 2 szobás 11,9 mFt ir. áron eladó.
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*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

*ÁRON ALUL! 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 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

*ÁRON ALUL eladó Királytelepen 1063 nm-es telken
épült, jó állapotú 85 m2-es családi ház. 2 + fél szoba,
konyha, kamra, tágas fürdőszoba wc-vel, közlekedő. Iá:
17,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn teljesen felújított, nagyon jó állapotú, kétszintes, nappali+3 szobás családi ház szuterénnel (benne
tornaszoba, házt. helyiség), 480 nm-es telekkel. Iá: 26
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás,
nagyon jó állapotban lévő családi ház, 100 m2-es
szuterénnel, mely vállalkozás kialakítására is alkalmas
(víz, villany, ipari áram bevezetve) 540 nm-es
örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 24,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn (Nagyfenyvesben) 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: 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban, 170 nm lakóterű, 2 nappali + 3
szobás kifogástalan állapotú kétszintes családi ház, 1000
m2-es parkosított telekkel. Iá: 37mFt. Érd.: 20/310-9862
*Gödöllőn a Kertvárosban teljes körűen felújított és átalakított, elegáns belső kialakítású, nappali+3 szobás
családi ház, 500 nm-es parkosított telekkel. Iá: 39 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es telken, 100 nm
alapterületű, 2 + fél szobás, belül részben felújított családi ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá: 20,5 mFt.
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 a régi Fenyvesi részen 780 m2-es építési
telkek 8 mFt ir. áron eladók. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn az Erdőszél utcában panorámás részen, jó
fekvésű 873 m2-es telek. Iá: 8,7 mFt. Tel.: 20-919-4870
*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
* Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő
18 lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1
irodából (30 m2) álló társasházban lakások, irodák, ill.
üzlet előjegyezhetők. Árak: 10,7 - 25,5 mFt (276 eFt/
m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086
*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 eladó 2 szobás 55 nm-es lakás. Szt. János
utcában. 4. em-i, részben felújítandó. Ára : 10,5 MFt. Tel.:
30-684-5516.
*Szadán 2 utcára nyíló 1200 nm-es építési telek ÁR
ALATT eladó! Közművek a telek előtt vannak. Befektetésnek is kiváló! Ára: 5,7 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Gödöllőn 900 nm-es telekkel eladó 2 generációs, 5
szobás 2 külön bejárattal rendelkező egyetem közeli 150
nm-es családi ház. Iár: 34,6 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Gödöllő Palotakerti 61 m2-es 2 szobás, 3. emeleti,
részben felújítandó lakás SÜRGŐSEN eladó. A lakáshoz
tároló tartozik, erkélyes. Ára: 10,5MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Gödöllő Kazinczy lakótelepen 75 nm-es igényesen felújított 2,5 szobás konvektoros földszinti lakás eladó. Iár:
17,5 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Eladó és kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim részére
minden árkategóriában! Köszönöm a hívását és a
bizalmát. Tel.: 30-684-5516.
*Gödöllőn 2000 nm-es ősfás, gyönyörű örökpanorámás
kilátással építési telek, lakható 60 nm-es mediterrán jellegű kis házzal eladó. Iár: 31,9 MFt. Tel.: 30-684-5516.
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*Aszódon 5 + 2 félszobás 252 nm-es, 2 szintes némi
felújítást igénylő családi ház ÁR ALATT, 937 nm-es telekkel
eladó. Nagy családosoknak, vállalkozásnak, munkásszállónak is kiváló. Ára: 22,1 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Veresegyházon 105 nm-es 1+2 félszobás dupla komfortos nagyon jó állapotú újszerű ház eladó! Vízforgatós
medence, garázs, gondozott 698nm-es telek. Ára: 24,5
MFt. Tel.: 30-684-5516.

*Újépítésű 40m2 üzlet eladó Gödöllő központjában.20MFt 20-9447025

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

*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

*János utcában 3szobás 59 nm-es erkélyes, jó állapotú
konvektoros lakás eladó. 20-7722428

*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

*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 17 MFt 93nm nappali +3szoba
20-7722428
*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

k ARÁCSONYI é S ú JÉVI
h I R D E T É S I a K C I Ó A s Z O L G Á L AT B A N !
A r é s z l e t e ke t m e g t u d h a t j a a z i r o d á b a n !

*Szadán ’93-ban épült 3szoba+nappali, garázs családi
ház 1350nm-es gyönyörű telken eladó Iá:17MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L.53. 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
*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 20-9447025
*Eladó panorámás széles 1800m2 építési telek 30%
beépíthetőséggel Gödöllőn. Iá.:14,9MFt 20-9447025

*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, 2em-i 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
*ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllőn a KIRÁLYTELEPEN: 800 m2-es,
30 %-os beépíthetőséggel, aszfaltozott utcában, az új
óvódától és iskolától néhány percre ELADÓ. IRÁNYÁR:
7.500.000 Ft. Tel.: 0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu
- A nagypostával szemben! Sorszám: 4620.
*KERESEK eladó gödöllői LAKÁST Másfél-két szobásat
7-12 MFt-ig akár felújítandót, vagy felújítottat is.
Erkélyes előnyben. Egész nap: 0670-424-5960
*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: 30-385-5569
*Építési telket keresek Gödöllőn megvételre 5001500 m2-es, sík terület előny, maximum 12 MFt-ig.
Tel.: 0630-337-0700
*Gödöllőn, Kampis Antal téren új építésű lakások és kocsibeállók eladók! Tel: 30/946-7702
*Gödöllő Szt. János utcában eladó téglaépítésű bruttó 47
nm-es egylégterű lakás (:klíma, egyedi gázfűtés, erkély,
biztonsági ajtó, fa nyílászárók.) Azonnal költözhető.
Iár:10,9MFt. (Bútorozva: 11,9M.) Érd:06-70-362-2672.
*Gödöllő legcsendesebb háza! Babati út 28.sz.alatti
830nm telken új építésű, 179nm földszintes, legkorszerűbb technológiával épült, extra energiatakarékos,
eladó. Burkolat igény szerint. +36-30-9355-737
*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
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*Eladó Gödöllő központjában 1 szobás, felújított, klimatizált, földszinti panellakás beépített konyha- és előszobaszekrénnyel. 8 MFt. Érd: +36-20-220-2499

*Kiadó Gödöllő csendes részén kétszobás családi ház
bútorozottan, cirkófűtéssel, terasszal, kis udvarral
hosszútávra 55.000,-Ft/hó +rezsi! 0630-464-7797

*Gödöllő Palotakerten földszinti egyszobás, redőnyös,
déli fekvésű, szabályozott fűtésű, jó állapotú lakás eladó.
Tel: 06-28-421-619, 06-70-406-2064

*Családi ház eladó vagy kiadó Domonyvölgyben a Lázár
Lovaspark mellett. Tel: 0670-292-5519
*Gödöllő központjában, János utcában 2 szobás, erkélyes, konvektoros 2. emeleti lakás 2010. december 1.-től
hosszútávra kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Érd:
20/367-8793, 20/364-0056, 28/436-370

*Gödöllőn zöldövezetben, csendes helyen, másfél szobás,
felújított, konvektoros, egyedi vízórás 3. emeleti lakás áron
alul, sürgősen eladó. Óvoda, iskola 5 percre. 20-3946-722
*Eladó Szt. István téren 2. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás,
erkélyes, felújított lakás. Ár: 12,3MFt. Érd: 30/355-8020

*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44
nm-es lakás 40 eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:+36-20-3539492

*ZSÁMBOKON, Pest közelében eladó 2 szobás karbantartott, gázfűtéses családi ház rendezett 300 négyszögöles
telekkel. Iár: 7,7MFt. Tel: 06-28-462-132

*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

*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
*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:
06-20-230-1343
*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
*Eladó a Szőlő utcában 2 +félszobás 1. emeleti mediterrán stílusban felújított konvektoros lakás. Alacsony rezsi.
Ingatlanosok kíméljenek! Iár: 14,9 MFt. Tel: 20-313-1112
*Eladó, ill. 2 db gödöllői 2 szobás lakásra cserélhető 2
lakásos aszódi, kertvárosi családi ház 300-s telken.
Palotakert kivétel. Iár: 24 millió. Érd: 0620-537-4175,
0670-634-0306

*Palotakerti 36nm-es 1szobás lakás 6,7MFt-ért, ill.
57nm-es 2szobás, teljesen felújított lakás 9,3MFt-ért,
Dózsa Gy. úti Zöld Társasházban 7nm-es felújított lakás
18,5MFt-ért eladó. 06-30-843-6440
*Építsen saját lovardát! Gödöllőn, Repülőtéri útról nyíló
22.000+24.000 nm mezőgazdasági besorolású 3%
beépítésű, nyugodt környezetű ingatlanokon. Irár: 700
Ft/nm. T: +36-20-965-0066
ALBÉRLET KIADÓ
*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
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Kiadó a Szabadság téren 2. emeleti 2,5 szobás,
bútorozatlan lakás. Kéthavi kaució szükséges. 50.000,-Ft
+rezsi. 70/517-1370

*A Remsey körúton földszinti, bútorozatlan 3,5 szobás
lakás decembertől hosszútávra kiadó. Havi 55.000,-Ft
+rezsi. Érd: 06-30-638-7499
*Gödöllőn János u. elején 1,5szobás felújított, bútorozott, gázkonvektoros, alacsony rezsijű földszinti lakás 1 v.
2 személynek hosszútávra kiadó. 50.000,-Ft +rezsi
(2havi kaució). 06-30-2014-769
*3 szoba összkomfortos, bútorozott, hőszigetelt 100
nm-es családi ház konvektoros fűtéssel, 2 havi kaucióval
kiadó! Tel: 06-20-3168-524
*Kiadó lakás Gödöllőn: 2 szobás, parkettás, gáz- és egyedi fűtésű. Alacsony rezsi, kocsibeálló, rövidtávra. 45.000,Ft/hó +rezsi +2 havi kaució. Tel: 06-30-373-5830
*Gödöllőn HÉV végállomásnál családi házban összkomfortos külön bejáratú lakrész, kis szoba, konyha, fürdő,
spejz, kábeltévével, berendezve 25e Ft +rezsiért kiadó.
Kocsibeállási lehetőség. 0620-9150-341
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.

*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

*Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre
lévő 3 szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat
keresünk. Érd: 0620-224-6598, 0630-250-4696

*Gödöllőn a Városközpontban 35 nm-es bolthelyiség
kiadó, illetve 45 nm-es üzlethelyiség eladó! Tel: 0670585-7435

*Két szobás, II. emeleti lakás kiadó november 15-től.
(Konvektoros fűtés.) 55.000,-Ft/hó +rezsi. 1 havi kauciót
kérek. Tel: 0630-9446-816, 0628-414-136

*Gödöllő Dózsa György úti társasház zárt parkolójából
nyíló 21 nm-es GARÁZS ELADÓ. Iár: 165.000,-Ft/nm. Tel:
0620/946-2210

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

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

*Iroda kiadó Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nm,
első emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 818-ig 06-28-430-209

*Gödöllő központjában egyszobás bútorozott, felújított,
felszerelt lakás kiadó. Tel: 20/248-0001

*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ (konyhával, riasztóval, ráccsal felszerelve)!
Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508

*Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás, amerikai
konyhás lakás kis tárolóval, alacsony rezsivel két liftes
házban. Ár: 10,3 MFt. Érd: 06-20-405-9840
*Királytelepen 475 nm-es telken 5 szoba összkomfortos,
téglaépítésű 215 nm-es, 3 fürdőszobás, 2 kocsi beállására alkalmas garázzsal, szaunával, kandallóval családi
ház eladó. Tel: 06-20-9258-912
*Városmajor utcában családi ház eladó. Csere is érdekel.
20/3550-008

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

*RAKTÁRAK ÉS IRODÁK KIADÓK Gödöllőn, a Repülőtéri
úton. Érdeklődni: 06-30-9519-566
*50 nm-es üzlethelyiség a Kossuth Lajos utcában irodának is kiadó. Tel: 06-309-617-621
*Kazinczy körúti garázssoron 15 nm-es beton
padozatú GARÁZS ELADÓ vagy tavaszig bérbeadó. Tel:
+36-20-447-1676
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken eladó
vagy a környéken nagyobbra cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
*A Blahán, nappali+3 szobás, kétszintes, jó állapotú családi ház, garázzsal
910 nm-es, panorámás telken eladó.
Irányár: 27,8 mFt.
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi
ház 550 nm-es, ősfás saroktelken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 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.

*A Máriabesnyő Lakóparkban 2005ben épült, 193 nm-es, nappali+ 5
szobás, teraszos, igényes lakóház
beépített konyhabútorral, garázzsal
985 nm-es telken, szép természeti
környezetben eladó. Irányár: 36 mFt.
*Az Alvégben régi építésű 76 nm-es, 2
szobás lakóház 3090 nm-es, ősfás
telken (a telek végén patak folyik)
eladó. Irányár: 21,9 mFt.
*Az
Antal-hegyen1850
nm-es,
panorámás telken, 2004-ben épült,
igényes, 3 szintes családi ház (nappali,
2 szoba, amerikai konyha, gardrób,
kamra, fürdő, mosókonyha, tárolók,
dupla garázs). A tetőtérben egy önálló
lakás kialakítható. Irányár:65 mFt.
*A Blahán 60 nm-es felújítandó, 2
szobás téglaház, 852 nm-es telken
eladó. Cserelakás beszámítható. Iá:
16,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*ASZÓDON,
nappali+2
szobás,
amerikai konyhás, 2005-ben épült,130
nm-es családi ház 1080 nm-es, parkosított telken, szép környezetben eladó
vagy gödöllői telekre, házra cserélhető
értékegyeztetéssel. Iár: 31,9 mFt.
*TURÁN nappali + 4 szobás, földszintes, garázsos, 130 nm-es, 2007-ben
épült lakóház (90 %-os készültségben)
927 nm-es telken eladó. Iá.: 28 mFt.
*KARTALON, 4 éve felújított 110 nmes, 3 szobás családi ház 1655 nm-es
művelt kerttel, melléképületekkel,
ólakkal eladó vagy gödöllői kis családi
házra, ikerházi lakásra cserélhető
értékegyeztetéssel. Irányár: 17 mFt.
TELKEK, ZÁRTKERTEK:
*SZADÁN, 1205 nm-es, ősfás saroktelek, (30%-a beépíthető) eladó.
Irányár: 12,8 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Nagyfenyvesben 822
nm-es (20x41 m) szép, szabályos
építési
telek
igényes
házak
környezetében eladó. Iár: 16,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1376
nm-es,(22x62) panorámás építési telek
eladó, közmű a ház előtt, 25 %-a beépíthető. Irányár: 14 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1443
nm-es,(22x65m) panorámás építési
telek eladó, közmű a ház előtt, 25 %-a
beépíthető. Irányár: 15 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Öreghegyen 870 nmes
közművesített
építési
telek
(20x43,5m) eladó, 30%-a beépíthető.
Irányár: 16 mFt.
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*GARÁZS OLCSÓN ELADÓ (500.000,-Ft) az egyetemi
lakótelepen. Tel: 06-20-8028-451
*VERESEGYHÁZÁN
KÖZPONTBAN
NAGY
ÜVEGKIRAKATOS 40 m2-es ÜZLETHELYISÉG BÉRLETI
JOGA ÁTADÓ. ALACSONY BÉRLETI DÍJ! 20-7722428
*Idősgondozást akár 24 órában is vállalok Gödöllőn és
környékén. Tel: 0630-2600-503

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

*Az AEGON Magyarországi Biztosító ZRT. Biztosítós
vezetői vagy tanácsadói múlttal rendelkezők számára
egyéni megállapodás szerinti karrier lehetőséget kínál, ami
biztos megélhetést és jövőképet nyújt. Tel: 30-9994-881

*Gödöllő belvárosába, a Mini Szalonba fodrászt, körmöst
felveszünk. Tel.: 30/962-5194
*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: 30-768-58-52

*Keresek olyan vállalkozókat, akik a gazdasági vállság
miatt átmeneti időszakra kiegészítenék tevékenységi
körüket pénzügyi tanácsadással. A képzést biztosítjuk.
Jelentkezni lehet önéletrajzzal csorbae@invitel.hu

*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.

*MUNKÁJÁRA IGÉNYES hölgy hétvégi takarítást vállal.
Érdeklődni: 06-70-585-7403 (esti órákban).

*Gyakorlattal rendelkező középkorú hölgy takarítást vállal
házaknál, Gödöllő és környékén, autó van. Tel: 30/502-6320

*Nyugdíjas értelmiségi férfi napi 4-6 órás munkát keres
műszaki, logisztikai, irattározás vagy bármi más
területen. Elérhetőség: 28/415-540

*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalonunkba keresünk férfi-női fodrászt. Jelentkezni a +36-20
9194-870 -es telefonszámon lehet.

*Gödöllői Kézi Autómosóba gyakorlattal rendelkező férfi
munkatársat keresek. Tel: 06-30-9915-554

*Gödöllői kertészetbe virágkötői gyakorlattal és szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk.
Tel.: 20-366-7694.

*KOZMETIKAI CÉG kereskedelmi partnereket, munkatársakat keres. Érd: 30/4088-419

*KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ diplomás nyelvtanárokat keres ÚJ BELVÁROSI ISKOLÁJÁBA minden
nyelvből. www.katedra.hu Telefon: 06-20-984-5070

*MUNKALEHETŐSÉG azonnali kezdéssel, kiemelkedő
fizetéssel. Tel: 06-70-625-3284
*Frissen végzett fodrász gyakorlat megszerzése céljából
fodrászasszisztensi munkát keres. Tel: 06-30-752-8935

*A november 2-án Gödöllőn újra megnyíló NEOFORM
Kondi és Fitness terem személyi edzőt keres. Jelentkezni
e-mailen lehet neoformfitness@gmail.com címen.

*Győri munkahelyre keresünk bizonyítvánnyal és gyakorlattal rendelkező CNC gépkezelőket, üzemeletető villanyszerelőket PLC ismerettel és hőkezelőket. Továbbá
keresünk budapesti munkahelyre CNC gépkezelőket
(gyakorlat ill. bizonyítvány szükséges.) Érd: 10-17-ig
0670-342-6751, e-mail: erikamarkus@freemail.hu

*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: 20-3304-266 Brazda Réka

SZOLGÁLTATÁS

*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és
utánfutó van. Többek között autója belső takarítását is
megoldom az otthonában (a mindenes). Érd: +36-20486-2747
*ÁGI SZÉPSÉGSZALON. Gyakorlott MŰKÖRMÖST,
PEDIKŰRÖST keresek GYES-re menő kolléganő helyére.
Váltóműszakba vendégkörrel rendelkező FODRÁSZT keresek. Zabó Ági: 30/26-82-084

*Szórólap terjesztésre munkatársakat keresek Gödöllő
területére, hetente átlagban 3-4 nap, napi 5-6 óra munka.
Tel: 06-20-515-3299

*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
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*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

*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +3620-423-4828, www.interiortrans.hu

*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában!
Gerincferdülés, tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel,
reumatikus fájdalmak kezelése, műtét utáni rehabilitáció.0670/7015617.www.mobilgyogytornasz.hu

*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS.
TERMŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +3620-9-537-537

*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.:
430-341,30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu
*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
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel:
+36-30-9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*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. 20-9370-199
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: 20-411-7473 Köszönjük bizalmát!
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. 20-9-177-555
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
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*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30-202-0050
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 NYELVEN, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
*KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS, ANYAGBESZERZÉS. Tel:
0630-9546-504
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201
*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
*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

k A R Á C S O N Y I é S ú J É V I h I R D E T É S I a K C I Ó A s Z O L G Á L AT B A N !
A r é s z l e t e ke t m e g t u d h a t j a a z i r o d á b a n !
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*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó
férfi házkörüli munkát vállal. Kertépítészeti munka
alkalmanként, rendszeresen földmunka, lakatos
munkák, bármilyen kerítés-készítés, javítás, festések.
Csapadék víz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás,
kőműves munkák, fakivágás. +36-30-402-7276

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Szépre, jóra száll a füst…
Nagyon régen, az áldozatok jó része füst által
talált utat az istenekhez. Felfelé szállt a
mennybe, el kellett, érje célját. Bábel sem ért
oly magasra, mint az áldozati étel füstje…
Népi babonában rontás, szemmelverés, s
egyéb betegségek ellen is védekeztek
füstöléssel.

Amúgy, a füstölés a - szárítás és a sózás - mellett a legősibb tartósítási eljárás. Más
szavakkal, amióta az emberiség a tüzet ismeri,
füstjét húsok és halak konzerválására is
használja. Magyarországon minden falusi
portán volt füstölő vagy szabadkémény.
A füstölésnek három alapvető feladata van: a
nedvességtartalom lehetőleg egyenletesen
csökkenjen, miközben a hús ízletesebbé, étvágygerjesztőbbé válik, valamint a konzerválás. Mindent füstölhetünk, ami hús és
húskészítmény. Sőt. Franciaországból hoztak
nemrég füstölt fokhagymát. Elképesztően jó
íze van… S ne feldkezzünk meg a füstölt

padlizsán krémről, a vinetáról. Visszatérve a
magyar disznótorok füstöltjeire: kolbász,
disznósajt, szalámi, májas, sonka, füstölt
oldalas, de szóba jön a hal (pisztráng, lazac!),
sajt… Szép emlékem egy romantikus vacsoráról, a füstölt libamáj. Izgalommal
próbálgattam a füstölt fürjtojást is. A whiskyhez használt malátát tőzeggel füstölik. A nagyra tartott vörösborok, s néhány fehér barrique
borban szintén ott találjuk a füst adta
aromákat, amelyek csokoládé, dohány s egyéb
ízjegyekkel gazdagítják italunkat. Falun kóstoltam füstölt túrót, s a belőle készült pogácsát.
Külföldön megdobban a szívem a füstölt kolbásztól, ami itthon kevésbé csábít.
A füstölés előtt a legtöbb húst sózni, pácolni
kell. Ez lazítja az izom szövetét, így könynyebben átjárja a füst, aminek fenol, aldehid
része baktériumgátló, tartósító hatású.
Másik fontos következmény ami a romlást
akadályozza: a nedvességtartalom csökkenése. Kolbász füstölésekor 4 nap alatt
hidegfüstön (18-20 Cº) átlagosan 12-14% -kal
csökken a víztartalom. Hidegfüstöt fűrészpor
vagy bükkfatönk lassú égetésével érnek el.
Most libamellet füstölünk a konyhán, ami a
libavacsorán a sóletet fogja díszíteni ízével,
színével. Ám mindennapos a raguk alapját
képező füstölt szalonna, avagy annak vékony
szeleteivel borítva sütött hús, a füstölt szalonna pörcével koronázott sztrapacska, túrós
tészta… Önmagában fűszer, mikor füstölt
szalonnából eresztett zsír adja a sült
csirkemell vonzó zamatát. Tudták régen,
mivel kedveskedjenek az isteneknek!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: +3620-9527-289, +36-28-476-229
*GALÉRIA ÜZLETHÁZ SZÉPSÉGSZALON Szabadság
tér 27. Pedikűr, műköröm építés: Barbara 06-20-5768097. Fodrászat: új vendégeknek kedvezményes, rövid
női hajvágás 2200,-Ft, hosszúhajfestés, vágás 4500,Ft. Lilla 06-30-430-5195. Hajhosszabbítás, afrofonás:
Vera 06-30-470-9398
*KANDALLÓVARÁZS Ha meleg otthonra vágyik!
KANDALLÓK, CSERÉPKÁLYHÁK, SPARHELTEK KERTI
GRILLEK szaküzlete. 2100 GÖDÖLLŐ, Blaháné út 15.
WWW.KANDALLOVARAZS.HU Tel: 06-28-413-433, 0620-5988-331
*MASSZÁZS Gödöllőn! Frissítő, revitalizáló, izomlazító
masszázs (svéd), mely csökkenti a stressz hatását.
Jöjjön el és kapcsolódjon ki, relaxálódjon egy kicsit! Tel:
0630-4260-640 Szeretettel várom Önt!
*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 06-20-532-7275
*LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS, tetőfelújítás, nonstop
hibaelhárítás, stb. GARANCIÁVAL. Tel: 30-294-2004
*KERTGONDOZÁS télen – nyáron, futárszolgáltatás,
bevásárlás, idősek szállítása, stb. 06-70-222-0321
*KŐMŰVES mester vállalja minden nemű építőipari
munkák kivitelezését, felújítását. Külső hőszigetelés,
térburkolatok készítése. Ingyenes árajánlat. Tel: 0620-9258-912
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló
lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +3670-505-1177.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés,
minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás
és dekorációs munkák. Tel: +36-30-386-4456
*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás, izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.:
+36-70-701-9510.
*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
*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
*Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöllőn! Ára:
17,500 Ft. Érd.: Szabó Imre 06-70-623-1977.
*TOP-TAN: Angol és német tanfolyamaink már elindultak.
Ha most szeretnél csatlakozni, szeretettel várunk. Az első
óra ingyenes. Maximum 5 fős csoportok. www.toptan.hu,
toptan1999@gmail.com, 30-224-75-643.
*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: 06-20-9845070 (F.ny.sz.:13-0027-05)
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vetélkedő fürdőhely, Acapulco és Cancún
évente turisták százezreit csábítja az
üdülőövezetekbe. Acapulco a világ egyik legpompásabb kikötővárosa, mely a Csendesóceán partján fekszik és egész évben magas
hőmérséklet biztosítja a nyaralás/üdülés felhőtlen hangulatát. Cancún a Yucatán-félsziget
legfelkapottabb turistaparadicsoma, amit
elsősorban a Karib-tenger kékeszöld vizének,
fehér homokos partjának köszönhet, no meg
a környékben található számos látnivalónak.
A Maja Riviérának is nevezett területről csillagtúraszerűen
több
romváros
is
megtekinthető. Chichén Itzá az egyik ilyen
egyedülálló építészeti rom-együttes, ami
azon túl, hogy a Világörökség része, 2007-től
a világ 7 csodáinak egyike is.

*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

*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni
szeretne egészségéért, várjuk! Érd: 06-20-544-8021
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
+36-28-415-998, +36-20-388-4953
*ETI vizsgára felkészítő egészségügyi és természetgyógyászati modul, valamint fülakupunktúrás
addiktológia tanfolyam indul novemberben. Érd: Tóthné
Kis Viola tanár, ETI szakértő, vizsgáztató. 06-30-23185-32, www.belina.hu
*ANGOL nyelvvizsgára, érettségire felkészítés, angol
nyelvoktatás hatékonyan, kommunikatívan, diákbarát
módon diplomás tanárral. Tel: 06/20-986-4515
*LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS. Komplex
fejlesztés játékosan 2 éves kortól. Dr. Virsingerné
Ágota – logopédus – mozgásterapeuta. Szt. István tér
7. Tel: 20/543-3407
*MATEMATIKA, INFORMATIKA, PROGRAMOZÁS
oktatást vállal programtervező matematikus. Tel:
0670-221-7340
*ANGOL oktatás! 9 évig angol nyelvterületen tanítottam gyermekeket, felnőtteket egyaránt. Vizsgára
felkészítést, szinten tartást, korrepetálást vállalok
kezdő, haladó szinten. 60 perc/ 2500,-Ft. Orsi –
70/589-4878
*Számítástechnika oktatás, ECDL Start vizsgára
felkészítés: Operációs rendszerek, Word, PowerPoint,
Internet. Ugyanitt: számítógép -és hálózat szerelés,
karbantartás. 20-535-36-26

*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
*Bontott békéscsabai mázas cserép 50,-Ft/db áron
eladó. Érd: 70/280-2276

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*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, 0628-611-728
*Eladó RENAULT F19-es (forgalomba helyezve 1993ban). Benzinnel és gázzal egyaránt jól működik. Iár:
400 E Ft. Tel: 06/20-339-8551

ÜDÜLÉS
*HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÉS reggelivel és vacsorával
a Jázmin panzióban. Ár: 19.900,-Ft-tól /7 éj/fő.
Kedvezményes fürdőbelépőjegy! Tel: 0620-4640-631,
www.jazminapartman.hu
*Hévíz mellett, Hotel Club Dobogómajor területén, 6
személyes apartman, november 27- december 4-ig (7
éjszaka), 60.000,-Ft-ért kiadó. Érd: 20/8034-222

EGYÉB
*Nagyon szép anyacicától született, tarka játékos
kiscica elvihető. Tel: 70/322-5239
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.

ADÁS~VÉTEL

*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

*Eladó 3 éves Dunaferr radiátor, dupla, 600x1600-as,
fekvő. Érdeklődni a30/399-1729-es számon.

*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

*Eladó egy 6 személyes teakfa étkezőgarnitúra.
80x150-es asztal. Dió színű. Ár: 210 ezer Ft. Tel.:
30/619-9399.

*GALGAMENTE TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA. A komoly
kapcsolatra vágyóknak. Országos fényképes adatbázis.
Ingyenes internetes regisztráció. H. Boglárka 0620/504-9910 web: http://galgamente.ctk.hu

*Toprider etetőszék, almazöld, kifogástalan állapotban
eladó. Ár: 10 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.

*Egyetemi teniszpályán pályák bérelhetők téli időszakra kedvezményesen. Teniszoktatást vállalunk. Tel: 0620-937-5051
*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
*Ismételten várjuk régi és új vásárlóinkat csányi
almáinkkal. Idared, piros KR11, zöldalma: 80-200,-Ftig. Kapható: sütnivaló, vagy léalma 50-60 Ft-ig. Tel:
28/411-298, 20/4359-650
*FÜSTÖLÉST vállalunk: kolbász, szalámi, sózott
húsok, garanciával. Betöltési tanácsadás. Vastagsági
gyalugéppel munkát vállalunk. Deszka, padló, gerenda.
Tel: 28/410-604, 0630-569-8137
*Fajtatiszta, 13 hetes erdélyi kopó (kan) munkavizsgás, díjnyertes szülőtől, oltva, törzskönyvvel együtt
eladó. Tel: 0630-690-2251
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Utazni jó!

Csoki, chili, tequila…
Irány Mexikó!
A közép-amerikai Mexikó manapság egyik
legdinamikusabban fejlődő iparága a turizmus, ami nem meglepő, hisz az ország mind
a kulturális élményeket keresőknek, mind a
kulináris élvezetekre vágyóknak mind pedig
a csupán pihenni szándékozóknak tökéletes
úti célul szolgál. Nemzeti parkok, építészeti
remekek (Nap-piramis, Hold-piramis), és
nem utolsó sorban az „indiánmítosz”az, ami
utazásra késztet évente sok-sok embert.
Világszínvonalú tengerpartja luxus szállodákat felsorakoztatva kilométer hosszan
nyúlik a messzeségbe. A két egymással is

Természetesen a mexikói konyháról sem
szabad megfeledkeznünk! Tortilla, bab,
kukorica, hogy csak néhányat említsek a legjellemzőbb alapanyagok közül.
Kedves Olvasó! Kerekedjünk fel, és ha időnk
engedi, tegyünk látogatást ebben a csodálatos
országban, hiszen ahol a csokit és a chilit is
szeretik, valamint nemzeti ital a tequila, az
rossz hely nem lehet.
(FB)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
NOVEMBER 17.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Garancsi Péterné (Bethlen G.
u. 20.), Lenti Orsolya (Tátra
u. 3.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Győrfi Tibor (Hős u. 7.),
Selmeczi Zsolt (Szabadság u.
101/C)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft‐os vásárlási utalványát
nyerte: Botlik Györgyné (Arany
J. u. 14/A)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási
utalványát nyerte: Kőhidi István
(Arany J. u. 19.)

Szombati moderntáncképzések

Gödöllőn!
Különösebb táncos előképzettséget
nem igényel. Jó társaság, minőségi
oktatás, jó hangulat és persze
zsírégetés minden mennyiségben.
Helyszín: Láng Fitness Stúdió
(www.langfitness.hu)
Gödöllő, Dózsa György út 35.
Oktató: Hegedűs Tamás (A Budapest
Táncszínház táncművésze)

Tel.: 06‐70‐3813159

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

