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A Szentháromság templomban adott közös koncertet a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar, a Városi Vegyeskar és a Premontrei gimnázium kórusa.
(6. oldal)

A Magyar Atlétika Szövetség 2010-es díjátadó ünnepségén Deák Nagy Marcellt
választották a 2010-es év legjobb junior
korú atlétázójának.
(12. oldal)

EU elnökség: Visszaszámlálás

Erzsébet szavalóverseny

Erős mezőny

Európa Gödöllőre jön

Ilyen erős mezőny még nem volt
– állapíthatta meg Pécsi Ildikó
Kossuth-díjas színművész, Gödöllő díszpolgára, a zsűri elnöke
az elmúlt szombaton az értékeléskor azt, amit azok is érzékelhettek, akik nem szakemberként, csak egyszerű nézőként
már többedszer végigkövették
az Erzsébet királyné vers- és prózamondó versenyt.

2011 első félévében városunk ad otthont az
Európai Unió elnökségi események legtöbbjének. A felkészülés már hónapokkal ezelőtt
megkezdődött, az augusztusi hivatalos bejelentés óta azonban még nagyobb erővel folyik a munka, hiszen nem csak a királyi kastély,
hanem egész Gödöllő Európa figyelmének a
középpontjába kerül néhány hét múlva. A kormány, az önkormányzat és a gödöllőiek együtt
dolgoznak azért, hogy városunk méltó helyszíne legyen a rendezvényeknek, melyekre a
legmagasabb rangú európai politikusok látogatnak majd el. Ahogy közeledik az év vége, a
tervezett programokról is egyre több információ lát napvilágot.
Az előkészületek közül legtöbbször a
felújításokról esik szó, pedig sok egyéb
munka is folyamatban van annak érdekében, hogy Gödöllőről minél többet
tudjanak meg az uniós országokban, és
az elnökségi rendezvényekre érkezők.
Elkészült többek között a gödöllői
uniós embléma is, ami világszerte a
rendezvények szimbóluma lesz. Az
Európa térképén elhelyezett, az Uniót
jelképező tizenkét csillagot, és a gödöllői logó virágszirmait, bennük a város
nevezetességeit tartalmazó plakát az
autópályák mentén is fogadja majd az
autósokat, s ez kerül fel valamennyi, a
rendezvénnyel kapcsolatos kiadványra is. Ezt az emblémát már a külügyminisztérium és Brüsszel is elfogadta. Az
elnökséghez kapcsolódóan két kiállítás
is bemutatja majd városunkat.

Brüsszelben
hamarosan
egy fotókiállítás keretében
ismerkedhetnek meg Gödöllő nevezetességeivel és
szépségeivel,
városunkban pedig a nemsokára átadásra kerülő Művészetek Házában –
ahol a sajtóközpont kap majd helyet –
külön Gödöllő sarkot rendeznek be.
Emellett egy kiadvány, és egy erre az
alkalomra készülő DVD mutatja be városunkat, amit még Brüsszelben az Európai Parlament képviselői is megkapnak. A tanácskozásra érkezőknek városunk emellett gödöllői csomagolású, a
Szamos marcipán által készített bon-

bon különlegességgel is kedveskedik
majd, amit a hivatalos protokoll ajándékok közé is felvettek.
A leendő sajtóközpont, a Művészetek
Háza felújítása rövidesen befejeződik.
A Főtér projekt részeként megújuló
épület műszaki átadására a tervek szerint november 31-én sor kerül, így a
nemzetközi és a hazai sajtó munkatársai korszerű körülmények között kezdhetik meg a munkát januárban.

A legnagyobb tempóban természetesen
a királyi kastélyban folyik a munka,
aminek öt hét múlva már fogadnia kell
a vendégeket. A kastély lovardájának
felújítása a tervek szerint halad, a megújuló terek már szerkezetkészek, elkészült a lovarda Erzsébet-bejárójának
faszerkezete és kőlábazata, a nagyteremben helyére került a kőburkolat,
már üzemel az elektromos hálózat és a
padlófűtés is.
(folytatás a 3. oldalon)

Immár tizenhatodik alkalommal rendezte meg a Gödöllői Királyi Kastély, a
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak
Egyesülete, valamint a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ a
versenyt az Erzsébet naphoz legközelebb eső szombaton, most „Él ecsetben,
hangban és dallamban” címmel, Reviczky Gyulának Barabás Miklóshoz írt
verses leveléből idézve, s kívánalomként azt állítva a megmérettetést vállalók elé, hogy olyan verset, prózát, illetve
megzenésített verset adjanak elő, mely
valamelyik művészeti ág előtt tiszteleg.
(folytatás a 8. oldalon)
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Jöhetnek a növények és a kandeláberek

héttől kezdik beültetni a növényeket. Így a kertészeti
munkákban elkezdődik az
új fák és cserjék telepítése
folyamatosan minden olyan
területen, ahol az építkezés
ezt lehetővé teszi. Információink szerint az első szakaszban a kialakított egybefüggő zöldterületekbe, a
Coop mögötti parkba ültetik be a növényeket.
Az új főteret 150 db konténeres lombhullató fa, 46 db
konténeres fenyőféle, 258
db cserje méretű kúszófenyő, 757 db magas cserje, 3142 db
alacsony cserje, 463 db évelő és 2512
m2 gyepesített terület szépíti majd.
A kivitelezési munkák nagy erőkkel
folynak annak érdekében, hogy decemberben megtörténhessen a főtér
ünnepélyes átadása.
A kivitelezés menetéről naprakész információkat kaphatnak az érdeklődők
a www.godollofoter.hu honlapon.

Büntetésre számíthat aki gondatlan

Már csak a felszínen dolgoznak

Leveles problémák

Bár a kora őszies, napsütéses idő
véget ért, az elmúlt hetekben jól
haladtak a főtér kivitelezési munkái. Csaknem mindenütt befejeződtek a felszín alatti építések,
így folyamatosan nő a burkolt felületek nagysága. A tervek szerint a héten már a növények beültetése is megkezdődik.

Lapunkban hétről hétre folyamatosan beszámolunk olvasóinknak arról, hogyan szépülnek meg városunk útjai, járdái, hogyan
bővül a csapadékvíz-elvezető rendszer. Ez utóbbi fejlesztésére és
karbantartására különösen nagy hangsúlyt helyez az önkormányzat. Az elmúlt években végbement időjárás változás, a korábbi átlaghoz képest háromszorosára nőtt csapadék mennyiség
az idén az egész országot próbára tette. Városunkban azonban
jól működött a csatornahálózat, így mindössze egy alkalommal
okozott időszakos problémát a lezúduló nagy eső.

Véget értek a csatornázási, a vízmű és
az elektromos munkák, s befejeződött a
vákuum-kutas talajvízszint süllyesztés
is. Az elektromos munkálatok most a
látványosabb szakaszba érkeznek: a
kandeláber betonlapok behelyezését követően megkezdődik az oszlopok leszállítása, és a térburkolatba süllyesztett
lámpák elhelyezését is megkezdik.
A héten folytatódnak az út- és burkolat
építések, ezeket továbbra is a polgármesteri hivatal előtt részen, a Coop

Áruház körüli területen, a Sulyán cukrászda és az Erzsébet királyné Szálloda
körül, valamint a II. sz. rendelő környezetében és a Gábor Áron utcában
végzik. A Petőfi Sándor utca aszfaltozását november 28-ára tervezik, akkortól lehet ismét igénybe venni a jelenleg
még felbontott parkolókat, s addig marad a félpályás útlezárás is.
A látszóbeton kazettákat is feltöltötték, a szép egyenletes termőföldbe e
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Karácsonyi vásárral nyit a piac galériája

A novemberi csapadékos időjárás beköszöntével különösen
fontos, hogy a vízelvezető rendszerek átjárhatóak legyenek. Erre évről-évre felhívjuk a lakosság figyelmét. Sajnos azonban
még mindig sok gondot okoz,
hogy a lombhullást követően a
kertes övezetben a lehullott levelek egy részét nem a zöldhulladék gyűjtő zsákokba rakják,
hanem az árkokba söprik, ami
azután eltömíti az átereszeket.
Az ide vonatkozó önkormányzati rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa, használója
köteles gondoskodni: az ingatlan jogi határa és a közút gépjármű közlekedésre szolgáló területe között elhelyezkedő nyílt
ároknak és azok műtárgyainak
tisztántartásáról, gyom mentesítéséről. Aki tehát ezt nem teszi meg, szabálysértést követnek el, ami szankcionálható, s akár 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Így járhat

Megújult a városi piac galériája. Az elmúlt hetekben lezárt terület
nemsokára új funkciót kap. A korábban kisebb üzleteknek és egy
gyorsétkezdének helyet adó galérián jelentős munkák folytak az elmúlt hetekben. Eltűntek a kis árusítóhelyek, és megtörtént a szint felújítása is. A tervek szerint a jövőben itt étterem kap majd helyet.
A következő hetekben azonban itt rendezik meg a korábban a piactéren
megtartott karácsonyi vásárt. A piac galéria a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Pest megyei településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében” című pályázatán a „Gödöllő ökovárossá válásának
első lépése: A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című, módosított tartalmú eredményes pályázatának eredményeként újult meg.
Kép és szöveg: jk

az is, aki a leveleket a vízelvezető
árokba hordja. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy városunkban a
zöldhulladék elszállítása megoldott.
Kép és szöveg: bj

Pontosabb és gyorsabb hibaelhárítás

Foglalkoztatási fórumot is tartottak

Beszámozzák a villanyoszlopokat

Állásbörze: folytatás tavasszal

Mint arról korábban már beszámoltunk, november elsejétől új
szolgáltató gondoskodik városunkban a közvilágítás karbantartásáról. A kiírt közbeszerzést
az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.
nyerte meg. Az új szerződéssel
nem csak biztonságosabbá, hanem olcsóbbá is válik a szolgáltatás, s mindezek mellett szorosabb lesz az együttműködés
az önkormányzat és a szolgáltató között.
A megállapodás részeként a karbantartó vállalta, hogy 120 napon belül az
összes fényforrást és gyújtóját kicseréli. Az ütemezés alapján az első szakaszban a főutak és a gyűjtőutak mentén végzik el a munkát, ezt követően
négy fázisban végzik el a város teljes
területén a cseréket. Ennek pontos menetéről még nem született döntés.
Fontos eleme a megállapodásnak,
hogy valamennyi közvilágítási oszlopot számozással látnak el, ami a ké-

sőbbiekben jelentősen megkönnyíti az
esetleges hibák bejelentését.
A számok sárga alapon fekete színnel lesznek feltüntetve, műanyag táblákon 2,5 m-3 m magasságban. Ezeket
rozsdamentes acélszalaggal rögzítik
fel.
Megkönnyíti a hibaelhárítást az is,
hogy a közvilágítás karbantartója az
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft., így a
karbantartó és a tulajdonos nem válik
ketté, s ezért az egyedi és a szakasz-hibák elhárítása egy kézbe került.
A bejelentés is könnyebb, hiszen 24
órában nyílik lehetőség a problémák
jelzésére. Ezt egyrészt az ELMŰ központi hibabejelentőjén, a 06-40-38-3838-as telefonon (éjjel- nappal), valamint
az ELMŰ_SZOLG Kft. telefonszámán
(28)-430-562 (munkaidőben) tehetik
meg, valamint a (28)-520-879 fax számon (éjjel-nappal). Fontos, hogy a pontos cím megadása mellett – a számozás
megtörténte után – a kihelyezett számot
is meg kell adni a bejelentés során.

Ami otthon szemét...
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Először rendezett őszi állásbörzét a Szent István Egyetem a
GAK Nonprofit Közhasznú Kftvel közösen. A szeptember 17-i
rendezvényen harminckét kiállító cég és 130 állásajánlat várta
az egyetem hallgatói mellett a
térség álláskeresőit is. Az érdeklődést mutatja, hogy több mint
ezren regisztrálták magukat az
aulában. A kínálat és a kereslet a
2011 tavaszára tervezett állásbörzén várhatóan az ideit is
felülmúlja.
A munkáltatók egy helyen választhatták ki a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező diplomásokat, szakmunkásokat, technikusokat, vagy akár az
érettségivel rendelkező álláskeresőket.
A hallgatók még késő délután is érdeklődtek a különböző felkészítések, tanácsadások iránt. Több cég szakmai
gyakorlatra is keresett hallgatókat, és
volt, amelyik lehetőséget ajánlott diplomamunka írására is.
Az állásbörze szakmai programjában
Horváth Teréz, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségének vezetője tájékoztatta az érdeklődőket a térség aktuális munkaerő-piaci helyzetéről. Régiónkban októberben 6,6 százalékos
volt a munkanélküliségi ráta. A budaörsi kirendeltség területén 5,3, a vele
szomszédos zsámbékiban 10,7, a gödöllőiben 7,1, a nagykátaiban 9,6 százalékos volt ez az érték. A gödöllői kirendeltség működési területén – a gödöllői,
az aszódi és a veresegyházi kistérség 27
településén – a múlt hónapban 5306 fő
volt a nyilvántartott álláskeresők száma, közülük 765 gödöllői polgár. Az álláskeresők 50,6 százaléka 36-55 éves.
Az 56 év felettiek aránya 9, a 20 éveseké vagy annál fiatalabbaké 3,8 százalék, a 21-25 év közöttieké 11,4, a 26-35
év közöttieké 25,2 százalék. Az állo-

mánycsoport szerinti megoszlásuk a
következő volt: segédmunkás 13,6, betanított munkás 30, szakmunkás 31,8,
szellemi 24,7 százalék. Talán ezeknél is
beszédesebbek az iskolai végzettséghez
tartozó számok. Nyolc általánossal
vagy az alatti végzettséggel szinte lehetetlen elhelyezkedni. Márpedig a regisztrált álláskeresők 35,5 százaléka
közéjük tartozik. A szakmunkások
aránya 26,4, a szakiskolát végzetteké

19,7, a gimnáziumot végzetteké 11, végül a diplomások aránya 6,8 százalék.
Az állásbörzén elkezdődött a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum
gyakorlati munkája, megtartották a
paktum parlamentjének számító foglalkoztatási fórum első gyűlését. A paktum tagjai olyan kérdéseket vitattak
meg, mint a pályaorientáció, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása valamint a közösségi közlekedés
hiányosságainak a foglalkoztatásra
gyakorolt hatása.
A paktum tavaszi helyzetfelmérése
szerint a kistérség foglalkoztatási helyzetének javítását jelentősen hátráltatja,
hogy a képzési kínálat nem alkalmazkodik a munkaerő-piaci kereslethez,
így a képzett munkaerő elhelyezkedése
a betöltetlen munkahelyek ellenére nehézségbe ütközik. Kocsi Tamás, a Madách Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium igazgatója szerint többségében nem a munkaerőpiac szempontjai vezérlik az iskola képzéseit, hanem

a gyerekek és a szülők, inkább érzelmi,
mint értelmi alapon. A fórum résztvevői megállapították, hogy a munkanélküliség mellett megjelenő betöltetlen állások problémakörét gyakorlati
képzéssel, pályaorientációs rendszerrel
és információáramlással lehet megoldani.
Az is megállapítást nyert, hogy a
megváltozott munkaképességűek, illetve a fogyatékkal élők foglalkoztatására jelenleg nincsenek felkészülve a kistérségben működő munkáltatók. A műanyag
fröccsöntéssel
foglalkozó
Richard Fritz Kft. aszódi telephelyén jelenleg 12 megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaznak, 4 főre a
Munkaügyi Központ Gödöllői
Kirendeltségének segítségével
sikerült bér- és bérjárulék támogatási segítséget is igénybe
venni. A foglalkoztatási paktum felméri a térség munkaadóinak igényeit,
problémáit, jó és rossz tapasztalatait a
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatban, hogy
azokat kiértékelve, a Közép-magyarországi Munkaügyi Központ munkatársaival és a térség civil szervezeteivel
együttműködve hatékony megoldások
szülessenek.
A térségben a vállalatokra aránytalanul nagy terhet ró munkavállalóik
munkába szállítása. A buszjáratok
összehangolásának igénye a fórumon
is felmerült. A megbeszélésen a BKV
és a BKSZ és Volán Egyesülés képviselői arra biztatták a cégeket, hogy
adjanak információt az önkormányzatoknak a műszakok kezdési időpontjáról, az utazók várható számáról. A regionális közlekedésszervező irodák
minden kistérségben szerveznek menetrend egyeztetéseket, melyeken a
cégeket az önkormányzatok képviseit
lik.
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EU elnökség: Visszaszámlálás

Európa Gödöllőre jön
(folytatás az 1. oldalról)
Folynak a lovarda új bejárata előtti
reprezentatív fogadóterület földmunkái, s elkezdték a legyező mintájú végleges burkolat kialakítását. Végéhez
közeledik a vizes blokkok gépészeti
szerelése, de a gépészeti- és légtechnikai munkálatok tovább folynak az
elkövetkező hetekben. Az elmúlt napokban megkezdték a kastély már felújított részeinek a rendbetételét is,
többek között burkolati és nyílászáró
javításokat végeznek. A még romos
épületrészeket a felújításra váró épületekről jól ismert hálóval takarják le.
Folynak a munkák a parkban is, a

dődött, megtörtént az Ady sétány, és a
3-as főút járdaszakaszainak felújítása,
és az Alsópark gyalogos útjainak akadálymentesítése is zajlik. Még decemberben kihelyezik a zeneiskola
elé, a jelenleg az intézmény udvarán
lévő Chopin szobrot, így a bronz műalkotás már a közteret szépíti majd a
tanácskozások megkezdésekor.
Az EU-elnökség legkiemelkedőbb
eseménye a Keleti Partnerség állam-,
és kormányfői találkozója, a magyar
kormány és a Bizottság, a magyar
EU-elnökség és az Európai Parlamenti Elnökök Konferenciájának találkozója lesz, de jelentős rendezvény lesz
az ASEM, vagyis az Ázsiai-Európa

külügyminiszteri találkozó. Emellett
17 informális miniszteri találkozó és
217 nem miniszteri, de magas szintű
rendezvényt tartanak, ezek jelentős
részének Gödöllő ad otthont. A minisztériumok saját hatáskörben 27 rendezvényt terveznek, illetve a kormány
számon tart még 28 eseményt. A szakemberek mintegy 35-40 ezer külföldi
résztvevő érkezésére számítanak.
Az EU-s tagállamok nagykövetei
azonban már ezt megelőzően, december 10-én ellátogatnak Gödöllőre és
megtekintik az elnökségi helyszíneket.
Az elnökségi rendezvények résztvevői azonban nem csak a tanácskozásokkal töltik majd mindennapjaikat, így a városi kulturális események
is részévé válnak az uniós programoknak.
A Barokk Év programjai közül is bekapcsolódik néhány: így például a máriabesnyői bazilikában megrendezésre kerülő orgonakoncert sorozat. De fontos szerep jut a városi művészeti csoportoknak is,
ők ugyanis a tárgyalások szüneteiben kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. Ennek módjáról
még folynak az egyeztetések.
Szintén egyeztetnek még arról
a televíziós közvetítésről, amire
még az elnökséget megelőzően
kerülne sor: a tervek szerint a Magyar Televízió szilveszteri adása
során Gödöllőről is bejelentkezik
majd, hogy bemutassa azt a helyszínt, ahol a fontosabb európai
kérdésekben döntések születjb
nek.

VÜSZI munkatársai a sétányon végzik el a szükséges tennivalókat. Szintén
megkezdték az előkészületeket Mária
Terézia decemberben érkező szobrának fogadásához is, amit a Barokk Év
jegyében állítanak fel.
Noha az európai elnökséghez kapcsolódó gödöllői eseményeket még nem
véglegesítették, az már biztos, hogy a
miniszteri ülések ideje alatt a kastélyt
és a parkot teljes egészében lezárják a
látogatók elől. A szakértői tanácskozások valószínűleg nem indokolnak
teljes zárást, a múzeum ezeken a napokon látogatható lesz.
Természetesen nemcsak a kastély
szépül meg januárra. Az épület környezetének rendezése már megkez-

Mielőbbi tárgyalásokat sürgetnek a szövetségek

Továbbra is Gémesi György a MÖSZ elnöke
Ismét dr. Gémesi Györgyöt választotta elnökének a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége.
A szervezet 2010. november
16-án, Gödöllőn tartotta meg
tisztújító közgyűlését, melyen
az elnök személye mellett az
elnökség tagjairól is döntöttek.

A rendezvényen Gémesi György beszámolt a szövetség elmúlt négy esztendőben végzett munkájáról, a jövőről szólva pedig kifejtette: szeretné, ha az önkormányzati érdekérvényesítés és az ehhez kapcsolódó jogok helyükre kerülnének. Fontosnak
nevezte azt is, hogy ne szűküljön
tovább az önkormányzatok mozgástere. A közgyűlés döntése értelmében
dr. Szakács Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, Szabolcs Attila (Budafok-Tétény, Budapest XXII. Kerület), dr. Páva Zsolt
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(Pécs megyei jogú város), dr. Prozlik
László (Gádoros), Olajos Mihály
(Szentpéterszeg), Ónody Miklós
(Ráckeresztúr), Ribányi József (Tamási) és dr. Kiss Csaba (Eperjes)
polgármesterek vesznek részt az elnökség munkájában.
A társelnöki teendőket Ribányi József látja el. A felügyelőbizottság tagjai: Boldog
István (Kétpó), Halász
Gábor (Kiskutas) és Tilhof István (Mátyádomb).
A rendezvényen Gémesi
György megköszönte dr.
Fazekas Sándor, Borbély István, dr. Gegesy
Ferenc, Szeifert Ferenc
és Győri Péter korábbi
MÖSZ elnökségi tagoknak a munkáját, akik már
nem dolgoznak tovább a
szövetségben.
A közgyűlés után a MÖSZ az alábbi nyilatkozatot adta ki:
– A Magyar Önkormányzatok Szövetsége
megérti a kormány pénzügyi nehézségeit, különösen a kötelezően tartandó 3 százalékos költségvetési hiányt illetően.
Ugyanakkor sajnálattal
állapítja meg, hogy a Bajnai kormány által jóváhagyott 2010-es költség-

vetéshez képest csökkent az állami
szerepvállalás az önkormányzati feladatok finanszírozásában.
– A MÖSZ emlékezteti a parlamenti döntéshozókat, akik között nagy
számban vannak jelen gyakorló polgármesterek, hogy már a 2010-es
költségvetés is az ellehetetlenülés
szélére sodorta a magyar településeket.
– A MÖSZ közgyűlése kéri a kormányt, hogy az önkormányzatok finanszírozása minimum a 2010-es
reálértékben történjen, amihez, mintegy 40 milliárd forint többlettámogatás szükséges a beterjesztett költségvetéshez képest.
– A MÖSZ felhívja a kormány figyelmét, hogy mielőbb kezdje meg –
az önkormányzati törvényben rögzítetteknek megfelelően – az országos
önkormányzati érdekszövetségekkel
a 2011-es költségvetéssel kapcsolatos
érdemi egyeztetést.
jb

Nagyobb rendőri jelenlét az elnökség idején

Biztonságosabbá válik a város
Az uniós elnökségi események idején jelentősen megnő a rendőri jelenlét városunkban. Természetesen nem csak a kastély környékén és a belvárosban, hanem a bevezető utak mentén és a
kertvárosi területeken is gyakrabban kell majd számítani ellenőrzésre. Ezek jelentős többlet terhet jelentenek a Gödöllői
Rendőrkapitányság munkatársainak. A felkészülésről, a várható
feladatokról kérdeztük Bozsó Zoltán dandártábornokot, Gödöllő
nemrég kinevezett rendőrkapitányát.
– A bemutatkozó interjúban azt
mondta, megkapták a szükséges támogatást az uniós elnökségi feladatok ellátásához. Mit jelent mindez a
személyi és a tárgyi feltételek esetében? Úgy tudjuk, hogy új gépjárművek is érkeznek Gödöllőre.
– Valójában kapunk technikai és
létszámfejlesztést is, 70 fős megerősítő erő lesz, illetve az épületben a
technikai korszerűsítést már megkezdték és a gépjárműveinket is hamarosan felújítják, fejlesztik. Jelenleg a szervezés időszakában vagyunk,
így folyamatosan, naprakészen intézzük az elnökiségi látogatással kapcsolatban szükséges teendőket.
– Sokan tartanak attól, hogy a
rendezvények miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell majd számítani. Készülnek már az erre vonatkozó tervek?
– Igen, erre folyamatosan készülünk. Egyeztetések folynak a rendezvényre érkezők védettségi szintjének
megfelelő biztosításról, így minden
olyan esetben, ami jelentős korlátozásokkal jár, tájékoztatást küldünk az
önkormányzatoknak, valamint a médián keresztül a lakosságnak.
– Az előzetes számítások szerint
az esetleges lezárások, elterelések
mennyire akadályozzák majd a gödöllőiek mindennapjait, és mely városi területeket fogják érinteni?
– Leginkább a belvárosban és a bevezető utakon lehet időszakosan terelésre számítani. Természetesen egy
ilyen jellegű biztosítás korlátozásokkal, adott esetben kellemetlenségekkel járhat, de Magyarországnak és
Gödöllőnek is az az érdeke, hogy a lehető legkevesebb problémával bonyolódjanak le az események.
– Mennyivel előre kaphatnak
majd információkat az itt élők a
forgalmi-rend változásokról?
– Amint megtudjuk az itteni rendezvények pontos időpontját, időrendjét és a védettségi korlátozási
szinteket, akkor azonnal tájékoztatást
adunk a már korábban említett csatornákon keresztül.
– Ebben az időszakban a városban megnő majd a rendőri jelenlét.
Mit tudhatunk erről, mit érez majd
ebből a lakosság?
– Egy fokozottabb, egy érzékenyebb
közbiztonságot segítő rendőri jelenlétet
fognak tapasztalni az itt élők, melynek
célja a közbiztonság szilárd megteremtése és fenntartása, valamint segítőkészen a állampolgárok segítése.

– A rendőri jelenlét – feltételezzük – nemcsak a királyi kastély
környékére terjed majd ki. Ez jelenti a városban a közbiztonság
megerősödését?
– Igen. Nem csak a központi rendezvények helyszínén, hanem a szűkebb és tágabb értelemben vett környéken is fokozottabb megjelenés
várható.
– Mit jelent ez az igazoltatások, a
gépjármű ellenőrzések szempontjából?
– Várható hogy lesznek olyan területek, ahová csak és kizárólagosan az
előzetesen regisztrált, vagy egyeztetett személyek és járművek juthatnak be, ezért szükség lesz szűrő és ellenőrző pontok felállítására, a megfelelő biztonság érdekében.
– Csak magyar rendőrökkel találkozhatnak ebben az időszakban
az itt élők, vagy külföldi kollégáik is
bekapcsolódnak majd a munkába?
– A rendezvény biztosításáért helyben a rendőrség felel, a rendőri tevékenységet és a különböző egyeztetést a rendőrök végzik. Természetesen szükséges a külföldi társszervekkel történő egyeztetés is, hiszen
Európából és a világ számos országából érkeznek hozzánk vezető személyiségek.
– Van-e valamilyen kérése a
rendőrségnek a lakossághoz a rendezvények idejére?
– Szeretnénk, ha együttműködnének velünk, megértően és toleránsan
fogadnák az EU elnökséggel járó korlátozásokat és kellemetlenségeket.
Közös érdekünk, hogy ez a rendezvény kiemelkedően kerüljön biztosításra, és a résztvevő országok pozitív véleményt alakítsanak ki Gödölbj
lőről.

NEKÜNK FONTOS!
Lapunkban több héten keresztül közöltük azt a kérdőívet, amelynek segítségével a városvezetés arról kívánt tájékozódni, hogyan is vélekednek
a gödöllőiek a készülő uniós eseménysorozatról.
A több száz beérkezett válasz feldolgozása során kiderült, hogy városunk lakói rendkívül pozitívan fogadták a bejelentést, és nagy várakozással, büszkén készülnek arra, hogy lényegében fél éven át Gödöllő lesz Európa központja.
A legtöbben azonban aggódnak a közlekedéssel kapcsolatos várható nehézségek, az esetleges lezárások, elterelések miatt.
Az események zavartalan lebonyolítása mindannyiunk érdeke, ezért az ezekről szóló tájékoztatásra nagy hangsúlyt helyez az önkormányzat. Nem csak
az eseményekről szóló összefoglalók, hanem az előkészületek, a várható forgalomkorlátozások kiemelt helyet kapnak majd a helyi sajtóban. A Gödöllői
Szolgálat honlapján külön linket találnak majd az aktuális tudnivalókról, de a
városi honlap és a Rádió Aktív 93.6 is folyamatosan tájékoztatja majd napi
friss információkkal lakosságot.
Az uniós elnökségi események előkészületeiről, a várható teendőkről bővebb tájékoztatást kaphat majd a lakosság a november 25-én, 18 órakor
megrendezésre kerülő közmeghallgatáson is, a városházán.
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Húszéves fennállását ünnepelte a GATE Zöld Klub

Tisztelettel meghívjuk

A jövőbe vezető híd építői a fiatalokra alapoznak
A múlt héten megrendezett Zöld Forgatag, a GATE Zöld Klub hagyományos eseménye az idén azért is eltért a megszokottól,
mert az eddigieknél nagyobb fény vetült a szervezőkre. A GATE
Zöld Klub megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte, és november 17-én volt 15 esztendeje annak, hogy egyesületként bejegyezték a környezetvédő közösséget. (A Zöld Forgatag keretében november 15-én, 16-án és 17-én 8-13 óráig előadásokra és
természetismereti játékokra várták a város iskolásait.)

A jeles napon a régi és új klubtagokat
dr. Bujáki Gábor kollégiumi főigazgató köszöntötte, aki a kezdetektől figyelemmel kísérte az egyesület életét,
hiszen 25 éve áll a klubnak otthont
adó kollégium élén. Mint elmondta,
számára azt bizonyítja az egyesület
teljesítménye, hogy bízni kell a fiata-

lokban, akik mindenkor a
jövőbe vezető híd építői.
Az is lényeges – és ezt a
régi tagok életút-beszámolói is bizonyították –
hogy a közösségben töltött idő, teljen az munkával vagy szórakozással,
az egyének kapcsolati tőkéjét gyarapítja. Ezért
kell szorgalmazni kitartóan a fiatalok baráti, szakmai szerveződéseit.
A nemrégiben megválasztott új elnök, Geiger Barbara megnyitója
után elődei közül Hartman Mátyás
az első, dr. Malatinszky Ákos a második húsz év munkáját foglalta
össze.
Beszámolóikból kiderült, hogy ez az

Eljárás indult a csalók ellen

Rendőrségi hírek
A Gödöllői Rendőrkapitányság eljárást folytat csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt G. Cs. 35 éves és
U. Zs. 40 éves veresegyházi lakosok
ellen.
A nyomozás 2009. augusztusában
egy feljelentéssel indult, mely szerint
a két férfi által képviselt cég családi
ház építése és hitelügyintézés céljából
különböző összegeket vett át, de a
szerződésben vállalt teljesítés nem
történt meg.
A széles körű nyomozás eredményeként jelenleg 12 sértettnek összesen 6,3 millió forint kárt okoztak.
A Gödöllői Rendőrkapitányság
vádemelési javaslattal küldte meg a
Gödöllői Városi Ügyészségnek a fenti ügyet.
***
A Gödöllői Rendőrkapitányság eljárást folytat csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt.
Jelenleg 25 sértett tett feljelentést,
egy internetes adok-veszek weboldalon meghirdetett telefonvásárlás meghiúsulása miatt.
A feljelentések szerint egy férfi
mobiltelefonokat árul, amelyeket a
vételár átutalását követő 5 napon belüli szállítással hirdet. A sértettek a
pénzt átutalták, de a megvásárolt termék nem érkezett meg.
A nyomozás során megállapítást
nyert, hogy egy gödöllői 29 éves férfi
árusította a telefonokat. Ő. B.-t a hatóság már többször hallgatta ki gyanúsítottként, különböző vagyon elleni
bűncselekmények elkövetése miatt. A

férfi elfogását megelőzően úgy próbált meg a csalássorozatból kimaradni, hogy egy általa kitalált férfinek
papíron átadta a telefonokat a megrendelők listájával együtt. Így a sértettek a nemlétező férfitől várták a
csomag érkezését.
A gyanúsított kihallgatása során elismerte, hogy közel 1 millió forintra
tett szert úgy, hogy a vásárlókat szándékosan megkárosította.
A Gödöllői Rendőrkapitányság
előterjesztést tett a férfi előzetes letartóztatásának elrendelésére.
A Gödöllői Városi Bíróság november 12-én elrendelte a csalással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását.
***
A bevásárlóközpontokban, üzletekben, piacokon a karácsonyi bevásárlások időszaka kedvező feltételeket kínálhat a bűnözőknek, akik kihasználhatják, hogy a vásári forgatagban sokan nem elég körültekintőek.
Az előző évek tapasztalatai alapján
megállapítható, hogy az ünnepi időszakban megnövekszik a lopások száma. A bűncselekmények megelőzése
érdekében a Gödöllői Rendőrkapitányság a bevásárlóközpontok környékén is megerősített szolgálattal
készül.
Az üzletek parkolóiban visszatérő
járőrözéssel, a vásárlók figyelmének
felhívásával, a bűnügyi szolgálat portyáival próbálják megelőzni az autófeltöréseket, zsebtolvajlásokat.
Vagyonbiztonság érdekében a Gödöllői Rendőrkapitányság az alábbiakra

...azt újrahasznosítják!

egyesület soha
nem önmagáért dolgozott,
hanem a társadalmi környezetért, amelyben kifejtette a
hatását, lett légyen szó az
egyetemi papírhulladék külön gyűjtéséről, a városi kommunális hulladék összetételének elemzéséről, a levegő szennyezettségének méréséről, vagy az aluljáró kifestéséről, iskolásoknak meghirdetett vetélkedőkről, a Zöld Híd
programban való részvételről.
Megállapítható, hogy az egyetem és a
város közötti kapcsolat erősítésében a
vasút túlsó oldaláról a GATE Zöld
Klub kiemelkedő szerepet játszott.
S, hogy nem volt eredmény nélküli
a környezeti nevelést célzó számos
akció, azt az is bizonyítja, hogy felmérésük szerint az illegális szemétlerakók száma Gödöllőn 15-ről 6-ra
csökkent.
it

hívja fel az ünnepre készülő állampolgárok figyelmét:
– A nagy tömegben, tömegközlekedési eszközökre történő fel, illetve
leszálláskor figyeljen a lökdösődő,
tülekedő zsebtolvajokra.
– Ne tartson magánál sok készpénzt, soha ne tartsa bankkártyája
mellett annak PIN kódját.
– Gépkocsijának parkolásakor ellenőrizzék, hogy nem maradt-e az
utasterében semmilyen értékes vagyontárgy, illetve már korábban
megvásárolt ajándék.
– A vásárlás közben soha ne helyezzék pénztárcájukat, kézitáskájukat a bevásárlókosárba, illetve jól
látható helyre, inkább próbálják magunkhoz szorítva tartani fontosabb értéktárgyaikat.
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnak, azonnal értesítsék a rendőrséget az ingyenesen
hívható 107-es, illetve 112-es telefongrk
számon!
A Gödöllői Rendőrkapitányság
tájékoztatja tisztelt ügyfeleit,
hogy ügyfélfogadási rendje az
alábbiak szerint változott:
Szabálysértési ügyekben ügyfél fogadás 2010. november 15-től:
kedd, csütörtök: 08.00 -12.00-ig,
és 13.00- 15.00-ig;
Szabálysértési ügyekben telefonon
történő tájékoztatás adása: 13.0015.30-ig
Személyi- és vagyonvédelmi, valamint fegyverengedély ügyi területen
az ügyfélfogadás 2010. december 22től – 2010. január 3-ig szünetel.

Meghívó
Körzeti megbízott
Sok szeretettel meghívok minden
kedves 7. választókörzetben élőt
az új rendőrségi körzeti megbízott, Balog Tamás bemutatására.
Helyszín:
Petőfi Sándor Általános Iskola
(Munkácsy M. u. 1.) ebédlője
Időpont:
2010. november 29.
(hétfő), 18 óra

Környezetünk védelméért!

2010. december 5-én, vasárnap 15 órára

Pintér Zoltán alpolgármester,
önkormányzati képviselő

a Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulájába a

VI. Nemzeti Együvé Tartozás Napja
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.

A könyvet bemutatja:
Czigány György, József Attila-díjas, Magyar Örökség-díjas,
Pulitzer Emlékműdíjas író
A kulturális műsorban fellépnek a gödöllői iskolák diákjai:
Damjanich János ÁltalánosIskola, Erkel Ferenc Általános Iskola,
Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola,
Premontrei Szent Norbert Gimnázium

Fellép továbbá:
Maczkó Mária, eMeRTon és Magyar Örökség-díjas énekművész

A Nemzeti Együvé Tartozás
Napja ünnepi rendezvényén
mutatják be a „Nekünk szülőhazánk e föld” című könyvet. A színes fotókkal illusztrált kiadvány hű dokumentuma a 2005-2009-ben történt eseményeknek, és
megismerteti az olvasókat a
Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítvány elmúlt években
végzett tevékenységével.

A hét kérdése
Nap mint nap hallunk, olvasunk
az oktatás, a kultúra nehéz helyzetéről, és szintén nem múlik el
olyan nap, hogy ne hallanánk
negatív véleményt a mai fiataloknak a kultúrához, a művészetekhez való viszonyáról. Kíváncsiak voltunk: – Ön szerint
mennyire fogékonyak a városunkban élő fiatalok a kultúra
értékei iránt? Ime néhány olvasóink véleményei közül.
„Tény, hogy sok fiatalt csak a szá-mítógépes játékok és a minőségen aluli tv
műsorok érdekelnek, de azért nem szabad általánosítani. Elég megnézni,
hogy a helyi művészeti csoportokban
milyen sok fiatal van, sőt, nem egy szervezet lényegében a fiatalokra épül (például a zeneiskolai együttesek jelentős
része). Ezek értelmes és színvonalas elfoglaltságot adnak a gyerekeknek.
Azok pedig, akik bekerülnek egy-egy
ilyen közösségbe, később is fontosnak
tartják majd a kultúra értékeit.”
Csókás Z.
„Nem szeretem, amikor szidják a fiatalokat, mert úgy gondolom, nem csak ők
tehetnek arról, ha nem tudják hasznosan eltölteni az idejüket. Ezt én szülői,
és pedagógusi hibának tartom. Az ő
dolguk, hogy a gyerekeknek egyengessék az útját, és segítsenek nekik abban,
hogy tehetségük szerint hogyan töltsék
hasznosan az idejüket. Ráadásul itt
Gödöllőn van miből választaniuk. Itt a
táncegyüttes, az énekkarok, a zeneiskolai csoportok, de már az iskolákban is

sok szakkör, egyesület működik. Úgy
látom, hogy egyre több fiatal él is ezzel
a lehetőséggel.”
Bakosné
„…Elég az elmúlt néhány hét városi
programjaira vetni egy pillantást: a
fiatalok csodálatos estét szereztek a gödöllőieknek a Szentháromság templomban tartott hangversenyen; ha jól
tudom, az Erzsébet királyné szavalóversenyre két selejtezőt is kellett tartani, olyan sokan jelentkeztek. Szerencsére ebben a városban sok olyan fiatal
van, aki példát mutat: Széphalmi Júlia,
Lukács Lilla, Langer Ágnes, Gosler
Tamás, Mundruczó Kornél, Moussa
Ahmed, hogy csak néhányat említsek –
a teljesség igénye nélkül – azok közül,
akikre büszke lehet ez a város, és akik
példát mutatnak a gödöllői gyerekeknek…”
T. L.
„Nagyon jó tapasztalataim vannak
ezen a téren. Nekem is két kamasz gyerekem van, és többek között azért költöztünk ide, mert ebben a városban
nagy gondot fordítanak a kultúra ápolására és az oktatásra. Csodálatos pedagógusok vannak itt, és a gyerekeket
már az iskolában sikerül nyitottá tenni
a kultúra értékeire. Sok iskolai rendezvényen veszek részt, és sokat beszélgetek a gyerekeim barátaival is, és
örömmel látom, a gyerekek itt jó esélyt
kapnak arra, hogy művelt felnőttekké
váljanak.”
Nagy Lászlóné
A hét kérdése:
– Ön szerint vigyázunk-e Gödöllőn értékeinkre?
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Illeszkedve Gödöllő ökováros programjához

A száz éves Vaskó Gábort köszöntötték

Helyi Élelmiszer stratégia Gödöllőn

Századik születésnapja alkalmából dr. Gémesi György polgármester és dr. Tamás
Márta, a polgármesteri hivatal népjóléti
irodavezetője köszöntötte vasárnap Vaskó
Gábort, aki családja
körében éli napjait a
Panoráma utcai házban.
Vaskó Gábor Turán született. Kezdetben kerékpáros szállítóként dolgozott (s
mint elmesélte, a kerékpározás a hobbija is maradt), majd kitanulta a cipészmesterséget. Mivel az ülőmunka miatt hátfájós lett, villanyszerelőnek képezte
át magát. A második világháború poklát a keleti hadszíntéren élte át katonaként.
Jelenleg a lánya, veje és három unokája alkotta család gondoskodó szeretetében él. Szívesen néz televíziót, szereti a szolid humort, s ha csak teheti, a friss
levegőn tartózkodik. Éppen az elmúlt napokat leszámítva, az utóbbi húsz évben
nem látott kórházat.
it

A Gödöllői Helyi Élelmiszer Tanács
(G7) civil szervezetek és vállalkozások
képviselői, valamint magánszemélyek
által létrehozott együttműködés, melynek feladata Gödöllő térségében elérhető áron kínált minőségi, biztonságos,
helyi élelmiszerellátási rendszerek létrehozása, a termelők, feldolgozók, vendéglátók, és fogyasztók közötti közvetlen kapcsolatok ápolása, a táplálkozáskultúra fejlesztése és ezzel kapcsolatos
ismeretterjesztés. Fő célkitűzése a Gödöllő környéki helyi termelők és fogyasztók közvetlen kapcsolatát biztosító
humán infrastruktúra fejlesztése, egy
fenntartható helyi élelmiszer-stratégia
kialakítása.
– A fogyasztók oldalán kívánatosnak
tartjuk, ha a negatív környezeti hatások
csökkentésével minél több embert el lehet látni helyben termelt élelmiszerrel,
egészségesebb táplálkozási szokásokat
tudunk elterjeszteni különösen a gyerekek és a fiatalok körében; a városi fogyasztók igényeit a környező vidék termelői-ellátási kapacitásaira épülve lehet
kielégíteni. A termelők szemével nézve
alapvetőnek látjuk a környező, kisgazdaságokra épülő mezőgazdálkodási jellegű táj megőrzését, biztos fogyasztói

kör és piac fejlesztését. A Gödöllői Helyi Élelmiszer Stratégiának és a G7 szolgáltatásainak kialakítását Gödöllő mint

ökováros programjába illesztve képzeljük el, tartalommal feltöltve az önkormányzat által kitűzött célt, a közös helyi
közösségi és környezeti értékeket magában foglaló stratégia létrehozását, helyi
élelmiszer témában.
– Miért van minderre szükség Gödöllő környékén?
A mezőgazdálkodás az egész világon
bajban van, a gazdálkodók felhagynak a
gazdálkodással, vidéki térségek kiürülnek. A hazai agráriumban sincs sikeres
ágazat, megállíthatatlannak tűnő értékvesztés zajlik. A helyi élelmiszer rendszerek a helyreállítás céljával a mezőgazdálkodás és az élelmiszer fogyasztás
közösségi értékkel telített szocioökonómiai modelljét alakították ki. E rend-

szer minden oldalán előnyöket
hoz létre: a fogyasztó részvételi lehetőséget, betekintést kap a gazdálkodásba, a gazda biztos
piacot, finanszírozást és jövedelmet szerez.
A globalizált élelmiszergazdaság és kereskedelem minden korábbinál páratlanabb módon növekszik, bolygónyi léptékre növelve a távolságot termelő és fogyasztó között. Az iparszerű mezőgazdaság, az agribusiness áll a növekvő
széndioxid-kibocsátás mögött éppúgy,
mint a kisgazdaságok alacsony jövedelmezősége mögött. Mindezek negatív
hatásait csökkentik a kisléptékű helyi
élelmiszer rendszerek. Mindennapi életünk részévé vált rengeteg kockázat,
melyet mind gyakrabban éppen élelmiszerünkön, táplálkozási szokásainkon
keresztül tapasztalunk meg: cukorbetegség, elhízás és rossz táplálkozási szokások, bizonytalanságok az élelmiszer
eredete miatt. A környezeti károk, a kétségbeejtő humán-egészségügyi hatások
és a minőségi problémák egyik kézenfekvő megoldása a helyi élelmiszer
rendszer kialakítása.
http://solier-green.blogspot.com

A családok helyzete Magyarországon és Európában

Családkongreszus Máriabesnyőn
„Felnőttek és gyarapodtak, végül termést hoztak” – ez volt a
mottója a Magyar Katolikus
Családegyesület XVII. Családkongresszusának, amelyet Bíró László családokért felelős
püspök elnökletével november
11. és 13. között rendeztek
meg a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban.
„Jézus a magvetőről szóló példabeszéddel bátorítani akarta az ősegyházat, hogy van mag, ami útszélre
vagy tövisek közé esik, de van, amelyik jó talajba hull és növekszik. Családkongresszusunk is bátorítás és
tanúságtétel. Kitartásra buzdítja a
családpasztorációban 16 éve intenzíven tevékenykedő házaspárokat, s
egyúttal tanúságot tesz arról, hogy
igenis van mag, amely jó talajba hullott” – fogalmazott a találkozó mottójára utalva Bíró László püspök, a
kongresszus házigazdája.
A rendezvényt Beer Miklós és Bíró László püspökök nyitották meg.
Az egyházmegyei beszámolókban
szereplő sok szép kezdeményezésből
világossá vált, hogy jó szándékú öszszefogással komoly anyagi eszközök
híján is rengeteget lehet tenni azért,

hogy családbarát legyen az egyházmegye, a plébánia.
Az előadások között többek között
Veres András szombathelyi megyéspüspök beszélt a család helyzetéről
Magyarországon és Európában. Leszögezte: a társadalomnak köteles-

sége, hogy támogassa a családot, és
nem veheti át a család feladatait (például a gyermeknevelést). „A család
nem tárgya, hanem alanya a politikai
cselekvésnek: a családnak részt kell
vennie a politika, a társadalom alakításában”.
Az európai családpolitikáról adott
áttekintést a kongresszus francia vendégelőadója, Georges Nothelfer, a
Francia Katolikus Családegyesület
(AFC) volt főtitkára, aki 1998 óta a
Szentszék strasbourgi missziójának
családügyi képviselője az Európa Tanácsnál. Elmondta, hogy a nyugati vi-

Magyar nóta est a városháza nagytermében

Muzsikálni egymás szeméből
A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület
magyar nóta estet rendezett
november 19-én a Városháza
nagytermében.
A közönséget, a szervezőket és a művészeket dr. Gémesi György polgármester, az est fővédnöke köszöntötte. Kiemelte, hogy a zenészek lelkükből és
szívükből, kották helyett egymás szeméből olvasva játszanak.
A magyar nóta nyújtotta élményt éppen
ezért csak élő előadásban lehet teljesen
átélni. Egyúttal gratulált az egyesület elnökének, Balog Gyulának ahhoz is,
hogy október 3-án a cigány kisebbségi
önkormányzat elnökévé választották.
Nagy munkával nyerte el a nagy többség bizalmát – a több évi tisztességes,
becsületes munka, a szolgálat, így

méltó jutalomban részesült.
A városháza nagytermében telt ház
előtt fellépő művészeket, Madarász
Katalint, Budai Beatrixet, Tolnai
Andrást és Szabó Fruzsinát Gödöllő
város 15 fős népi zenekara kísérte, Lakatos Ferenc vezetésével.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Nánási Éva címzetes főjegyző,
Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész,
Gödöllő díszpolgára, Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó és dr. Fábián
it
Zsolt alpolgármester is.

lág ma elveti a természetes erkölcsöt,
helyette a „tilos tiltani” elvét vallja.
Ami e nehéz helyzetben mégis reményt ad, az, hogy a Katolikus Egyház képviselőin keresztül jelen van az
ENSZ-nél és az európai szervezeteknél.
A tanácskozáson részt vett Szabó
Endre, a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének volt elnöke is, aki utalt
rá, hogy a nyugati országokéval
összehasonlítva a magyarországi
helyzet korántsem olyan elkeserítő,
mint sokan vélik. Reményre ad okot,
hogy a felmérések szerint a gazdasági
nehézségek és a családellenes média
ellenére az emberek túlnyomó többsége igenis értéknek, a boldogság
feltételének tekinti a családot és a gyermekeket. A kongresszuson a résztvevők a december 26-án kezdődő Családév feladatait is áttekintették. „Azt
szeretnénk, hogy a családévben ne a
programokat gyarapítsuk, hanem a
meglévőket tegyük családorientálttá.
A hagyományos programok mellett
2011 márciusában családkonferenciát, a jövő évi máriabesnyői családkongresszushoz csatlakozóan a Szent
István egyetem aulájában fesztivál
jellegű családünnepet terveznek.

Gödöllői prima jelöltek

Finisben a szavazás
Mint arról korábban már beszámoltunk, városunk lakói az
idén két ismerős nevet is találnak a Prima Primisszima Díj
jelöltjei között. A gödöllői Veiszer Alinda, és a sok gödöllői
kötődéssel bíró Keresü Katalin
is esélyese az elismerésnek.
A díjak ünnepélyes átadására 2010.
december 3-án pénteken, a Magyar
Vállalkozók Napja rendezvénysorozata keretein belül, immáron nyolcadszor kerül sor, ez alkalommal is a
Művészetek Palotájában. A Gálaestet
a Magyar Televízió I. csatornája ebben az esztendőben is késleltetett élő
adásban közvetíti.
A gödöllői prima jelölteket még
november 29-ig támogathatják szavazatukkal: telefonon SMS-ben, és az
interneten. A legtöbb szavazatot kapott jelölt részesül majd a Közönségdíjban, illetőleg az azzal járó 50 ezer
eurós pénzdíjazásban.
A szavazásról bővebben a
www.primaprimissima.hu honlapon
tájékozódhatnak az érdeklődők.
Veiszer Alinda a Gödöllői Református Líceumban szerzett érettségit,
majd a Szegedi
Egyetem kommunikáció szakán diplomát. A Klubrádióban kezdte a
szakmát. 2004-ben
riporterként dolgo-

zott Az Este című műsorban. Később
a Kultúrház, és a Miért? című történelmi magazin házigazdája lett.
2008-ban a Nyugat 100 vetélkedő,
egy évvel később pedig a Radnóti 100
éve című sorozat műsorvezetőjeként
láthattuk. 2006 nyarán indult portrésorozata, a Záróra, melyet az m2
ötödik éve sugároz. Munkásságát Junior Prima-díjjal is elismerték.
Keserü Katalin az ELTE latin-magyar-művészettörténet szakán szerzett diplomát. Kutatási területe az
önkényuralom, a
századforduló kora
és napjaink művészete. 50 kiállítást
rendezett, 300 publikációja jelent
meg e témákban itthon és külföldön.
1992-ben elsőként lett pályázat útján
a Műcsarnok igazgatója. 2000 és
2006 között a független Ernst Múzeum vezetője volt. A gödöllői művésztelep kutatójaként gyakran megfordul városunkban, a témához kapcsolódóan rendszeresen tart előadásokat. Könyvei: Emlékezésről a kortárs
művészetben, Orlai Petrics Soma, A
századforduló, Rippl-Rónai József,
Gödöllői művésztelep, Toroczkai
Wigand Ede, Amrita Sher-Gil, Variációk a Pop Artra. Széchenyi-díjas
egyetemi tanár, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja.
jk

(Forrás: Magyar Kurír)

MEGHÍVÓ – EVANGELIZÁCIÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk önöket az örömhír meghallására november 29-december 2. között
esténként 18 órára a Gödöllői
Református Templomba.
Az örömhírt hirdeti Lukács 10.1-10
(Zákeus élete) alapján Tariska Zoltán péceli lelkipásztor.
Program
Hétfő: Az ember, akinek hiányzik
a tisztaság
Kedd: Az Isten, akinek hiányzik az
ember
Szerda: Az ember, akit nem tud
senki befogadni, csak Isten.
Csütörtök: Kincs-csere-élet-csere, Isten megtartó szeretete.
Természetesen az ifjakkal együtt zenélünk, énekelünk, Istent dicsőítjük.
Az evangelizáció keretében pedagógus bizonyságtételeket is hallunk a különböző tárgyakat oktató
pedagógusok részéről.

MEGHÍVÓ – BLAHÁÉRT TÁRSASÁG
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

6 Gödöllői Szolgálat

2010. november 24.

Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A jó ég tudja
Csáky Zoltán, a Duna Televízió
szerkesztő-riportere gyerekkorában a Marosvásárhelytől
húsz kilométerre levő Marossárpatakon töltött nyarain, ha
nagyszüleit a világ történéseiről faggatta, rendre két választ
kaphatott tőlük: „csak a Teremtő tudja” és „a jó ég tudja”.
Így hát beleivódott: minden
evilági dolgot a Teremtő igazgat, a Jóisten dönt el. Az Ő politikáját próbáljuk tehát megfejteni, követni, elfogadni.
Kivétel nélkül minden embernek
mond valamit ez a politika. Mindenki
kapcsolatba kerül vele, mindenkinek
a sorsát irányítja. Persze, ellentétben
a földi politikusok politikájával, teljesen személyre szabottan.
Most megjelent, A Jóisten politikája – beszélgetések a magyar nagyvilágban című könyvében a legkülönbözőbb embereket szólaltat meg
Csáky Zoltán. Egy a közös bennük:
hogy valamennyien magyarok. Az
Arcélek című televíziós sorozat beszélgetéseit olvashatjuk, megszerkesztve, csoportosítva.
Hogyan csoportosítva? Az első
összefoglaló cím: Ősi kincseink. Ide
négy interjú került. Az elsőnek Megyesi Zoltán állatorvos az alanya, aki
diplomáját a Hannoveri Egyetemen
szerezte, s noha természetesen maradhatott volna Németországban, hazatért, s most a magyar szürkemarha

állomány megmentésével, gyarapításával foglalkozik.
A második interjúalany Ézsiás Vencel hagyományőrző huszárfőhadnagy
Jázsfényszaruról. A harmadik Komjáthy György huszár, egyben gyémántdiplomás agrármérnök. A csoportot Szeremley Huba borász zárja.
A bemutatkozása így indul: „A harminc évem, amit külföldön töltöttem,
főleg azzal telt el, hogy mindenütt kerestem a Badacsonyt, mindenütt kerestem a Balatont…” Az utolsó hozzá
intézett kérdésre – „mi dolgunk a világon?” – pedig így válaszol: „Megtanultam, hogy azt a kérdést nem szabad feltenni. Ez egy olyan téma, amit
az Öregisten nem köt a mi orrunkra…”
Visszatértünk a kiinduláshoz, s
még hányszor fogunk visszatérni a
következő fejezetek, csoportosítások
során! Az élet értelme? Mi is lenne
más, mint az élet maga. Sokszínűségével, számtalan választási lehetőségével.
A mesterség. Az újságírás hatalom.
Szembenézni az idegenséggel – ezek
fejezetcímek. De összefoglalnak beszélgetéseket a következő címek is:
Az igazi boldogság. Küldetéssel érkezünk. Ez utóbbi csoportban szerepel egy „kakukktojás”, Anthony
Gall építészmérnök. Ő így kezdi a
bemutatkozást: „Amikor húsz évvel
ezelőtt Ausztráliából Magyarországra
érkeztem, alig tudtam magyarul, és nem
gondoltam volna, hogy a budapesti Állatkert válik a második otthonommá…”

Evangélium és nemzeti kultúra –
itt egyházi emberek szólalnak meg.
Hazafinak lenni – ebben a csoportban
talán a legérdekesebb annak járni utána, hogyan lehet külföldön élve magyar hazafi valaki.
Foglalkozik a könyv a székelyekkel, foglalkozik a csángókkal. A csángókról nem is beszélgetés készült, hanem dokumentumfilm, melyben felcsendülnek gyönyörűséges, keserves
énekek: „Csángó magyar, csángó magyar, / Mivé lettél, csángó magyar, /
Ágról szakadt madár vagy te, / Elvettetve, elfeledve…”
Csáky Zoltánnak az az előadása fejezi be a kötetet, melyet a zürichi Magyar Mérnökök és Építészek Egyesületében tartott. A címe: A magyarságról, Erdélyről, a médiáról – másképp.
Elmondja benne újságírói hitvallását
is: „Egy olyan televízióban hiszek,
amely válaszokat keres a Kárpát-medencei magyarság sorskérdéseire.”
(Csáky Zoltán: A Jóisten politikája)
-nád -

Varnus Xavér és a Talamba ünnepi crossover koncertje

Aki szóra bírja a királyt...
November 28-án, advent első
vasárnapján a Szent István
Egyetem sportcsarnokában a
legendás orgonaművész, Varnus Xavér ujjainál csendül fel a
hangszerek királya, az orgona,
a Talamba Ütőegyüttes közreműködésével, és az Erkel Ferenc Általános Iskola egyesített kórusa is énekel majd. A
különleges crossover koncerten olyan műveket hallhat a közönség, amelyek lélekben már
a karácsonyra készítenek fel.
– Bár Gödöllőn már több nagy koncertet adtunk, Xavérral közös karácsonyi programunkkal még nem álltunk itt színpadra – mondta el lapunknak Zombor Levente, az együttes vezetője. Szintén újdonság lesz a
koncert részeként megszólaló karácsonyi dalok, amelyeket az Erkel iskola kórusával együtt szólaltatunk meg.
– Varnus Xavér vendége volt a
Talamba jubileumi koncertjének is.
Mióta dolgoznak együtt?
– Négy évvel ezelőtt, a Raveltől
Vangelisig című lemez készítésekor
keresett meg bennünket, ami nekünk
nagy meglepetés volt, s utóbb e Sonyfelvétel hanglemeztörténelmet csinált, hiszen az egyetlen négyszeres
orgona-platinalemez a maga 750 ezer

eladott példányával. Azóta rendszeresen adunk közös koncertet, s nagy
öröm volt számunkra, hogy jubileumi
koncertsorozatunkon is velünk ünnepelt.

– Hogyan talált rá a Talamba
Ütőegyüttesre? – kérdeztük a világhírű orgonaművészt.
– A Művészetek Palotájának vezérigazgatója hívta fel a figyelmemet rájuk, aki Európa egyik legjobb ütőegyüttesének nevezte őket. A fiúk
csodát hoznak létre hangszereiken,
megtalálva azt a zenei szegmenst,
amelyben igazán otthon érezhetik
magukat.
– Az elmúlt év szentestéjén a Magyar Televízió az Ön koncertjét
közvetítette, amit itt Gödöllőn, a

kastélykápolnában rögzítettek a
Talambával, s úgy tudjuk, e koncertet a BBC is közvetítette. A mostani hangversenyen is hallhatunk
belőle részleteket?
– E felvétel számomra is nagy élményt nyújtott, s örömmel adnék itt
máskor is koncertet, csak – sajnos –
roppant kicsi a történelmi falak befogadóképessége. A mostani gödöllői
hangverseny műsorába azonban csaknem valamennyi akkori mű is bekerült.
Európa karácsonyi dalai mellett felcsendül majd Bach mágikus d-moll
toccata és fúgája, valamint Beethoven
Holdfény szonátája is.
– Újdonság viszont, hogy gyermekkórussal közösen lépnek színpadra.
– Sokat dolgozom gyerekekkel, a
Művészetek Palotájában két esztendeje a Magyar Rádió Gyermekkórusával koncerteztem, akik megtekinthették a nagyorgonát, s ez óriási
élményt jelent nekik! A gyerekek nagyon nyitottak, és bizonyos, hogy az
őbeléjük fektetett pénz, szeretet és törődés az egyetlen, amivel hosszú távon megmenthető ez a búba feledkezett kis ország. Semmit nem szabad
sajnálni tőlük. S utóvégre: a történelem folyamán egyetlen állam sem
ment csődbe amiatt, mert túlzottan támogatta volna a kultúrát.
jb

Könyvbemutató a városi múzeumban

Babitsról és Fogarasról
A Gödöllői Városi Múzeum földszinti kiállítótermében az emelettel
összekötő lépcsőn is ültek érdeklődők november 19-én kora este, amikor Csokonai-Illés Sándor Babits és Fogaras című könyvének bemutatóját tartották.
Babits Mihály 1908 és 1911 között tanított a fogarasi gimnáziumban.
Ennek az időszaknak a dokumentumait dolgozta föl a gödöllői irodalomtörténész szerző, aki korábban a Madách Imre
Szakmunkásképző Iskola és Szakiskola pedagógusa volt. Ma a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa, és részt
vesz a Babits munkacsoport tevékenységében. Ez azzal a céllal jött létre, hogy a költő összes műveinek kritikai kiadását
sajtó alá rendezze. Az elmúlt években már több kötet megjelent, a Gödöllőn most bemutatott könyv forrásdokumentuit
mokat oszt meg a nagyközönséggel. A szerző többek között a kutatás nehézségeibe is beavatta az érdeklődőket.

Vivaldi és Corelli a Szentháromság templomban

Hangverseny összefogással
Corelli: D-dúr concerto grosso, valamint Vivaldi: Gloria című műve csendült fel szombaton este a Szentháromság templomban. A koncert városunk
három művészeti csoportja, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a Gödöllői
Városi Vegyeskar és a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium kórusa
összefogásával valósult meg. Ezen az
estén a város legfiatalabb és legidősebb kórusa együtt állt a pódiumra.
A Szentháromság templom zsúfolásig
telt padsorai előtt először Corelli műve
hangzott fel a gödöllői szimfonikusok
előadásában, majd kiegészülve a két kórussal, felcsendült Vivaldi muzsikája.
A keresztyén istentiszteleti szertartás, a
mise az európai zene hajnala óta az egyházi muzsika egyik legjelentősebb és
leggazdagabb irodalommal bíró műfaja.
A hagyományos típusú darabok mellett,
melyek a mise állandó tételeit (Kyrie,

Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) zenei sorozatba foglalva dolgozzák föl, időnként találkozunk egy-

egy tétel önálló megzenésítésével. Ilyen
kompozíció Vivaldi „Gloria” című, énekes szólistákra, vegyeskarra és zenekarra írt kis-oratóriuma, melyet szombaton este hallhatott a gödöllői közönség. A mű tolmácsolásában Somogyi
Eszter és Heim Mercedes szólóénekes működtek közre, vezényelt
bj
Ménesi Gergely.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

DECEMBER 1-23.:

Karácsonyi kiállítás és
vásár a gödöllői kortárs
művészek alkotásaiból
GÖDÖLLŐ MONOGRÁFIA 2.
KÖTET (1867-1945)
Mustra a készülő
tanulmánykötetből
Előadások a Gödöllői Városi
Múzeumban
DECEMBER 2.
CSÜTÖRTÖK, 17 ÓRA:
Gaálné dr. Merva Mária
irodalomtörténész, igazgató:
Gödöllő művelődéstörténete
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai

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
November 30. kedd 18.00
A rézfúvós tanszak hangversenye
(Botrágyi Károly, Ella Attila és Lázár
Attila növendékei)
December 1. szerda 17.00
Gordos Éva (fuvola) növendékeinek
hangversenye
December 3. péntek 17.00
Illésy Orsolya (fuvola) növendékeinek hangversenye
December 4. szombat 11.00
Béres Ágota (hegedű) 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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Kórusok a Szentháromság Templomban

Erzsébet királyné vers- és prózamondó verseny

Tisztelgés Erkel Ferenc emléke előtt

Erős mezőnyben

Erkel Ferencre, a Himnusz zeneszerzőjére, a magyar nemzeti opera megteremtőjére emlékeztek a gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola diákjai és
tanárai, születésének 200. évfordulója alkalmából a november 11-19. között megtartott
kulturális rendezvényekkel.
A sorozat november 19-én, a Szentháromság Templomban ért véget,
ahol kórusok léptek fel. A Városi Vegyeskart Pechan Kornél, a Cavaletta
Városi Leánykart Márton Danku
István, az Erkel iskola énekkarait
Sándor Lívia, Somogyiné Kovács
Andrea és Tóth Edit vezényelték.
A műsorban több Erkel mű csendült
fel, így például Bánk áriájának kórusváltozata, s hallhattuk Kodály Zol-

tántól az Esti dalt is.
A résztvevőket köszöntő Putz
Norbert igazgató felidézte az ünnepségsorozat eseményeit, melyek iránt a
város lakói is érdeklődtek. Hozzátette: nevelőmunkájuk megbecsülését
a zárónapon pedig az jelzi, hogy a város kórusai lépnek fel együtt az iskola
kórusaival.

Pelyhe József önkormányzati képviselő (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) – aki
maga is Erkeles diák volt –,
a város nevében mondott
köszönetet a pedagógusoknak a gyermekek fejlesztéséért, közösségeik erősítéséért tett fáradozásukért.
Nagyra értékelte, hogy a
pár nappal ezelőtti nyitó
ünnepségen, az Erzsébet
királyné szállodában együtt táncolták
Erkel Palotását diákok, tanárok és
szülők. Erre az együttműködésre van
szükség a továbbiakban is annak érdekében, hogy az iskola előtt álló feladatoknak meg tudjanak felelni.
A szép műsor a kórusok közös
éneklésével zárult.
Kép és szöveg: it

Hamarosan testvérvárosi diákcserék indulhatnak

Gödöllői egyetemisták Valdemoróban
A gödöllői Szent István Egyetem nyolc hallgatója, akik jelenleg a madridi Politechnikai
Egyetemen tanulnak az Erasmus-program keretében, meglátogatták Gödöllő testvérvárosát, Valdemorót Batalla Carmen, az egyetemi kampusz
nemzetközi kapcsolatai bizottságának tagja, továbbá José
Luis López, a mezőgazdasági
közgazdaságtan tanára kíséretében.
A diákok Lourdes Almendrossal, a
város örökségi osztályának felelősével meglátogatták Valdemoro legfontosabb látnivalóit (Klarisszák kolostora, Nuestra Senora de la Assunción
Templom, Fuente de La Villa és a régi
mosoda, Lavadero és az Alkotmány
tér), majd a városlátogatás után José
Miguel Moreno, Valdemoro polgár-

mestere szívélyes fogadásban részesítette őket. Beszélgettek a Gödöllő és
Valdemoro közötti testvérvárosi
egyezségről és minden közös kezdeményezésről.
Valdemoró polgármestere a következőket mondta el: Igazán büszke vagyok a testvérvárosi egyezményre.
Örülök, hogy a
Juan Prado kiállítás, ami jelen pillanatban a kastélyban látható, sikeres, és bizonyos
vagyok
abban,
hogy az ilyen jellegű cseréket folytatni fogjuk még
valdemorói és gödöllői diákokkal
is.

Pályázatot nyert a Török Ignác Gimnázium

Emlékgyűjtés
Audiovizuális emlékgyűjtés Gödöllőn és környékén címmel pályázatot nyert a Török Ignác Gimnázium. Arra kapott lehetőséget,
hogy diákjai ötven, egyenként húsz-negyven perces történeti,
életút videointerjút készítsenek olyan emberekkel, akiknek pályája, életének eseményei tanulságul szolgálhatnak számukra,
de mások számára is, hiszen a filmek majd a Terror Háza múzeumba kerülnek.

A találkozót José Luis López tanár
szervezte, aki az elmúlt húsz évben
több konferenciát is tartott a Szent
István Egyetemmel közösen.
Legutóbbi itt tartózkodása idején
Sándorné Pálfalvy Beáta, a Szent
István Egyetem nemzetközi kapcsolatok titkársága vezetőjének kíséretében tekintette meg a Valdemoró a nyitott kapu festménykiállítást a kastélyban. Ekkor határozta el, hogy a madridi egyetemen tanuló gödöllői
diákokkal ellátogat Gödöllő testvérvárosába.
A polgármester és az egyetemi
delegáció megajándékozták egymást:
Valdermoról a diákok fotókönyvet
kaptak, míg a polgármester könyveket, könyvjelzőket kapott.
Nuria Martín-pts
Fotók:Cristina Carralón

képzik a feladatra, megfelelő technikai eszközöket, megfelelő körülményeket biztosítanak.
Pekár István, a Szent István
Stúdió vezetője a Duna Televízióban
és más médiumokban szerzett tapasztalatai alapján is a filmkészítés, a riporteri mesterség titkaiba avatta be a
jelenlevő diákokat.
Megnézhettünk egy már elkészült
filmet, melyben Halászné Várady Ildikót, az iskola már nyugdíjas tanárát

(folytatás az 1. oldalról)
Az előzetes válogatások után negyvenhárom gyermek, fiatal szerepelt,
lépett fel a kastély dísztermében elhelyezett dobogóra. Az otthont adó intézmény részéről Papházi János muzeológus, a zsűri egyik tagja üdvözölte a megjelenteket. Az eseményt
Pintér Zoltán alpolgármester nyitotta meg.

forrósodott a hangulat, egyre nagyobb meglepetések érték a kiváló
teljesítményeket látva, hallva a közönséget. Majd a zsűri, melynek a
már említetteken kívül tagja volt Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
igazgatója, Buka Enikő, a Frédéric
Chopin Zeneiskola igazgatóhelyettese és Módy Csenge, a Gödöllői Református Líceum tanulója, minden
eddiginél hosszabb ideig
tanácskozott.
Végre megszületett az
eredmény, megtudhattuk, kik értek el helyezéseket.

A Megzenésített versek
kategóriában 1. a Cibri
énekegyüttes, 2. Székelyhidi Zsófia, 3. Gecse
Júlia.
Pécsi Ildikó és Fülöp Attiláné
A Vers- és prózamondás
Pécsi Ildikó már hagyományosan kategóriában a 10-12 évesek közül 1.
aranymedált adott át egy szervezőnek Lukács Lilla Réka, 2. Csiki Áron, 3.
és egy szponzornak. A jutalmazottak Földvári Ármin.
ezúttal Kaján Marianna, a kastély
A 13-15 évesek közül 1. Szelba
muzeológusa és a Plastexpressz Kft. Szabolcs, 2. Hidi Norbert, 3. Délettek. Pécsi Ildikót is meglepték: kány József.
Szlávik Jánosné, a Gödöllői Királyi
A 16-20 éves korosztályban két 1.
díjat is kiadtak, akik kapták: Georgita Máté és Varga Zoltán. 2. helyezett lett Tóth Benedek Ernő.
Még számos különdíjat is kiosztottak. Voltak szponzorok, akik maguk nyújtották át az ajándékukat annak, aki a tetszésüket leginkább
megnyerte.
A Szekeres Erzsébet textilművész által felajánlott ajándékot, saját
művét a felkészítők közül kiválaszSzlávik Jánosné és Lukács Lilla Réka tott Ivókné Szajkó Ottília, a PreKastély Barátainak Egyesülete elnö- montrei Szent Norbert Gimnázium take azon okból is, hogy Gödöllő Város nára vehette át.
Díszpolgáraként először van jelen,
Végül Szlávik Jánosné búcsúzó
virággal köszöntötte.
szavaival zárult az izgalmakban bőS indulhatott a nemes vetélkedő. velkedő, tartalmas, szép verseny.
N. A.
Több órán át folyt, egyre inkább át-

Festmény avató az Erzsébet királyné szállodában
Erzsébet nap előestéjén adták át az
Erzsébet királyné szállodában azt a
festményt, amelyet Kállai Henrik
készített a ma is sokak által csak Sisiként emlegetett királynéról. A kép
a szálloda recepciójánál fogadja a
vendégeket. Az alkotó elmondta,
nem egy hagyományos Sisi ábrázolásra törekedett, inkább egyfajta látomást kívánt a vászonra vinni.
Kép és szöveg: jb

Felöltöztetik a Testőrlaktanyát

Ideiglenes takarás

Az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósíthatják meg terveiket.
A projekt megnyitó rendezvényére november
18-án, csütörtökön került sor az iskolában. Üdvözölte a kezdeményezést Pintér Zoltán alpolgármester,
megemlékezett róla, hogy ő is a Török Ignác
Gimnázium tanulója volt, s annál
inkább tehette ezt, mert hajdani
tanárai közül többen ott ültek a teremben.

Fábián Bertalan igazgató a projekt
tartalmáról beszélt, arról, milyen sokrétű munkát kell folytatniuk, hogy
eleget tehessenek a kívánalmaknak. A
pedagógusokat, diákokat egyaránt

kérdezték pályájáról, a pályáját kísérő
körülményekről. Sokat megtudhattak
tőle iskolájuk múltjáról, hagyományairól.
N. A.

A város központjában, a kastély közvetlen szomszédságában lévő épületet ez év
szeptemberében, hosszas előkészületek után vásárolta meg a város. Az egykor a
jószágigazgatónak, majd a várkapitánynak később pedig a kormányzói testőrségnek
helyet adó épület rendkívül rossz műszaki állapotban van, mivel annak korábbi tulajdonosa a műemléki felújítására az ingatlan tulajdonjogának 1996-ban történt
megszerzése óta nem kerített sort. Az épület megfelelő felújítására, esetleg újraépítésére az önkormányzatnak csak a tulajdonjog megszerzésével nyílt lehetősége. Az
önkormányzat nettó 75 millió forintért vásárolta meg az ingatlant, amit a későbbiekben kulturális célokra hasznosítanak.
A következő napokban az épület új köntöst kap, rövidesen felhelyezik ugyanis rá a
felújítást jelző takarót, ami a következő hónapokban, a renoválás megkezdéséig borítja majd.

2010. november 24.
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Élő–Világ
karhatjuk éjszakára ahogy a
paprika- és paradicsomtöveket
is.
5. A diót nem szabad erősen
bottal verni a szedésnél, mert
ezzel megsérthetjük a termőrügyeket. A
zöld burkúakat, ha egy csomóba hordva
néhány napig füllesztjük, akkor könynyebb dolgunk lesz a leválasztásukkal.
Tisztítás után néhány hétig még szárítsuk kiterítve, mielőtt zsákba tesszük.
6. A fák körül nemcsak a törzs közvetlen
környékét, hanem az egész koronacsurgót szerves- és műtrágyázzuk meg. A
nagyobbak 1-2 kg, a kisebbek mintegy
fél kg foszfor és kálium műtrágyát kaphatnak. (Nitrogént csak tavasszal ad-

hez elkészíteni az emelt ágyásokat.
Emelt ágyások készítése:
A jobb eredmény érdekében sok kertész használ emelt ágyásokat a következőképp:
1. Jelöljön ki egy 1 méter széles
ágyást, a hosszát a kívántra hagyva.
2. Ássa fel az ágyást legalább két ásófejnyi mélységbe, és keverje a földet
komposzttal (2/3-1/3 arányban). A talaj feltörés után könnyebbé válik, tehát visszahelyezéskor már magasabb
lesz. Egyszer forgassa át a talajt, majd
tegyen rá komposztot. Ez melegíti és
táplálja is a földet.
3. Amikor tavasszal eljön az ültetés
ideje, egyszerűen csak gereblyézze át
a durva részeket. Az elkéTávolítsunk el minden elhalt, beteg részt a
szített emelt ágyást tavasszal
növényeinkről
ásóval csak át kell forgatni.
4. Kerítse el egy 15-30 cm-es
fadeszkával.
5. A virágokat, vagy zöldségeket úgy kell elültetni, hogy
minél közelebb legyenek egymáshoz. Ezzel speciális mikroklímát alakítanak ki maguknak, ahol a gyomok is nehezebben élnek meg. Az emelt
ágyás oxigéndúsabb a laza
szerkezete miatt, valamint
elősegíti a gyökerek növekedését is.

szánt részt egy ösvénnyel. Telepítsünk talajtakarót, vagy látványos évelőket a központi részünk köré.
Válasszunk ehhez olyan növényeket,
melyek jól megélnek a mi vidékünkön
is, figyelembe véve a talaj minőségét és
a rendelkezésre álló napfény viszonyokat. Ültessünk illatozó virágokat, például keleti liliomot, íriszt, nárciszféléket, melyek különböző időszakokban
virágzanak majd.
A titkos kert nem lenne teljes, ha nem
volna benne egy búvóhely számunkra.

Nem csak kertészeknek...

Titkos kertünk kialakítása

Télikert

A kertészkedés ajándék vagy betegség, legalábbis kinek mi. Szabad folyást enged kreativitásunknak, és a saját kezű ásás, a szellő
és a rózsák illata nagyszerűen levezeti a napi stresszt.

Még mindig szép és színes a
kert, de érezhető az álom közeledte. Ilyenkor a legjobb a kerti
munka, mert nincs tikkasztó hőség, folytonos esőzés, csak a
munka sok, amit még el kell végeznünk a tél beállta előtt. Le
kell szüretelni és el kell tenni a
gyümölcsöket, fel kell készíteni
a talajt, a gyepet, és nem árt átgondolni azt sem, hogy min kellene majd tavasszal változtatni a
kertünkben...
Fontos kerti teendők a tél beállta előtt
Először is, adjunk magunknak egy kis
időt és gondoljuk végig: Mi a teendőnk
tél előtt a kertben? Mit kellene jövőre
másképp ültetni, másként csinálni, hogy
még szebb és jobb legyen? Melyik növény nem érezte jól magát a helyén?
Szeretnénk-e új színeket, fajtákat a virágoskertünkbe? A Gyümölcsök és zöldségek megfelelően voltak-e öntözve?
Hová helyezzük a növényeket, virághagymákat, télire?
És a kintieket hogyan óvhatjuk
meg télen?
1. A legjobb módszer a növények hidegvédelmére, ha kókuszrostból, zsákvászonból készítünk védőréteget a ládák, cserepek köré – a legjobb persze
már eleve olyan ládákat és cserepeket
használni, amelyek jól bírják a téli mínuszokat. A kiürült balkonládákat egy
kis ötletességgel a téli hónapokra is
hasznossá tehetjük ha például galambbegysalátát (Valerianella locusta) termesztünk benne, így még friss salátánk
is lehet a télen. De széppé is varázsolhatjuk, ha például örökzöld ágakat, száraz terméseket helyezünk el bennük. Erre kiváló a tiszafa, fenyő, tuja, magyal,
vagy a csipkebogyó.
2. Gondoskodjunk róla, hogy a még virágzó növények – dáliák, krizantémok –
talaja folyamatosan elég nedves legyen,
viszont próbáljuk úgy öntözni, hogy a
leveleket ne érje víz. A dáliákat kéthetente tápozzuk. Szedjük ki a korán virágzó kardvirágok hagymáit, és szellős,
száraz helyen alaposan szárítsuk ki őket.
3. Az őszi káposztaféléken a hernyók ellen védekezzünk.
4. A leandert és más fagyérzékeny növényünket permetezzük le, mielőtt teleltetni visszük. Elég akkor bevinni őket,
amikor már komolyabb talajmenti fagyok várhatók, de addig is készítsük elő
a teleltetőhelyet. Addig fóliával is leta-

junk!) Ezután feláshatjuk. Nagyon jó ha
trágyával, komposzttal is takarjuk.
7. Szaporíthatunk sokféle évelőt és a
szaporításra kevésbé igényes cserjét
dugványozással, de gyökérsarjaikról
szaporíthatjuk például a boglárkacserjét,
a mogyorót, a birset. Hideget tűrő növények még: a közönséges boróka, a törpe
selyemfenyő, a törpe cukorsüvegfenyő,
a kecskerágó, a törpetuja, a japán hamisciprus, a lucfenyő, a bukszus, az alacsony tiszafafajták, a borostyán.
8. Metsszük meg a növényeket még a
fagyok beállta előtt. A cél az,
hogy még kis napfényt engedjünk a növényhez és eltávolítsuk az elhalt vagy beteg ágakat, részeket. Amennyiben át
kell ültetni egy fát a kertben,
akkor fogjunk neki bátran. Az
őszi napok kiválóan alkalmasak az örökzöldek telepítésére
is. A telepítés után a fák és bokrok alját terítsük be mulcsréteggel.
9. Ideje feltölteni a fáskamránkat, ha van kandallónk,
vagy fával tüzelünk.
10. Érdemes a tavaszi ültetés-

10+1: A gyep ápolása is nagyon fontos.
– A talaj vízáteresztő képességét javítja, ha vasvillával
alaposan végigszurkáljuk.
Most van itt az ideje, hogy a talajt egy
kis táplálékhoz juttassuk. A komposzt
erre a legalkalmasabb. A növények eltávolítása után, ha maradtak üres területek a kertben, vessünk rá egy kis
talajtakarót, ami megakadályozza a
gyomok felszaporodását, és extra humuszt is ad a földnek a téli fagyok
után.
– Október végéig, november közepéig még nyugodtan füvesíthetünk,
ha nem lesz túl hideg, és október vépts
géig nyírhatjuk is.
Távolítsuk el a lehullott leveleket

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

Novemberi tavasz

Sok odúban még mindig költenek széncinegék, és nem reménytelen, hogy a fészekaljak kirepüljenek – mondta az InfoRádiónak a Magyar Madártani Egyesület (MME) munkatársa. A fiókáknak
akkor van esélyük a túlélésre, ha a hideg
beköszöntekor már tollasak; ilyenkor az
emésztőrendszerük már elég fejlett ahhoz, hogy a madáretetőkből származó
állati fehérjében dús táplálékot – cinkegolyót, kacsahájat, szalonnát – meg
tudják emészteni.
Ha a madárbarátok a várhatóan hamarosan beköszöntő hidegben esetleg még
fejletlen fiókákra bukkannak egy-egy
odúban, bátran vegyék ki őket és etessék négy-öt napon át. Ha röpképessé
válnak, a madarak elengedhetők – tette

hozzá Orbán Zoltán. Az MME október
végén kirepült kormoránfiókákról is kapott bejelentést. Ezek számára nem
okoz gondot a késés, hiszen halakkal táplálkoznak, abból pedig egészen addig
van utánpótlás, amíg be nem fagynak a
vizek.
A szokatlan melegben a balkáni gerlék
is újra költenek, azok fiókái azonban
előnyben vannak, hiszen nem az egyre
kisebb számban előforduló rovarokkal,
hanem magokkal táplálkoznak – magyarázta Orbán Zoltán.
A madártani egyesület munkatársa arról

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

A titkos kert remek projekt, amin dolgozhatunk. Megteremthetjük saját kis
rejtekhelyünket, falakat építhetünk
bokrokból és növényekből, és ágyásokat készíthetünk.
A titkos kertnek zártnak kell lennie. Ezt
nagyon olcsón megoldhatjuk fagyalsövény, örökzöld orbáncfű vagy más
gyorsan növő bokor segítségével, amit
tetszés szerint választhatunk. Titkos
kertünk tervezésekor vegyük figyelembe az ültetendő növények magasságát,
és azt, hogy mennyire terjednek majd
el, amikor kifejlődnek. Kis birodalmunkat könnyen túlültethetjük, ami jobban
hasonlít majd egy dzsungelre, mintsem
egy kertre.
Készítsünk egy bejáratot a kerthez. Ez
állhat két állvány között egy kapuból,
vagy boltívből, de lehet csak egy nyílás
a bokrok között. A bejárat lehet egy
olyan figyelemfelkető rész, ami az érdeklődő tekinteteket szelíden hívogatja,
de lehet egy olyan homályos és titokzatos nyílás is, amin épp csak be lehet
csúszni. Tartsuk szem előtt a szükséges
gondozási feltételeket is, melyet a tervünk maga után von.
Ha meg akarjuk művelni a kertet, a bejáratnak elég szélesnek kell lennie ahhoz,
hogy kényelmesen beférjünk a felszereléssel együtt. Nagyon szép hatást kelthet a bokrokra felfutó szőlő. Végigvezethetjük a virágzó indákat a bejárat mentén, finoman ráfonva őket a bokrok
ágaira. Kerüljük a rózsaféléket, mert
azok megsebesíthetnek áthaladáskor. A
klemátisz, a kínai tatáriszalag, és a trombitafolyondár olcsó és jó választás lehet.
Kertünkben szükség van egy központi
részre. Ez lehet egy kút, egy szobor, egy
madárfürdő vagy akár egy egyedi telepítésű növény, például a síró cseresznye,
vagy a dísz-szilvafa. Kössük össze a bejáratot és a figyelem középpontjába

Helyezzünk el egy állványokra rögzített
függőágyat, egy díszes kerti asztalt és
padot, egy sarokba. Úgy gondoljunk rá,
mint a saját kis menedékünkre. Egy másik remek ötlet egy meditációs hely létrehozása, szépen elgereblyélt homokos
területen. Tegyünk füstölőpálcákat, vagy
készítsünk gyertyatartót kövekből, uszadékfából, színes üvegből. Egy fából készült padlózat hálóval vagy vászonnal
árnyékolva jó ülőhelyként szolgál. A fák
ágaira helyezett szélcsengők sajátos zenei tónust kölcsönöznek a helynek.
A bambuszharangoknak csodálatos,
szelíd hangjuk van. Néhány nagy, sima
követ elszórtan helyezzünk el a kertünkben olyan pozitív kifejezésekkel, mint
béke, szeretet, lélegzet, és emlékezés.
Olyan szavakat válasszunk, melyek sokat jelentenek nekünk, ezeket fessük a
kövekre. Szép hatást keltenek a bokrok
ágaira függesztett prizmák is, melyek
csillognak a nap folyamán, és húzzunk
ki világító fűzéreket, hogy fényt áraszszanak éjszaka. Az a legfontosabb, hogy
ez a MI különleges titkos kertünk legyen, és ezért nincs olyan, hogy jó vagy
rossz. Kis birodalmunk lehet ijesztő, hagyományos, rusztikus, vagy eklektikus,
a lényeg, hogy díszítsük személyipts
ségünknek megfelelően.

Gazdit keresünk!

A madarak sem tudják, tél jön-e vagy tavasz
A szokatlanul meleg késő őszi
időjárás megzavarta a madarak
bioritmusát, több faj nemrég költötte ki a fiókáit – mondta az InfoRádiónak a Magyar Madártani
Egyesület munkatársa. Orbán
Zoltán szerint a fészekaljaknak
van esélyük a túlélésre.

Hogyan alkossuk meg titkos kertünket?

Kaukázusi: Kaukázusi kan, okos, barátságos, ápolt, a Dózsa György úton
találták, várjuk a gazdája jelentkezését

is beszámolt, hogy szokatlanul aktívak a
fali gyíkok is, amelyek ilyenkor általában már telelőhelyre vonulnak, ahonnan
csak tavasszal, március végén, április
elején másznak elő.
pts
Találtunk
egy fajtatiszta palotapincsi kutyust, aki
várja szerető régi vagy új gazdájának
a jelentkezését az alábbi telefonszámon: 20-579-28-93.

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

Méry és Herkules: egy szuka és egy
kan kölyök

Báró: 2 éves, barna szuka

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
November 27-28.:

dr. Pénzes János
Tel.: 06-30-9531241
Szada, Ipari park.
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Választás

Felhívás – Közmeghallgatás
Tisztelt Polgárok!
Gödöllő Város képviselő-testüle

2010. november 25-én (csütörtökön) 18 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart
AZ ÜLÉS HELYE: Városháza földszinti nagyterme
N A P I R E N D:
1. Tájékoztató az Uniós Elnökségből adódóan Gödöllő várost érintő eseményekről, teendőkről
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek képviselőit, hogy a témával
kapcsolatos közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
A témát követően mód van más témához kapcsolódó közérdekű kérdések és javaslatok elhangzására is.
Gödöllő, 2010. november 19.
Tisztelettel: Dr. Gémesi György

Meghívó
A Nagycsaládosok
Gödöllői Csoportjának
megalakuló összejövetelére

2010.
december 2-án,
17.30-ra
a Városháza földszinti
nagytermébe.

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

Szeretettel várunk mindenkit,
aki a család értékeit fontosnak tartja, és szeretné azt
közösségben is megélni.

Információ:
Dr. Kiss Katalin
(+36-20/388-4953)

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

Városi Piac
Karácsonyi vásár
December 1-től 24-ig
a felújított piac galérián rendezzük
meg a hagyományos
karácsonyi vásárt.

Várjuk az érdeklődők jelentkezését
a 06-30-503-0777-es
telefonszámon.

Seres József kiállítás
A vadak élete címmel nyílik kiállítás
Seres József festőművész
munkáiból

NOVEMBER 26-ÁN, 17 ÓRAKOR.
Helyszín:
Gödöllő, Páter Károly u. 1., Gödöllői
Kollégiumok B épülete
A kiállítást megnyitja:
dr. Csányi Sándor dékán

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 22-28-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
November 29-dec. 5-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.

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.

Kéklámpás modellek a városháza galériájában
Nyolcvan autómodellt csodálhatnak meg az érdeklődők november 25-26-án
a városháza földszinti galériájában.

A kiállításon a világ különböző rendőrségi és mentőautóinak kicsinyített
másai mellett a rendőrségi és honvédségi ruhákat és katonai témájú könyveket is láthatnak majd az érdeklődők.

2010. november 24.

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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Atlétika – Az év legjobbjait ünnepelték

Labdarúgás – A sereghajtóval sem bírt a Gödöllő

Deák Nagy Marcell a legjobb Szezonzáró vereség Hévízgyörkön
Az év legjobbjait ünnepelte az elmúlt hétvégén az magyar atléta
sport. Gödöllői érdekeltsége is volt a díjátadó gálának, ugyanis
Deák Nagy Marcellt választották meg a 2010-es év legjobb junior
atlétájának. Benkő Ákos tanítványa nem érdemtelenül kapta az elismerést, hiszen ebben az évben több versenyein is a legjobb tudott lenni, míg a junior világbajnokságon vb másodikként ünnepelte a magyar atléta sportág. A 400 méter specialistája és edzője joggal lehet tehát büszke az elismerésre és ezúton gratulálunk
a sportolónak és Mesterének, és további sikereket és jó egészséget kívánunk mindkettőjüknek!

2010. junior atlétája
(középen)

Deák Nagy Marcell (jobbra), és edzője Benkő Ákos

Vívás – Kard versenyek

Helyt álltak a gödöllőiek
Remekül szerepeltek a gödöllői vívók az elmúlt versenyeken. Az utánpótlás korosztályos viadalokon hét döntős versenyzője is akadt a GEAC-nak,
míg a felnőtt vidék bajnokságról is hoztak érmeket, valamint
a szófiai nemzetközi kadet versenyen is harmadik helyezést
ért el a csapatban a Gödöllő.
Sárváron kerültek megrendezésre
az U13-as, az U14-es és az U15-ös
korosztályú kardversenyek. A legkissebb korosztályban Kurucz Balázs
tanítványa, Csordás Lilla ért el 7. helyezést 28 főből, míg a fiúknál 46 főből 5. helyen zárt Morvai Ákos. Az
U14-es korosztályban 2. lett Holló
Áron, 3. Matuz Márk és 5. Morvai

Ákos. Az egy évvel idősebbeknél is
volt két döntősünk: 3. helyen zárt Gémesi Huba, míg 6. lett Bancsics Máté. A fiúk edzője Bokor Gergely.
November első hétvégéjén, Szolnokon rendezték meg a felnőtt vidék
bajnokságot, amin 30 fő közül Csjernyik János 3. helyen végzett, a lányoknál ennél szerényebb mezőnyben 7. helyen fejezte be a versenyt
Mészáros Kornália.
November 13-14-én a GEAC két
reménysége: Gémesi Huba és Bancsics Máté, Bulgária fővárosában,
Szófiában vett részt egy kadet európai
körversenyen. Mindketten a legjobb
32 között estek ki, de a csapatversenyen két fővel kiegészülve, 12 csapatból a 3. helyen végeztek.
-zs-

Kézilabda – Férfi és női sikerek

Dobogón a gödöllőiek
NB II. keleti csoport: Gödöllői KC –
Gyömrő 35:28 (ifi: 38:16); Gyöngyös
II. – GKC 26:32 (26:25); GKC – Dabas
37:27 (47:30); Salgótarján – GKC
31:37 (31:26)
Megyei A csoport, nők: Gödöllői KSC
– Budakalász 36:14; Mogyoród –

GKSC 12:39; GKSC – Jászárokszállás
38:26; Salgótarján – GKSC 21:26
Megyei B csoport, férfiak: Sárkányok
KSE – Gödöllői SK 35:26; GSK – Mogyoród II. 23:38; GSK – Taksony 30:30;
Aranyszarvas SE – GSK 25:26
-li-

Az elmúlt hétvégén az őszi utolsó
fordulót rendezték a Pest megyei
labdarúgó bajnokság első osztályában. A Gödöllői SK a sereghajtó Hévízgyörk vendége volt. Sajnos, az utóbbi hetekben mutatott
lélektelen és széteső játék jellemezte a gödöllőiek játékát, aminek végül 2–1-es vereség lett az
eredménye. Az ifjúsági együttes
ellenben sikerrel vette az ősz
utolsó meccsét és sima, 4–0-ás
győzelmével remekül zárta a bajnokság első felét.
A GSK felnőtt csapata a 12. helyről
várja majd a tavaszi folytatást. Az őszi
mérleg: 15 pont (4 győzelem, 3 döntetlen és 8 vereség), 24 rúgott és 37 kapott
gól. A házi góllövő listát toronymagasan
Lovrencsics Balázs nyerte, aki 13 találatával nem csak a csapattársaival szemben vezet, de a bajnokság gólvadászainak listáját is vezeti. Kővári Péter
négy góllal a második lett a házi versenyben, míg a képzeletbeli dobogó 3.
fokán Nagy Roland áll két góllal.
Az U19-es gárda a dobogó harmadik
helyről várhatja majd a tavaszt. Sztriskó

István csapata 34 pontot gyűjtött (10
győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség a
mérleg), 80 góllal terhelték ellenfeleik
kapuját, míg 21-szer kapitulált a gödöllői védelem. Az ifisták házi gólpárbaját
Koczeth Zsolt nyerte 13 góllal, ami az
őszi góllövő listán is az előkelő, második helyet jelenti a játékosnak. A házi
góllövő listán Bercze Tamás 12 góllal a
második, míg Czuczor Attila 6 találattal a 3. helyen áll fél távkor.
A góllövő listát és az őszi mérkőzések eredményeit, valamint a bajnoki tabellákat az adatbank.mlsz.hu oldalon
megtalálja minden érdeklődő.
Pest megyei I. osztály, 15. forduló
Hévízgyörk – Gödöllői SK 2–1 (1–0)
Gól: Lovrencsics Balázs
Pest megyei I. osztály U19, 15. forduló
Hévízgyörk – Gödöllői SK 0–4 (0–2)
Gól: Koczeth Zsolt, Veszely Károly,
Rigó Ábel, Tóth Bence
Megyei I/B osztály – Zárásként
hetes
A GEAC az őszi utolsó játéknapon a
listavezető Verőce vendége volt. Nem
sikerült túl jól Nagy Béla tanítványai-

nak a vendégjáték, ugyanis nagyarányú,
7–1-es vereségbe szaladtak bele az
„egyetemisták”. A Gödöllői EAC csapatára még egy elmaradt mérkőzés vár
november 28-án, amikor is Mogyoródra
látogat a csapat. A GEAC 16 ponttal a
13. helyen áll.
Pest megyei I/B osztály, 15. forduló
Verőce – GEAC 7–1 (3–0)
Gól: Angyal Zoltán
Utánpótlás – Egy siker a hétvégén
NB II., U17 közép C csoport, 15.
forduló
Jászberény – Gödöllői SK 4–1 (2–1)
Gól: Somogyi Levente
NB II., U15 közép A csoport, 15.
forduló
Felcsút PFLA – Gödöllői SK 2–1
(1–0) Gól: Árvai Bence
NB II., U13 közép A csoport, 15.
forduló
Felcsút PFLA – Gödöllői SK 8–0
(4–0)
Pest megyei U16, gödöllői körzet
13. forduló: Kerepes – Gödöllői SK
U15 B 3–1 (0–0) Gól: Gyenes Zsolt
Pest megyei U13 ¾ pálya, 13. forduló: Gödöllői SK U12 – Fót 5–4
(3–0) Gól: Scherzinger Gábor (2),
Hegyi Tamás (2), Molnár Karsa
-ll-

Íjászat – Gödöllői sikerek Csákváron

Csikós testvérek az élen
November 14-én rendezték
meg Csákváron a Vértesi vadászíjász 3D-s versenyt, amelyen egy gödöllői testvérpár
diadalmaskodott két kategóriában. Csikós Gellért (Szent
Imre Ált. Isk.) mini, míg nővére, Csikós Gréta (Premontrei Szent. Norbert Gimnázi-

um) gyermek lány kategóriában szerezte meg az első helyezést, melyet oklevéllel és
plakettel jutalmaztak. Az idő
kedvezett a szabadban zajló,
vadállatokat mintázó céltáblák megtalálásához és az íjászathoz. Mindkét versenyző
vadászreflex íjjal lőtt.
-ll-

Röplabda – Rapszodikus teljesítmény

Nem megy a „nagyok” ellen
Továbbra sem megy a riválisok
ellen az idén a TEVA-Gödöllői RC
női röplbada csapatának. Az extraliga 9. játéknapján ugyan simán verte az UTE csapatát hazai
pályán Deme Gábor együttese
(3:1), de a következő fordulóban
már nem bírt a BSE-FCSM csapatával, akiktől 3:0-ra kaptak ki a
mieink.
Az Újpest elleni hazai találkozón nehezen indultak be a lányok. Az első szett
a vártnál szorosabb lett és egy szettet hozott is a vendégcsapat, összességében
azért megérdemelten maradt itthon a
győzelem. A 10. fordulóban a BSE otthonába látogatott a TEVA-GRC. Összefoglalva: továbbra sem megy a riválisok
ellen az idén. Az igen hullámzó teljesítményt nyújtó mieink produkcióját az

edző, Deme Gábor foglalta össze értékelésében: „A mai mérkőzésért elnézést
kell kérnünk a röplabdaszerető emberektől. Ma egy serdülőcsapat is megvert
volna minket. Továbbra sem értem, miért van az, hogy Jó volt a gödöllői sánc
egy jó mérkőzést
mindig egy enynyire gyenge követ.”
Extraliga, nők,
alapszakasz, 9.
forduló
TEVA-Gödöllői
RC – Újpesti TE
3:1 (23, 16, –22,
18)
Extraliga, nők,
alapszakasz, 10.
forduló

Kispáylás foci – Több 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 focikupára három kategóriában lehet nevezni: Felnőtt női, Felnőtt férfi, valamint. 35 év feletti kategóriákban. A
nevezési határidő: december 01. (szerda), nevezési díj: 20.000 Ft/csapat

Részleteket: www.sevo.hu
Sátor Liga – Rajt: December
második hetében
December 10-én rajtol az idei Sátor
Liga, kispályás labdarúgó bajnokság,
amelyre szintén lehet nevezni a
+36/70-60-44-393-as telefonszámon
lehet.

BSE-FCSM – TEVA-Gödöllői RC 3:0
(18, 19, 11)
Következik:
December 1., szerda: Magyar Kupa, 18
óra egyetemi sportcsarnok: TEVA-GRC
– VESC
December 5., vasárnap: Extraliga 11.
forduló, 18 óra egyetemi sportcsarnok:
TEVA-GRC – Vasas
-lt-

Focizz velünk és legyél Te is
tagja a Gödöllői Bikák
Sport Klub nagy családjának!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó szakosztálya várja 5-16 éves
kor közötti, focizni vágyó gyerekek jelentkezését. Versenyző és nem versenyző korcsoportjainknak kimagasló
szakmai munkát, versenyzési lehetőséget, az egyesület bázisául szolgáló
Táncsics Mihály úti sporttelepen kultúrált körülményeket, valamint partnerkapcsolataink révén előrelépést
biztosítunk. Focizz velünk és legyél
részese annak a miliőnek, amit már
több száz gyermek megtapasztalhatott
és nap, mint
nap újra átél.
Érdeklődni:
+36/70-60-44388!
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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!

*Kertvárosban panorámás 110nm-es családi ház eladó
26,5MFt 20-9447025
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt
20-9447025

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

*Eladó panorámás széles 1800m2 építési telek 30% beépíthetőséggel Gödöllőn. Iá.:14,9MFt 20-9447025
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
*„Nem múlnak ők el, akik a szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, évek; ők itt maradnak bennünk csöndesen!”
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik GYÖRFI FERENC – férj, apa és nagypapa – temetésén részt vettek, osztoztak fájdalmunkban, Győrfi család
INGATLAN
*Őrbottyán külterületén lótartásra és lakóház építésére

*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

alkalmas 2 Ha földterület eladó. 850 Ft/nm2.
tel.:70/7015617

*Kistarcsán 115m2-es, nappali +négy szobás, garázzsal
rendelkező ikerházi lakások eladók! Kulcsrakész Iár:25.5Mft
(20) 539-1988

*Egyetem téren parkra néző, erkélyes első emeleti 43nmes 1,5szobás lakás saját tárolóval eladó Iá.10,9MFt 207722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllőn Szőlő u.-ban felújított két és fél szobás, erkélyes,
2em-i lakás eladó! Iár:15.5Mft. 20-539-1988

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

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94

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

*János utcában 3szobás 59 nm-es erkélyes, jó állapotú
konvektoros lakás eladó. Iár: 10,9MFt 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,
320nm-es telekkel rendelkező ikerház 22MFt 20-772-2429
*Erzsébet krt-on eladó műanyag ablakos, felújított lakás
7,3MFt 20-804-2102
*Gödöllőn igényes, új építésű egyszintes 3szoba +nappalis,
garázsos dryvit szigetelt családi ház 600nm-es telekkel
eladó Kulcsrakész iár:33,9 M Ft 20-772-2429
*Jó vétel! Gödöllőn új építésű részen 1370nm-es építési
telek bekerítve eladó.Iár:14MFt 20-772-2429
*Árcsökkenés! Garázs-összekötéses ikerház emelt szintű
szerkezet kész állapotban 17MFt 93nm nappali+3szoba 207722428
*Palotakerten 1 szobás, felújított lakás, alacsony rezsivel
7,5MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Ambrus közben 1+2félszobás 55nm-es tágas,
jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9MFt 20-772-2429
*Újépítésű ház Szadán 3szoba +nappalis 800nm-es telken
eladó Iár:21,9MFt 20-772-2429
*Szadán ’93-ban épült 3szoba +nappali, garázs családi ház
1350nm-es gyönyörű telken eladó Iá:17MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L.53. II. emeleti 2szobás, déli
fekvésű lakás park mellett, bútorral együtt is, jó tömbben!
Iár: 9,3MFt 20-8042102
*Nagyfenyvesben 3szoba +nappalis, étkezős felújított
cirkós ház eladó szuper áron költözés miatt. Iár: 19MFt 20772-2429
*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 208042102
*Készpénzes ügyfeleink részére keresünk eladó családi
házakat, lakásokat, telkeket Gödöllőn, és Szadán
WWW.GODOLLOIHAZ.HU Sápi Balázs 20-772-2429

*Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó 55m2-es, két szobás harmadik
emeleti lakás. Iár.10.5Mft 20-539-1988
*Gödöllőn egyedi fűtéssel rendelkező, 3-ik emeleti erkélyes
lakás, két szobával eladó! Iár:10.7Mft 20/539-1988
*Gödöllőn, Alvégben 90m2-es családi ház felújított belsővel,
826m2-es telken SÜRGŐSEN eladó! Iár: 21Mft! 20-539-1988
*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 Boncsokban 16 m utcafronti szélességű, 800
m2-es zártkert. Egy 12 m2 alapterületű, 2 helyiségből álló
típus faházzal. Iá: 3,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*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
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában 2 és 2+fél szobás lakások
eladók. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a központban teljesen felújított, 54 nm-es, 2
szobás (egyedi fűtésűvé alakított) erkélyes lakás 10,9 mFt
és mfsz-i 55 nm-es, 2 szobás 11,9 mFt ir. áron eladó. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*ÁRON ALUL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2
szobás, befejezés előtt álló, kétszintes ikerház-fél, 300 nmes telekrésszel eladó. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*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 a központban 34 nm-es, 1 szobás lakás 6,9 mFt
és 65 nm-es, 2 szobás (+ étkezős) lakás 10,5 mFt ir. áron
eladó. Érd: 28/411-086; 20/9194-870
*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
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*Gödöllőn a központtól néhány percnyire 120 nm
alapterületű (2 lakrésszé kialakított) 3 szobás, belül teljesen
felújított családi ház, 900 nm-es ősfákkal beültetett hangulatos telekkel. Iá: 30 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban, 170 nm lakóterű, 2 nappali + 3
szobás kifogástalan állapotú kétszintes családi ház, 1000
m2-es parkosított telekkel. Iá: 37 mFt. Érd.: 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
*ÁRON ALUL eladó Királytelepen 1063 nm-es telken épült,
jó állapotú 85 m2-es családi ház. 2 + fél szoba, konyha, kamra, tágas fürdőszoba wc-vel, közlekedő. Iá: 17,5 mFt. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros szélén, 780 m2-es telken épült, 80
m2-es 2,5 szobás családi ház. Iá: 16 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 780 m2-es építési
telkek 8 mFt ir. áron eladók. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*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 20/9194-870
*Gödöllőn az Irtványosban 1024 m2-es telek eladó. Iá: 1,4
mFt. Tel.: 06-20-919-4870
*Gödöllőn az Erzsébet park közelében 116 nm-es, 3 szobás
(+1 szobás különálló lakrész) polgári családi ház kis
telekrésszel. Iá: 18,9 mFt. +3620/9194-870
*Kérem ne olvassa el, Szent János utca téglaépítésű 2
emeleti, 57 m2-es, kétszobás, új thermoplán ablakokkal,
egyedi-mérőórás, konvektoros, gázfűtésű parkettás lakás.
iÁr:8,5MFt Major Zoltán +3670-7733222-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

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 !

*Gödöllő központjában családi okok miatt sürgősen eladó
egy 4. emeleti, 65 nm-es lakás. Felújításra szorul. Iá.: 10,3
mFt. Tel.: 30/2736-873.
*Gödöllőn 198 nm-es két generációnak is megfelelő 5,5
szobás dupla komfortos igényes családi ház, gyönyörű 1081
nm-es kerttel eladó! Iár: 63,9 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Kerepesen 3+1 félszobás 2005-ben épült klímás ikerház
eladó! 128nm-es, dupla komfortos, minőségi kivitelezésű
ház, 400 nm-es telekkel. Iár: 25,5 M.Ft. Tel.: 30-684-5516.
*Eladó 2-3 generációnak is alkalmas 246 nm-es, 3 szintes
családi ház 1000 nm-es telekkel Gödöllőn. Szintenként
fürdőszobával és konyhával. Ára: 27M Ft. Tel: 30-684-5516.
*Kerepesen 2,5 szobás, 2 fürdőszobás, 2 wc, amerikai
konyhás, ikerházfél 350 nm-es telekkel, garázzsal eladó. Az
ingatlan alsószintje kulcsra készen, a felsőszint szerkezetkészen kerül átadásra. Iár: 23MFt. Tel.: 30-684-5516.

*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

*Gödöllőn 1200 nm-es telken központ közeli, 300nm-es 2
generációs 7 szobás minőségi családi ház eladó. Az ingatlan
vállalkozásra is kiválóan alkalmas! Iár: 57,5 MFt. Tel.: 30684-5516. <http://holdingatlan.eu>

*Erzsébet park közeli ÚJ SORHÁZI lakások az a Harasztban,
Szent Imre u.-ban új építésű egyedi tervezésű saját telekkel,
nagy terasszal rendelkező, egyenként 90-150 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

*Gödöllőn 1200 nm-es telken központ közeli, 300 nm-es 2 generációs 7 szobás minőségi családi ház eladó. Az ingatlan vállalkozásra is kiválóan alkalmas! Iár: 57,5MFt. Tel.: 30-684-5516.

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERÁN! 740 m2-es telken, 135m2-es,
4szobás, garázsos, minőségi kivitelezésű ikerház
beköltözhető. Modern konyhabútor, beépített gardróbok, klíma, központi porszívó, automata-öntözőrendszer,
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 +36707733222-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
70/7733222-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

*Eladó Gödöllőn 5 szobás, külön bejáratú 2 generációs 150
nm-es felújított családi ház, központhoz közel. Telek mérete
830 nm. Ára: 32,8 MFt. Tel.: 30-684-5516.

*Gödöllőn, TÉGLA építésű, MAGASFÖLDSZINTI, 34 nm-es,
KONVEKTOROS fűtésű, jó állapotú lakás eladó. Az ingatlan
Központ közeli, jó fekvésű, barátságos környezetben található. Iá: 7,7 MFt Érd:30/491-5020
*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
*Gödöllőn a centrumban felújításra szoruló, 64 nm-es IV.
emeleti, 2szobás, tágas, világos, azonnal költözhető lakás
saját tárolóval eladó. Iár:8,5MFt. Érd:30/491-5020
*KERESEK eladó gödöllői LAKÁST Másfél-két szobásat 7
MFt-tól akár felújítandót, vagy felújítottat is. Erkélyes előnyben. Egész nap: 0670-424-5960
*JÓ VÉTEL! ELADÓ Gödöllõ, Nagyfenyvesben, közel telek áron, 57
m2-es, 2 Szobás TÉGLAHÁZ, 800 m2-es ősfás telken. Kialakult
környezet, csendes helyen, kétlakásos ház építhető. IRÁNYÁR:
12.200.000Ft. Tel.: 30-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu -A
nagypostával szemben! Sorszám: 4543.
*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
*Építési telket keresek Gödöllőn megvételre. Akár telekrész
is megfelel, kisebb területű is, ahová kis ház elfér. Sík terület
előny. Tel.: 0630-337-0700
*Gödöllőn, Kampis Antal téren új építésű lakások és kocsibeállók eladók! Tel: 30/946-7702
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*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 - 70-333-1362
ALBÉRLET KIADÓ

*Új építésű ikerházi lakások rendkívül kedvező áron leköthetők Gödöllő egyik legelegánsabb övezetében, melyekhez
garázs és kert is tartozik. Tágas utcafront, szép ligetes
környezetben. A belső terek a megrendelő igényeihez
alakíthatók. Tel: 0630-9404-997
*Eladó Gödöllő központjában 1 szobás, felújított, klimatizált, földszinti panellakás beépített konyha- és előszobaszekrénnyel. 8 MFt. Érd: +36-20-220-2499
*Eladó Szt. István téren 2. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás,
erkélyes, felújított lakás. Ár: 12,3 MFt. Érd: 30/355-8020
*KERESÜNK Gödöllőn eladó KERTES HÁZAT 20 millió, vagy
ÉPÍTÉSI TELKET 10 millió forintig, óvoda, iskola közelében,
csendes 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. 0630-385-7372
*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

*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllő központjában KIADÓ 55 m2-es, 2 szobás, részben
bútorozott földszinti lakás. Iá: 55 eFt+rezsi/hó. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086
*Gödöllőn a Kastély mögötti részen 3 szobás (+ egyterű
tetőtér) családi ház fűtött garázzsal, szuterénnel, garázzsal
KIADÓ 90 eFt+reszi bérleti díj. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*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: 20/3678793, 20/364-0056, 28/436-370
*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. +36-20-240-4635
*Gödöllőn, Blahán, zöldövezetben 80nm-es, 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. 06-70-556-8381
*Blahán, zöldövezetben 65 nm-es, 2 szobás, panorámás,
tetőtéri lakás külön bejárattal, garázzsal hosszútávra kiadó.
60ezer Ft +rezsi +2 havi kaució. 30/948-6151

*Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás, amerikai konyhás lakás kis tárolóval, alacsony rezsivel két liftes házban.
Ár: 10,3 MFt. Érd: 06-20-405-9840
*Királytelepen 475 nm-es telken 5 szoba összkomfortos,
téglaépítésű 215 nm-es, 3 fürdőszobás, 2 kocsi beállására
alkalmas garázzsal, szaunával, kandallóval családi ház eladó.
Tel: 06-20-9258-912
*Palotakerti 36nm-es 1szobás lakás 6,7MFt-ért, ill. 57nmes 2szobás, teljesen felújított lakás 9,3MFt-ért, Dózsa Gy.
úti Zöld Társasházban 7nm-es felújított lakás 18,5MFt-ért
eladó. 06-30-843-6440
*4 szoba összkomfortos családi ház szép környezetben, 400
négyszögöl telken eladó. Érd:28-419-714,-20-203-2139
*Eladó Gödöllőn az egyetemhez közel 2,5 szobás, erkélyes
3. emeleti lakás tulajdonostól. Tel: 0620-9437-482
*Eladó bekerített ZÁRTKERT 14,5×100m, közel a TESCO és
a szadai CBA-hoz. Víz: ásott kút, villany bevezetve. Iár: 3,5
millió Ft. Tel: 0620-983-9945
*KEDVEZŐ ÁRON eladó egy 2001-ben belülről felújított
80nm-es családi ház 980 nm-es telken Máriabesnyőn. Ir.ár:
16,5MFt. Tel: 20/669-2655
*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: 70-604-4403, 30-469-6721

*Kiadó Gödöllő belvárosában 120 nm-es összkomfortos
tetőtéri lakás autóbeállási lehetőséggel. 90.000,-Ft/hó (rezsivel együtt). Tel: 06-30-209-0517
*Gödöllőn bútorozott szoba, konyha, zuhanyzó reális áron
kiadó. Kaució nincs. Érd: 06-20-221-6172
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*Egyszobás, összkomfortos, palotakerti lakás kiadó. Tel:
06-20-311-8475
*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es
lakás 40 eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:+3620-3539492
*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
*KIADÓ a Szőlő utcában! 44 m2-es, I.emeleti, 1.5 szobás,
bútorozott, egyedi fűtéses, azonnal költözhető lakás.
BÉRLETI díj: 50.000 Ft + rezsi / hó. Te: 0630-919-5960.
www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával szemben!
Sorszám: 4283.
*PALOTAKERTEN KIADÓ 63 m2-es, 2 Szobás, azonnal
költözhető, erkélyes lakás. Bérleti díj: 40.000 Ft + rezsi /
hó. Telefon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ - A nagypostával szemben! Sorszám: 3383
*KIADÓ Gödöllőn a Központhoz közel önálló családi HÁZ! 79
m2-es, 2 szobás, cirkófűtéses, új nyílászárós téglaház 740
m2-es telken, a központtól néhány perces sétára. Bérleti díj:
80.000 Ft + rezsi/hó. Tel.: 30-919-5960. INGATLANVADÁSZ - www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 4696
*Kiadó szállás Gödöllőn 2000Ft/nap 06/20 944 7025
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.
*17nm alapterületű helyiség kiadó. Frissen felújított.
Irodának (igény szerint, bútorokkal berendezve) vagy
üzlethelyiségnek alkalmas. Külön mért víz, áram van.
30.000,-Ft/hó. Érd: 06/30/2027828
*Gödöllőn a Városközpontban 35 nm-es bolthelyiség kiadó,
illetve 45 nm-es üzlethelyiség eladó! Tel: 0670-585-7435

INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
LAKÁSOK:
*A Kossuth L. utcában 6 lakásos társasházban, 1. emeleti, nappali+2
szobás, tetőtérbeépítéses, 70 nm-es,
újszerű, klimatizált lakás zárt, udvari
kocsibeállóval eladó. Irányár: 22,9 mFt.
*A Kör utcában 3. emeleti, 69 nm-es,
amerikai konyhás, 1+2 fél szobás,
kiváló elrendezésű, erkélyes, felújított,
egyedi fűtésű lakás eladó. ár: 13,9 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti,
téglaépítésű, egyedi fűtésű társasházi
lakás, telekrésszel sürgősen eladó.
Irányár: 18,5 mFt.
*A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.

*A belvárosban nappali+3 szobás,
amerikai konyhás (2. emelet+tetőtér),
az udvaron ponyvagarázzsal, nagy
terasszal eladó. Irányár: 22 mFt.
*A belvárosban 2004-ben épült, földszinti, 60 nm-es, nappali +1 szobás,
igényes lakás (hatlakásos társasház
csendes hátsó részén), beépített
bútorokkal, extrákkal, gépkocsi beállóval eladó. Iá: 23,2 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. em., felújított lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.

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

*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, francia erkélyes, felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 8,7 mFt.

*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

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

*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,
7. emeleti, kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel)
eladó. Azonnal költözhető. Iá: 11,9 mFt.

*Családi házban külön bejárattal lakrész kiadó, külön
mérőórákkal. Tel: 20/771-3387

*50 nm-es üzlethelyiség a Kossuth Lajos utcában irodának
is kiadó. Tel: 06-309-617-621

*Gödöllő központjában 1 szobás felújított, igényesen berendezett lakás alacsony rezsivel kiadó. 50.000,-/hó +rezsi, 2
havi kaució. Tel: 20/248-0001

*IRODÁK KIADÓK Gödöllőn az AUTÓMOSÓBAN a SONY-val
szemben. Tel: 28/545-420

*Másfél szobás, egyedi vízórás, konvektoros, bútorozott,
tiszta lakás kiadó. Kaució szükséges. Tel: 06-30-270-7119

*Gödöllőn a Komáromi utcában kétszobás, összkomfortos
családi ház bútorozottan hosszútávra kiadó vagy eladó. Érd:
28/414-093, 0630-613-1280
*Gödöllőn kiadó lakótelepi 3. emeleti 44 nm-es 1+félszobás, bútorozott lakás. Tel: 70/612-8044
*Konvektoros 2 szobás családi ház közel az egyetemhez
kedvező feltételekkel kiadó. 2 havi kaució szükséges. Érd:
hétköznap 16-17h között 0670-381-2807
*Kiadó Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól pár
percre lévő 2,5 szobás, erkélyes, berendezett lakás. Tel:
0620-9437-482
*Kiadó 2 szobás lakás Gödöllőn. 45.000,-Ft/hó +rezsi +2
havi kaució. Tel: 0630-373-5830

*Üzlethelyiség (75 nm) eladó Gödöllő központjában. Tel: 0630-7033-478
*VERESEGYHÁZÁN KÖZPONTBAN NAGY ÜVEGKIRAKATOS
40m2-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
*Gödöllő központjában forgalmas helyen exkluzív 46nm-es
földszinti üzlethelyiség riasztóval, kamerával, padlófűtéssel,
+56nm-es emeleti helyiség riasztóval, klímával, biztonsági
ráccsal, utcafronti feljárattal fodrászat, magánrendelő,
ingatlan-biztosítási, v. bármilyen tevékenységre 12.01-től
kiadó. 28/414-149, 30/543-7898
ÁLLÁS
*Gödöllői vendéglátó helyre fiatal pultos-felszolgáló hölgyet
keresünk. Érd: 06 70 312-5965
*Gödöllő belvárosába, a Mini Szalonba kozmetikust
felveszünk. Tel.: 30/962-5194
*Gödöllői kertészetbe virágkötői gyakorlattal és szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársat
keresünk. Tel.: 20-366-7694.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, közel a központhoz,
715 nm-es parkosított telken 360 nm-es,
szinteltolásos nappali+3 szobás családi
ház (garázzsal, borospincével, mosókonyhával, kondi szobával, hatalmas
fedett medencével) eladó. Iá.: 55 mFt.
*A Kertvárosban, 2 szobás, 68 nm-es,
részben felújított családi ház gondozott
718 nm-es telken (díszfák, ásott kút)
garázzsal, 68 nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas szuterénnel eladó.
Irányár: 23 mFt.
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi
ház 550 nm-es, ősfás saroktelken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
*Kertvárosban 450 nm-es, nappali+6
szobás családi ház 3600 nm-es telken,
garázzsal, sok extrával (klíma, riasztó,
locsoló rendszer, elektromos kapu,
automatikus kerti világítás, járdafűtés,
kerti pavilonok stb.) eladó. Iá.:150 mFt.
*A Királytelepen 240 nm-es, 3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú családi ház, szép gondozott, 506 nm-es
telken eladó vagy 2 szobás családi
házra és 1+2 fél szobás lakásra cserélhető. Irányár: 26 mFt.
*Az Öreghegyi utcában 1976- ban
épült, kétszintes, 250 nm-es felújítandó
családi ház 1652 nm-es telken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben nappali+4 szobás,
174 nm-es, részben felújított családi
ház 900 nm-es telken eladó vagy
budapesti kisméretű lakásokra cserélhető. Iá.:27 mFt.
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*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalonunkba keresünk férfi-női fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194870 -es telefonszámon lehet.
*KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ diplomás nyelvtanárokat keres ÚJ BELVÁROSI ISKOLÁJÁBA minden
nyelvből. www.katedra.hu Telefon: 06-20-984-5070
*Gödöllőn, iskola, óvodával szemben Missy
Szépségszalonba fodrász szék bérbe adó nagyon korrekt
áron, masszőr szoba kiadó. Műkörmöst felveszek.
Kozmetikust pedig vendégkörrel, nagyon korrekt
feltételekkel. 06-30-247-6718
*Munkájára igényes FODRÁSZT KERESÜNK. Tel: 30/676-4335
*Gödöllői javítóműhelybe gyakorlattal rendelkező tehergépkocsi és mezőgazdasági gépszerelő munkatársat keresünk.
Tel: 06-20-557-5784

*CNC gépkezelőket keresünk budapesti munkahelyre.
(Bizonyítvány és gyakorlat szükséges.) Érd: 10-17-ig 0670431-8013 e-mail: lolo2009@freemail.hu
*Gödöllői szépségszalon keres vállalkozói igazolvánnyal
fodrász, műkörmös és masszőr kollégákat, kedvező
feltételekkel. Tel: 20/222-9257, 20/9415-284
*Gödöllői munkahelyre, kertészvégzettséggel és
jogosítvánnyal rendelkező munkatárs jelentkezését várjuk. Tel.: 06-1-388-71-53
*FELSZOLGÁLÓ, PULTOS munkakörbe, újonnan nyíló gödöllői vendéglátó egységbe megbízható, fiatal, szakképzett
munkatársakat keresek. Jelentkezni: 06-30-400-4762

SZOLGÁLTATÁS

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a
mondanivalója szabhat határt, s mi meg is írjuk Ön helyett! Érdeklődni: 70/381-76-94

*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

2010. november 24.
*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincferdülés, tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel,
reumatikus fájdalmak kezelése, műtét utáni rehabilitáció.0670/7015617.www.mobilgyogytornasz.hu
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341, 30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés.
+36-70-2479072,
+36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473 Köszönjük bizalmát!
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
+36-30-302-4622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése.
Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +36-20423-4828, www.interiortrans.hu
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. 20-9-177-555
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*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30-202-0050
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
*KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS, ANYAGBESZERZÉS. Tel:
0630-9546-504
*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS.
TERMŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +3620-9-537-537
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 0630/508-1380
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható.
Női hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek
hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal! +36-70-280-2276
*GALÉRIA ÜZLETHÁZ SZÉPSÉGSZALON Szabadság tér 27.
Pedikűr, műköröm építés: Barbara 20-576-8097. Fodrászat:
új vendégeknek kedvezményes, rövid női hajvágás 2200,-Ft,
hosszúhajfestés, vágás 4500,-Ft. Lilla 30-430-5195.
Hajhosszabbítás, afrofonás: Vera 30-470-9398

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel:
+36-30-9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

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

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 NYELVEN, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/556-2653, E-mail:info@ili.hu

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

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! Érdeklődni: 70/381-76-94

„Átalakulóban az autópiac!”
Az elmúlt évben jelentkező gazdasági változások
többféleképpen éreztetik hatásukat, a hétköznapi
emberek életében éppúgy, mint a kisebb-nagyobb
cégek és vállalkozások környezetében. Gödöllő
egyik legnagyobb gépjármű márkakereskedőjénél
és márkaszervizénél jártunk a héten, hogy kiderítsük, milyenek a kilátások az autópiac területén.
Arról kérdeztük a Gaál Autóház Kft tulajdonosát, Gaál
Józsefet, hogyan vélekedik az átalakult piaci helyzetről?
- Kedvező hírekkel tudok szolgálni, ugyanis azt tapasztaltuk,
az autópiacon az utolsó 2-3 hónapban pozitív irányú elmozdulás ment végbe, mert ebben az időszakban több gépjármű
megrendelést kaptunk, mint az elmúlt 8 hónapban.
A piac felélénkült, és ez az élénkülés egyre inkább stabilnak mondható, hiszen az eredmények azt tükrözik, hogy a
gazdasági mutatókban és a fejlődésben egyaránt bíznak az
emberek.
Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik a válság hatására
nem tudják lecserélni autóikat egy új, vagy egy fiatal típusra?
- Ők jobban odafigyelnek arra, hogy a pénzükért cserébe

milyen szolgáltatást nyújt nekik a márkaszerviz, hiszen az
anyagi körülményeikhez képest biztonságos autókkal
szeretnének utazni ők is.
A veszélytelen közlekedést szem előtt tartva a Dózsa
György úti telephelyünkön működtetjük a márkafüggetlen
műszaki vizsga állomásunkat, ahol 8-18 óráig várjuk a
gépkocsi tulajdonosokat, hogy ezzel is segítsük őket
autóik stabilitásában.
Itt említeném meg a téli gumi fontosságát, melynek
használata épp aktuálissá vált az időjárásnak köszönhetően,
hangsúlyozom, mindenképpen cseréljék át abroncsaikat.
A nehezebb piaci körülmények miatt szükségét érezte-e
újfajta szolgáltatások bevezetését, amik a gépjármű tulajdonosok számára előnnyel járnak? Ha igen, melyek ezek?
- Igen, bővítettük palettánkat pl. a „szerviz 4 plussz” szolgáltatásunkkal. A 4 évnél idősebb gépjárműveket akciós
szervizcsomagokkal ruháztuk fel, vagyis kedvezményes
alkatrészeket és munkadíjakat kínálunk a járműtulajdonosoknak, az autóik javításához pedig minőségi, gyári
alkatrészeket használunk, melyhez 2 év garanciát vállalunk,
ezzel is igazodva a nehézkes gazdasági helyzethez.
A másik szolgáltatásunk a már 1 éve sikeresen működő
kárrendezési központunkhoz kapcsolódik, ahol előnyeként
elmondhatom, hogy márkától és biztosítótársaságtól
függetlenül intézzük a sérült gépkocsik teljes körű
ügyintézését és javítását.
Tehát legyen szó bármelyik biztosítótársaságnál lévő,
bármilyen típusú autóról, akár saját, akár céges, vagy
lízinges járműről, a Gaál Autóház Kft. gördülékenyen
bonyolítja le a kárral járó teendőket.
Az egyének mellett a cégeket, vállalkozásokat is érinti a
átalakult gazdasági helyzet, számukra is tud kedvező
lehetőségeket ajánlani?
- Természetesen, a Gaál Autóház kiemelt figyelemmel kezeli

a több autóval rendelkező, vagyis flottavásárló partnereit is,
hiszen KFT-k, BT.-k, Egyéni Vállalkozók számára nagy
kedvezményeket biztosítunk.
Újdonságnak számít a márkakereskedésünk életében az a
lehetőség, hogy már a flottavásárló cégek dolgozói is
élvezhetik akciós árainkat. Ez azt jelenti, hogy a cég által
elért flottás kedvezmény a cég alkalmazottjaira egyaránt
érvényesül.
Cége a Magyarországon bevezetett Opel gyártású gépjárművek teljes választékát forgalmazza, mit lehet tudni az új
Opel márkájú autók palettájáról?
-Sokkal szélesebbé vált, hiszen a technikai újdonságok megjelenése mellett a korszerű Euro 5-ös motorok is színre léptek.
Mind külsőleg és mind belsőleg új Opel gépjármű
modellekről tudok beszámolni, melyekről érdemes
tudni, hogy nagyon kedvező fogyasztásúak, kevesebb
karbantartást igényelnek.
Az autók formája külsőleg átalakult, így egyre jobban
felveszi a versenyt a mai trenddel, s mindezek mellett
nagyon kedvező áron érhetőek el ügyfeleink számára.
Köszönjük az Opel Autóház Kft. tulajdonosának, Gaál
Józsefnek a beszélgetést, reméljük, hogy hasznos információkkal tudtunk szolgálni a gépjármű tulajdonosok és a
leendő autóvásárlók számára.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A lényeg?
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mazó oldat. Hogy utolérjék az ízek
központi magvát, eszenciát készítettek már az alkímisták is. Az ő kémiai
tudásuk, módszerük vezetett az alkoholban megragadható illatokra,
amiből többek között a parfümkészítés is kinőtte magát.
Ízkoncentrátumot mi is készítünk, a
*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
*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
*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel – KFT-k,
BT-k, egyéni vállalkozók részére teljes körű számviteli szolgáltatást vállal, több évtizedes gyakorlattal. Tel: 28/411-428

Az esszencia valaminek a lényege.
Ám mi a lényeg? Ha a nagy filozófusok is csak körbejárják e kérdést,
tőlem se várjanak egymondatos
választ. Csak annyit, a konyha
eszközeivel törekszem megragadni az
igazi ízeket. Az eszencia (rövid sz!)
egy zamatot, aromát töményen tartal-

jó
levesek
órákon
keresztül
gyöngyöznek, közben besűrüsödnek,
ezáltal az egységnyi íz-anyagmenynyiség nagyobb koncentrációban,
erőteljesebben jelentkezik nyelvünk
ízlelőbimbóin. Még tudatosabban
élünk ezzel a mártások készítésénél.
Harmadára, negyedére is bepároljuk
a mártást, majd pótolva a párolgást ismét
felöntjük, alaplével
vagy borral, majd
újra bepároljuk. Így
érjünk el egy összesített
ízélményt,
amely néhány cseppben jeleníti meg a
szaftos sült pecsenye
teljes élményét.
Az
alkimistákhoz
visszatérve,
nekik
köszönhetjük az alkoholos párlatokat, így
a pálinkát is. A jólkészített gyümölcspárlatok esetén az
alkohol csak vivőanyag, a lényeg a
meghökkentő illat és
ízélményben van. (A
rosszul készített pálinkát sokszor leleplezi a körömlakkhoz
hasonló,
acetonos
aroma - de ezzel ne is
foglalkozzunk többet.) Az igazi párlat
tömegével indítja el
az asszociációkat, a
mosolygó barackot a
fán, a hamvas szilvát,
s a pohár, ürítés után
hosszú időn át őrzi
még a jellegzetes
illateszenciát.
November
26.-án
Panyolai pálinkákhoz
párosítunk megfelelő
ételeket, hogy egymással tovább erősödjön az élmény,
próbálunk közelebb
kerülni a lényeghez…
Fagyöngy étterem
Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434,
06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu

*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
*Marketing stratégián alapuló Komplex WEBOLDAL
KÉSZÍTÉS, üzemeltetés, karbantartás. –Alacsony árak.
–Megrendelő igényeinek. www.mandsite.netne.net
0670-539-3032
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: +36-20-4-359-650
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: +36-30-386-4456
*Forduljon hozzánk, mi megoldjuk anyagi gondjait! Vásárlói
csoport. Cím: Gödöllő, Petőfi tér 11. Tel: 06-30-607-8662,
06-70-600-1520, 28/510-467
*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás, izületi bántalmak,
derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.: 70-701-9510.
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: +36-20-2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
+36-30-9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: +36-20-9133-165

*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
*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! NEM TUDOD MÉG MIT ADJ VAGY MIT KÉRJ
KARÁCSONYRA? NAGY HIRDETÉSÜNKET A19. OLDALON
LÁTTAD MÁR? NÉZD MEG MOST ÉS HÍVJ MINKET! STUDIO
ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVOKTATÁS. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN - TELEFON: 0620 216 62 40
WWW.STUDIOONLINE.HU
*Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöllőn! Ára: 17,500 Ft.
Érd.: Szabó Imre 06-70-623-1977.
*Számítástechnika oktatás, ECDL Start vizsgára
felkészítés: Operációs rendszerek, Word, PowerPoint,
Internet. Ugyanitt: számítógép -és hálózat szerelés, karbantartás. 20-535-3626
*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek
részére egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/ 543-1775. Az
I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
*KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ - Egyéni és csoportos nyelvtanfolyamok a belvárosban- Gödöllő, Kossuth
utca 24. TELC nyelvvizsga felkészítés és nyelvvizsgahely. www.katedra.hu Telefon: 06-20-984-5070
(F.ny.sz.:13-0027-05)
*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
*LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS. Komplex fejlesztés
játékosan 2 éves kortól. Dr. Virsingerné Ágota – logopédus
– mozgásterapeuta. Szt. István tér 7. Tel: 20/543-3407
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*Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák
eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L:
8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel: +36 (20) 32-99-695
*Eladó ágyneműtartós heverők; akasztós, fehérneműs,
könyves szekrénysor, szőnyeg, cirkó 21., 3 fázisú kompresszor, 2lapos villanyrezsó, férfi-női, kabát, zakó, gyermek
kondi pad (10 évesig). 20/349-2787
*Íróasztalok, ülőgarnitúra fotelekkel, stabil rönkfa ágy,
egyszemélyes heverő, TV asztal, számítógép asztal eladó.
Érd: 0628-419-927 du. 15-20-ig
*Eladó faipari gépek: szalagfűrész, körfűrész, faesztergapad, asztali fúrógép, kompresszor. Tel: 06-30-547-3368

*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
*ANGOL nyelvoktatás képzett és tapasztalt tanárral egyéni
és csoportos formában hétfőtől péntekig reggel 8-tól du. 5ig minden szinten. Tel: 0630-932-4401
*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak,
folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni szeretne
egészségéért, várjuk! Érd: 06-20-544-8021
*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, kedvező
áron, egyéni és csoportos. Általános, beszédcentrikus, üzleti
tanfolyamok.
Bővebb
info:
06-70-219-3689
www.mencelus.com
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. +3628-415-998, +36-20-388-4953
*MATEMATIKA programozás, korrepetálás, felvételi
felkészítést vállalok felső tagozatosok, középiskolások,
egyetemisták részére kedvező áron, Gödöllőn. Cégek
részére OFFICE OKTATÁS! Próbaóra féláron! Kiscsoportos
kedvezmény. 0670/221-7340

ADÁS~VÉTEL

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) +36-20-94-58-766, 06-28-611-728
*Családi okok miatt eladó 2001. évj. Hunday Panoráma
100. 6 személyes, kitűnő állapotban. Iár: 1,15 MFt. Érd:
20/561-4412

EGYÉB
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
*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
*HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÉS reggelivel és vacsorával a
Jázmin panzióban. Ár: 19.900,-Ft-tól /7 éj/fő.
Kedvezményes fürdőbelépőjegy! Tel: 0620-4640-631,
www.jazminapartman.hu
*GALGAMENTE TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA. A komoly kapcsolatra vágyóknak. Országos fényképes adatbázis. Ingyenes
internetes regisztráció. H. Boglárka 06-20/504-9910 web:
http://galgamente.ctk.hu
*FENYŐÁRUSOK FIGYELEM! Gödöllőn a Dózsa György úton
fenyő árusítására alkalmas terület kiadó! Érd: 30-256-0005

*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 (fiúnak-lánynak egyaránt
használható)
kifogástalan
állapotban
eladó
(www.stokke.com). Ár: 150 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.

*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: 28/411298, 20/4359-650

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: +36-28-412-230

*FÜSTÖLÉST vállalunk: kolbász, szalámi, sózott húsok,
garanciával. Betöltési tanácsadás. Vastagsági gyalugéppel
munkát vállalunk. Deszka, padló, gerenda. Tel: 28/410-604,
0630-569-8137

*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

*Fajtatiszta, 15 hetes erdélyi kopó (kan) munkavizsgás,
díjnyertes szülőtől, oltva, törzskönyvvel együtt eladó. Tel:
0630-690-2251

*Vennék fagyasztószekrényt vagy ládát. Tel: 20-354-9688
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Utazni jó!

Prága,
a „száztornyú város”
„édesjóistenem, ez az élet mégiscsak
bolondulásig gyönyörű” – írja Bohumil
Hrabal a 20. század cseh irodalmának
egyik vezéralakja. S hogy is érezhetett
volna másként az író, ki élete nagy részét a
„városok királynőjének” is nevezett
Prágában töltötte.
Történelméből fakadóan a cseh főváros
egy sereg építészeti, vallási, kulturális
emléket vonultat fel, melyekhez hozzátartozik a modern kor egy-két nevezetessége
is. A várost alkotó mindösszesen öt
negyedet akár egy hétvége alatt is
bebarangolhatjuk, és bár térben nem
teszünk akkora utat, időben igencsak
messze kalandozunk, hiszen a különböző
városrészek, különböző korok és stílusok
hangulatát hordozzák. Az Óváros központi
teréről induló utcácskák számos szép templom és történelmi épület mellett vezetnek
el. A II. Józsefről elnevezett Josefov
(Zsidóváros) zsinagógái évente több ezer
turistát csalogatnak ide a világ miden
tájáról.
Prága
jellegzetességeihez
vitathatatlanul hozzátartozik a söröző
(pivnica), melyek közül bőven válogathatunk az Újváros területén. A királyi várnegyed szintén kihagyhatatlan, amit nem
csak az itt található Királyi palotának
köszönhet, hanem csodálatos parkjainak,
kertjeinek is. És végül, de nem utolsó sorban említést kell tennünk a mára szinte
Prága szimbólumává váló Károly-hídról
is, amely az úgynevezett Kisoldalt köti
össze az Óvárossal.
Napestig sorolhatnám még Prága izgalmasabbnál izgalmasabb látványosságait,
ehelyett azonban azt javaslom, üljünk
autóba vagy szálljunk repülőre és személyesen győződjünk meg a cseh főváros
lenyűgöző mivoltáról.
(FB)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
DECEMBER 1.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Blaskó Gergely, Bethlen G. u.
20.; Szűcs Béláné, Szent János
u. 21/B.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Som János, Rózsa u. 33.;
Bodnár Istvánné, Bethlen G. u.
9.
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Papp Balázs,
Hegy u. 8.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dóczi
János, Boróka u. 5.

ADVENT 2010
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS SEBESTYÉN
Vendég: Andrejszki Judit

MÁRTÁVAL

2010. december 5., 18 óra
Helyszín: REFORMÁTUS TEMPLOM
Gödöllő, Szabadság tér 9.

2010. december 11., 19 óra
Helyszín: DAMJANICH UDVARHÁZ

www.dai.hu

Gödöllő, Batthyány u. 32.

MUSICAL DUETT

SZINETÁR DÓRA és BERECZKI ZOLTÁN
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.

