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Megújult a járda a Kazinczy lakótelepen. A
26 milliós fejlesztést Pintér Zoltán alpolgármester és Guba Lajos, a terület önkormányzati-képviselője adta át.
(2. oldal)
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Molnár-C. Pál Műteremmúzeumban
nyílt kiállítás november 12-én Nagy Sándor és Kriesch Laura alkotásaiból.
(6. oldal)

A Gödöllői ITF Taekwon-do SE sportolói a Szerbiában megrendezett nemzetközi kupán 5 arany- és 2 bronztérmet
szereztek.
(12. oldal)

Emlékezés a megújulás előtt álló parkban

Szökőkút és vízjáték

Hagyományőrző Erzsébet-nap

Vizespróba

Vasárnap délután az Erzsébet-parkban, a királyné szobránál tartotta meg hagyományos megemlékezését a Sisi Baráti Kör. A civil szervezet kezdeményezésére több mint másfél évtizede tisztelegnek városunk lakói a királyné emléke előtt annak névnapján, felelevenítve azt a hagyományt,
hogy a monarchia idején – ha itt tartózkodott –
díszkivilágítással és szerenáddal kedveskedtek
neki az itt lakók. A rendezvény az idén különös
hangsúlyt kapott, mivel a következő hetekben a
Norvég Alap támogatásával megkezdődik a munka az Erzsébet-parkban, aminek eredményeként
a jövő évi ünnepséget szebb, méltóbb körülmények között tarthatják meg.

Sokak örömére egyre inkább
szépül Gödöllő főtere. Egyre nagyobb területen végeznek a térburkolat lerakásával, napról napra könnyebbé válik a gyalogos
közlekedés. A kivitelező a múlt
héten megtartotta a tér két látványos elemének, a szökőkútnak és a vízjátéknak a próbaüzemét is.

Az Erzsébet-parkot a köztudottan természetszerető királyné emlékére alakították ki, akinek itt található egészalakos bronz szobra. Róna György alkotása, melyet maga Ferenc József választott ki, ma is zarándokhelye az őt
tisztelőknek. Az elmúlt hónapokban lezajlottak az előkészületek, és a következő hetekben sor kerül a szobor felújítására, valamint a Zala György tervei
alapján készült Erzsébet-szikla környezetének rendbetételére. Ennek eredményeként az eredeti, 1901-es állapotot
valósítják meg. Az Erzsébet királyné
szobortól rálátás nyílik majd a sziklára,
ehhez a területen lévő növényzetet
megújítják, s díszpark várja majd a látogatókat. A Szabadság út felől, a park
főbejárati kerítésének és az előtte levő
területnek a rendezése fontos része a
tervnek, hiszen itt biztosítható a kap-

csolat a város és a
kastély Felsőparkja irányába.
A felújításról Pintér Zoltán alpolgármester is beszélt a megemlékezés során. Mint
mondta, büszkék
lehetünk rá, hogy
az 1901-ben felavatott park az elsők között jött létre,
amikor Darányi Ignác felhívására
szerte az országban emlékparkokat létesítettek Erzsébet halála után.
A királyné egész alakos szobrát rövidesen elszállítják, mivel a restaurálás a
helyszínen nem oldható meg.
Az elmúlt hétvégén azonban még elhelyezhették virágaikat a tisztelgők a
talapzatnál. Évről-évre egyre többen

gyűlnek itt össze, hogy Erzsébet-nap
alkalmából emlékezzenek a ma is világszerte ismert királynéra, aki különösen népszerű volt a gödöllőiek körében. Szerénységével, kedvességével,
közvetlenségével meghódította az itt
élők szívét. Ma már azonban nemcsak
a gödöllőiek jönnek ide emlékezni, az
elmúlt években jelentősen kibővült az
ünnepségre érkezők köre: a rendez-

vényre többek között Budapestről,
Szilvásváradról és Ausztriából is érkeztek tisztelgők.
Pintér Zoltán alpolgármester beszédében kiemelte, a magyarok őrangyalaként is emlegetett Erzsébet királynét
nemcsak szépségéért, és a magyarok
iránti szeretetéért tisztelték, hanem
azért is, ahogyan az emberekkel bánt.

Sokan kísérik figyelemmel a két létesítménnyel kapcsolatos munkákat, nem
véletlenül, hiszen ezek érdekes színfoltjai lesznek a térnek. A próbaüzem a héten is folytatódik, így tehát szerencsés
esetben a belvárosban sétálók már működés közben is láthatják a város két új
különlegességét. Mint megtudtuk, az
eddigi próbák során minden a várakozásoknak megfelelően zajlott.
A héten tovább folytatódnak a munkák
a belvárosban a Dózsa György út, a
HÉV vonala, a Petőfi Sándor utca és a
Gábor Áron utca által határolt szakaszon.

(folytatás a 8. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)
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A szökőkút és a vízjáték után jöhetnek a növények

Biztonságosabb utak a gyalogosoknak

Már az ültetésre készülnek a főtéren

Folytatódó felújítások

(folytatás az 1. oldalról)

A kedvező időjárás jelentős mértékben segítette a munkát a múlt héten,
így a tervek szerint haladhattak a főtér felújítási munkálatai. A csatornaépítés az Átrium üzletház körül kon-

centrálódott, igen megnehezítve a napi áruszállítást. Ezen a részen még
egy hét türelmet kérnek a kivitelezésben résztvevők az üzletek tulajdonosaitól.
A Sulyán cukrászda-Erzsébet királyné szálloda közötti szakaszon véget ért
a távközlési kábel fektetés, így végre
követheti a többi közmű fektetése és
takarása.
A Polgármesteri Hivatal előtti területen az esti órákban is könnyebbé
válik a közlekedés, s nemcsak a burkolt területek növekvő nagysága miatt. A végleges kandeláberek helyükre kerüléséig e héttől a megvilágítást
reflektorokkal oldják meg, így a korai
sötétedés után is biztonságosan megközelíthetik a hivatalt a gyalogosok.
A Petőfi Sándor utcában a részleges helyreállítás ellenére marad a félpályás útlezárás, emiatt továbbra is
torlódásokra kell számítani. A héten a

Budapest Bank és Zálogház környezetében bontják-építik a járdaburkolatot, ezért javasolt, hogy a gyalogosok a piac – mozi felé kerüljék el ezt a
szakaszt.
Jó hír azonban, hogy az elkövetkező időszakban a közműépítés után

egyre inkább a burkolás, az útépítés, a
terület szépítése veszi át a főszerepet.
A növénykazettákat már kialakították,
és a jelentős részüket már fel is töltötték termőfölddel. A tervek szerint a
következő napokban ezekbe már bekerülnek a teret szépítő növények is.
Ezeket a fákat, cserjéket informá-

cióink szerint a héten választják ki, és
azonnal megkezdik telepítésüket is.
A kivitelező ütemterve szerint a hátralévő szennyvízcsatorna építések a
rákötésekkel együtt elkészülnek a hét
közepére, és befejeződnek a csapadékcsatorna munkálatai, a vákuumkutak elbontása és a gázvezeték építés is.
Ezzel együtt megkezdik a kandeláber beton alaptestek és a térburkolatba süllyesztett lámpák elhelyezését is.
A tervek szerint az út- és burkolat építési munkák folytatódnak a Coop
Áruház mögötti területen (az emlékműnél), a Polgármesteri Hivatal előtt
a Sulyán cukrászdáig, a Sulyán cukrászda-Erzsébet Királyné Szálloda
közötti részen, a szálloda körül és a II.
sz. rendelő környezetében. A térburkolatot rakják a Városháza főbejáratánál, a Gábor Áron utcai járdákon, a
II. sz. orvosi rendelő környezetében, a
szálloda körül.
A Petőfi Sándor utcában a burkolat
teljes helyreállítása (aszfaltozása)
csak november végére várható, addig
változatlanul félpályás útlezárásra
jk
kell számítani.

Sokan eljöttek arra az ünnepségre, aminek keretében átadták a
Kazinczy lakótelep megújult járdáit november 9-én. A lakók nagy
örömére egy 26 milliós felújítás során 3200 négyzetméteren vált
biztonságosabbá a gyalogosközlekedés.

A területen jelentős kiegészítő munkát is elvégeztek: ahol szükséges volt,
korlátokat helyeztek ki, valamint
rámpa és lépcső építésre is sor került,

kaszt is az Ady sétányon, a Szabadság
út mentén, a Testőrlaktanya melletti
részen. Amennyiben az időjárás kedvező marad, ezekkel a munkákkal

és az indokolt kertészeti munkákat is
elvégezték.
A megújult járdákat Pintér Zoltán alpolgármester és Guba Lajos önkormányzati képviselő adták át.
Mint arról a múlt héten beszámoltunk, felújítják a királyi kastély és a
Művészetek Háza közötti járdasza-

már a héten végeznek. Emellett a városi utak állapotának ellenőrzése is
folyamatos, ahol indokolt, a szükséges burkolati javításokat azonnal elvégzik.
Kihasználva a jó időt, tovább folytatják a Rákos-patakon lévő hidak befolyási oldalainak a karbantartását is. jk

Kertészeti munkák

Időben kész lesz a Művészetek Háza

Őszi városszépítés

Befejező szakaszban a felújítás

A szokatlanul enyhére fordult időjárást kihasználva városszerte folynak a kertészeti munkák. A VÜSZI
Kft. részlege már valamennyi ágyásba árvácskákat ültetett, s helyükre kerültek a hagymás növények is, amik

Pártfogásába vette az időjárás
a városban folyó felújítási munkákat, így nagy erőkkel tudnak
dolgozni a szintén a Főtér program keretében megújuló Művészetek Háza felújításán is.

majd tavasszal fognak
virágba szökkenni.
Új növények kerültek a
Művészetek Háza melletti
területre is, ahonnan eltávolították a korábban ott
díszlő
madárbirs egy részét, mivel atkásodása miatt már nem
volt helyrehozható.
Helyére új borókák
kerültek a Gergely
kertészet ajándékaként. A cég jelentős
mennyiségű cserjét
adományozott
a
VÜSZI-nek, hogy

szépítsék velük a város közterületeit.
Ezeknek a növényeknek egy részét
ültették ki erre a részre, de ezek a növények díszítik a temetőt is.
Emellett jelentős munkát ad a kertészeti részlegnek a levéltakarítás,
amit a parkok mellett már a lakótelepeken is megkezdtek, de dolgoznak a kastélyparkban is, itt az utakat
teszik rendbe.
Kép és szöveg: jb

Síneken

Ő is tudja...

A múlt hét óta folyamatosan zajlanak a
munkák a vasútállomáson. A MÁV
ezen a szakaszon a vágányok felújítását
végzi, ez azonban nem akadályozza a
vasúti forgalmat. A múlt héten pénteken
délután mégis késésekkel, illetve az elővárosi vonatok kimaradásával kellett
számolniuk az utasoknak, mivel kábellopás miatt meghibásodott egy biztosító
berendezés.
jb

Mint azt lapunknak Sebők
Sándor műszaki vezető elmondta, naponta közel 100
fő tevékenykedik a helyszínen annak érdekében, hogy
november 30-án megtörténhessen az épület műszaki átadása.
A munkák valamennyi területen a befejező szakaszba
értek, de jelenleg az épület
külső és belső részén egyaránt dolgoznak.
A belső térben a burkolás mellett többek között festés zajlik. A már korábban behelyezett nyílászárókra a héten

érkeznek a beépítésre kerülő bútor elemek is. A belső munkákat már nem
akadályozhatja az sem, ha hidegre fordul az idő. A próbafűtés ugyanis már
megtörtént, s mivel a rendszer teljesen
rendben lévőnek bizonyult, a héten

megkezdődik az épület temperálása. Ez
a falak száradását is jelentősen elősegíti
majd. Sebők Sándor a külső munkák
közül kiemelte a tető szigetelését, és a
homlokzat burkolását, amit a napokba a
hármas út felőli oldalon végeznek. De
nemcsak az épületen folyik munka, hanem annak környezetében is: már készül az új főbejárat előtti rész térburkolata, és ezzel egyidejűleg a tereprendezés is megkezdődött. Fontos, hogy a
munkák időben elkészüljenek, hiszen a
megújult épületben alakítják ki a januárban megkezdődő EU-s elnökségi események sajtóközpontját.
jb

szerelik fel az ajtólapokat, de helyükre kerülnek a világítótestek
és a karnisok is, sőt, a
hét vége felé már meg-
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Az önkormányzatokat még nem kérdezték meg

Végszavazás előtt a törvény
A településeknek már az idei év is kritikus volt, a 2011-es esztendő pedig még nehezebbnek ígérkezik. A kormány szerint a megoldás egyik
lehetséges útja, hogy az újonnan felállítandó megyei kormányhivatalokban összevonják a feladatköröket. Az erre vonatkozó törvényjavaslat január 1-jén lépne életbe, az Országgyűlés előtt zárószavazásra vár, ám az önkormányzatok semmiféle tájékoztatást nem kaptak
arról, milyen munkamegosztást tervez a kormány. A törvénytervezet
szövegéből mindössze annyi derül ki, hogy az új hivatalok szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatokat látnának el, valamint
ellenőrzési feladataik lennének.
A kormány nem rendelkezhet az önkormányzati dolgozók munkaviszonyáról,
így közvetlenül nem lehet megvalósítani a közszférában kötelezővé tett 10 százalékos létszám és 5 százalékos költségcsökkentést. Ugyanakkor a költségvetésben elvonhatnak annyit, hogy rákényszerítsék a városok működtetőit az
elbocsátásokra. Korábbi lapszámainkban már beszámoltunk arról, mire is kell
felkészülniük az önkormányzatoknak,
illetve a közszférában dolgozóknak.
Ezzel kapcsolatban a múlt héten dr.
Gémesi György polgármestert, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének
elnökét több alkalommal is megkereste
a sajtó.
– A költségvetési tervek sokkolóak – fogalmazott Gémesi György. A legtöbb
önkormányzat már 2010-ben is csupán
túlélni próbál, a tervekből pedig egyértelműen kivehető, hogy jövőre már nominálisan is kevesebbet fognak kapni. A

normatívák nem változtak, más területeken pedig szinte lehetetlen tovább
spórolni. Eddig nyolcszázalékos jutalommal lehetett számolni, ezután erre
már nem marad lehetőség. Tizenharmadik havi fizetés sincs már, és a cafeteria
szabályait is szigorítani fogják. Vagyis
gyakorlatilag eltűnt minden olyan lehetőség, amellyel még lehetne a költségekből lefaragni úgy, hogy a létszámleépítés ne kerüljön szóba. Pedig a dolgozók számának további csökkentése gyakorlatilag működésképtelenné tenné az
önkormányzatokat.
Az elmúlt években ráadásul egyre
több feladatot kaptak az önkormányzatok, 2009 nyarán például drasztikus
költségcsökkentés mellett hatósági feladatokat delegáltak rájuk, el kell tehát
dönteni, ezeket nekik kellene-e továbbvinniük. Az intézményi racionalizálás
egyik lehetséges útja az újonnan felállítandó megyei kormányhivatalokban

ÁSZ – önkormányzatok együttműködés

A jó példa legyen ragadós
Szándéknyilatkozatot írtak alá
november 15-én Budapesten az
Állami Számvevőszék (ÁSZ), a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium valamint az önkormányzati szövetségek képviselői
– köztük dr. Gémesi György, a
Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke, a
közpénzek
felhasználásának
legjobb gyakorlatáról szóló szemináriumsorozatban
való
együttműködésről.
„A jó példa legyen ragadós“ című előadássorozatot az Állami Számvevőszék
azért kezdeményezte, mert szerteágazó
ellenőrzései során nem csupán szakszerűtlenségből eredő hibákat, működési
anomáliákat, esetleg törvénytelenségeket tár fel, hanem gyakorta találkozik
előremutató gazdálkodási megoldásokkal, racionális működési renddel, színvonalas belső kontrollrendszerrel, azaz
jó gyakorlatokkal, mondta az aláírás alkalmából Domokos László, az ÁSZ elnöke. Ezek megismerése rendkívül
hasznos lehet a közpénzek felhasználásáért felelős szervezetek, kiemelten az
önkormányzatok számára, hiszen egyegy jó példát adott esetben akár több
száz település vezetése is hasznosítani
tud munkájában.
A kezdeményezéssel az önkormányzati
szövetségek és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyetértettek. Az
ennek kinyilvánítására aláírt együttműködési szándéknyilatkozatban vállalták,
hogy tagjaik körében népszerűsítik a
programot, honlapjukon, kiadványaik-

ban és hirdetéseikben megjelentetik a
szemináriumsorozattal kapcsolatos információkat, témajavaslatokkal és a területükön tapasztalt legjobb gyakorlatok
bemutatásával hozzájárulnak a rendezvények sikeréhez.
Az első szeminárium megrendezésére
december l-jén kerül sor. Témája: „A
költségvetési gazdálkodás belső kont-

összevonni feladatköröket. Gémesi
György elmondta, hogy a MÖSZ-t
mindeddig nem kereste meg hivatalosan
a kormány, mindössze jogszabálytervezeteket küldtek nekik e-mailen, de pontos terveket a feladatátcsoportosításról
nem ismernek.
– Nem az a kérdés, hogy több pénz
van-e vagy kevesebb, hanem az, hogy
ezt mihez mérjük. Ha a tavalyi költségvetéssel hasonlítjuk össze, már akkor is
azt mondtuk, hogy katasztrofális a helyzet. Ehhez képest most némi kozmetikázással ugyanaz a szerkezetű költségvetés került beterjesztésre, megmaradtak a többlet feladatok is, folytatódik a
mozgástér szűkülés. Az állami finanszírozás 2006-tól folyamatosan csökkent, a
működési költségek azonban nem. A jövő évi előterjesztésben szereplő forrás
reálértékében csökkent, a tavalyi szint
ellátásához sem elegendő. Az, hogy
egy-két tétel kikerül a költségvetésből,
ez nem jár szerkezeti változással. A kormány akkor tudna ezen javítani, ha többletforrást biztosítana. Reálértékben kellene megtartani a forrásokat. A túléléshez arra lenne szükség, hogy reálértékben maradjon a finanszírozás. Az önkormányzati rendszert mozgatni, fejleszteni, erősíteni kellene, mert ennek a gyengítése együtt jár a kormány gyengítésével. Reméltem, hogy a parlamentben lévő közel 100 önkormányzati vezető
nem engedi az önkormányzatok további
kivéreztetését. Bízom benne, hogy a
szövetségek a végleges döntés előtt még
kapnak meghívást, hogy segítséget
nyújtsunk a túlélés költségvetéséhez. jk
tosnak tartotta és a maga eszközeivel
szorgalmazta az önkormányzatok gazdálkodási rendszerének javítását. Az
idén nyáron megrendezett Magyar Polgármesterek VIII. Világtalálkozóján is
szerepelt a téma. Rendkívül fontosnak
tartja a képzést, hiszen az önkormányzatok hatalmas forrással gazdálkodnak.
Ezért is köszönetét fejezte ki az ÁSZ
kezdeményezéséért. Zongor Gábor, a
Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének főtitkára elmondta, hogy
szövetsége már több éve népszerűsíti a
közpénzek felhasználásának jó példáit, s

Lemondott képviselői mandátumáról Liptákné dr. Boros Andrea

Más területen kíván tevékenykedni
November 10-ei hatállyal lemondott önkormányzati képviselői
mandátumáról Liptákné dr. Boros Andrea, aki a FIDESZ-KDNP
színeiben indult az őszi önkormányzati választáson a polgármesteri posztért, de miután a
szavazatoknak mindössze 19,7
százalékát szerezte meg, kompenzációs listáról, képviselőként került be a testületbe.
A volt fideszes polgármesterjelöltet az
október 21-i képviselő-testületi ülésen
a kulturális és oktatási, valamint a népjóléti bizottság tagjává is megválasztották. A Fidesz-KDNP-nek most 30
napja van arra, hogy döntsön arról, a tizenöt fős kompenzációs listáról kit jelöl a képviselő asszony helyére.
Az MTI megkeresésére Liptákné
dr. Boros Andrea döntését indokolva
azt mondta: „ellenzékiként meglehetősen súlytalan szerep jutott nekem a gödöllői képviselő-testületben, ezért arra
a következtetésre jutottam, hogy más

területen hasznosabban munkálkodhatok“.
Úgy fogalmazott: szerinte a városnak
is jobb, ha nem az a fideszes néz szembe
a többségében lokálpatriótákból álló testület tagjaival, aki nemrég még – kihívóként – le akarta taszítani „trónjáról“
dr. Gémesi Györgyöt (Lokálpatrióta
Klub), Gödöllő polgármesterét.
A lemondott képviselő asszony nem
kívánta elárulni, pontosan milyen területen kíván a jövőben tevékenykedni, a
sajtó kérdésére csupán annyit mondott,
hogy nem válik meg Gödöllőtől, s nem
feltétlenül pártfeladat vagy politikai feladat jöhet szóba.
it

Lemondott Király Zoltán, a német kisebbségi önkormányzat elnöke

Sorsolni fogják az új tagot
Hosszabb idejű külföldi munkavállalási lehetőségére hivatkozva
lemondott mandátumáról Király
Zoltán, a gödöllői német kisebbségi önkormányzat elnöke. Mint
ismeretes, október 3-án a települési mellett kisebbségi önkormányzati választásokra is sor került Gödöllőn, melynek eredményeként négy képviselő kapott
bizalmat.
A német kisebbségi önkormányzat
október 12-i alakuló ülésén Király
Zoltánt (Bleyer Jakab Közösség)
egyhangúlag választották meg, elnökhelyettes pedig Meizner Sándor lett,
aki korábban elnöke volt a testületnek. A német kisebbségi önkormányzat további tagjai Arnold Katalin és
Vajna Istvánné dr. Tangl Anita. A
testületet jelenleg alkotó három személy az Észak-Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége Egyesület színeiben képviselő.
A megüresedett mandátum betöltéséről rendelkező törvény alapján

Király Zoltán helyére a szavazatszám
szerint a sorrendben következő jelölt
lép, ilyen jelölt azonban kettő van,
mivel Dávid Lászlóné és Horváth
Ilona egyaránt 72 szavazatot kapott.
A szavazatszám egyenlősége miatt a
választási eljárásról szóló törvény
alapján a helyi választási bizottság kisorsolja, hogy melyik jelölt szerez
mandátumot.
A helyi választási bizottság ülésének szervezése lapzártánkkor folyamatban van. A kisebbségi önkormányzat új elnökét majd a kiegészült
testület választja meg tagjai közül.
Addig az elnökhelyettes gyakorolja
az elnöki feladatokat.
jk

Mégis soványabb boríték?
rolljának kialakítása, működése.“ Az elmúlt négy évben az ÁSZ több száz önkormányzatnál végzett ebben a témakörben átfogó vizsgálatot. Ezek eredményei alapján a belső kontroll területén legkiválóbb rendszereket alkalmazók közül négy önkormányzat – egy
megye (Győr-Moson-Sopron), két megyei jogú város (Szolnok, Tatabánya),
valamint egy város (Tököl) – kap lehetőséget, hogy ismertesse a fenti területeken kialakított kontrollok szabályozásával és működésével kapcsolatos
gyakorlatát és nyújtson konzultációs lehetőséget más önkormányzatok képviselői számára.
Az aláírás alkalmával Gémesi György
elmondta, hogy a MÖSZ mindig is fon-

Hogy könnyebben tudjon tervezni

köszönetét fejezte ki a MÖSZ-nek és a
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének az e téren eddig nyújtott együttműködésért. Nem lebecsülendő az egymástól tanulás lehetősége a központi
költségvetési szervek körében sem.
Ezért a második szemináriumot e kör részére tervezik megrendezni 2011 januárjában, témájáról a beérkező javaslatok értékelése után születik döntés. A
szemináriumsorozatot kéthavi gyakorisággal folytatni szeretnék, a rendezvények konkrét formáit a két szeminárium
tapasztalatai alapján alakítják ki. Az éppen aktuális programról az ÁSZ honlapján, a www.asz.hu keresztül folyamatosan tájékoztatják az érintetteket.
it
2011-ben valójában 20,3,
2012-ben 18,1, míg 2013-ban
valóban 16 százalék lesz.
Az adójóváírásnál a 2011-es
mértékekkel számolnak. Valószínűleg
szűkülni fog az adójóváírás igénybevételének lehetősége az adókulcs
csökkenésével párhuzamosan, de erről csak egy év múlva lesz pontosabb
információ. A próbálkozónak mindössze az a dolga, hogy kitöltsön öt
olyan mezőt, amelynek adatai jelentősen befolyásolják a nettó kifizetést.

Önnek mennyi lesz az adója?
Mindenkinek kulcskérdés, hogy a következő esztendőkben, hónapokban
mennyi adót fog fizetni, mennyi marad a pénztárcájában a fizetéséből. Az
Adózóna új kalkulátora havi szinten
számolja a bér után fizetendő adókat
és járulékokat. A nettó jövedelmeket
összehasonlítja 2010, 2011, 2012 és
2013 évekre. Míg az szja-bevételekről szakértők vitáznak, bárki kiszá-
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molhatja, mennyit is fog fizetni – igazodva a folyamatosan kivezetendő
szuperbruttóhoz is.
A kalkulátor a 2011-es év mellett kiszámítja a 2012-es és 2013-as adókat,
járulékokat és a nettó jövedelmet is.
Erre azért van szükség, mert a szuperbruttót folyamatosan vezetik ki. Jövedelemre vetítve ez azt jelenti, hogy
az egykulcsos 16 százalékos adó

(forrás: www.adozona.hu)

Változó költségek
Hiába csökken jövőre a jövedelemadó, nem mindenki fog
örülni annak, amit a havi mérlege mutatni fog. A változó
adórendszer mellett ugyanis
változnak a kötelező járulékok
és a megélhetés költségei is.
Béremelés nélkül, márpedig a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben nyilván szép számmal lesznek
olyan munkahelyek, ahol erre nem lehet számítani, aki idén bruttó 290 ezer
forintnál kevesebbet keresett, az jövőre alapesetben kisebb nettó keresetre számíthat. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy jövőre 3,5-4 százalékos lesz a várakozások szerint az éves
átlagos infláció, akkor ahhoz legalább
350 ezer forintos bruttó bér kell, hogy
az adóváltozások eredőjeként a fizetés megőrizze vásárlóértékét.
A családi költségvetés elkészítésénél azzal is számolni kell, hogy a
nyugdíjjárulék mértéke az idei 9,5
százalékról tíz százalékra emelkedik
2011-ben. E szerint jövőre értelemszerűen magasabb tételt vonnak le a bruttó
bérből. Ezek mellett a négyszázalékos természetbeni egészségbiztosítási

járulék, a kétszázalékos pénzbeli
egészségbiztosítási járulék, valamint
a másfél százalékos munkaerő-piaci
járulék változatlan marad. Az adóváltozások mellett tovább csökkenti a
családi kasszát a gázárak várható, a
kormányzati kommunikáció szerint
egy számjegyű emelkedése. Mivel
egy átlagos fogyasztó havonta 105
köbméternyi gázt használ el, a jelenlegi mintegy 140 forintos gázárral
számolva a havi költségek így 14.700
forintra nőnek, így a havi fűtésköltség
735–1323 forinttal emelkedik öt százaléknál magasabb drágulás esetén,
tehát a konyhapénz bizony mérséklődik. Ráadásul az inﬂációról sem érdemes elfeledkezni, amely a kormány
várakozásai szerint 3,5 százalék lesz.
A Költségvetési Tanács ugyanakkor
3,7 százalékkal számol, vagyis az
egyébként csökkenő jövedelem reálértéken még ennyit tovább veszít értékéből.
Mindezek mellett sokaknak sovány
vigasz lesz a családi adókedvezmény,
mivel sokakat nem fog érinteni, ha
pedig valamivel mégis több maradna
a borítékban, azt a drágulások emésztik majd fel.
jb
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A Szociális Munka Napja

Tisztelettel meghívjuk

Kitüntetés Ipacs Piroskának
Tizenhárom éve, 1997 óta a Szociális Munka Napja
november 12. Ebből az alkalomból november 11-én
és 12-én hatodik alkalommal rendeztek kétnapos,
díjátadóval egybekötött országos szociális konferenciát Keszthelyen.

2010. december 5-én, vasárnap 15 órára

Dr. Réthelyi Miklós és Ipacs Piroska

a Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulájába a

VI. Nemzeti Együvé Tartozás Napja

A rendezvény első napján dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter szakmai elismeréseket adott át a Szociális Munka
Napja alkalmából.A díjazottak között volt Ipacs Piroska, a gödöllői Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője is,
akinek a miniszter kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Caritate Díjat adományozott.
November 12-én ünnepi műsorral egybekötve tartották meg a
Szociális Munka Napját az Egyesített Szociális Intézményben,
ahol Pintér Zoltán alpolgármester köszöntötte Ipacs Piroskát az elmúlt 40 évben a szociális munka területén végzett kiemelkedő munkájáért; a program további részében az intézményvezető asszony jutalomban részesítette azokat a dolgozókat, akik kiemelkedő teljesítménnyel járultak/járulnak hozzá az intézmény működéséhez.
A „Pro Caritate-Díj“ a szociális ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a gyermekvédelem, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja érdekében, illetve az ezzel foglalkozó intézményekben kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységért, valamint a nyugdíjbiztosítás területén a nyugdíjasokért végzett
munka elismeréseként adományozható.

Összefogás a kistérség gyermekeiért

Kibővített tehetséggondozás
A Török Ignác Gimnáziumban tartották
a Tehetséggondozás a Gödöllői Kistérségben című projekt nyitó rendezvényét
november 12-én. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (EPSZ) munkatársai
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt iskolai tehetséggondozás témakörében sikeresen pályáztak
arra a programra aminek célja, hogy a
gödöllői kistérségben tanuló iskolás
gyermekek tehetséggondozása intézményes keretek között valósuljon meg,
különös tekintettel azokra a tanulókra,
akik helyzetükből adódóan a mai magyar iskolarendszerben nem tudják
képességeiket kellőképpen érvényesíteni külső szakmai, pedagógiai segítség
nélkül.
Tóth Júlia, az Egyesített Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársa, a projekt
szakmai vezetője lapunknak elmondta,
a projektben részletesen kidolgozott 60
órás pedagógusképzés lehetővé teszi,
hogy a résztvevők tudása bővüljön,
szemléletük változzon, pozitív attitűdjük kialakuljon. Terveik szerint – felmenő rendszerben – a pályázat segítségével
hozzávetőlegesen 30 százalékkal bővülni fog az általuk ellátott és mentorált
gyermekek száma a kistérségen belül.
Gödöllőn ezzel háromra nőtt a tehetséggondozó projektek száma. Mint arról
már korábban beszámoltunk, a Hajós
Alfréd Általános Iskolában és a Török
Ignác Gimnáziumban indultak be a tehetséggondozó projektek a Géniusz
program keretében.
A három projekt azonban némileg különbözik egymástól. Míg a Hajós iskola
a saját diákjaira fókuszál, a Török Ignác
Gimnáziumban már a kapcsolatteremtésre és a hálózat kialakításra építenek.
Az Egyesített Szociális Intézmény
azonban már Gödöllő mellett a kistérségre is kiterjesztette programját, ami
egyúttal összekapcsolódik a másik ket-

tővel. Az alapgondolat az volt, hogy a
kistérséghez olyan települések is tartoznak, ahol az oktatási intézményekben
nagy számban vannak jelen a hátrányos
helyzetű gyermekek. A cél pedig az,
hogy ők ne kallódjanak el.

A program részét képező pedagógusképzés során többek között összeállítanak egy szűrőrendszert, és betanítják ennek alkalmazását. Ehhez kidolgoznak
egy szempontrendszert, ami várhatóan
decemberre készül el. Nem a résztehetségekre kívánnak koncentrálni, hanem
az a cél, hogy általánosságban növeljék
a gyermekek motivációját, és segítsék a
tehetséges gyerekek beazonosítását.
Tóth Júlia úgy fogalmazott, a mai oktatási rendszerben a tehetség nem biztos,
hogy felszínre kerül. De ha jól beazonosítják, és megkapja a megfelelő gondozást, támogatásokat, akkor jobban kibontakoztatható a tehetség. Fontos,
hogy ebben az esetben ez a kifejezés,
nem csak a tanulásban és a versenyeken
kiváló eredményeket elért gyermekekre

...hová való a pet palack!

Környezetünk védelméért!

vonatkozik. A pedagógusok célja, hogy
minden gyermek esetében megtalálják,
hogy milyen területen tud önmagához
képest jó teljesítményt nyújtani, és segíteni abban, hogy milyen terület
felé orientálódjon a későbbiekben.
A másfél éves program megnyitójára meghívták a kistérséghez
tartozó valamennyi település polgármesterét és oktatási intézményeit. Nem ez lesz az egyetlen alkalom, hogy találkoznak, mivel
több előadásra is sor kerül majd.
A résztvevők megismerhették a
Gödöllőn folyó programokat, majd
Szűcs Józsefné, a Damjanich János Általános Iskola igazgatója az együttműködési lehetőségeket ismertette. Korábban ebben az iskolában alakult meg a
Gödöllő és Környéke Iskolaszövetség
Közhasznú Egyesület, ami néhány
évig működött, és nyújtott segítséget a közös pályázatokhoz. A kistérség megalakulásával azonban
felfüggesztették az egyesület tevékenységét. Most azonban hogy a
kistérség már dolgozik, úgy gondolták, szükség lenne egy olyan
szervezetre, ami segíti az iskola
igazgatók kapcsolat tartását, és a
szakmai tapasztalatcseréket. Az
egyesület most ezt a feladatot fogja ellátni. Míg kezdetben 17 iskola volt a
tagja, most a kistérség minden iskoláját
várják a szakmai szervezetbe, ami az
EPSZ-szel együtt fog működni pályázatok koordinálásában és a szakmai tapasztalatcserében.
A rendezvényt a kistérség iskoláiból érkezett gyermekek műsora tette színessé.
-jb-

A hét kérdése
A jövő esztendőben Gödöllő
két kiemelkedő eseménysorozatnak lesz a helyszíne: az
EU-s elnöki rendezvényeknek,
és a város által szervezett Barokk Évnek, amit márciustól
decemberig kínál számtalan
rangos kulturális és művészeti
rendezvényt. Kíváncsiak voltunk: – Ön mit vár a legjobban
a 2011-es Barokk Év tervezett
programjai közül?
„Bízom benne, hogy ez a programsorozat segít majd jobban megismerni
Grassalkovich I. Antal korát. Már
akkor is nagyon örültem, amikor a
máriabesnyői évforduló miatt jóval
többet foglalkoztak ezzel az időszakkal és Grassalkovich személyével.
Véleményem szerint ő a magyar történelemnek egy rendkívül jelentős
politikusa volt, akit méltatlanul felejtettek el. (Nem ő az egyetlen, elég
csak a szintén gödöllői birtokos Sinákra gondolni!)…”
V. S.

alkalmából rendezendő ünnepségre.

Fővédnök:
Mádl Dalma, a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány kuratóriumának elnöke
Védnökök: a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány kuratóriumi tagjai,
Jókai Anna, Maczkó Mária, Keményné Koncz Ildikó, Czigány György,
Kósa Ferenc, Kószó Péter, Viszlói Tamás

Ünnepi beszédet mond:
dr. Gémesi György, a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány létrehozója,
Gödöllő város polgármestere.

Program:
A Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány kiadásában megjelenő,
Nekünk szülőhazánk e föld című könyvének bemutatása.
Kulturális gálaműsor

Szent István Egyetem – Enyedi György köszöntése

A regionális tudományok megalapozója
Tudományos ülést rendezett a kutatóitanári pályafutását Gödöllőn kezdő
Enyedi György akadémikus 80. születésnapja alkalmából az Akadémia Regionális Tudományos Bizottsága és az
egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara november 10-én.
Glatz Ferenc akadémikus, az MTA
Történettudományi Intézetének igazgatója Enyedi György személyében azt a
kutatót méltatta, aki visszaadta a történelemtudománnyal foglalkozóknak a
teret, a geográfusoknak pedig az időt,
akkor, amikor a felsőoktatásban szinte
megszűnt a történelem-földrajz szakpáron történő tanítás. Az ünnepelt professzor emellett arra is felhívta a figyelmet kutatásaival, hogy a humán tudományok művelőinek az eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az ember természeti és épített környezetének
tanulmányozására.
Mészáros Rezső akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) professzora kiemelte: Enyedi György világméretű földrajzi kutatásokba kapcsolódott be és ezekbe fiatal magyar kutatókat is bevont. Olyan szintéziseket írt,
amelyek alapműnek számítanak.
– Nagyrészt Enyedi Györgynek köszönhető a regionális tudományok hazai
elismerése – méltatta életútját Rechnitzer János professzor, a Széchenyi István Egyetem rektorhelyettese – és ebből
eredően az is, hogy ma már akadémiai
doktori címet lehet szerezni regionális
tudományokból.

„Mindig is szerettem a barokk muzsikát, ezért különösen nagy örömmel olvastam, hogy milyen sok koncert lesz a Barokk Év keretén belül.
Az elmúlt néhány hónapban abban a
szerencsében volt részem, hogy több
városunkban megrendezett zenei eseményen is részt vettem, és azt hiszem,
nyugodtan kijelenthetem, hogy ezek
nem csak országos, hanem nemzetközi viszonylatban is megállnák a
helyüket. Biztos vagyok benne, hogy
az uniós rendezvényekre érkezők közül is sokak érdeklődését fel fogják
kelteni ezek a programok, s tovább
öregbítik majd Gödöllő jó hírét.”
Kocsis Tamás
„Jó ötletnek tartom, hogy ilyen sok
szabadtéri előadást terveznek. Külföldön járva midig nagyon tetszett,
amikor ilyen „utcai produkciókba”
botlottam, legyen az akár zenekari,
vagy kórus fellépés, vagy vásári komédia jellegű színházi előadás. Úgy
látom ilyenekben is bővelkedni fog a
jövő év. Akár a főtéren, akár a múzeum udvarában lesznek ezek, min

Lengyel Imre egyetemi tanár
(SZTE), az MTA RTB elnöke a tanítványok számára nélkülözhetetlen empátiáját és toleranciáját, a minőségi teljesítmény elismerését, a színvonalas tanulmányok, publikációk elősegítését, a
tanítványok kezdeményezéseinek megértő támogatását köszönte meg a tudósnak.
Villányi László dékán felidézte
Enyedi György pályafutásának gödöllői
kezdetét (az eseményen részt vett több
pályatársa is), amikor is az Agrárgazdasági Tanszéken figyelme a vidék, a faluváros kapcsolat és a regionális egyenlőtlenségek felé fordult. Ma a gödöllői
egyetemen is a tananyag részét képezik
a regionális ismeretek és az akadémikus
a doktori iskola indításában is segítséget
nyújt.
Solti László rektor Pro Negotio Universitatis oklevelet adományozott Enyedi Györgynek, Villányi László pedig
egy olyan cikkgyűjteménnyel kedveskedett, amelyben 1930-ban, a tudós születésének napján megjelent írások olit
vashatók.

denképpen kellemes színfoltot fognak
jelenteni, akkor is, ha az igazán jelentős, komoly művészi színvonallal
bíró koncertek, előadások a kastélyban, és a bazilikában lesznek. Sok
szép élményre kapnak lehetőséget
ezek által a gödöllőiek.”
Horváthné
„Kíváncsian várom a meghirdetett
kiállításokat, amik igazán érdekes
helytörténeti ismeretekkel gazdagíthatnak majd bennünket. A városi múzeumban már sok érdekes, tárlat volt
az elmúlt években is, de biztos vagyok benne, hogy a jövő évben is lesz
egy sor újdonság, amit nem tudtunk a
régi Gödöllőről…”
Nagy D.

A hét kérdése:
– Ön szerint mennyire fogékonyak a városunkban élő fiatalok a kultúra értékei iránt?
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Divatba hozták a ’20-as évek zenéjét

Jubilált a Hot Jazz Band
Nagyszabású jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Hot Jazz
Band a Művészetek Palotájában. A rendezvényen az elmúlt
két és fél évtized teljes zenei
palettájáról hallhatott slágereket a közönség.
– A jelenlegi mellett az ős Hot Jazz
Band is színpadra állt – mondta el lapunknak Fodor László, a zenekar
tagja, aki egyben a Frédéric Chopin
Zeneiskola fafúvós tanszakának vezetője. – Meghívtuk azokat az előadókat, akikkel régebben együtt dolgoztunk: Szekeres Andrienn, Szalóky Béla, Bolba Éva, Bényei Tibor,
Szőke Péter, Kukta Béla, Bóbis
László is színpadra állt velünk, és
tiszteletbeli vendégként Rókusfalvy
Pál, aki jó barátságunknak köszönhetően konferálta az estet.
– Milyen dalokat hallhatott a közönség? Elsősorban magyar, vagy
inkább külföldi slágereket szólaltattak meg?
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– Nehéz feladat 25 év zenei anyagából válogatni. Mint mindig, most is
úgy állítottuk össze a műsort, hogy
abban az amerikai szerzemények
mellett nagy hangsúlyt kaptak a hazaiak is. Ezeket nagyon szereti a közönség; vannak olyan fellépéseink is,
ahol csak a régi magyar slágereket
kérik. Több olyan dalunk is van, ami
már szinte összenőtt a zenekarral,
ilyen például a Mézga Géza, vagy „A
bankban nincsen betétem”, „Az én
babám egy fekete nő” stb.
– Minden zenekarnak öröm, ha
teltházasak a rendezvényeik. Az

önök zenéje egyre nagyobb közönséget vonz. Mi ennek a sikernek a
titka?
– Azt hiszem, ez több, mint divat.
Egyrészt felnőtt egy
olyan
korosztály,
amelyik tudja értékelni a ’20-as, ’30-as
évek zenéjét, másrészt, amikor a Hot
Jazz Band elkezdte
ezeket a dalokat játszani, ez a műfaj hiánycikk volt, máshol
nem lehetett hallani.
Így lassan kialakult
egy törzsközönség,
ami mára többezres tábort jelent.
– Hol hallhatják önöket legközelebb?
– Nagy év végi koncertre készülünk, december 30-án ugyanis az Uránia filmszínházban rendezünk egy
előszilvesztert. Ezen is sok különlegességet kínálunk: összeállítunk egy
hazai bendzsó zenekart, és vendégünk lesz többek között Papa Flag
trombitás. Erre is mindenkit szeretettel várunk, remélem, itt is telt ház
lesz, mint ahogyan a Művészetek Pabj
lotájában is volt.

Gödöllő tábla Nyugat-Kanadában

Honvágyból lett nevezetesség
Az elmúlt években többször dolgoztam
Kanada keleti oldalán és ott született
meg az elhatározás, hogy öcsémmel
együtt bejárjuk az ország természeti
szépségéről híres, számunkra leginkább
Jack London elbeszéléseiből részben ismerős nyugati partvidékét. Az igencsak
kalandosra sikeredett túránk során Vancouverből indulva, eljutottunk egészen a
sarkkörön túlra, majd vissza, útba ejtve
számos érdekes hely mellett azt is, aminek július 31. óta gödöllői vonatkozása
is van.
Létezik egy kisváros Nyugat-Kanadában, Yukon tartomány délkeleti csücskében, melyről jó eséllyel a környékbelieken és az odalátogatókon (meg talán
az ő ismeretségi körükön) kívül senki
nem hallott. Watson Lake is csak egy
lenne a számos, alig több mint ezer lelket számláló unalmas észak amerikai
városkák sorában, ha nem adna otthont
annak helyi látványosságnak, amit Sign
Post Forest-ként (Táblaerdőként) emlí-

Fotó: Kanyó Béla

Csíkszentkirályi vendégek a Szent János utcai óvodába

Közös nevelési programra épülő kapcsolat
Városunk oktatási intézményei nagy hangsúlyt fektetnek a kapcsolatépítésre, a tapasztalatcserére. Az óvodákban, iskolákban
rendszeresen megfordulnak a hazai és a külhoni társintézmények munkatársai. Ilyen szakmai tapasztalatcserére érkezett a
Szent János utcai óvodába Csíkszentkirályból három óvónő, akik
kétnapos ittlétük során megismerkedtek az inztézményben folyó
munkával és Gödöllő nevezetességeivel.
A mindössze kétezer lelket számláló
erdélyi település és a gödöllői óvoda
között sok a közös vonás, többek között mindkét intézményben vegyes
csoportokban, a „Játék a mesében”
program keretében folyik a gyermekek fejlesztése – tudtuk meg dr.
Pappné Pintér Csillától, a Szent János utcai óvoda vezetőjétől,
A két intézmény munkatársai is egy,
a programhoz kapcsolódó tanácskozá-

son ismerkedtek meg, s míg tavasszal
Gödöllőről látogattak Csíkszentkirályra
az óvoda munkatársai, most itt látták
vendégül a Székelyföldről érkezett pedagógusokat.
Vitus Kinga, Vitus Matild és Lázár Katalin elmondták, a szakmai tapasztalatcsere során többek között a
mindkét intézményben működő programról és az integrált nevelésről cserélték ki tapasztalataikat. Úgy fogal-

maztak, olyannyira azonos értékek
mentén működnek, s annyira hasonló a
nevelés menete, hogy szinte úgy érzik,
mintha otthon, saját óvodájukban lennének. Az erdélyi óvodapedagógusok
a szakmai találkozók mellett az óvodavezető asszony és Mészárosné Mácsár
Mária vezetésével ellátogattak a városházára is, ahol dr. Gémesi György fogadta őket. A polgármester elmondta,
örömmel látja, hogy ilyen jó együttműködés alakult ki a két intézmény között, hiszen ezzel tovább bővült Gödöllő és az erdélyi magyarok lakta települések közötti kapcsolatrendszer. Vendégeink megismerkedtek városunk szépségeivel is, megtekintették a királyi
kastélyt, a máriabesnyői bazilikát és a
városi múzeumot.
jk

állított kvízjáték Magyarországról, óralátogatások, sport, egész napos kirándulások Budapestre és a Dunakanyarba ,
valamint látogatás a Lázár Lovas Parkban.
Kolléganőm, Thuróczi Erzsébet nevében is köszönetet szeretnék mondani dr.
Fábián Zsolt alpolgármesternek a német diákok fogadásáért és német nyelven tartott, Gödöllőről szóló beszámolójáért a városházán, dr. Ujvári Tamásnak és Pásztor Szilviának az ingyenes
kastélylátogatásért, köszönjük a város
és a Török Ignác Gimnáziumért Alapít-

Pári István

Márton nap a Petőfi Iskolában
A Márton napi szokások jegyében rendezett kézműves foglalkozásokat november 13-án a Petőfi Sándor Általános Iskola.

Neustadti diákok a Török Ignác Gimnáziumban
Október első dekádjában 25 bajor diákot láttunk vendégül iskolánkban. A
központi projekt keretében az idén „Bajor-magyar kapcsolatok az államalapítás
korában” címmel Szent Istvánt és korát
mutatták be a projektben részt vevő diákok Kékesiné Petrics Éva tanárnő irányításával. A vendégek figyelmesen
hallgatták a változatos, színes előadásokat, illetve élvezettel vettek részt a játékos feladatokban. A hét folyamán a német csoport programjában szerepelt többek között egy nagyon sikeres, Csikósné Hunics Györgyi tanárnő által össze-

tenek meg a környék turistacsalogató
brosúrái.
A hely nem más, mint 6-7 méter magas
faoszlopok pár hektáron elterülő „erdeje”, mely oszlopokra a 1940-es évek óta
erősítik fel az arra járók a magukkal hozott vagy ott, helyben eszkábált városnév tábláikat. A hagyomány követői egy
amerikai közkatonát utánoznak, aki
1942-ben ezen a helyen teljesített szolgálatot az akkor épülő Alaszka-autópálya mentén. Carl K. Lindley utász honvágyát úgy próbálta meg enyhíteni,
hogy egy már meglévő útjelzőhöz hozzábiggyesztette saját szülővárosa nevét

tartalmazó táblácskát, irányhelyesen, a
távolságot is feltűntetve. Az elmúlt
majd’ hetven évben sok ezren követték
Lindley példáját – köztük mi is –, aminek következtében mára a világ minden
szegletéből összesen több mint 65.000
tábla mutat a szélrózsa minden irányába. Ezek között szép számmal akad
rendszámtábla, vagy egy helyben, ad
hoc összetákolt, vágódeszkára esetleg
egy alumíniumedényre, kocsiülés szivacsra stb. felfirkantott „Itt jártunk…”
felirat is. A táblák döntő többsége nyilvánvalóan Észak-Amerikából származik, de ugyanakkor más kontinensekről
valók, főleg európai helységnevek is tarkítják a képet. Ezek zömében német és
svájci városok nevét hordozzák, elvétve
akad néhány lengyel, cseh, szlovák eredetű, és ugye most már egy magyar is.
Legnagyobb sajnálatomra nem állt rendelkezésre semmilyen katalógus, amely
segítségével utánajárhattam volna, hogy
vajon a Gödöllő-tábla az első Magyarországról, vagy a „dzsungel” esetleg rejt
egyéb magyar vonatkozásokat is.
Ezúton szeretnénk megköszönni Bokor
Árpád úrnak, a VÜSZI Kht. ügyvezető
igazgatójának, amiért rendelkezésünkre
bocsátott egy frissen elkészült táblát,
melyet tovább dekorálva a képen is látható eredményre jutottunk.

vány anyagi támogatását, illetve Rácz
Ilona igazgatóhelyettesnek a cserekapcsolat lebonyolításában és a vendégtanárok fogadásában nyújtott nélkülözhetetlen segítségét.
Sinkáné Szabó Zsuzsanna
szervező tanár

MEGHÍVÓ – BLAHÁÉRT TÁRSASÁG

Gubáné Csánki Ágnes igazgató érdeklődésünkre elmondta, hogy ökoiskolaként nagy figyelmet fordítanak a hagyományok ápolására, a kézműves munkában pedig a természetes anyagok használatára. A Márton-napi rendezvényt
összekötötték a beiskolázás előkészítésével is, hiszen az alsó tagozatos tanulók
mellett iskolába készülő óvodások vendégeskedtek szüleikkel jövendő iskolájukban. Teamécsessel működő lámpásokat, termésekből képeket, ajtódíszeket, mézeskalácsot, képeslapokat és kü-

lönböző figurákat készítettek, míg mások lúdtollakkal írtak, rajzoltak. A nemzetiségi teremben Szent Márton történetével és a hagyományok megismertetésével foglalkoztak. A programokat
délben lámpás felvonulással zárták az
épület folyosóján.
it

Sikerkönyvek sikerszerzője a Damjanichban
A Blaháért Társaság éves nyilvános Közgyűlését
2010. november 30-án kedden 18:30-tól
tartja a gödöllői Polgármesteri Hivatal földszinti házasságkötő termében,
melyre minden 3. számú választókerületben élőt szeretettel várunk!
Dr. Bucsy László
Blaháért Társaság elnök

Pecze Dániel
önkormányzati képviselő

Ismét Gödöllőre látogatnak a magyar nóta csillagai
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.
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, Lakatos 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.

Író-olvasó találkozó a Bosnyák Viktóriával
A mai hazai ifjúsági irodalom talán legnépszerűbb alakja Bosnyák Viktória. A
„Tündérboszorkány”, a „Klott Gatya ne
fárassz!”, és az „Analfa visszatér” népszerű írónője a Damjanich János Általános Iskolában találkozik a gödöllői diákokkal. Ő lesz ugyanis az iskola könyvtára által szervezett író-olvasó találkozó
vendége november 23-án, délután
14.30-tól.
Az írónő azonban ez alkalommal mint
fordító várja az érdeklődőket, akikkel
Stephanie Meyer: Alkonyat-sorozatának, Hajnalhasadás című regényéről beszélget majd. Az alkonyat sorozat zárókötete nem szűkölködik sem a romantikában, sem az izgalmakban. Ez nem
csoda, hiszen egy vámpír-ember pár
szerelmébe, életébe enged bepillantást.
Szeretetről, önfeláldozásról és bosszúról

olvashatunk a csaknem 800 oldalas regényben, amit egyesek – népszerűségében és talán izgalmasságában – a Harry
Potterhez hasonlítanak.
A Twilight Saga legújabb részének fordítója a Soros Alapítvány ösztöndíjával
az 1986-os évet egy amerikai főiskolán
töltötte. Ezután elvégezte az ELTE angol-német szakát. Az egyetemi évek
alatt és után gyakran tolmácsolt a Magyar Televíziónak különböző osztrák,
német és brit koprodukciós műsorokban. Ez idő alatt írt pár cikket az Ötlet című magazinnak és a BBC számára lefordította a Viktória című operett librettóját angol nyelvre. Angol és német
nyelvet tanít, ifjúsági regényeket ír és
fordít. A rendezvényre a 20/910-0588as és a 08/28-513-040/134-es telefonszámon jelentkezhetnek az érdeklődők.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Úton Indiában
A Gödöllőn élő Galamb Gábor
most megjelent India című
könyvében két utazásáról számol be. A szubkontinensnyi ország északi, majd egy más alkalommal déli részében tesznek felfedező körutat a feleségével.
A könyvben közölt térképeken mindkét útvonalukat könnyen követhetjük. Első ízben Delhi a kiinduló pont.
Itt északon feltétlenül felkeresendő
Varanasi, a szent város, ahol a
Gangesz folyó partján, vizében hinduk tömegei hódolnak vallási szokásaiknak. Nem kihagyható Agra sem,
ahol pedig a világ egyik csodája, a
palotányi, fehér márvány síremlék, a
Tadzs Mahal található. Repülő, vonat, taxi, riksa, szállodák és emberek,
emberek mindenütt. Nem csupán hindu, de buddhista szentélyekbe is látogatást tesznek. Képet kapnak az iszlám hódítás hatásáról. A kopár földek, amelyeken elhaladnak, a hűvös
éghajlat megmagyarázza az ország

északi részében tapasztalt szegénységet.
Ők, az utazók is fáznak, az Indiára szánt
utolsó napjaikban szinte
elmenekülnek a délebbre fekvő, üdülővárosnak is tekinthető Goába.
Aztán egészen csak a dél lesz az
úticéljuk. Ahová megérkeznek, most
Mombai, számunkra még mindig ismertebb nevén Bombay, amit bejárnak pedig a két legdélebbi állam, Tamil Nadu és Kerala. Természetesen
egészen másfajta viszonyokat találnak, mint északon. A szegénység
Bombay utcáit kivéve nem szembeötlő, termékeny a talaj, ragyog a nap.
India dinamikus gazdasági fejlődése,
amiről annyit hallhatunk, itt már kézzelfogható pozitív változásokat hozott a lakosság életébe. Műemlékeket, templomegyütteseket, palotákat
errefelé is szép számmal megnézhetnek. Még keresztény templomokat is.
A hagyomány szerint Szent Tamás
apostol a környéken végezte térítő
munkáját. Mégis a táj, a természeti

szépségek vonják elsősorban magukra az utazók figyelmét.
Számos fotó egészíti ki a leírásokat. A leginkább élvezetesek, a látnivalókat valóban érzékeltetők a színes
fotómellékletek.
Mi köti, mi vonzza Galamb Gábort olyan erősen Indiához? Válaszol
rá a könyvében is, de talán még többet megtudhatunk tőle azon a könyvbemutatón, melyet december 2-án
rendeznek részvételével a Városi
Könyvtárban.
(Galamb Gábor: India)
- nád -

Múzeumi rendezvények Gödöllőn és Budapesten

„Gyermekszív és férfi lélek Egészélet szigetén”
Budán, a Gellérthegy oldalában, a Ménesi úti Molnár-C. Pál Műteremmúzeumban nyílt kiállítás november 12-én Nagy Sándor és Kriesch
Laura alkotásaiból „Gyermekszív és férfi lélek Egészélet szigetén”
címmel. A közönség jórészt azt az anyagot tekintheti meg, amit a
Nagy Sándor ház felújításakor onnan a Gödöllői Városi Múzeumba
szállítottak megőrzésre. Érdekesség, hogy a Molnár-C. Pál Műteremmúzeumtól csupán két házra található a Nagy Sándor házat is tervező, szintén a gödöllői művésztelep alkotói között számon tartott Medgyaszay István 1921-ben épült saját lakóháza.
Csillag Péter, az 1894-ben született és
1981-ben elhunyt Molnár-C. Pál festő
és grafikus unokája a lakásnyi múzeumba zsúfolódott közönséget köszöntve elmondta, hogy a műterem 2008 óta színhelye kiállításoknak. A gödöllői művésztelep munkáiból most itt bemutatott, Nagy Sándor és Kriesch Laura mellett más alkotóktól is származó anyag hű
tükre annak az előző századfordulós kísérletnek, amely a régi társadalmi kereteken átlépve az élet minden apró részletébe megpróbálta becsempészni a művészetet, a művészi alkotást.
Házigazdaként külön köszönetet mondott G. dr. Merva Máriának, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatójának és
Őriné Nagy Cecília művészettörténésznek, akik a hagyatékot őrzik, és a
művészek leszármazottainak, akik segítették a tárlat létrejöttét.
A kiállítást Krassay László, Gödöllő
korábbi alpolgármester nyitotta meg
Gémesi György képviseletében. Bevezetőjében elmondta, hogy a város rendkívül sok energiát és pénzt fordít arra,
hogy kulturális és oktatási intézményeit
saját forrásaiból is támogatva fenn tudja
tartani. A továbbiakban kifejtette, a bemutatott művek sokfélesége arra utal,
hogy a művésztelep alkotói összművészeti célt tűztek maguk elé és úgy gondolták, hogy az emberi létezés alapvető,
nélkülözhetetlen megnyilvánulása a
művészet. A kiállításon látható tárgyak a
szépség üzenetét hordozzák; ha ki-ki
megfejti a számára feltáruló titkait,
akkor nagyobb fény vetül Nagy Sándorra és Kriesch Laurára is.
– Kettős portréjuk számomra a rendezett család, a rendezett otthon fontosságát emeli ki. Az Attila hazatérése a vadászatról című munka a magyar mitológia varázslatos könyvét nyitja meg nekünk – vélekedett –, a Feltámadás pici
képe pedig azt mondja, hogy hit és tudás
egyaránt szükséges a teljes élethez.
– A Nagy Sándor ház története is több
évtizedes, de egyelőre nem zárul olyan
boldog véggel, mint a Molnár-C. Pál
műteremé – kezdte ismertetését a híres
épület sorsáról G. Merva Mária. – Pedig

nagyon jó lenne, ha a Nagy Sándor ház
is úgy működne, mint ez a budai otthon.
Medgyaszay István 1904-06-ig tervezte
a gödöllői műteremházat. A rangos,
szép épületbe 1907-ben költözött Nagy
Sándor és Kriesch Laura, s éltek benne

éltük végéig, 1950-ig illetve 1966-ig.
Bár az 1990-ben megalakult önkormányzat többször is próbálkozott méltó hasznosításával, a Körösfői Kriesch
Aladár Művészeti Alapítvány pedig pályázati támogatással végzett rajta felújítást, mivel az épület magántulajdonban áll, az örökösök pedig külföldön élnek, nincs lakója, nincs fűtése, nincs világítása. A felújítás kezdete óta az addig
a házban őrzött művészeti hagyatékot
bevitték a Gödöllői Városi Múzeumba,
ott gondozzák, s vezetik az anyagokat
külön leltárkönyvben.
Őriné Nagy Cecília rendszeresen pályázik anyagi forrásokra a művek restaurálásáért. Az elmúlt években 3,6 millió forint értékben végeztettek el ilyen munkákat.
A Nagy Sándor ház és hagyatéka jelentős nemzeti érték, a múzeum mindent
megtesz a védelmükért, egyben lehetővé teszi, hogy kiállításokon szerepelhessenek a művek.
Keserü Katalin művészettörténész
olyan térképhez hasonlította a bemutatott alkotásokat, amelyeket be kell „járniuk” a látogatóknak ahhoz, hogy megismerjék a művésztelep tagjainak gondolatvilágát is.
A kiállítást Bizzer István művészettörténész és a műteremmúzeum önkéntesei
rendezték. A közönség kalotaszegi pá-

ros táncot is láthatott Ládonyi Veronika, Medgyaszay István dédunokájának
koreográfiájával.
***
Miközben a Művésztelep kiállítás
anyagának egy része Budapesten vendégeskedik, városunkban november
végén bezár a Remsey Jenő kiállítás.
Az emlékév záróeseményét, november
5-én rendezeték meg. Ennek során körülülték a „kerekasztalt” az emlékezők,
az 1980-ban elhunyt mester tanítványai. Elsőként Remsey András idézte
fel, hogy édesapjuk minden este vacsora után felolvasott nekik, négy gyermekének. Azonkívül muzsikált körülöttük
a ház, ahogy gramafon,
majd zongora került hozzájuk. A kettő, a felolvasott történetek meg a zeneszó volt az ihletőjük,
azok hatására indult el
bennük a „képzeletjáték”,
s kezdtek el rajzolni.
Nagy Mari nemezművész
férje, Vidák István hívására jutott el először a
Remsey házba. Nem tudta, hol van, de felismerte a
félig nyitott, s így hívogató kapujáról.
Ők, mondta, elsősorban azt tanulták
meg Remsey Jenőtől, hogy legyenek
bátrak, hogy merjék vállalni a küldetésüket.
Szekeres Erzsébet textilművészben,
aki a Remsey Jenő legidősebb fia,
Remsey Iván által vezetett rajzszakkörbe járt, él az emlék: Jenő bácsi figyelemmel kísérte a szakkör munkáját,
emberségre, a művészet iránti tiszteletre, nyíltságra tanította, atyai jósággal
vette körül őket.
Bada Márta festőművész is Remsey
Jenő jóságáról beszélt, arról, az hogyan
adott önbizalmat neki. Lőrincz Ferenc
festőművész, Kresz Albert fotóművész a ház, a család, s elsősorban a családfő, Remsey Jenő nyitottságát, befogadó-készségét méltatta.
Végül mindannyian, az emlékezők, a
közönség, akik közül többen szintén
őrizhettek még személyes emlékeket a
harminc éve elhunyt mesterről, de ha
nem, a fiait, unokáját, dédunokáit biztosan ismerik, vetített fotókat tekinthettek meg Remsey Jenőről. Láthatták,
hogyan élte mindennapjait, hogyan tevékenykedett a kertben, a műteremben,
hogyan rótta jellegzetes ballonkabátjában a gödöllői utcát. A ballonkabát
még megvan. Hamarosan a múzeumba
it,n.a.
kerül.

Összefogással születik meg a hangverseny

Vivaldi est
A november 6-ai nagysikerű Schumann
est után ismét a zeneirodalom kiemelkedő műveit szólaltatja meg a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar. November 20-án
a Szentháromság templomban egyházzenei művek csendülnek fel. A koncert
kiváló példája a városi művészeti csoportok összefogásának.
A zenekar célja, a zeneirodalom nagyszabású zenekari műveinek bemutatása
mellett a jó kapcsolat kiépítése Gödöllő
énekkaraival, szólistáival, zenei együtteseivel. Ezen az estén, az adventet
megelőző utolsó hétvégén, az egy év
múlva 30 éves szimfonikus zenekar a
város legrégebbi együttesével, a 40 éve
működő Városi Vegyeskarral és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
2005-ben indult egyházzenei szakának
gimnazistákból álló kórusával ad közös
hangversenyt.
Az est folyamán Corelli: D-dúr concerto

grosso Op.6.No.4., és Vivaldi: Glória című műve csendül majd fel. Ez utóbbi
már korábban is szerepelt a városi vegyeskar műsorán, ez adta az ötletet a közös produkcióhoz. A mű lehetőséget ad
arra, hogy a város legidősebb és legifjabb kórusa együtt álljon közönség elé.
Bár a premontrei kórusnak kisebb fellépései már korábban is voltak, lényegében ez lesz az első nagyobb szabású
produkció, melyben bemutatkoznak a
gödöllői közönségnek. Az est szoprán
szólistája Somogyi Eszter, alt szólistája
pedig Heim Mercedest lesz. Vezényel:
jk
Ménesi Gergely.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

KÖNYVBEMUTATÓ A
GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUMBAN
2010. november 19-én pénteken
17 órakor
Csokonai-Illés Sándor: Babits
Mihály és Fogaras című könyvét
bemutatja:
Prof. Dr. Sipos Lajos
egyetemi tanár, a Babits
munkacsoport vezetője, az
Irodalomtörténeti Társaság elnöke
Láng József
az Argumentum Kiadó igazgatója
Dr. Csokonai-Illés Sándor
irodalomtörténész, az MTA
Nyelv- és Irodalomtudományok
Osztályának tudományos titkára
Közreműködik:
Bárdy Tamás
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. Babits Fogarason járatta a Londonban megjelenő The
Studio című művészeti folyóiratot, mely cikket közölt
Körösfői-Kriesch Aladártól és rendszeresen figyelemmel kísérte a gödöllői művésztelep életét. A költő
élénk érdeklődést tanúsított a gödöllői művészeknek
is mintául szolgáló angol preraffaelita festők és
költők iránt.

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai

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 17.00: 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.
November 29. hétfő 17.00: Albertné
Joób Emese és Telek Zsuzsa (zongora) növendékeinek hangversenye.

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

Emlékezés a megújulás előtt álló parkban

Király(né)i történetek

Hagyományőrző Erzsébet-nap
(Folytatás az 1. oldalról)

Az ő számára nem volt alá és fölé rendelt viszony, s amellett, hogy ő maga
rendkívül szerény volt, mindenkit
egyformán kezelt. Ez – mint azt Pintér Zoltán mondta – példa lehet szá-

munkra is, hogy mi is ilyen magatartást tanúsítsunk egymás iránt.
A beszédet követően a résztvevők –
az önkormányzat és a szervező Sisi
Baráti Kör mellett több civil szervezet és magánszemély – elhelyezték
a kegyelet virágait a szobornál, majd
a kastély dísztermében zenés irodalmi
összeállítással elevenítették fel a sokak által ma is Sisiként emlegetett királyné emlékét.

Szabó Margit, a Sisi Baráti Kör titkárának összeállítása jól példázta,
hogy a királyné iránti érdeklődés és
tisztelet sohasem lankadt, bárhogy is
múltak az évek.
A műsorban helyet kaptak az általa
kedvelt művek, mint például Petőfi
Sándor Vén Zászlótartó és Fa leszek,
ha … című verse,
melyeket Erzsébet
különösen kedvelt,
amikor még Wittelsbachban
magyarul tanult. Érdekes, hogy az utóbbi

mű pont egy
gödöllői leányhoz,
Mednyánszky Bertához íródott.
De felidézték
alakját
Jókai
Mór és Mikszáth Kálmán
írásai, valamint
Huszka Jenő muzsikája, és Michael
Kunze-Sylvester
Levay:
Elisabeth című musicaljának dallamai. A művek tolmácsolásában Balogh Ágnes énekművész, Soós
Gabriella zongoraművész,
Varga László operaénekes,
és dr. Suba László működött közre.
Az irodalmi, zenei és történelmi kalandozás során –

igazolva az Erzsébet-parkban elhangzottakat – egy közvetlen, szerény, ám
de határozott asszony képe rajzolódott ki. Egy olyan asszonyé, aki nem
csak itt élt Gödöllőn, hanem együtt élt
a gödöllőiekkel. Nem véletlen, hogy
sok történet maradt fenn arról, hogyan
is járt-kelt a birtokon úgy, hogyan elegyedett szóba az itt élőkkel, segített a
rászorulóknak. Az sem véletlen, hogy
városunkban több emlékhely is kötődik személyhez. A királyné nevét viselte sokáig a város legöregebb épülete, az egykori Hamvay-kúria, ami az
1867-es kiegyezés után Szálloda Erzsébet királynéhoz néven várta a ven-

dégeket, s ma az egykori Járási Hivatal
felújított épületében kialakított szállodát – a gödöllőiek javaslata alapján –
ismét róla nevezték el. Említhetjük az
egykori Erzsébet pihenő helyén elhelyezett emlékkövet, de a legtöbb embernek természetesen a királyi kastély
és az Erzsébet-park jut eszébe.
Ezért is jó hír, hogy a folyamatosan
megújuló kastély mellett rövidesen régi
fényét idézi majd az Erzsébet-park is.
jb

hogy megtalálják a kertben
a gödöllői kastély gigantikus lószobrát, a műszeres
vizsgálat szerint nem nyelte el a föld, vagy legalábbis nem ott. Ettől függetlenül az elásott lószobor
legendája még igaz lehet,
csak éppen talán a kastélykert egy másik helyén
földelték el. Szerencse a
faragott Schimmel szerencsétlen sorsában, hogy
márványból
és
nem
bronzból készült – utóbbi
esetben szinte biztosan a
beolvasztás lett volna a
sorsa. A kő azonban kevésbé sérülékeny anyag:
ha még össze is tört a szobor, a töredékeket össze
lehet illeszteni, persze
csak ha nem végezte valamelyik '45 után épült
épület alapjában.
A kastély muzeológusai
nem adják fel, bár a teljes
kastélypark műszeres átvizsgálására egyelőre nincs remény.
Továbbra is várják azoknak, vagy
családtagjaiknak a jelentkezését, akik
szemtanúi voltak a szobor eltemetésének, s így azonosítani tudják
Schimmel – remélhetőleg nem végső
– nyughelyét.

Mégsem a föld nyelhette el az elveszett lószobrot

A Gödöllői rejtély
Néhány hete számoltunk be arról, a szakemberek azt remélik, hogy a Schimmelhof felújítása során megtalálják a kertben a gödöllői kastély gigantikus lószobrát, a műszeres vizsgálat szerint azonban nem
nyelte el a föld, vagy legalábbis
nem ott – erről számolt be a
muemlekem.hu magazin.
„Azt reméltük, hogy rátalálunk az elásott lószoborra a Rudolf-szárny, a lovarda és a barokk istálló alkotta négyszögletes udvaron, a napokban elvégzett talajradaros vizsgálatok azonban szertefoszlatták a reményünket“
– mondta el a muemlekem.hu-nak
Kaján Marianna, a Gödöllői Királyi
Kastély muzeológusa. A márványszobor nyomára a B&N INTRUZIV Kft.
munkatársai, ifjabb Bene Zoltán és
Mórocz Gábor igyekeztek rábukkanni, sikertelenül.
Mint arról már beszámoltunk,
Schimmel Grassalkovich I. Antal
kedvenc lova volt. Amikor a szeretett
hátas elpusztult, a gróf életnagyságú
szobrot készíttetett emlékül, amelyet
a kastély udvarán helyeztek el. A terület később a Schimmelholf nevet
kapta.
Az ágaskodó, márványból faragott
paripa több mint másfél évszázadon
állt háborítatlanul az udvaron. Erzsébet királyné (koronázási ajándékként
kapták meg a gödöllői kastélyt a kiegyezés után) is a lovak nagy barátja
volt, így a számára kialakított terasz
és folyosó építésekor becsben tartotta
az akkor már évszázados szobrot.
Schimmel megvolt a Horthy-korszakban is, ám 1945 után nyoma veszett.
„Egy gödöllői legenda szerint a
kastély egykori személyzete ásta el a
kertben. Miután hatalmas és így rop-

pant nehéz is volt, abban bíztam,
hogy nem vitték odébb, hanem a talapzatról ledöntve, helyben földelték
el. A talajradaros vizsgálat azonban
megcáfolta ezt a teóriát, hiszen nem
jelzett a föld alatt nagyobb tárgyat“ –
tette hozzá a muzeológus.
Ugyan a szakemberek azt remélték,

forrás: muemlekem.hu

Erzsébet királyné gödöllői
tartózkodásainak emlékét
több történet is őrzi, ezekből
gyűjtöttünk össze néhányat,
amelyek jól példázzák a királyné kedvességét, közvetlenségét.

Bizalmas ebéd

A fölvett kalap

Az ilyen polgárias, bizalmas ebédekről kedves kis anekdota forog
közszájon. Ráday Pál gróf, Gödöllőnek a hetvenes években szolgabirája, 1873. november havában
hivatalos volt Ő Felségeikhez ebédre. Az egyik szárnysegéd folyton
kínálgatta Rádayt borral, úgy, hogy
a Király is észrevette:
– Igyék gróf úr! Hisz egy pohár bor
a hazáért meg nem árt!
Ráday meglepetve nyúlt poharához:
– Felséges Uram, engedje meg,
hogy a költő szavait tovább füzhessem: A legelső magyar ember a
Király! Éljen a Király!
S már üriteni akarták a poharat,
midőn Királynénk szólt közbe mosolyogva:
– Hadd folytassam én is: Addig éljen, míg a honnak él!

Valahány sárga falevelet annak az
ösvénynek a fáiról leszakajt a síró
őszi szél, mind tanusítja ezt a
történetet.
Száraz ágat szedett egy öreg ember a
gödöllői erdőben. Kötésbe kötötte,
nagyerősen vállára tette s oldalgott
vele a keskeny gyalogúton hazafelé.
Nem akarták irígy fák ereszteni, hol
errül, hol ama felől akaszkodtak bele
rőzsekötegébe.
Kerülgette-kerülgette, közlette az
akadályokat, egyszer csak egy ingerkedő galagonyavessző lekapta szegénynek a kalapját s lehajította a földre, be egy somfabokor alá. Zsírvette, öreg kalap volt, ugyan csóválták leveleiket a kékbonyós
gyöngyvirágok miatta.
Az öreg ember hosszú ősz hajába belekapaszkodott a hideg szél, s az
öreg ember nem tudta: mi tévő legyen, hogy vegye föl a kalapját? Ha
lehajol utána, soha ő, evvel a teherrel, többet föl nem kél, holott ellensége, az egész erdő, lemarasztalja.
Akkor az ösvényen megjelenik a gödöllei erdők százszorszép tündéraszonya, se szól, se beszél, csak mosolyog, aztán ki tudja a somfabokor
közül a vénhedt kalapot, kitől úgy
húzódoztak a kékbogyós gyöngyvirágok, aztán odaigazgatja az öreg
ember homlokára.
Valahány sárga levelet annak a
gyalogútnak a fáiról leszakajt a búbánatos őszi szél, mind tanúm az a
falevél, hogy ez is így volt, ez is így
volt...

A cserépcsupor
Egy másik alkalommal sétája közben az isaszeghi úton hét-nyolcz
éves parasztlányka jött vele szemben kis bögrével a kezében. A gyermek nagyon elbámészkodott, s
olyan ügyetlenül ment neki egy útjelző oszlopnak, hogy a cserépcsupor összetörött.
Természetesen zokogni kezdett,
mire a Királyné hozzáment, vigasztalta, majd a mikor szülei is
előjöttek pénzt adott nekik, hogy
azon új csuprot vegyenek a megvigasztalódott leánynak.

Emlékezés a Himnusz zeneszerzőjére

Erkel Bicentenárium
Az Erzsébet Királyné Szálloda
dísztermében november 11-én
tartották meg az Erkel Ferenc
Általános Iskola ünnepi rendezvényeinek megnyitóját. Az
intézmény színes eseménysorozattal ünnepli a névadó zeneszerző születésének 200. évfordulóját.
A megnyitón Pintér Zoltán alpolgármester és Putz Norbert igazgató
mondott köszöntőt, és emlékeztek

meg arról, hogy az intézmény harminc évvel ezelőtt vette fel Erkel Ferenc nevét.
Az ünnepi műsort az intézmény
növendékeiből, tanáraiból és a szülőkből álló tánckara Palotással nyitotta meg, majd a Tungsram
Kodály Zoltán Férfikara
előadásában Erkel művek
csendültek fel. A népszerű
opera dallamok mellett a dalárdák számára írt kórusművekből, bordalokból is válogattak. Előadásukban azonban jelentős szerep jutott a
prózának is. Pálinkás Péter
karnagy ugyanis nemcsak a

kórus vezetését látta el, hanem az
adott művek bemutatására is nagy
hangsúlyt helyezett.
A nemzeti opera megteremtője
mellett a kórus megemlékezett Liszt
Ferencről is, mivel jövőre az ő születésének 200. évfordulója tiszteletére,
magyar javaslatra 2011-et nemzetközi Liszt-évnek nyilvánította az
ENSZ.
A korábbi évekkel ellentétben
azonban a megemlékezés nem csak
egyetlen napra korlátozódik. Többek
között rajz- és sakk verseny,
színházi előadások és koncertek kaptak helyet a rendkívül
gazdag, egyhetes programban,
ami ez alkalommal az Erkelnap kibővített változata. Ez idő
alatt megváltozik a tanítás is, a
szervezők ugyanis igyekeztek
valamennyi tananyagban megjeleníteni Erkel Ferenc munkásságát, becsempészni a zenét.
Az emlékezéssorozat szeptember
19-én a Szentháromság templomban
zárul, ahol az iskola énekkara a Gödöllői Városi Vegyeskarral és a Cavaletta Női Karral közösen adnak
koncertet.
jb
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Nem csak varázslók tartanak

Bagoly, mint házi kedvenc?
Hamarosan a mozikba kerül a Harry Potter legújabb része. Mint
az közismert, a varázslóiskolában minden diáknak egy különleges háziállata van, mégpdig egy bagoly. Angliában egyre divatosabbak ezek a madarak, de sokan nem is gondolják, hogy ezek
vadmadarak és egyáltalán nem jó ötlet egy bagoly háziállatnak.
A baglyok ragadozó madarak és minden ragadozóra jellemző
egy dolog: vad! Ha még mindig azok közé tartozik, akik feláldoznák egy szegény állat vagy madár boldogságát a saját elégedettségükért, hadd mutassunk be önnek néhány részletet, ami a bagoly háziasításáról szól. Reméljük, sikerül majd lebeszélnünk róla, hogy efféle hobbimadarat tartson.
Milyen madár a bagoly?
Senki sem kételkedhet abban, hogy a
baglyok igazán vad ragadozó madarak.
Éles csőrük és borzalmas karmaik kiegészítik aranyos kinézetüket. Játszi
könnyedséggel lopakodnak és az előtt
csapnak le az áldozatra mielőtt még az
észrevenné, hogy elkapták. A bagoly
mindenféle apró emlőssel táplálkozik és
még az is előfordulhat, hogy a kedvenc
háziállatára csap le, ha hagyja azt elkóborolni és nem figyel rá. Ezeknek a madaraknak nagy területre van szükségük,
amit berepülnek, mivel igen nagy a
fesztávuk. Mesterei a prédákra való
nesztelen lecsapásnak az éjszaka sötét
óráiban. Bár sajnos a boszorkányság
szimbólumainak tartják őket, a baglyok
csodálatos állatok, melyek éjszaka vadásznak. A baglyokra jellemző, szinte
360 fokban körbe tudják forgatni a fejüket. Ez ellensúlyozza a tényt, hogy nem
tudják mozgatni a szemgolyóikat. Ezek
a gyönyörű állatok általában egy párt
választanak egész életükre és nagyon ra-

gaszkodnak a családjukhoz és a fészkükhöz. Ezt megtudva, még mindig betömörítené ezt a vadászó madarat az otthonába? Ha azon az elven van, hogy
majdnem minden háziasított állat egykor vad volt, és ez történik majd a bagollyal is, téved!
Bagolytartás
Sok országban illegális baglyot tartani,
Amerikát beleértve is. Csak engedéllyel
lehet őket tartani és az engedélyt csak
azok kapják meg, akik tenyésztés vagy
oktatási programok céljából tartják őket.
Teljesen képzett személyek tarthatnak
baglyot ideiglenes ápolás vagy rehabilitáció céljából, de nem házikedvencként.
A solymárok is tarthatnak baglyot, de ismételten nem háziállatként, mert ezek a
madarak szabadnak születtek és csak
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saját környezetükben képesek túlélni.
Mivel a nagyobb testűek 50, a kisebbek
20 évig élhetnek, számításba kell vennie
ezt az időtartamot, ha baglyot szeretne
tartani, illetve az energiát, szeretetet és
pénzt, amit neki szentel. Következik pár
ok amiért nem javasolt a bagolytartás:

A baglyok nagyon nehezen alkalmazkodnak és nem annyira önállóak, mint
ahogy azt gondolná. Ha vakációzást tervez, a bagolynak nem fog tetszeni, hogy
más eteti és nem lesz barátságos ahhoz,
aki megpróbálja ezt. Ha pedig magával
viszi, a nyaralása rossz hatással lesz rá.
Mindent tudnia kell róla, ha háziállatként akarja tartani, hiszen csakis ön lesz
a felelős érte! Az elhelyezésétől kezdve
az ételen át, a betegségektől egészen az
eltartásáig minden kizárólag az ön felelőssége lesz, mert a bagoly csak attól fogad el akármit is, akit megszokott.
A baglyokat nem lehet valahol kinnfelejteni, nem fogják hagyni, hogy megfeledkezzen róluk. Hangos sikoltással és
kérlelő hívásokkal hívják fel magukra a
figyelmet. Sok időre és felkészültségre
lesz szüksége, hogy a napi repülőgyakorlatot biztosítsa neki, mert biztosan
szüksége lesz rá. A bagolytartás egy csomó piszkos munkával is jár. Mivel minden évben tollat cserélnek, ami rengeteg
takarítással jár. A bagoly ürüléke általában nagy adag tollból és csontból áll és
ennek mindennapi takarítása kész rémálom.
Ha baglyot tart, szüksége lesz egy nagy
hűtőre, amiben nyers, egész felnőtt állattetemeket tarthat majd. Amellett,
hogy egy hűtőt csak az állattetemeknek
kell fenntartani, ezeket az állatokat be is
kell szereznie valahonnan és fizetnie
kell értük. A bagoly etetése előtt „henteskednie” is kell ezekkel a halott álla-

Panda bocsok születtek Európában

Királyi fogadtatás

tokkal, el kell távolítania a gyomrot, májat és beleket. Ez megóvja önt ugyanezen dolgok letakarításától (sokkal büdösebb és nyálkásabb állapotban) a falairól vagy a padlóról, ha gyönyörű állata kihányná azt.
Hadd ismételjem el, a bagoly „ragadozó, vad madár”. Ugye érti, mire gondolok?
A vad lehetetlen szobatisztává szoktatást, eredménytelen engedelmességre
való oktatást és általános agresszivitást
jelent. Ezek a ragadozó madarak sérüléseket okozhatnak játék közben bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül. A
bagolytartás továbbá 24 órás ürüléktisztítást jelent, ami kisebb-nagyobb karcolásokkal, huhogással és karomcsapásokkal jár. És vigyázzon a szemére!
Lehet, hogy bagolytartó lesz, de nem
nevezheti magát kiskedvenc-tulajdonosnak. Ne számítson arra, hogy viszonozni fogja, amit öntől kapott! Nincs
ölelgetés, dédelgetés és barátkozás. A
pár-zási időszak igazi pokol a bagolytartó számára, ha baglya nem kap társat.
Egész éjszakán át tartó párzási hívóhangokkal kell szembenéznie és egész
napon át tartó lármázással. Ha olyan
baglyja van, amit emberek neveltek fel,
önnek vége! A bagoly önt kizárólagos
tulajdonának fog tekinteni (ők pedig nagyon területvédő típusok), és elvárja,
hogy párosodjon majd vele. Igen, jól olvasta. A baglyja képes fizikailag rátámadni bármilyen őt fenyegető veszélyre, legyen az éppen az ön barátja. Nem
érdemes drága bútort vennie, ha baglyja
van. Hamar rájön majd, hogy mindent
összekarmolnak, mindenben élesítik a

Gödöllő a Füvészkertben
A hét végén immár negyedik
alkalommal rendezték meg a
Trópus a télben című ismeretterjesztő kiállítást a budapesti
Füvészkertben. A rendezvény
az ELTE Füvészkert és a Szent
István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi
Karán
működő
Kertészeti
Technológiai Intézet együttműködéséből született.
A közösen végzett munka évről-évre
szorosabbra fűzi a kapcsolatokat a két
intézmény között. Ebben a sajátos

kooperációban a Füvészkert biztosítja
a két évszázados helyszínt, a Szent
István Egyetem pedig oktatói és hallgatói stábjával vesz részt. A kiállítás
szakmai anyagát a két intézmény közösen adja.
Fontos kiemelni, hogy a rendezvény
rendkívüli mértékben motiválja a gö-

döllői kertészhallgatókat, akik éber
szakmai érdeklődéssel vetik bele magukat a közös munkába.
Az idei szezonzáró rendezvényről
egyedül a tél hiányzott – de nem nagyon. A trópusi piactéren megkóstolhatták az érdeklődők a legízletesebb,
legkülönlegesebb trópusi gyümölcsöket, zöldségeket.
A gyerekek mászhattak kókuszdióért, növény- és gyümölcsfelismerő
versenyen mérhették össze tudásukat,
kézműves foglalkozásokon alkothattak.
A gödöllői egyetem tanárai előadásokat tartottak a trópusi fűszernövényekről, a biológiai növényvédelemről, a bambuszokról, az ötvenes
évek hazai citruskísérleteiről.
A jövő évi Trópus a télben találkozón már megújulva fogadja a látogatókat a Füvészkert Pálmaháza.
it

Gazdit keresünk!

körmüket. A szétszakított párnák, kibelezett játékok és ágyneműk mindennaposak lesznek.
Azt tanácsolom önnek, ne akarjon
baglyot tartani! Sokan, akik ezt tették,
már megbánták a döntésüket. Minden
tény ellenére ami a bagolytartás ellen
szól, a hírnév, amit a „Harry Potter”
filmsorozatnak köszönhetnek, nagy veszélyt jelent rájuk nézve. Legyen szó sikoltó-, törpe-, gyöngy- vagy hóbagoly
tartásáról, mind helytelen. Gondoljon
bele, mit okozna ennek a csodálatos,
szabadon született madárnak, ha elvenné a szabadságát és háziállatként
tartaná. Szégyen, hogy az emberi faj
az egyetlen faj, amely mindenek fölé
helyezi önmagát. Reméljük, a bagolykedvelők nem fognak így cselekedni, ha az az ötletük támadna, hogy
megszelidítsenek egyet.

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

Lizi: 2 hónapos fekete szuka

pts

Rambo: 4 hónapos keverék kan

Pacsi: 4 hónapos barna kan

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

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

magára csemetéjét, hogy maga is élelmet keressen, és már nemcsak szoptatja és tisztogatja, hanem játszik is
vele. Az érdeklődők az állatkert hon-

Internetes szavazással döntenek a Schönbrunni Állatkert tizenegy hetes kispandájának
nevéről. A három névváltozatra
november 21-ig adhatják le
voksukat az érdeklődők.
A mérleg szerint ugyancsak jól fejlett,
4,5 kilós pandabébi 2010. augusztus
23-án született a Schönbrunni Állatkertben. A most 11 hetes kispanda éppen egy kilóval nehezebb, mint bátyja, Fu Long volt ennyi idősen.
Fejlődését elsősorban az elletőládába
felszerelt kamerán keresztül követik
nyomon az ápolók, hogy minél kevésbé zavarják meg anya és kölyke
kapcsolatát.
A pandamama, Yang Yang egyébként
már egyre hosszabb időre hagyja

Tavaszias trópus a télben

Kiscicák ingyen elvihetők.
Tel.: 06-20-340.4861
lapján keresztül a pandabébi életének minden apró
mozzanatáról értesülhetpts
nek...
Madridban is panda bocsoknak örülhetnek a
látogatók.
Az ikreket maga Szófia
spanyol királyné is meglátogatta.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
November 20-21.:

dr. Mohai Imre
Tel.: 06-30-953-1242
Gödöllő, Árpád u. 32.
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Felhívás – Közmeghallgatás
Tisztelt Polgárok!
Gödöllő Város képviselő-testüle

2010. november 25-én (csütörtökön) 18 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart
Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek képviselőit, hogy a várossal, a
közélettel kapcsolatos közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
Tisztelettel:Dr. Gémesi György polgármester

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

ADVENT 2010
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS SEBESTYÉN MÁRTÁVAL
Vendég: Andrejszki Judit

2010. december 5., 18 óra
Helyszín:

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 15-21-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
November 22-28-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

REFORMÁTUS
TEMPLOM
Gödöllő, Szabadság tér 9.
JEGYEK KAPHATÓK:
Művészetek Háza Jegyiroda (06-28-514-130); Kultúrpraxis (Könyvtár, 06-28-422-652);
Broadway Jegyiroda (06-1-340-4040) és a rendezvények helyszínein.

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

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.

ÜGYELETEK

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.
1 százalék
Tájékoztatásul közöljük, hogy a gödöllői Táncsics Mihály úti Óvoda
Alapítványa „A gödöllői VI. Óvoda Gyermekeiért alapítvány” számára a
szülők személyi jövedelemadó 1 százalékából 2009. évben befolyt összeg
összesen: 569.797 Ft.
Ebből az összegből folytatjuk az udvari játékaink szabványosíttatását valamint a szakmai anyagok fejlesztését. Köszönjük felajánlásaikat.

2010. november 17.

Mozaik
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Búcsúztassa nálunk az óévet!
Szecessziós báltermünkben tavalyi áron vacsorázhat és mulathat!
Hatfogásos szilveszteri gálavacsorával, hangulatos tánczenével és meglepetés műsorral várjuk
kedves vendégeinket.
Újév köszöntő Büfé! Fergeteges hangulat hajnalig! Tombola, értékes ajándékokkal!
Visszanyerheti belépője árát!
Belépő: 16.000.-Ft/fő
Amennyiben a szállodában szobát is foglal erre az éjszakára, akkor a csomag ára 26.900.-Ft/fő!

Szilveszteri menü 2010
„Ó Év” cocktail - pezsgő cocktail; Hideg étvágygerjesztő –Epres hideg kacsamell diós pirítóssal; Vargánya
krémleves; Baconos pisztráng filé pirított zöldségekkel; Szeder szorbet; Libamájjal és almával töltött
borjúszűz saját pecsenye levével francia burgonya koronggal és Bélszínszelet fokhagymás tigrisrákkal,
vadrizses piláffal; Narancsos mascarpone kocka bitter csokoládé tükrön; Musetti Kávé; Naturaqva
ásványvíz. ÚJ ÉVI BÜFÉ: Malac kocsonya; Lencseleves roppanós virsli karikákkal tejfölösen; Bőrös sült
malac párolt pezsgős káposztával, hagymás tört burgonyával; Vegyes mini pogácsa.

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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Küzdősport – Taekwon-do nemzetközi kupa

Öt arany, két bronz
A Gödöllői ITF Taekwon-do SE
sportolói sikeresen szerepeltek a Szerbiában megrendezett nemzetközi kupán, ahol 6
ország, több mint 200 versenyzője vett részt. Ezen a rangos versenyen az európai Taekwon-do szövetség elnöke, Anto
Nobilo, 8 danos mester és Kim
Cholgyu 6 danos mester a világszövetség titkára is tiszteletét tette.
Czeba Mihály, 5 danos mester tanítványai ismét kiemelkedően teljesítettek. A hat gödöllői versenyző közül mindenkinek sikerült éremmel ha-

Három ezüst, egy bronz
Gyöngyi harmadik lett, míg párbajtőrben Krajnyák másodikként zárt. A Szekeres, Juhász Tamás, Mató Gyula,
Horváth Gábor alkotta férfitőr-csapat
a hatodik helyen végzett.
Tízedik helyen végzett a Nemcsik
Zsolt, Szilágyi Áron, Decsi Tamás, Iliász Nikolász összeállítású férfi kardválogatott a vb-n. A németektől a legjobb
16 között elszenvedett vereség után a
magyarok simán legyőzték a tunéziaiakat, majd kiélezett csatában a spanyolokat, végül öt tussal kikaptak az olimpiai
bajnok franciáktól.
A szintén gödöllői Benkó Rékával a
soraiban pástra álló női kardválogatott a

Labdarúgás – Őszi búcsú vereséggel

Remekelt az U19-es csapat
A Gödöllői SK felnőtt és ifjúsági
csapata a megyei I. osztály 14. játéknapján az Örkényt látta vendégül. A felnőttek pocsék helyzetkihasználásuk miatt simán kikaptak, míg az U19-es gárda remek játékkal nyerni tudott.
A felnőttek a 12. helyen állnak 15 ponttal, míg az U19-es együttes a harmadik
29 ponttal. A 15. játéknap a sereghajtó
Hévízgyörkre látogat a GSK.
Pest megyei I. osztály, 14. forduló
Gödöllői SK – Örkény SE 0–2 (0–1)
Pest megyei I. osztály U19, 14. forduló
Gödöllői SK – Örkény SE 5–1 (2–1)
Gól: Koczeth Zsolt (2), Puskás Zsolt
(2), Bercze Tamás

cegovinába utaznak.
Az edzéseik bármikor megtekinthetőek a régi forrás családsegítő
helyén a palotakerti virágbolttal
szemben. Információk az edzésekről
Czeba mesternél: a 06-20/530-4957
telefonszámon, valamint a
www.tae-kwon-do.hu weblapon. -li-

zatérnie. Bontovics Babett 2 danos
mester, Bures Ferenc 1 danos mester
és Tóth Áron egy arany, Szűcs Judit
1 danos mester 2
arany, míg Tóth Dániel és Pluhár Máté
egy
bronzéremmel
térhettek haza. November
hónapban
még két nemzetközi
versenyen
vesznek
részt a Gödöllői ITF
Taekwon-Do
SE
sportolói. A következő héten Szlovéniába, majd Bosnia Her- Szűcs Judit szemben

Vívás – Kerekesszékes sikerek

Ezüstérmet szerzett a magyar
női kerekesszékes tőrválogatott
a párizsi vívó-világbajnokságon,
ezzel három ezüst és egy bronzéremmel zárta a 2010-es párizsi
világbajnokságot a Magyar Kerekeszékes vívó-válogatott.
A Krajnyák Zsuzsanna, Dani Gyöngyi, Juhász Veronika és a gödöllői kötődésű Pálfi Judit összeállítású csapat a
negyeddöntőben 45:18-ra verte az oroszokat, az elődöntőben 45:20-ra a fehéroroszokat, a döntőben pedig 45:28-ra
kikapott a hongkongiaktól.
Korábban, az egyéni versenyek során
tőrben Szekeres Pál második, Dani
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Megyei I/B osztály – Hazai zakó
Megyei I/B osztály, 14. forduló
GEAC – Perbál SC 0–2 (0–1)
Megyei III. osztály – Döntetlen és
dobogó
A GSK kettő a Mende együttesét fogadta és ért el 2–2-es döntetlent, ezzel a
26-26 pontos Tápiószentmárton és
Sülysáp II. mögött, szintén 26 ponttal a
3. helyről várják majd a tavaszt. A Farmos elleni mérkőzését két hét múlva játsza újra a csapat.
Megyei III. osztály keleti csoport,
12. forduló: Gödöllői SK II. – Mende
LSE 2–2 (1–2) Gól: Szeles D., Sánta A.

nyolcadik helyen végzett. A Nagy Orsolya, Benkó Réka, Pető Réka, Várhelyi Anna összeállítású kardválogatott a
dél-koreaiak legyőzése és az oroszoktól
a negyeddöntőben elszenvedett vereség
után kikaptak a kínaiaktól, majd az olaszoktól is.
-ll-

Pálfi Judit

Utánpótlás – 20 gól az U14-es
meccsen
NB II., U17 közép C csoport, 14. forduló: Maglódi TC – Gödöllői SK 2–0
NB II., U15 közép A csoport, 14. forduló: Gödöllői SK – MTK 3–4 (0–2)
Gól: Husz Attila (2), Tóth-V. Valentin
NB II., U13 közép A csoport, 14. forduló: Gödöllői SK – MTK 1–8 (0–4)
Gól: Fekszi Roderik
Pest megyei U16, gödöllői körzet 12.
forduló: Gödöllői SK U15 B – Mogyoród 3–2 (0–1) Gól: Gergelyi Noel, Gyenes Zsolt, László János
Pest megyei U14, 10. és 11. forduló
Dunaharaszti – Gödöllői SK 6–2 (3–0)
Gól: Dobi Gergő, Szecsei Szilárd
Gödöllői SK – Csomád 20–0 (4–0) Gól:
Balogh Róbert(9), Mihalik Zsolt(3), Petényi Krisztián(2), Szecsei Sz.(3), Mundrusz Máté, Maurer Tibor, Hajdú Tamás

Futsal – Nagy csata Szegeden

Oda a veretlenség
A Gödöllői Bikák csapata a
hatodik fordulóban az újonc
Újszeged vendége volt. Az NB
II-es futsal bajnokságban szereplő mieink rangadóra érkeztek, ugyanis a tabella 2.
helyén álló szegediek szintén
remekül teljesítenek a bajnokságban.
Nos, a találkozó elején a Bikák
akarata érvényesült, de a félidő közepétől folyamatosan tért magához
az Újszeged. Az első 20 percben
már 4–1-re is vezetett a Gödöllő, de
a félidő végére egygólosra faragta
hátrányát a vendéglátó csapat. A
második félidőben a szegediek ott
folytatták a játékot, ahol az elsőt befejezték, vagyis gólokkal. Három
gyors találattal átvette a vezetést a

Maratonistákat köszöntöttek

Hat gödöllői Ironman
Gémesi György polgármester és mes Zoltán, Pető Attila, Pesti Tamás,
Pelyhe József önkormányzati Greif Károlyné Éva, Kiss Péter, Keképviselő november 10-én, a recsen Csaba, Bogyó Éva, Rózsavölvárosházán köszöntötte a 25. gyi József. Az Ironman triatlonverseny
Plus Budapest Nemzetközi Ma- 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásraton és a Nagyatádon megren- ból és 42.195 km-es maratonfutásból
dezett Ironman sport megméret- állt. A kiírást dr. Galamb Gábor, Sándor Gergő, Pintér Sándor, dr. Márta
tetésen részt vett sportolókat.
A Budapest maratont gödöllőiként, Csaba, Pálffy Tibor és Kaputa Lőrinc
vagy a Margita „344,2” Turisztikai és teljesítette.
-bgSport Egyesület színeiben teljesítet- A maratonisták egy csoportja
ték: Galántai György, Erdős Béla,
Zavodszky Tamás, Kobzi András,
Jakob Zoltán, Nagy Zoltán, Csizmadia Péter, Glegyák Ildikó, Orgován Norbert, Pálffy Tibor, Szabó Ottó, Csáki Gábor, Kőrösi
Zsolt, Horváth Ágota, ifj. Erdős
Béla, Kőrösi Zsoltné Ágnes, Ne-

Röplabda – Meglepő kudarc Békéscsabán

Viharsarki vereség
A TEVA-Gödöllői RC csapata az elmúlt fordulóban a Viharsarokban lépett
pályára, ahol meglepő vereséget szenvedett el a Békéscsaba ellen. A mieink
ezzel lépéshátrányba kerültek a BSE,
Vasas és az NRK Nyíregyházával szemben. Deme Gábor edző elég kritikusan
értékelt: “Ezen a meccsen a klubot és
engem is cserbenhagytak a lányok. Az

Kispályás 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.

első két szettben nyújtott teljesítmény
szégyenletes volt.”
Női Extraliga, 8. forduló
Békéscsabai RSE-TEVA-Gödöllői RC
3:2 (21, 22, -15, -21, 12)
Következik:
November 19., péntek 18 óra, egyetemi
sportcsarnok: TEVA-Gödöllői RC –
-llUTE.

het nevezni a csapatoknak. Az elmúlt évben is nagy sikert hozó bajnokságra az idén is nagy az érdeklődés. Nevezni a +36/70-60-44-393as telefonszámon lehet.

(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
Sátor Liga, kispályás labdarúgó
bajnokság, amelyre szintén le-

Sakk – Kiütéses győzelem Erdőkertesen

Második hely a tabellán
A Pest megyei sakk csapatbajnokság 3. fordulójában
nagyarányú győzelmet aratott a Gödöllői Sakkbarátok
első csapata Erdőkertes ellen. A gödöllőiek csak
három döntetlent „engedélyeztek”
az
ellenfélnek.
Győzelmükkel a gödöllőiek

házigazda, amelyet már ki sem adott
a kezéből. Ugyan Baranyai Pálék
nagy hajrát indítottak, de a kinyíló
védelem újabb hazai gólokat eredményezett és ugyan a mieink is betaláltak, ez végül csak az eredmény
kozmetikázására volt elég. Elúszott
tehát a veretlenség, ennek ellenére
továbbra is a Gödöllő vezeti a keleti
csoportot 15 ponttal, 54-18-as gólkülönbséggel, megelőzve a 13 pontos Újszeged, valamint a 10 egységgel álló Soroksár csapatait a dobogón.
Futsal NB II., keleti csoport 6. forduló
Újszegedi TC – Gödöllői Bikák 9–8
(3–4) Gól: Nagy Roland, Schrancz
Balázs (3), Szente Tamás (2), Baranyai Pál, Kovacsics Károly
-tt-

feljöttek a 2. helyre.
Pest megye Szuper csoport
GSBE – Erdőkertes 8,5-1,5
Győzött: Bándy A., Veréb G.,
Nagyajtai G., Reznák A., Bajnóczi P., Fehér M., Rigó J.
Döntetlen: Ruttkay P., Kozma G.,
Lenkei R.
-vb-

Focizz velünk és legyél
Te is tagja a Gödöllői Bikák Sport Klub nagy
családjának!
Érdeklődni:

+36/70
60-44388-as
telefonszámon!
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

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

INGATLAN
*Egyetem téren parkra néző, erkélyes
első emeleti 43nm-es 1,5szobás lakás
saját tárolóval eladó Iá.10,9MFt 207722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Fiataloknak, időseknek és befektetésnek
is kiváló! Gödöllőn belvárosban új építésű
1 szobás lakás cirkófűtéssel már 9 MFt-ért
kulcsrakészen elérhető 20-772-2429
*János utcában 3szobás 59 nm-es erkélyes, jó állapotú konvektoros lakás eladó.
Iár:
10,9
MFt
20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*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

*Gödöllőn a Kertvárosban, 2000-ben épült,
kiváló állapotban lévő, luxus kivitelezésű,
nappali + 3 szobás kétszintes családi ház
szuterénnel, 2 garázzsal, kültéri medencével,
650 nm-es telekkel. Iá: 60 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Szadán ’93-ban épült 3szoba +nappali,
garázs családi ház 1350nm-es gyönyörű
telken eladó Iá:17MFt 20-7722429
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
*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. Sápi Balázs 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*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

*Kertvárosban panorámás 110nm-es
családi ház eladó 26,5MFt 20-9447025

*Jó vétel! Gödöllőn új építésű részen
1370nm-es építési telek bekerítve
eladó.Iár:14MFt 20-772-2429

*Eladó panorámás széles 1800m2
építési telek 30% beépíthetőséggel
Gödöllőn. Iá.:14,9MFt 20-9447025

*Árcsökkenés! Garázs-összekötéses ikerház emelt szintű szerkezet kész állapotban 17 MFt 93nm nappali+3szoba 207722428

*Mogyoródon
987nm-es
ikerház
építésére alkalmas saroktelek 10,9MFtért eladó 06209447025

*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

*Fenyvesi részen építési telkek eladók
11,5MFt és 14MFt 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

*Új építésű társasházban, nappali+2
szobás lakás Gödöllő központjában
BOMBA áron eladó. Ugyanitt egyedi penthouse
lakás
16,7MFt.
Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
*KIVITELEZÉS A LEGJOBB ÁRON!
Kulcsrakész házépítés 180.000 Ft /m2,
komplett
dryvitozás
anyaggal
4000Ft/m2, festés 900 Ft /m2, burkolás
2000Ft/m2. Villanyszerelés, riasztó ill.
kamerarendszerek telepítése. Modern
gépészeti megoldások akár megújuló
energiaforrásokkal. (20) 944-7025
*Gödöllőn egyedi fűtéssel rendelkező, 3ik 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
*Akár 1 millió Ft kedvezményben részesülhet az első 5 vevő, aki Gödöllő
Belvárosában a 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban lakást vásárol. 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
*Gödöllőn a Szt. János u-ban 2. emeleti 2
szobás egyedi fűtésű lakás eladó. Iá: 10,9
mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*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
+3620/9194-870
*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
28/411-086 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 a Kossuth L. utcában 2 és 2+fél
szobás lakások eladók. Érd: 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 nmes, 2 szobás 11,9 mFt ir. áron eladó. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*ÁRON ALUL eladó Királytelepen 1063 nmes 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 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 Kertváros legkeresettebb
részén, a Munkácsy utcában 750 nm-es,
parkosított saroktelken épült 110 nm
alapterületű, 3 szobás, bővíthető (40 %
beépíthetőség) polgári jellegű családi ház
garázzsal. Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn Kertvárosban 500 m2-es
parkosított, panorámás telken eladó 110
m2 lakóterű, nappali + 2 szobás szinteltolásos családi ház kertkapcsolatos
terasszal. Iá: 26,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086; 20/9194-870
*Gödöllőn a Kastély park közelében, teljesen
felújított, színvonalas belső kialakítású, nappali + 3 szobás családi ház 2 beállásos
garázzsal, nagy terasszal. Iá: 43 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*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
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*Gödöllőn két külön lakrészből álló, 2 generáció együttélésére is alkalmas, nappali + 4
szobás családi ház, az alsó szinten egy 91
m2-es, üzleti vállalkozás kialakítására is
alkalmas helyiséggel. A házhoz dupla garázs
és egy 65 m2-es melléképület tartozik, telek
1042 m2-es. Iá: 42 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870
*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
*Gödöllőn a Kertváros szélén, 780 m2-es
telken épült, 80 m2-es 2,5 szobás családi
ház. Iá: 16 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 780 m2es építési telkek 8 mFt ir. áron eladók.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Szadán 761 nm-es telken, jelenleg építés
alatt lévő, 120 nm alapterületű, nappali +
3 szobás földszintes családi ház KEDVEZŐ ÁRON eladó. Iá: 20,9 mFt (burkolatok árát nem tartalmazza). FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*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
*Gödöllőn az Erzsébet park közelében
116 nm-es, 3 szobás (+1 szobás különálló
lakrész) polgári családi ház kis
telekrésszel. Iá: 18,9 mFt. 20/9194-870

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 !

*Ezt a hirdetést kérem ne olvassa el,
Szent János utca környékén téglaépítésű
2 emeleti, 57 m2-es, kétszobás, új thermoplán ablakokkal, egyedi-mérőórás,
konvektoros gázfűtésű lakás. iÁr:9,2MFt
Major Zoltán +3670-7733222-Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu
*Cserélje le a nagyobbat kisebbre értékegyeztetéssel, Gödöllő fenyvesi részén
900 m2 ősfás gondozott telken, idilli
környezetben, csendes déli fekvésű
napfényes, nagyon kicsi rezsivel 60 m2-es
amerikai konyhás-nappali, hálószobás,
teraszos, cirkó gázfűtéses, parkettás 2
autóbeállós családi ház eladó nagyon
kedvező 18,9MFT áron, Major Zoltán
+3670-7733222-Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu
*Lakásbeszámítással
is
megvehető,
Erzsébet park közeli ÚJ SORHÁZI lakások
az a Harasztban, Szent Imre u.-ban új
építésű egyedi tervezésű saját telekkel,
nagy terasszal rendelkező, egyenként 90150 m2. Nappali + három, illetve négy
szoba, saját automata garázs, mosókonyha, klíma, központi porszívó, kandalló,
automata öntözőberendezés és garázskapu, minőségi építésű hagyományos
kivitelezés, átadás kulcsrakész állapotban. Érdeklődni az irodában lehet: Gödöllő, Kossuth L. u. 34. Ár:235e-260eFt/m2
Major Zoltán +3670-7733222-Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERÁN! 740 m2-es
telken, 135m2-es, 4szobás, garázsos,
minőségi kivitelezésű ikerház beköltözhető.
Modern konyhabútor, beépített gardróbok,
klíma, központi porszívó, automataöntözőrendszer, parkosítás. iÁr:47MFt
Major Zoltán +3670-7733222-Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu

*Kertvárosban új építésű, nappali, 3 szobás
ház, minőségi burkolatokkal kivitelezett,
kiváló elrendezésben megépített, extrákkal
felszerelt, minden igényt kielégítő. Kertkapcsolatos nappali, napfényben fürdő szobák,
háztartási helyiség, gardróbok, beépített
modern konyha, 2 fürdőszoba, erkély,
garázs, klíma, központi porszívó, automata
öntözőrendszer, parkosított kert. Ár: 46,9 M
Ft. Major Zoltán +3670-7733222-Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu
*Lakáscsere értékbeszámítással azonnal,
piaci napi áron. Cserélje le lakását vagy
családi házát kisebbre, vagy nagyobbra,
akár új ingatlanra. Egyszerű hitel
lehetőséggel is, ingyen ingatlanhelyszíni
szemle Major Zoltán +3670-7733222Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Lakáscsere kisebbre, 4 szobás 80 m2
lakás, Remsey Krt.-on emeleti 4 szobás,
erkélyes, csendes, világos, tárolós lakás
teremgarázs
lehetőséggel
eladó,
íÁr17,8MFT Major Zoltán +36707733222Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn Munkácsy M. utcában felújítandó 53nm 1,5 szobás földszinti lakás
eladó. Ár. 9,2 MFt. Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Gödöllőn Ambrus Z. közben 2,5 szobás
lakás eladó. Kartali családi házat
beszámítana. Ár: 11,5 MFt Tel: 70-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Gödöllőn, János utcában 1.em.-i 64nm
déli fekvésű felújítandó lakás áron alul
eladó. Ár: 10,5 Mft. Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Gödöllőn Kossuth L. utcában 2.em.-i 2,5
szobás déli fekvésű lakás eladó. Ár: 12
MFt. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon
Kft. Pintér Mariann
*Gödöllő, Erzsébet park mellett 2,5
szobás 67nm felújított lakás eladó. Ár:
12,9 MFt. Tel: 06-70-3660999 Perfekt
Otthon Kft. Pintér Mariann
*Építési telek - Őrbottyánban családi okok
miatt sürgősen eladó belterületi 500nm
telek. Ár: 2 MFt. Közművek az utcában.
Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon Kft.
Pintér Mariann
*Építési telkek 1200-1400 nm Szadán,
déli fekvés, összközmű, Ár: 7,5 MFt. Tel:
06-70-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Gödöllőn 966 nm parkosított telken
75nm felújított 2 szobás családi ház
eladó. Ár: 17,5MFt Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
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*Központ közeli, 55 nm-es, 2 szobás,
MAGASFÖLDSZINTI,
kelet-nyugati
tájolású, IGÉNYESEN felújított lakás
kertvárosi hangulattal eladó. Iá: 11.9M Ft
Érd.: 30/491-5020
*BEÉPÍTHETŐ ÉPÍTÉSI TELEKRÉSZ
Gödöllőn, Királytelepen: 800 m2-es, 30 %os
beépíthetőséggel,
aszfaltozott
utcában, az új óvodától és iskolától
néhány percre ELADÓ. IRÁNYÁR:
7.500.000 Ft. Tel.: 0630-919-5960.
www.ingatlanvadasz.hu - A NAGYPOSTÁVAL szemben! Sorszám: 4620.
*Valóban tégla! ELADÓ FSZT-i téglalakás
János utcában. 36 m2-es, 1 szobás, 1,5
szobássá alakítható, gáz-, és vegyestüzelésű fűtés lehetőséggel, saját
pincével. IRÁNYÁR: 8.300.000 Ft. HÍVJON
MA: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ –
A nagypostával szemben! Sorszám: 3526

*Gödöllőn 100nm 2 szobás felújított, gondozott családi ház 1250 nm telekkel eladó vagy
gödöllői egyedi fűtésű 1+2félszobás lakást
beszámítana. Ár: 17,9 MFt Tel: 06-703660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Gödöllő-Blahai
részén129nm,
nappali+3szobás igényes ikerházi lakás
eladó. Modern beépített bútorok, 2fürdőszoba, garázs, panorámás telek.Ár:
33,9MFt Tel:06-70-3660999 Perfekt
Otthon Pintér Mariann
*Új építésű sorházi lakás Gödöllő, Szent
Imre utcában 2011. I.n.évi átadással nappali+3szoba, garázs, kis kertész, nagy
terasz. Családi ház vagy lakás beszámítással is. Tel:06-70-3660999 Perfekt Otthon
Pintér Mariann
*Gödöllőn (Fenyves, Alvég, Csanak) nappali+3-4 szobás eladó családi házat
keresünk max.10 éveset. Tel.: 0670-3660999 Pintér Mariann
*Gödöllő központjában családi okok miatt
sürgősen eladó egy 4. emeleti, 65 nm-es
lakás. Felújításra szorul. Iá.: 10,3 mFt. Tel.:
30/2736-873.
**ÁR ALATT eladó Gödöllőn 3 szintes, 142
nm-es, 4+1 félszobás, 3 fürdőszobás,
klímás, jó állapotú családi ház 474 nm-es
telekkel. Lakás beszámítása értékegyeztetéssel lehetséges. Ára: 23,9 MFt.
Alku nélkül!! Tel.: 30-684-5516.
*Sürgősen eladó Gödöllőn 2 generációs
2 szintes, 3+2 félszobás, 2 nappalis
kifogástalan állapotú családi ház! Földszinti esetleg 1 em.-i tégla lakás
beszámítása lehetséges. Ára: 35,9 MFt.
Tel.: 30-684-5516.

*Püspökhatvan csendes utcájában 5
szobás, átlagos állapotú 200 nm-es családi ház 1084 nm-es telken eladó. Ára: 22
MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Szadán 880 nm-es építési telek eladó!
A telken 30 nm-es lakható téliesített
faház 2 háló, fürdő, konyha-ebédlő, 18
nm terasz, pince található. Iár: 14,5
MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Gödöllőn 120 nm-es ikerházfél 574 nmes osztatlan közös tulajdonú telekkel
eladó! 3 szoba, 2 fürdő, 3 szintes, garázzsal. Lakás beszámítása lehetséges. Ára:
17,5 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Kerepesen 137 nm-es új építésű 4,5
szobás, 2 fürdőszobás, 2 wc, amerikai
konyhás, ikerház nagy picével és garázzsal 350nm-es telekkel eladó. Iár: 27,2
MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Fóton 669 nm-es telekkel 148 nm-es 3
szintes 4,5 szobás jó állapotú családi ház
ÁR ALATT eladó. 2 generációnak is ajánlott, külön bejáratokkal, 2 garázzsal. Ára:
38,8 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Gödöllőn 60 nm-es, 3. emeleti 2 szobás
téglalakás eladó. Nagy erkélyes, konvektoros
fűtésű. Ára: 10,5 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Eladó Galgahévízen átlagos állapotú 60
nm-es 2 szobás parasztház 456 nm-es
telekkel. Ára: 12,3 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Gödöllőn, TÉGLA építésű, MAGASFÖLDSZINTI, 34 nm-es, KONVEKTOROS
fűtésű, jó állapotú lakás eladó. Az ingatlan
Központ közeli, jó fekvésű, barátságos
környezetben található. Iá: 8.2 MFt Érd:
30/491-5020

*Felújítandó, de nem bontandó JÓ VÉTEL!
ELADÓ Gödöllőn, az ESZE TAMÁS UTCA
KÖZELÉBEN 57 m2-es, 2 Szobás
TÉGLAHÁZ, 800 m2-es ősfás telken.
Kialakult környezet, jó szomszédok.
IRÁNYÁR: 12.800.000 Ft. Tel.: 0630-9195960. www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával szemben! Sorszám: 4543.
*KERESEK eladó gödöllői LAKÁST Másfélkét 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:
0630-385-5569
*Építési telket keresek Gödöllőn
megvételre 500-1500 m2-es, sík terület
előny, maximum 12 MFt-ig. Tel.: 0630337-0700
*Gödöllőn, Kampis Antal téren új építésű
lakások és kocsibeállók eladók! Tel:
30/946-7702
*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
*Gödöllő belvárosában a Kőrösfői
utcában eladó két utcára nyíló családi
ház, kedvező áron. (3 szoba, pince,
garázs, egy kellemes hangulatú belső
udvarral.) Érd: 06-28-430-348
*Eladó Szt. István téren 2. emeleti, 56 nmes, 2 szobás, erkélyes, felújított lakás. Ár:
12,3 MFt. Érd: 30/355-8020
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KIEMELT AJÁNLATAINK:
* A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+ 3 szobás, étkezős, téglaépítésű,
egyedi fűtésű 2. emeleti, régi, polgári
lakás hatalmas, osztatlan közös kerttel eladó. Iá.: 19 mFt.
* A Máriabesnyő Lakóparkban 1.
emeleti, nappali+2 szobás, 80 nm-es
lakás bérbeadó. Bérleti díj:110 e.
Ft/hó+ rezsi.
A Máriabesnyő Lakóparkban, 12 lakásos társasházban, 1. emeleti, amerikai
konyhás, 60 nm-es, kétszobás felújított
lakás eladó. Irányár: 14mFt.

IPARI TERÜLETEK, IPARI
ÉPÜLETEK, SZÁNTÓK:
* KISTARCSÁN a főút mellett 218 nmes szolgáltató és kereskedelmi
tevékenységre alkalmas, újszerű ipari
épület 1057 nm-es telken eladó.
Irányár: 28 mFt.+ áfa.
* GÖDÖLLŐN, az M3-as felhajtója mellett, a Sony szomszédjában, 7495 nmes ipari terület eladó. Beépíthetőség:
40 %. Irányár: 25 ezer Ft/nm.
* GÖDÖLLŐN, jól megközelíthető
ipartelepen 357 nm-es, jó állapotú
épület (13 iroda+ mellékhelyiségek)
2000 nm-es telken eladó. Iá: 31,5 m Ft.
* GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444 nmes terület eladó, jelenleg 3%-a építhető
be, közmű mellette. Iá: 3800 Ft/nm.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* ASZÓDON 3 szobás, 100 nm-es
felújítandó
családi
ház
melléképületekkel, pincével 585 nm-es
telken eladó. Irányár: 5,7m Ft
* VERESEGYHÁZON, 2006-ban épült
158 nm-es, földszintes, nappali+ 3
szobás igényes családi ház beépített
háztartási gépekkel, 24 nm-es üzlethelyiséggel, pincével, garázzsal 807 nmes telken eladó. Irányár: 39,9 Ft
* VERESEGYHÁZON, 90 nm-es, 3
szobás részben felújított családi ház
gondozott 853 nm-es telken eladó.
Csereként új építésű, 1. emeleti lakás
beszámítanak. Iá:19m Ft.
* VERESEGYHÁZON 240 nm-es, nappali+ 4 szobás tóparti ház gyönyörű
panorámával 2480 nm-es parkosított
kertben úszómedencével, teniszpályával, kerti tóval eladó. Panziónak, nyaralónak is kiválóan alkalmas. Iá.:77 mFt
* VALKÓN, erdővel övezett panorámás
dombtetőn 1417 nm-es telken 225 nmes új építésű, szerkezetkész családi
ház áron alul eladó. Irányár: 14,9 mFt.
* DOMONYVÖLGYBEN, 980 nm-es
panorámás üdülőtelken 45 nm-es, nappali+2 fél szobás téliesített nyaraló
parkosított kertben fürdőmedencével
eladó. Csereként budapesti lakást
beszámítanak. Irányár: 20 mFt.
* ZSÁMBOKON, csendes mellékutcában, 70-es években épült, karbantartott családi ház 1461 nm-es,
gondozott telken 30 nm-es kerti házikóval eladó. Iá.:12,9 mFt
* ZSÁMBOKON, a főút mentén 2000ben épült nappali+ 5 szobás, tetőtérbeépítéses kiváló állapotú családi ház
melléképületekkel eladó vagy értékegyeztetéssel gödöllői lakásra cserélhető. Irányár: 20,9 mFt.
* GALGAHÉVÍZEN, 3 szobás, hatvanas
években
épült
családi
házgazdálkodásra alkalmas, 2000 nmes kerttel eladó. Irányár: 15 mFt.
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*ZSÁMBOKON, Pest közelében eladó 2
szobás karbantartott, gázfűtéses családi
ház rendezett 300 négyszögöles telekkel.
Iár: 7,7MFt. Tel: 06-28-462-132

*Kiadó a Szabadság téren 2. emeleti 2,5
szobás, bútorozatlan lakás. Kéthavi kaució szükséges. 50.000,-Ft +rezsi. Képek:
www.godollolakas.fw.hu 70/517-1370

*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

*Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás földszinti
konvektoros
lakásba
albérlőtársat
keresünk. Érd: 0620-224-6598, 0630250-4696

*KERESÜNK Gödöllőn TELKET 8MFt-ig,
vagy KERTES HÁZAT 18MFt-ig óvoda,
iskola közelében, csendes, kisforgalmú
utcában. Tulajdonosok hívását várjuk.
20/250-7047
*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. 30-385-7372
*Eladó a Szőlő utcában 2 +félszobás 1.
emeleti mediterrán stílusban felújított
konvektoros lakás. Alacsony rezsi.
Ingatlanosok kíméljenek! Iár: 14,9 MFt.
Tel: 0620-313-1112
*Eladó, ill. 2 db gödöllői 2 szobás lakásra
cserélhető 2 lakásos aszódi, kertvárosi családi ház 300-s telken. Palotakert kivétel. Iár: 24
millió. Érd: 20-537-4175, 70-634-0306
*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
*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
*Városmajor utcában családi ház eladó.
Csere is érdekel. 20/3550-008
*4 szoba összkomfortos családi ház szép
környezetben, 400 négyszögöl telken
eladó. Érd: 06-28-419-714, 20-203-2139

*A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es,
1+2 félszobás klímás, erkélyes, konvektoros felújított lakás. Alacsony rezsi. Iár:
14,2MFt. Érd: 06-20-345-0074
*Királytelepen 620 nm-es telken, 70 nmes összközműves felújítandó téglaház
eladó. Fűtés: gázkonvektor. Iár: 12,8 MFt.
Tel: 06-20-516-2977
*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: 06/70-6044403, 06/30-469-6721
*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
*Kazinczy körúton 1 emeleti 60 nm-es loggiás, sarokkádas felújított lakás eladó.
Érd: 06-20-807-9515, 06-70-317-0084
*Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2 félszobás erkélyes, konvektoros, 69 nm-es,
téglaépítésű, 2.emeleti lakás beépített
bútorokkal és konyhai gépekkel.
Iár:15MFt. 30-483-3022, 30-384-2587
ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn a Kastély mögötti részen 3
szobás (+ egyterű tetőtér) családi ház
fűtött garázzsal, szuterénnel KIADÓ 90
eFt+reszi bérleti díj. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó.
Tel.: 20/9455-583.

*Két szobás, II. emeleti lakás kiadó
november 15-től. (Konvektoros fűtés.)
55.000,-Ft/hó +rezsi. 1 havi kauciót
kérek. Tel: 0630-9446-816, 0628-414136
*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, 28/436370
*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
*Gödöllőn, családi házban, közel a
buszmegállóhoz, verőfényes, csendes,
egyszobás, teraszos, étkezőkonyhás, teljesen felszerelt, gépesített önálló lakrész
bútorozva, vagy bútorozatlanul, garázzsal
bérbeadó, rezsivel együtt 50.000,-Ft/hó.
Nagy kert, kábeltévé, internet. +36-20240-4635
*Gödöllőn, Blahán, zöldövezetben 80nmes, panorámás, bútorozott, padlófűtéses,
kandallós, tetőtéri lakás külön bejárattal,
két kocsibeállóval, terasszal kiadó.
Rezsivel együtt nyáron 105.000,-Ft, télen
130.000,-Ft. Kauciót nem kérek. 06-70556-8381
*Gödöllő Palotakert lakótelepen egyszobás felújított lakás kiadó nemdohányzó
egyetemista hölgy vagy pár részére. Tel:
0670-506-5363
*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás
bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges.
Tel:+36-20-3539492
*Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 50 m2-es összkomfortos lakás
kiadó. (Kábeltévé, Internet.) Albérleti díj
+2 havi kaució. Tel: +36-20-914-2007
*Blahán, zöldövezetben 65 nm-es, 2
szobás, panorámás, tetőtéri lakás külön
bejárattal, garázzsal hosszútávra kiadó.
60ezer Ft +rezsi +2 havi kaució. 30/9486151
*Kazinczy körúton 1 emeleti 60 nm-es loggiás, sarokkádas felújított lakás kiadó.
55.000,- +rezsi +2 havi kaució. Érd: 0620-807-9515, 06-70-317-0084
*Kiadó Gödöllő belvárosában 120 nm-es
összkomfortos tetőtéri lakás autóbeállási
lehetőséggel. 90.000,-Ft/hó (rezsivel
együtt). Tel: 06-30-209-0517
*Kertes családi házban vasútállomáshoz és HÉV-hez 2percre 2szobás
újonnan
berendezett
napfényes,
csendes lakás külön bejárattal kiadó.
ABC, egyetem szomszédságában.
28/410-066, 20/981-8633
*Gödöllőn bútorozott szoba, konyha,
zuhanyzó reális áron kiadó. Kaució nincs.
Érd: 06-20-221-6172
*Másfél szobás, egyedi vízórás, konvektoros, bútorozott, tiszta lakás kiadó.
Kaució szükséges. Tel: 06-30-270-7119

*Kiadó a Palotakerten egy 44 nm-es (1
szobás) bútorozott egyéni vízórás, szabályozható fűtésű lakás. 45.000,-Ft/hó
+rezsi (+40.000,-Ft kaució szükséges).
Tel: 70/265-0799
*Belvárosi családi házban egy szoba mellékhelyiséggel kiadó. 30 ezer +rezsi. 1
havi kaució szükséges. (Kábeltévé. internet, kocsibeállási lehetőség.) Tel:
28/420-684
*Családi házban külön bejárattal lakrész
kiadó, külön mérőórákkal. Tel: 20/771-3387
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.
*VERESEGYHÁZÁN KÖZPONTBAN NAGY
ÜVEGKIRAKATOS
40
m2-es
ÜZLETHELYISÉG BÉRLETI JOGA ÁTADÓ.
ALACSONY BÉRLETI DÍJ! 20-7722428
*Városközpontban 28nm-es üzlethelyiség
kiadó, alacsony rezsivel 120.000Ft/hó
+2havi kaució. 06-20-9447025
*Kiadó szállás Gödöllőn 2000Ft/nap
06/20 944 7025
*17nm alapterületű helyiség kiadó.
Frissen felújított. Irodának (igény szerint,
bútorokkal berendezve) vagy üzlethelyiségnek alkalmas. Külön mért víz, áram
van. 30.000,-Ft/hó. Érd: 30/2027828
*Gödöllőn a Városközpontban 35 nm-es
bolthelyiség kiadó, illetve 45 nm-es
üzlethelyiség eladó! Tel: 0670-585-7435
*Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nm, első emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18-ig
06-28-430-209
*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (konyhával, riasztóval, ráccsal felszerelve)! Irodának és
fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508
*50 nm-es üzlethelyiség a Kossuth Lajos
utcában irodának is kiadó. Tel: 309-617-621
*GARÁZS OLCSÓN ELADÓ (500.000,-Ft)
az egyetemi lakótelepen. Tel: 20-8028-451
*Gödöllőn FODRÁSZÜZLETBE 15 nm-es
HELYISÉG KIADÓ. Tel: 06-30-282-2346
*IRODÁK
KIADÓK
Gödöllőn
az
AUTÓMOSÓBAN a SONY-val szemben.
Tel: 28/545-420
ÁLLÁS
*Gödöllői vendéglátó helyre fiatal pultosfelszolgáló hölgyet keresünk. Érd: 06 70
312-5965
*Gödöllő belvárosába, a Mini Szalonba
fodrászt, körmöst felveszünk. Tel.:
30/962-5194
*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti
fodrász szalonunkba keresünk férfi-női
fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194-870 es telefonszámon lehet.
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*Fiatal sofőrt keresünk targoncavezetői
vizsgával és angol alapszintű nyelvtudással. Fényképes önéletrajzokat a köv. email címre várjuk: bettina5@vipmail.hu
*Gödöllői javítóműhelybe gyakorlattal rendelkező tehergépkocsi és mezőgazdasági
gépszerelő munkatársat keresünk. Tel:
06-20-557-5784

*Gödöllői kertészetbe virágkötői gyakorlattal és szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Tel.: 20366-7694.
*Belvárosi munkahelyre Irodavezetőt
keresünk, fél állásban is, képesítés nem
szükséges. Csak arcképes önéletrajzot
kérünk. godollo@perfektotthon.hu
*KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ
diplomás nyelvtanárokat keres ÚJ
BELVÁROSI ISKOLÁJÁBA minden nyelvből.
www.katedra.hu Telefon: 20-984-5070

SZOLGÁLTATÁS
*PEDIKŰR PÁRBAN, mert így jobban
megéri! 2 vendég egyidejű kezelése
esetén –10 % kedvezmény a lábápolás
árából! Ősszel-télen, a zárt cipők időszakában
könnyedén
bőrkeményedése
képződik a talpán, ami megkeseríti mindennapjait! Ha Ön is így érez, hívjon bizalommal! Tel.: 30-851-8763
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöllőn! Ára: 17,500 Ft. Érd.: Szabó Imre 0670-623-1977.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
303006200. www.hutogepszereles.hu

*Gödöllőn jól működő fodrászüzletbe
KOZMETIKUSNAK hely kiadó. Tel: 06-30282-2346
*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
*Mérlegképes könyvelő munkatársat
keresünk! Önéletrajzokat fényképpel, telefonszámmal, név megjelölésével az alábbi
e-mail címre kérjük: adoinfo@invitel.hu
*Szórólap terjesztésre munkatársakat
keresek Gödöllő területére, hetente átlagban 3-4 nap, napi 5-6 óra munka. Tel: 0620-515-3299

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás
vomával,
korszerű
gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
*KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2
órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak
teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. 20-9370-199
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555

*Munkájára
igényes
FODRÁSZT
KERESÜNK. Tel: 30/676-4335
*VÁLLALKOZÓK FIGYELEM! Olasz
minőségi
használt
ruha
forgalmazásához
franchise
partnert
keresünk Érd: 0630-971-9770
*Gödöllői Kézi Autómosóba gyakorlattal rendelkező férfi munkatársat keresek. Tel: 06-30-9915-554
*KOZMETIKAI CÉG kereskedelmi partnereket, munkatársakat keres. Érd:
30/4088-419
*MUNKALEHETŐSÉG azonnali kezdéssel,
kiemelkedő fizetéssel. Tel: 70-625-3284
*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 0670-3426751, e-mail: erikamarkus@freemail.hu
*50 éves megbízható asszony
vagyok, hosszútávra keresek -heti 12 napra- takarítói munkát, gyakorlattal. Tel: 06-70-405-4401
*Gyermekszerető hölgy sok éves
tapasztalattal gyermekfelügyeletet
vállal 1 éves kortól, egész napra,
akár este is vagy hétvégén. Tel:
28/414-966, 06-20-592-7606

kARÁCSONYI
éS úJÉVI hIRDETÉSI
a KC 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
megtudhatja
az irodában!
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

- Gánica
- Nem ismerem... - tűnődött a vendég. De mi a férjezett neve?
- Dödölle. De mi csak gancának hívtuk.
- válaszoltam. Ám nevezik még szuszogának is ezt a galuskafélét, amit ma
már csak körítésként használnak, ám
régen önálló ételnek számított.
Összetört főtt krumpli, kis liszttel
továbbfőzni, majd sózni, s beleszaggatni
hagymás zsírba. Lehet belekeverni szalonnapörcöt, tejföllel leönteni, lehet
gazdagítani káposztával, zölfűszerrel.
Habos, könnyű állaga miatt remek
kísérője vadhúsoknak, pörköltnek, ám
régen önálló, főétel volt a kevésbé
tehetős családokban. Hasonlóképpen a
kásákhoz, amit bármilyen gabonaféléből
készítettek. Ínségben bizony, nem volt
más, naponta kétszer is kását ettek darált
kölesből, árpából, ami volt. Lehet mondani, hogy ahogy most a kenyér, őseink
alapétele a kása volt. Változást az hozott,
amikor Amerikából bekerült a kukorica,

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
+36-70-613-5662.

s a krumpli. Ezeket is hasonló módon
kezdték készíteni, így a XVIII. század
végén megjelent a dödölle, amit az
ország északi felén gancának, gánicának
hívtak. Sokkal finomabb ez a „krumplikása” ha zsiradékot adnak hozzá, van is
egy szólásmondásunk rá: Mosolyog,
mint a zsíros gánica.
A kukoricából készített lisztes kását
zsámiskának, polentának nevezték, ám
sokkal népszerűbb lett a puliszka. A
puliszkát kukoricalisztből vagy darából
főzik, lehetőleg tejjel. Lehet lepirítani a
végén, s gazdagítani túróval, tejföllel
vagy
akár
lekvárral.
Erdélyben
használták először, s
mivel egy kukoricacső
300 szemet is ad szemben a gabonakalász 2030 szemkinyerésével,
az éhezés ellen nagy
segítség volt. Édesség
gyanánt tejjel főzték,
majd szilvalekvárt vagy
mákot adtak rá. Én egy
fogadáson rétegezettet
ettem,az egyik felébe
aprított spenót levelet,a
másik részbe őrölt
paprikét és pirított
hagymát kevertek. Nem
csak az íze,de látványa
is elvarázsolt.
Fordult a világ. Régen a
fehér bőr volt az
elegáns, jelezte, viselője nem dolgozik a
napon. Manapság a
barna bőr az előkelő,
azt jelzi, hogy valaki
ráér napozva pihenni.
Régen fehér búzakenyeret csak az urak
ettek, ma ők eszik a teljes kiőrlésűt, a barnát, a
rozsból,
hajdinából
készültet. Ezt a trendet
mutatja, hogy ma a
modern étrendekben
ismét találkozunk a
gáncával, puliszkával.
Pálinkavacsoránkon
szerepelni fog a puliszka (polenta),
vadvacsoránkon pedig a
dödölle is bemutatkozik
majd. Meg kell kóstolni, s nem feledni dédszüleink mindennapi
ételeit…
Fagyöngy étterem
Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434,
06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473
Köszönjük bizalmát!
*KONTÉNERES
SITT
ÉS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS
GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +3620-9-537-537
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 NYELVEN, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, Email:info@ili.hu
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20-5231-094
*Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal,
házhoz
megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201
*SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650
*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
*PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú
kis
csoportunkba,
ill.
egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
*KERTGONDOZÁS:
sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés,
légtechnikai és csatornázási munkák
rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 0630/508-1380
*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. 30-402-7276
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: +36-20-9527-289, +3628-476-229

*GALÉRIA ÜZLETHÁZ SZÉPSÉG-SZALON 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: 06-28413-433, 06-20-5988-331
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt
köröm, szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól!
Bárándi József 20-532-7275
*MASSZÁZS Gödöllőn! Frissítő, revitalizáló, izomlazító masszázs (svéd), mely
csökkenti a stressz hatását. Jöjjön el és
kapcsolódjon ki, relaxálódjon egy kicsit!
Tel: 30-4260-640 Szeretettel várom Önt!
*Fogyás éhezés nélkül! 10 nap alatt 4-10
kg fogyás – Kínai tradicionális masszázzsal (MIAOMEI) –csökken a vérnyomás,
javul a keringés, zsírégető, feszesítő
(hozzátartozó étrend kiegészítőkkel). Gyógy, frissítő, fogyasztó kezelések.Karácsonyra lepje meg szeretteit bérlettel, ajándékutalvánnyal! Dell’Edera Márta
okl. gyógymasszőr 06-70-522-4063
(Kossuth L. u. 24-26.)
*LAKÁSFELÚJÍTÁS,
BURKOLÁS,
tetőfelújítás, nonstop hibaelhárítás, stb.
GARANCIÁVAL. Tel: 06-30-294-2004
*KERTGONDOZÁS télen – nyáron,
futárszolgáltatás, bevásárlás, idősek
szállítása, stb. 06-70-222-0321
*KŐMŰVES mester vállalja minden
nemű építőipari munkák kivitelezését,
felújítását. Külső hőszigetelés, térburkolatok készítése. Ingyenes árajánlat. Tel:
06-20-9258-912
*PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése.
Tel: +36-70-505-1177.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külső színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és
dekorációs munkák. Tel: 30-386-4456
*Tisztában van Ön a tűz- és
munkavédelmi előírásokkal? Vállalom
kisvállalkozások munka-, tűz és balesetvédelmi
tevékenységének
koordinálását, szabályzatok készítését,
oktatását, kockázatok felmérését.
0630/9216-950, faiskola16@t-email.hu
*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác
telephellyel – KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozók részére teljes körű számviteli
szolgáltatást vállal, több évtizedes
gyakorlattal. Tel: 28/411-428
*Fenstherm Bemutatóterem: -egyedi
műanyag és fa nyílászárók, egyedi
bútorok gyártása, -redőnyök, -szúnyoghálók, -párkányok, teljes körű
kivitelezés. Cím: Gödöllő, Kossuth
L.u.26. 30/398-4815
*Zenekar vállalja esküvők, családi és
céges rendezvények, leány és legénybúcsúk zeneszolgáltatását. Tel. 30-656-7418
*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás,
izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás,
talp reflexmasszázs. Tel.: 70-701-9510.
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*Eladó RENAULT F19-es (forgalomba
helyezve 1993-ban). Benzinnel és gázzal egyaránt jól működik. Iár: 400 E Ft.
Tel: 06/20-339-8551

*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: +3630-9229-553.
*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: 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
*NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL
TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY
EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM
JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ
TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA
100
SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI
ÉS
PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK!
HASZNÁLD KI EXTRA AJÁNLATUNKAT IS:
IRATKOZZ BE NOVEMBER 30-IG BÁRMELY
CSOPORTOS NYELVTANFOLYAMUNKRA
ÉS A TELJES TANKÖNYVCSOMAGOT
AJÁNDÉKBA KAPOD! EZ AZ AJÁNLAT
KIZÁRÓLAG NOVEMBER 30-IG ÉRVÉNYES!
HÍVJ MINKET MOST! 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
*KISMAMA-NAGYMAMA torna minden
kedden reggel 9 órakor és BABA-MAMA
torna 10 órakor a BIO-FIT Centerben
(Gödöllő, Állomás út1-2/a.). Bővebben:
30/856-9346, www.biofitcenter.hu
*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/ 5431775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi
és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)

*KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ Egyéni és csoportos nyelvtanfolyamok a
belvárosban- Gödöllő, Kossuth utca 24.
TELC nyelvvizsga felkészítés és
nyelvvizsgahely. www.katedra.hu Telefon:
20-984-5070 (F.ny.sz.:13-0027-05)
*TAI
CHI
tanfolyam
Gödöllőn,
kezdőknek és haladóknak, folyamatos
bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni
szeretne egészségéért, várjuk! Érd: 0620-544-8021
*Tanulási képességek fejlesztése
diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. +36-28-415-998, +3620-388-4953
*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
*KOSÁRFONÓ Tanfolyam! 9-től 99 éves
korig jelentkezhet bárki, akinek kedve
van megismerkedni a kosárfonás
rejtelmeivel. A tanfolyam hétvégenként
lesz Gödöllőn. A tervezett havidíj 5.000,Ft (anyagárral). Pete Zsolt kosárfonó.
Tel: 0670-631-1022
*ANGOL nyelvoktatás képzett és tapasztalt tanárral egyéni és csoportos formában hétfőtől péntekig reggel 8-tól du.
5-ig minden szinten. Tel: 30-932-4401

ADÁS~VÉTEL
*Eladó egy 6 személyes teakfa étkezőgarnitúra. 80x150-es asztal. Dió színű.
Ár: 210 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399.
*Toprider
etetőszék,
almazöld,
kifogástalan állapotban eladó. Ár: 10
ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.
*Stokke babakocsi zöld színben (fiúnaklánynak
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
* Bontott békéscsabai mázas cserép
50,-Ft/db áron eladó. Érd: 70/2802276
* Tüzifa eladó akciós áron. 30/9144950.
*Elméretezett új nyílászárók kedvezményes áron eladók! (173×116cm
3db, 60×120cm 1db, 183×86cm 1db,
199×155cm 1db, 76×236cm 1db.) Tel:
30/398-4815
*Lauberger
Gloss
nagyméretű
páncéltőkés régi zongora eladó
Gödöllőn. Tel: 06-30-771-5184

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) +36-20-94-58766, 06-28-611-728

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

partnerközvetítés.Tel.:

*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
*AKCIÓS TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L. utcában. 1,5MFt. Major
Zoltán +3670-7733222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.-Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu
*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-,
hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-,
gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 06-30-9891-721
*Ismételten várjuk régi és új vásárlóinkat csányi almáinkkal. Idared, piros
KR11,
zöldalma:
80-200,-Ft-ig.
Kapható: sütnivaló, vagy léalma 50-60
Ft-ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-650
*GALGAMENTE
TÁRSKÖZVETÍTŐ
IRODA. A komoly kapcsolatra vágyóknak. Országos fényképes adatbázis.
Ingyenes internetes regisztráció. H.
Boglárka
06-20/504-9910
web:
http://galgamente.ctk.hu
*Hévíz
mellett,
Hotel
Club
Dobogómajor területén, 6 személyes
apartman, november 27- december 4ig (7 éjszaka), 60.000,-Ft-ért kiadó.
Érd: 20/8034-222
*Egyetemi teniszpályán pályák bérelhetők téli időszakra kedvezményesen. Teniszoktatást vállalunk. Tel: 0620-937-5051
*Fajtatiszta, 14 hetes erdélyi kopó
(kan)
munkavizsgás,
díjnyertes
szülőtől, oltva, törzskönyvvel együtt
eladó. Tel: 0630-690-2251
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
NOVEMBER 24.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Lados Ferencné, Ibolya u. 9.,
Veres Tibor, Szent János u. 9.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Tesánszky Sándorné, Palota‐
kert 10., Víg Imre, Kandó K. u.
45.
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft‐os vásárlási utalványát
nyerte: Buda Tiborné, Diófa u.
3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási
utalványát nyerte: Stabiszevszky
Áron, Présház u. 9.

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

