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Már péntekre virradóra is szükség
volt az ügyelet munkájára, mivel a
domboldali utakon több helyen is le-
fagyások keletkeztek. Este viszont
már a teljes állománynak az utcára
kellett vonulni az elkezdődött hava-
zás miatt, ami csak szombaton dél-
előtt állt el.  A 25 fős csoport – kézi
munkások és gépkezelők – folyama-
tosan dolgoztak az utak takarításán.
Valamennyi gépjármű bevetésére
szükség volt, a szóró-toló gépek az
utakon és a járdákon egyaránt takarí-
tották a havat, a  gyalogos munkások
pedig a buszmegállók megközelíthe-
tőségéről gondoskodtak és a járdák
takarításánál segédkeztek – tájékoz-
tatta lapunkat Zdenkó Pál, a VÜSZI
részlegvezetője. 
A hóeltakarítást a kijelölt rend szerint
zajlott: az I. ütemben az autóbuszjára-
tok útvonalán, a II. szakaszban a vá-
rosi gyűjtőutakon és a lakótelepi uta-
kon, majd a III. fázisban a földutakon.
A VÜSZI felhívja a figyelmet arra,
hogy a gyalogos közlekedési utakat
azon ingatlantulajdonosoknak kell
rendben tartani, akiknek az ingatlana

előtt található.
Szintén nem a
VÜSZI feladata
városunk több
közlekedési út-
jának a karban-
tartása, a Dózsa
György út, a 3-
as főút, a Köz-
társaság út, az
Isaszegi út és az
Állomás utca a
Magyar Közút
Zrt. kezelésében
van, így a téli
időszakban a
hóeltakarításról
is ők gondoskodnak. Az elmúlt hét
végén ezeken az utakon is zavartalan
volt a közlekedés. 
A hó adta feladatok mellett a csúszás-
mentesítésről is gondoskodni kellett,
ezért a főbb útvonalakat az éjszakai
órákban sózták, a hétvégén azonban
más, alternatív szóróanyag használa-
tára nem volt szükség, mivel a parkok
és a járdák esetében elegendőnek bizo-
nyult a hó eltolása. Mint arról már ko-

rábban beszámoltunk, szeptember el-
sejével életbe lépett az a kormányren-
delet, aminek értelmében a közutak
kivételével az egyéb közterületeket
(járdákat, parkokat stb.) környezetvé-
delmi szempontok figyelembe vételé-
vel, alternatív szóróanyaggal kell csú-
szásmentesíteni. Ez a szabályozás
nemcsak az útkezelőkre, hanem a la-
kosságra is vonatkozik. Az érintett he-
lyeken, gyalogos utakon, sétányokon,

növények környezetében, városunkban
homokot és kőzúzalékot használ a
VÜSZI, és ezt ajánlják a kertes öve-
zetben élő ingatlantulajdonosoknak  is.
Ilyen célra elfogadott a sóder, a fafor-
gács, a fahamu, a fűrészpor és a nádfo-
nat is. Az idei télre a VÜSZI a korábbi
tapasztalatok alapján mintegy 400 ton-
na útszóró sóval, és 100 tonna alter-
natív szóróanyaggal készült fel.

(folytatás a 3. oldalon)

Hosszú havazással köszöntött be a tél

Éjjel-nappal takarították az utakat
A hét végére megérkezett a tél. Mivel városunk-
ban november 15-től március közepéig folya-
matosan 24 órás hóügyeletet tart a VÜSZI Kft.,
így nem érte váratlanul az útkarbantartókat a
havazás, és sehol sem okozott problémát a kö-
zel 15 cm-es csapadék. Az eltakarításon, az
utak járhatóvá tételén folyamatosan dolgoztak.

Már a növényeket ültetik és a kandelábe-
reket állítják fel a főtér felújítás által érintett
területein.       

(3. oldal)

Két szalagavatót is tartottak pénteken,
amikor a végzős premontreis és a madá-
chos diákok ünnepeltek.                 

(5. oldal)

A Népligetben az országos mezei futó
versenyen a GEAC atlétái három érmet
szerezve a csapatversenyben feljöttek az
összesített 4. helyre. (12. oldal)

Az egyetemi sportcsarnokban
is meggyúlt az adventi koszorú
első gyertyája Varnus Xaver or-
gonaművész, a Talamba Ütő-
együttes és az Erkel Ferenc Ál-
talános Iskola egyesített kóru-
sának vasárnap esti hangver-
senyén. Odakinn szakadt a hó,
odabenn egyre bensőségeseb-
bé vált a légkör a művészek két
és félórás előadása alatt, ame-
lyen a karácsonyi dalok mellett
Bach, Mozart és Beethoven
művei is felcsendültek.

A fellépőket és a közönséget dr. Gé-
mesi György polgármester köszön-
tötte, s ő gyújtotta meg az adventi ko-
szorú első gyertyáját. Rövid üdvöz-
lésében méltatta a Talamba Ütőegyüt-
test, amely Gödöllő kiemelt művésze-
ti csoportjává vált. 
Egyre feljebb ível a pályájuk, tavaly
ünnepelték fennállásuk 10. évfordu-
lóját. Kiemelte, hogy először mindig
a gödöllői közönségnek mutatják be
új műsorukat, amely azután országos
és nemzetközi elismerést arat. 

(folytatás a 6. oldalon)

Zene és gyertyagyújtás

Az élő Talamba
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Szennyvíztisztítás: közel 800
milliós támogatásra pályázik
Gödöllő 

Jelentős döntést hozott a képviselő-
testület november 25-én a városi
szennyvíztisztító telep korszerűsítése
érdekében. A megoldandó probléma
nem új keletű és a megoldással is
hosszabb ideje próbálkozik az önkor-
mányzat.

Az 1970-es években épült telep
technológiája elavult, a kibocsátott
tisztított szennyvízminősége miatt
évente bírságot kell fizetni. 2008-ban
Gödöllő a korszerűsítést segítő két-
fordulós pályázat első fordulójában
támogatást nyert a tervezésre, amely
befejeződött.

A képviselő-testület most döntött a
pályázat második fordulós dokumen-
tációjának benyújtásáról és arról is,
hogy a fejlesztés megvalósításához
szükséges saját forrást 800 millió fo-
rint nagyságrendben biztosítja. A fi-
nanszírozáshoz kedvezményes, ka-
mattámogatott hitel vehető igénybe a

Magyar Fejlesztési Bank Új Magyar-
ország Önkormányzati Infrastruktú-
rafejlesztési Kötvényfinanszírozási
Programjának keretében. Ennek a tör-
lesztése a számítások szerint nem ró
plusz terheket a városra, ugyanis az a
szennyvíztisztító telepet működtető
DMRV Zrt. által az önkormányzatnak
évente fizetett bérleti díjból fedezhető
lesz.    

A pályázaton az önkormányzat 774
millió forint támogatást igyekszik el-
nyerni. Az összes beruházási költség
meghaladja a másfél milliárd forintot.
A fejlesztést követően a telep alkal-
massá válik a jelenleg hatályos tisz-
títási paramétereknek megfelelő tisz-
tított szennyvíz kibocsátására. 

Buszközlekedés: még nem
lehet váltani

Egyhangúlag eredménytelennek
nyilvánította a képviselő-testület a
menetrend szerinti helyi autóbusz-köz-
lekedés ellátására augusztusban kiírt

pályázatot, melyre a Volánbusz Zrt.
valamint az Inter Tan-Ker Zrt. és a
VÜSZI Kft. konzorciális ajánlata ér-
kezett be. A pályázatok érvényesnek,
az ajánlattevők alkalmasnak bizo-
nyultak, de az ellentételezésre nincs
elég pénz.

A döntést számos, a bíráló bizott-
ság tagjai által megfogalmazott észre-
vétel támasztotta alá. Nagy súllyal 
esett latba, hogy a jelenlegihez képest
jóval több pénzt igényeltek a várostól
az ajánlattevők. A Volánbusz évi nettó
110, a konzorcium nettó 135 millió
forintot. Ezzel szemben a szolgáltatás
a jelenlegi módon, az éves inflációs
ráta figyelembe vételével nettó 75
millió forint önkormányzati támoga-
tással működtethető. 

Jelenleg sok a bizonytalansági té-
nyező. Törvényi változások várhatók
a tömegközlekedésben és az önkor-
mányzati feladatokban is. A közleke-
dési vállalatoknál összevonásokra
kerül sor. Nem lehet tudni, hogy az ál-
lami támogatás szabályai, mértéke és
a feladatok hogyan változnak. 

– Minden próbálkozásunk ellenére
sem lehet 8 vagy 15 évre szóló elkö-
telezettséget vállalnunk jelenleg a he-
lyi autóbusz-közlekedés területén,
ahol mind a mai napig nem alakult ki
egyenlő helyzet az állami és a magán-
tulajdonú szolgáltatók között – érvelt
a polgármester. 

– Mivel nincsenek megbízható
adataink a szolgáltatást igénybe ve-
vők számáról, ezért sem fogadható el
a működtetés kockázatát teljes egé-
szében az önkormányzatra terhelő
konzorciális ajánlat.

A bizottsági tagok többsége egyet-
értett abban, hogy körülbelül egy év
szükséges az utazási szokások fel-
méréséhez a város részéről és abban
is, hogy egy újabb pályázat kiírása je-
lenleg idő előtti lenne, ehhez hosz-
szabb felkészülési idő és kiszámít-
hatóbb feltételek szükségesek az
önkormányzat és a pályázók részéről
is.

A képviselő-testület felhatalmazta
Gémesi Györgyöt arra, hogy a szol-

gáltatás legalább egy, de legfeljebb
két évre történő ellátásáról megkezdje
a tárgyalásokat. 

A kapitány csak megoldáso-
kat ismer

– Január elsejétől az európai uniós el-
nökségből adódó feladatok ellátásához
400 további rendőr áll szolgálatba Pest

megyében, közülük 70 a Gödöllői
Rendőrkapitányság területén és remé-
lem, hogy valamennyien itt szeretnének
majd maradni – jelentette be a testületi
ülésen Bozsó Zoltán r. dandártábornok,
rendőrségi főtanácsos, akinek kinevezé-
sét a városi kapitányság élére egyhangú-
lag támogatták a képviselők. 

Dr. Ármós Sándor r. dandártábor-
nok Pest megyei főkapitány elmondta,
nagy elismerésnek tekintik, hogy a ko-
rábbi kapitányt, dr. Mihály István ezre-
dest a Nógrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetőjének nevezték ki. Mi-
vel a gödöllői a kiemelt kapitányságok
közé tartozik, vezetőjét az országos
rendőrfőkapitány bízta meg.

– Kevés ilyen képzettségű rendőrt is-
merek. Bozsó Zoltán ős Pest megyei,
tőle felkészültebb személyt én sem tud-
tam volna javasolni – tette hozzá dr. Ár-
mós Sándor. 

– Eddig nem tapasztalt világérdek-
lődés középpontjába kerül majd Gödöl-
lő – vélekedett Bozsó Zoltán, az elnök-
ségi időszakra utalva, majd kifejtette,
hogy konstruktív és az együttműkö-
désre nyitott emberként azt vallja, hogy
nincsenek problémák, csak megoldá-
sok.

Dr. Gémesi György a képviselő-
testület nevében gratulált a kineve-
zéshez és tolmácsolta a további jó
együttműködés szándékát az önkor-
mányzat részéről.

Költségvetési beszámoló és
módosítás 

Kiegyensúlyozott gazdálkodásról ta-
núskodik a 13 igen szavazattal és egy
tartózkodással elfogadott beszámoló a
város 2010. évi költségvetésének III. ne-
gyedévi végrehajtásáról. Az önkor-
mányzat 13,5 milliárd forint módosított
bevételi előirányzata a harmadik ne-
gyedév végére 10,4 milliárd forintban,
13,4 milliárd forint módosított kiadási
előirányzata pedig 7,3 milliárd forintban
teljesült. Ezek az adatok tartalmazzák az
Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Re-
gionális Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Társulás adatait.

A beszámoló az államháztartásról
szóló törvényben meghatározottak sze-
rint bemutatja Gödöllő Város egységes
pénzalapjának bevételeit, a Polgármes-
teri Hivatal és az intézmények bevéte-
leit, a pénzkészlet alakulását, az önál-
lóan működő és gazdálkodó költségve-
tési szervek és a Polgármesteri Hivatal
kiadásait, a létszámokat, az önkormány-
zat felhalmozási kiadásait, az uniós for-
rásból megvalósuló fejlesztési kiadáso-
kat, a helyi kisebbségi önkormányzatok
féléves teljesítéseit, továbbá a gazdasági
társaságok tájékoztató féléves beszá-
molóit.

A város könyvvizsgálója könyvvizs-
gáló véleményében megállapította,
hogy a költségvetésben tervezett felada-
tokat az önkormányzat és intézményei
58,26 százalékra teljesítették. Az önkor-
mányzat összes bevételei az év első ki-

lenc hónapjában 77,68 százalékra telje-
sültek. A helyi adóbevételek teljesítése
99,27 százalék. A magasabb teljesítés
oka az, hogy az iparűzési adónál és az
építményadónál már a III. negyedévben
teljesült a tervezett bevétel. Az intéz-
ményi működési bevételek teljesítése is
meghaladja az időarányost (122,94 szá-
zalék). Az átengedett központi adók tel-
jesítése 77,1 százalék, (amelyből a gép-

járműadó 90,43 százalék). A
felújítási és felhalmozási ki-
adások 38,30 százalékra telje-
sültek.

****
A képviselő-testület egyhan-
gúlag módosította a város költ-
ségvetését. A szeptember 1-jé-
től október 31-ig végrehajtott
előirányzat módosításokat a
költségvetési rendeletben tör-
ténő  átvezetés  és egységes 

szerkezetbe foglalás céljából a polgár-
mester terjesztette elő. 

Mindkét napirend előterjesztései tel-
jes terjedelemben megtalálhatók a
www.godollo.hu honlapon.

Változtatási tilalom 

A kedvezőtlen beépítés kialakulásá-
nak megakadályozására 2007 után is-
mét változtatási tilalmat rendelt el a Baj-
csy-Zsilinszky utca – Szőlő utca – Rá-
kos patak – Lumniczer utca által hatá-
rolt területre az arra vonatkozó telepü-
lésrendezési tervi módosítás jóváhagyá-
sáig a képviselő-testület. Az előző vál-
toztatási tilalom az elrendelésétől szá-
mított 3 év elteltével, szeptember 14-én
külön rendelkezés nélkül megszűnt, a
területre vonatkozó szabályozási terv
készítése azonban még folyamatban
van. 

Ötvenezer forint a felső határ

Módosította a kiszabható pénzbírság
legmagasabb összegével érintett önkor-
mányzati rendeleteket a képviselő-tes-
tület. Erre azért volt szükség, mert az
Országgyűlés a közbiztonság javítása
érdekében egyes önkormányzati rende-
letekben meghatározott kiszabható
pénzbírság legmagasabb összegét 30
ezer forintról 50 ezer forintra emelte. A
december 1-jétől hatályba lépő jogsza-
bályi változás 11 szabálysértési rendel-
kezést tartalmazó gödöllői hatályos ren-
deletet érint.

Megállapodások a kisebbségi
önkormányzatokkal

A képviselő-testület együttműködési
megállapodások megkötését támogatta
a városban működő kisebbségi önkor-

mányzatokkal. A megállapodás tartal-
mazza a helyi kisebbségi önkormányzat
gazdálkodásának végrehajtási rendjét,
kijelöli az ehhez kapcsolódó feladatel-
látás jogosultjait és kötelezettjeit.

Iroda a Jobbik alapszerveze-
tének

Bérbeadásra jelölte ki a képviselő-tes-
tület a Palotakert 16. fszt. 3. szám alatt
található, 38 m2 alapterületű helyiséget a

Jobbik gödöllői alapszervezete részére.
A helyiségbérleti szerződés a választási
ciklus időtartamára köthető, mely idő-
tartam meghosszabbítható. A bérleti díj
havi 6.853 Ft + ÁFA. A közüzemi dí-
jakat a bérlő viseli.

Rendelet az uniós elnökség
idejére 

A képviselő-testület rendeletet alko-
tott arról, hogy a városközpontban (a
Körösfői Kriesch Aladár utca – Szilhát
utca – Szőlő utca – Bethlen Gábor utca –
Szabadka utca – Munkácsy Mihály utca
– Állomás utca – Ady Endre sétány –
Török Ignác utca – Honvéd utca – Tes-
sedik Sámuel utca – Táncsics Mihály
utca által határolt területen) csak az
uniós elnökség hivatalos rendezvényei-
vel összefüggésben és önkormányzati
rendezvények céljára lehet közterület-
használati engedélyt kiadni 2011. január
1-jétől június 30-ig.

Az elnökség üléseinek idején gyak-
ran lehet majd számítani útlezárásokra,
forgalomkorlátozásokra és egyéb korlá-
tozó intézkedésekre a biztonság fenn-
tartása érdekében. A közterületek hasz-
nálatát elkerülhetetlenül korlátoznia kell
az önkormányzatnak a városunkba láto-
gató kimagasló személyek biztonsága,
zavartalan munkája érdekében.  

Év végi jutalmak

A takarékos és megfontolt gazdálko-
dásnak köszönhetően a képviselő-testü-
let ebben az évben is úgy döntött, hogy
minden önkormányzat intézményben
legalább egy havi bérnek megfelelő ju-
talmat fizessenek ki differenciáltan a
dolgozók munkateljesítményei és célfe-
ladatai alapján. A döntés annál is inkább
jelentős a város közalkalmazottai ré-
szére, mert 13. havi fizetés már nincs,
béremelés sincs, az év elején a költség-
vetésben a törvényi minimum bérele-
meket hagyták jóvá, s közben egyre
több feladat rakódik a dolgozók vállára.
A testület jóváhagyta, hogy az önkor-
mányzati gazdasági társaságok a nyere-
ségtartalék terhére egy havi bérnek
megfelelő jutalmat fizessenek munka-
vállalóiknak. 

A képviselő-testület az önkormány-
zati gazdasági társaságok ügyvezetőit 1
havi munkabérnek megfelelő jutalom-
ban részesíti. A polgármester és az al-
polgármesterek jutalmazására a jogi és
ügyrendi bizottság előterjesztése alap-
ján 2 havi illetménynek megfelelő jutal-
mat állapítottak meg. Dr. Fábián Zsolt
polgármesteri főtanácsadóként dolgo-
zott. Ebből a feladatköréből a polgár-
mester jelölte alpolgármesternek az új
képviselő-testület megalakulásakor.

Intézményvezetői pályázatok

A Damjanich János és a Hajós Alfréd
Általános Iskola, valamint a Zöld Óvo-
da vezetőjének öt éves vezetői megbí-
zása jövő év július 31-én lejár, ezért a
képviselő-testület pályázati kiírás meg-
hirdetéséről döntött. Ugyancsak pályá-
zatot ír ki a testület nyugdíjba vonulás
miatt az Egyesített Szociális Intézmény
és az 1. számú Városi Bölcsőde vezetői
állására. it

A Helyi Választási Bizottság november 24-i ülésén sorsolással
Dávid Lászlóné jutott mandátumhoz a gödöllői német kisebb-
ségi önkormányzatban. 

Mint megírtuk, a hónap elején hosszabb idejű külföldi munkavállalási lehe-
tőségre hivatkozva lemondott mandátumáról Király Zoltán, a gödöllői né-
met kisebbségi önkormányzat elnöke.
A megüresedett mandátum betöltéséről rendelkező törvény alapján Király
Zoltán helyére a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép, ilyen
jelölt azonban kettő volt, mivel Dávid Lászlóné és Horváth Ilona egyaránt
72 szavazatot kapott. A szavazatszám egyenlősége miatt a választási eljárás-
ról szóló törvény alapján a helyi választási bizottság kisorsolta, hogy melyik
jelölt szerez mandátumot.
A kisebbségi önkormányzat új elnökét majd a kiegészült testület választja
meg tagjai közül. Addig az elnökhelyettes gyakorolja az elnöki feladatokat.      

Képviselő testületi hírek

Módosult a költségvetés

Dr. Ármós Sándor és Bozsó Zoltán

Ami összekeverve szemét...Ami összekeverve szemét...
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Közmeghallgatást tartott Gö-
döllő város képviselő-testülete
november 25-én. A Városháza
dísztermében megtartott ren-
dezvény fő témája az európai
uniós elnökségből adódóan a
gödöllőieket érintő esemé-
nyek, teendők voltak, amikről
dr. Gémesi György polgármes-
ter tájékoztatta az érdeklő-
dőket.

Hogy a jövő év e jelentős eseménye
mennyire foglalkoztatja városunk la-
kosságát, az jól látszott a résztvevők
jelentős számán, és a feltett kérdése-
ken, amikre a polgármester mellett a
királyi kastély részéről Ujváry Ta-
más, valamint a Gödöllői rendőrka-
pitányságtól Tóth Csaba rendőr al-
ezredes, kapitányság vezető helyettes
adott választ. 

Mint az a rendezvény első részében
elhangzott, a városban folyó fejlesz-
tések időre befejeződnek, így mind a
királyi kastély lovardája, mind a saj-

tóközpontnak helyet adó Művészetek
Háza megújulva, korszerű körülmé-
nyek között fogadhatja majd a külföl-
di delegációkat. A résztvevők kime-
rítő tájékoztatást kaptak a lakosságot
talán legjobban foglalkoztató kérdés-
ben is: a rendezvények idején várható
forgalmi-rend változásokról, korláto-
zásokról. 

Mint az elhangzott, lezárásokra és
elterelésekre elsősorban a 3-as főúton
kell majd számítani, itt, a kastély mel-
letti szakaszon tiltott lesz a megállás
is. A delegációk behozatalára egyéb-
ként  több útvonalterv is van, ezek ki-
dolgozása jelenleg is folyamatban

van. Jelentősebb lezárásra azonban –
a jelenlegi információk szerint –
mindössze néhány alkalommal kell
majd számítani, többek között a bel-
ügyminiszteri-, a hadügyminiszteri in-
formális találkozó, az USA-EU csúcs-

találkozó, az ASEM tanácskozás és a
Keleti partnerség tárgyalás alkalmá-
val. Ezek ideje alatt lezárják a teljes
kastélyparkot is, valamint a Szabad-
ság téren és  a Martinovics utcában is

korlátozásokra, igazol-
tatásokra kell felkészül-
ni.  Ezekre a tanácskozá-
sokra a tervek szerint az
elnökségi időszak máso-
dik felében kerül majd
sor.
Tóth Csaba elmondta, a
kordonokat nem minden
alkalommal bontják
majd el teljesen, azokat a
biztonsági fokozatnak
megfelelően nyitják és

zárják az elnökségi rendezvények
idején. Ami viszont jelentősen érinti
majd a gépkocsival közlekedőket,
hogy a Művészetek Háza parkolója az
elnökségi időszakban kizárólag a ren-
dezvényre érkezők rendelkezésére áll
majd. Itt biztosítanak majd helyet a
sajtó, és a műholdas közvetítéshez
használt gépjárművek részére. A na-
gyobb rendezvényekre napi 1000-
1500 sajtós érkezése várható, de a
számítások szerint valamennyi tanács-
kozáson nagy számban lesznek jelen a
média képviselői.

Gödöllő számára rendkívüli lehe-
tőségeket nyújt az esemény és az

ehhez kapcsolódó sajtójelenlét –
mondta Gémesi György, aki elmond-
ta, mind marketing, mind gazdasági
szempontból nagy esélyt kap a város.
Egyrészt nem szabad megfeledkezni
arról, hogy Gödöllő neve minden
tudósításban elhangzik majd, más-
részt a tanácskozások lebonyolítását
végzők napi rendszerességgel veszik
majd igénybe a helyi szolgáltatá-
sokat. 

Kijelentette, mind az önkormány-
zat, mind a rendőrség felkészült a fe-
ladatok ellátására. Beszéde, és a kér-
désekre adott válaszok során többször
is felhívta a figyelmet arra, figyeljék a
városi honlapot (www.godollo.hu) és
a Rádió Aktív 93.6 adását, ezek 
ugyanis folyamatosan a legfrissebb
információkkal látják majd el a la-
kosságot a rendezvények idején. (Az
uniós elnökséggel kapcsolatos leg-
frissebb aktuális tudnivalókról lapunk
honlapján, a www.szolgalat.com címen
is külön linket találnak majd az érdek-
lődők a legfontosabb információkkal – a
szerk.)

Az EU-s elnökség mellett termé-
szetesen szóba kerültek egyéb kér-
dések is, többek között a városi térfi-
gyelő rendszer kialakítása, a Sony be-
zárása, valamint több kérdés elhang-
zott a folyamatban lévő fejleszté-
sekről. Ehhez kapcsolódóan többen is
köszönetet mondtak a polgár-
mesternek a városi járda felújításo-
kért.

A közmeghallgatáson feltett kér-
dések alapján elmondható, hogy a gö-
döllőiek nagy érdeklődéssel várják a
januárban kezdődő uniós rendezvé-
nyeket, nem problémaként tekintenek
azokra, hanem fontosnak tartják sike-
res lebonyolításukat.

bj

Mint arról már beszámoltunk,
az európai uniós elnökségi ren-
dezvényekhez kötődően Gö-
döllő több alkalommal is be-
mutatkozik Brüsszelben. Eh-
hez kapcsolódóan elkészült az
a kiadvány, amit  a héten már
kézbe is kapnak az Európai
Parlament képviselői. 

A 10 oldalas kiadvány segítségével
egyrészt megismerhetik a tanácsko-
zások leendő helyszínét, a királyi kas-
télyt és annak történetét, de városunk
nevezetességeit is bemutatja, színes
fotókkal illusztrálva. Természetesen
nemcsak a történelmi és művészeti
emlékeket vonultatja fel, hanem be-
pillantást enged a település gazdasági
életébe, beszámol a jelentősebb fej-
lesztésekről, és áttekintést nyújt az el-
múlt években lezajlott jelentősebb
diplomáciai eseményekről is. 

A kiadvány mellett egy DVD is se-
gíti a diplomatákat abban, hogy minél
több információval rendelkezzenek a
leendő uniós elnökségi helyszínről. 

Gödöllő bemutatkozása ezzel még
nem zárult le. Az elnökségi esemé-
nyekhez kapcsolódóan két kiállítást is

rendeznek majd, ami bemutatja váro-
sunkat.

Brüsszelben hamarosan egy fotó-
kiállítás keretében ismerkedhetnek
meg Gödöllő nevezetességeivel és
szépségeivel. jb

Igaz, a Művészetek
Házát majd csak az
uniós elnökségi ese-
mények után vehe-
tik birtokba a gö-
döllőiek, de a léte-
sítmény műszaki
átadás-átvétele de-
cember 1-jén meg-
kezdődik. 

Már nemcsak az épület,
hanem annak környezete is egyre inkább elnyeri végeleges arculatát. A meg-
újuló épület mellett ugyanis folyamatosan dolgoznak a lépcső és az aluljáró
rendbetételén is. 
Bár a hétvége időjárása jelentősen nehezíti ezeket a munkákat, hogy minden
akadályt elhárítsanak, a szakemberek felöltöztették a Művészetek Háza felől

levezető lépcsőt, és a
borítás alatt dolgoznak. 
A napokban a Művé-
szetek Háza felőli ol-
dalon újul meg a lejáró.
Ennek során a lépcső-
lapokat leszedték,  újra-
csiszolják és ezt köve-
tően helyezik majd 
vissza.  Ezzel együtt el-
végzik a lejáró oldalát
képező elöregedett vas-

beton szerkezet javítását is. Természetesen a lépcső mindkét oldalon felújításra
kerül, sőt, a HÉV-hez vezető feljárókon is elvégzik a szükséges balesetmen-
tesítést. jb

A szakemberek igyekeztek kihasznál-
ni az időjárás adta lehetőségeket, s

teljes kapacitással dolgoztak az el-
múlt napokban is. Ennek eredmé-
nyeként valamennyi elektromos ve-
zeték, védőcső, kandeláber betonalap
elhelyezésre került, és a hét végére
megkezdődött a kandeláberek felállí-
tása is. Az első oszlopokat a Gábor
Áron utcában kerültek a helyükre.

Valamennyi látszóbeton támfal és
növénykazetta építése is befejeződött
a múlt héten, és a támfalakban kiala-
kították a lépcsőket megvilágító lám-

patestek helyét is.  Az út- és burkolat-
építési munkák szinte minden terüle-

ten folytatódtak. Út-
alapot építették a
Coop környezetében
és Petőfi Sándor ut-
cában. A térburkolati
lapokat fektették a
Polgármesteri Hiva-
tal előtt részen, az
áruház körüli terü-
leten, a Sulyán cuk-
rászda körül, az Er-
zsébet Királyné
Szálloda körül, a II.

sz. rendelő környezetében és a Gábor
Áron utcában. Ezeken a
részeken már a gyalo-
gosközlekedés is egysze-
rűbbé vált.

A kertészeti munkák-
ban is látványos előre-
haladás történt. A nö-
vénykazetták feltöltése
után folyamatosan szál-
lították és ültették a fá-
kat, bokrokat, cserjéket,

így a tér egyre inkább elnyeri végle-
ges arculatát. Az ültetések, amennyi-
ben az időjárás engedi, a héten is
folytatódnak.

Bár a hét végén erősen csapadékos,
hideg idő köszöntött ránk, a kivitelező
nagy erőkkel folytatja a munkát. A le-
hullott csapadék azonban jelentős több-
letfeladatot ad számára, hiszen elsődle-
ges, hogy a munkaterületet meg kell
tisztítani a hótól. Amennyiben min-
dent a tervek szerint tudnak folytatni,
újabb területen kerülnek a helyükre a
kandeláberek, amiket a héten beüze-
melnek. A lámpák nem csak energia-
takarékosak, hanem – az eddig el-
hangzott vélemények szerint – fényük
is rendkívül kellemes.  

A tervek szerint – amennyiben az
időjárás engedi –  a napokban kerülnek
a helyére a szökőkút külső burkoló 
elemei, és a vízjátéknál a taposó kö-
vek, valamint  a térnek ezen a részen
folytatódnak a burkolati munkák is. 

A Petőfi Sándor utca helyreállítását
– a tervekhez képest néhány nappal
később – december első napjaiban
végzik el. jb

Középpontban az EU-s elnökségi felkészülés

Közmeghallgatás

Végéhez közeledik az átalakítás

Egyre szebb a főtér
Az elmúlt hét  rendkívül jelentős volt a főtér átalakítása szempont-
jából. Míg a szakemberek annak örülhetnek, hogy a felszín alatti
munkák véget értek, a lakosságnak a látványosabb területeken el-
ért eredmények szereztek örömet. Egyre  nagyobb területet vehet-
nek ugyanis birtokba a gyalogosok, helyükre került a növényzet
egy része és a kandeláberek beállítása is megkezdődött.

Újabb EU-s kiadványok készültek el

Gödöllő Brüsszelben

(folytatás az 1. oldalról)
Zdenkó Pál elmondta, a tél első tá-
madása felhívta a figyelmet arra is,
hogy a gépkocsival közlekedők közül
sokan nem készültek fel megfelelően
a télre. A gépjárművek jelentős részén
még mindig nyári gumi van, ami
igencsak megnehezíti a közlekedést a
csúszós utakon, és növeli a bale-

setveszélyt is. A nagy mennyiségű le-
esett hó azonban az eltakarítás mellett
más feladatokat is ad, többek között
kiemelt figyelemmel kísérik a csapa-
dékvíz elvezető rendszerek működé-
sét. A hideg idő beköszöntével az utak
állapotát is fokozottan figyelik, és
ahol szükséges, javítják a burkolati
hibákat. bj

Megújulás a Művészetek Házánál

Az időjárás sem akadály

Hosszú havazással köszöntött be a tél

Éjjel-nappal takarítottak
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újrahasznosítják!újrahasznosítják!

Környezetünk Környezetünk védelméért!védelméért!

Aki figyelemmel követi a híre-
ket, naponta olvashat megron-
gált, összefirkált épületekről,
szobrokról. A közterületeken
sétálva gyakran láthatunk felbo-
rított, hulladékgyűjtőket, játszó-
téri eszközöket, megrongált
lámpákat. Míg egyesek szinte
megszokottként kezelik ezt a je-
lenséget, egyre többen vannak,
akiket felháborít mindez, s igye-
keznek lehetőségeikhez képest
tenni ellen. – Ön szerint vigyá-
zunk-e értékeinkre Gödöllőn?

„Érdekes kettősség működik ezen a té-
ren. Nem egyszer bosszankodom azon,
hogy a szépen felújított épületeken, ut-
cai padokon pár nap alatt megjelennek
a gaffitik. Ezt én nagyon szigorúan
büntetném, hiszen ezeket újra kell fes-
teni. Ezeknek a teljes helyreállítási
költségét kifizettetném a rongálókkal. A
Hamvay kúria épületét például rend-
szeresen összefirkálják. Legutóbb a va-
sútállomáson döbbentem meg, ahol
már az ideiglenes pénztárnak kihelye-
zett konténereket is összefirkálták.” jk

„Azt hiszem Gödöllőn nagyon sokan
igyekeznek megőrizni tárgyi és szellemi
értékeinket. Gondok főleg az előbbivel
vannak, mivel sokan nincsenek tisztá-
ban azzal, minek, mi a tényleges értéke.
Épp a Szolgálat múlt heti számában ír-
tak arról, hogy egyesek a lehullott leve-
leket az vízelvezető árokba söprik, ahe-
lyett, hogy elvitetnék zöldhulladékként.
Nem egyszer fordult már elő, hogy a mi
utcánkban is tele volt az árok levéllel,

faággal, építkezési törmelékkel is. Em-
lékszem, amikor volt az átadás, el-
mondták, hogy mennyi pénzbe került
ennek a kiépítése. De a valós értékéhez
az is hozzátartozik, hogy, mióta meg-
épült, nem folyik be a víz a kertekbe, a
járdákra. Nem tudom, egyesek miért
nem fogják fel, hogy ez is érték, erre is
vigyázni kell!” Szabó  M.

„Sajnos ebben az országban felnőtt
úgy két generáció, hogy nem kaptak er-
kölcsi nevelést. Ez meglátszik azon,
hogy viselkednek, mennyire vigyáznak
az elődeik által megteremtett javakra.
Szerencsére az elmúlt években megin-
dult egy pozitív változás, a városveze-
tés mellett egyre több szervezet foglal-
kozik a helyi értékek megmentésével.
Ráadásul ezeknek a munkájába egyre
többször bekapcsolódnak a fiatalok is.
Ebben nagy szerep jut a pedagógusok-
nak, akik – ezen a téren is – kiemelkedő
munkát végeznek.”                      Tolnai L.

„Azt hiszem, ahogy öregszik az ember,
úgy tartja egyre fontosabbnak érté-
keink megőrzését. Gödöllő szerencsés
helyzetben van, mert mind építészeti,
mind egyéb művészeti értékekben bő-
velkedik. És sok olyan elhivatott ember
él ebben a városban, aki fontosnak
tartja, hogy vigyázzunk ezekre. Elég
megnézni, hogy a civil szervezetek (Vá-
rosvédő Egyesület, Értékvédő Egyesü-
let, Teleki Pál Egyesület, Fenyvesért
Egyesület, Csanakért Egyesület stb.)
munkájának eredményeként milyen so-
kat szépült Gödöllő…” B. Zs.

A hét kérdése:
– Ön hogyan készült fel a télre? 

A hét kérdése

Tisztelettel meghívjuk

2010. december 5-én, vasárnap 15 órára
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 szü-
lőhazánk e föld” című köny-
vet. A színes fotókkal illuszt-
rált kiadvány hű dokumentu-
ma a 2005-2009-ben tör-
tént eseményeknek, és
megismerteti az olvasókat a
Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítvány elmúlt években
végzett tevékenységével. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság
tájékoztatja tisztelt ügyfeleit,
hogy ügyfélfogadási rendje az
alábbiak szerint változott: 

Szabálysértési ügyekben ügyfél fo-
gadás 2010. november 15-től:
kedd, csütörtök:  08.00 -12.00-ig,
és 13.00- 15.00-ig;

Szabálysértési ügyekben telefonon
történő tájékoztatás adása: 13.00-
15.30-ig

Személyi- és vagyonvédelmi, vala-
mint fegyverengedély ügyi területen
az ügyfélfogadás 2010. december 22-
től – 2010. január 3-ig szünetel. 

A magyar csipke régen és ma
címmel meghirdetett verseny
döntőjét az Erzsébet királyné
szállodában rendezték meg
november 27-én. 

A hagyományt teremtő szándékkal, a
D’Elia Szalon kezdeményezésére lét-

rehozott Gödöllői divatversenyen
2009-ben két ismert személyiség, Sisi

és Diana ruhatárát álmodták újra a
versenyzők nagy sikerrel. 

2010-ben a kézműves mesterségek
közül a csipkekészítésre helyeződött
a hangsúly. A magyar kézművesség
Gödöllőn régóta van jelen. A GIM
ház fogja össze a fiatal és ismert ipar-
művészeket. A Szőnyegkészítés, fali-

képek, a különböző textil-alkotások a
magyar kézművesség gyöngyszemei. 

A magyar csipke mindig ismert volt a
világon. Az idei versenyen – melynek
zsűrijét Szekeres Erzsébet textilmű-
vész vezette – ízelítőt kaptak a látoga-
tók a magyar vert csipke készítéséről,
valamint megtekinthették az idén Ja-
pánban rendezett nemzetközi csipke-
verseny 3. helyezést elért alkotását.
A november 27-ei versenyen  az alkal-
mi öltözet kategóriában a gödöllői Ga-
rasanin Márta végzett az első helyen ,
a nappali öltözet első díjazottja Miszlai
Beatrix (Jásszentandrás), míg a kö-

zönség díját Rubnicai Erzsébet
nyerte. Kép és szöveg: ta

Hagyományteremtő divatverseny

Csipke régen és ma

2011 októberében tartják a kö-
vetkező népszámlálást a parla-
ment döntése értelmében, ami
az eredeti tervekkel ellentét-
ben egy hónapig fog tartani.

A korábban tervezett két hónap he-
lyett harminc nap alatt írják össze jö-
vőre az ország lakosságát. A nép-
számlálás adatfelvételi időszaka 2011
októbere lesz.

Az Országgyűlés hétfőn több pon-
ton módosította a 2011. évi népszám-
lálásról szóló törvényt. A változtatás-
ról a képviselők 299 igen szavazattal
döntöttek, a kormány javaslatát a Fi-
desz és a KDNP mellett a Jobbik is tá-
mogatta.

A népszámlálás adatfelvételi idő-
szakának felére rövidítését az adatok
megbízhatóságának szándékával in-
dokolta az előterjesztő közigazgatási
és igazságügyi miniszter. Az adat-

szolgáltatás időpontja így kevésbé tá-
volodik el attól az elvi időponttól –
október elsejétől –, amelyre az össze-
gyűjtött adatok vonatkoznak.

Pontosítja a javaslat azt is, hogy az
adatfelvétel a lakásokra, lakott üdü-
lőkre és a közösségi elhelyezést szol-
gáló intézményekre is kiterjed.

Csak tippelni lehet, mekkora lesz
Magyarország lakossága a népszám-
lálás idején, a KSH legújabb adatai
szerint azonban az elmúlt időszakban
a születések száma nagyobb mérték-
ben csökkent, mint a halálozásoké,
ezért 2010 első kilenc hónapjában a
természetes fogyás nagyobb mértékű
volt, mint 2009 ugyanezen időszaká-
ban; a becsült népességszám 9 millió
998 ezer fő volt.

Az előzetes adatok szerint 2010 el-
ső kilenc hónapjában 68.049 gyermek
született, 6,9 százalékkal kevesebb,
mint egy évvel korábban. A halálozá-

sok száma 95.936 volt, ami 1,1 száza-
lékos csökkenést jelent a 2009. ja-
nuár-szeptemberihez képest. A termé-
szetes fogyás 27.887 fő volt, 3.996-
tal több, mint az előző év azonos idő-
szakában. A nemzetközi vándorlás fi-
gyelembevételével becsült népesség-
szám az időszak végén nem érte el a
10 milliót.

Ezer lakosra 9,1 élveszületés és 12,8
halálozás jutott, előbbi 0,6 ezrelék-
ponttal, utóbbi 0,1 ezrelékponttal volt
alacsonyabb, mint 2009-ben. A szü-
letések száma minden régióban csök-
kent, ennek mértéke Közép-Magyar-
országon volt a legkisebb és Észak-
Alföldön a legnagyobb. 
A házasságkötések száma – a júliusi
emelkedés ellenére – továbbra is
csökkenő irányzatot mutat. A 2010 el-
ső kilenc hónapjában kötött 29.491
házasság 1.970-nel (6,3 százalékkal)
kevesebb, mint 2009 azonos idősza-
kában. A házasságkötések száma va-
lamennyi régióban visszaesett,
Észak-Alföldön a leginkább és Dél-
Dunántúlon a legkevésbé.                  jk

Egy hónap lesz az összeírás

Megszámláltatunk

A 7. választókörzetben élők számára mutatta be az új rendőrségi körzeti
megbízottat, Balog Tamást a  Petőfi Sándor Általános Iskolában novem-
ber 29-én Pintér Zoltán alpolgármester, a városrész önkormányzati kép-
viselője. Balog Tamás 30 éves, 10 évvel ezelőtt  Angyalföldön lett
rendőr. Hét éven át járőrvezető volt, 2007-től a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság dolgozik. Bemutatkozása után jó tanácsokkal látta el a megjelenteket. Mint fogalmazott, mindenkinek jobb, ha keve-
sebb bűncselekmény történik a lakókörnyezetében, ezért is érdemes figyelni embertársainkra. S persze önmagunk óvatossága is
segíthet megelőzni a bűncselekményeket. Pintér Zoltán megelégedéssel szólt arról, hogy Gödöllőn már négy rendőrségi körzeti
megbízott teljesít szolgálatot. Ő képviselőként és alpolgármesterként is számíthatott a segítségükre és tapasztalatai szerint a la-
kosság is egyre nagyobb bizalommal fordul hozzájuk. 
A fórumon, melyen a lakosok számos kérdést feltettek, Pintér Zoltán megköszönte a korábbi körzeti megbízott, Varga Zsolt
odaadó szolgálatát. Ő hamarosan Debrecenben folytatja rendőri munkáját. it

A nagyobb közbiztonságért

Rendőrségi hírek
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Tisztelt Szerkesztőség!

„Sajnos, egy felháborító dologgal
fordulok önökhöz (és szerintem nem
csak én vagyok így vele!!!) 
A mellékelt fényképen remélem elég
jól látható, hogy a Kossuth Lajos ut-
cánál az autós nem nagyon foglal-

kozik a gyalogosokkal!! Igazából
gyalog elfér az ember, de én a baba-
kocsimmal sajnos NEM!!! Gondo-
lom más kismamák sem! Ez reggel
és délután, mikor a nagyobb fiamat
viszem-hozom haza az iskolából, így
van! Ilyenkor lekényszerülünk az
úttestre, ami kicsit sem veszélytelen!
Kérdezem én: Télen majd mi lesz?
Akkor is menjünk le a csúszós út-
testre? Az meg nem megoldás, hogy
én ilyen személyek miatt közlekedjek

a túloldalon. Ráadásul még ott is
folynak a munkálatok, így ott is az
úttestet kellene választani, de ha
már van járda (ami a GYALOGO-
SOKÉ!) had válasszam azt!
Én nem szeretnék senkit megbán-
tani, csak szeretném, ha az autósok
figyelmét valaki felhívná az ilyen
dolgokra.  

Üdvözlettel:  egy anyuka 
(név és cím a szerkesztőségben)

Tisztelt Szerkesztőség!

A „Magyar Mindenszentek“ című cikk
végén közölt listát szeretném a követ-
kező adattal kiegészíteni.
Kimaradt a magyar boldogok névso-
rából Meszlényi Zoltán püspök, esz-
tergomi káptalani helynök, akit 2009.
október 31-én, az esztergomi Bazili-
kában avattak boldoggá (valószínű-
leg a friss dátum miatt nem szerepel
még a Katolikus Lexikonban). Mesz-
lényi Zoltán Hatvanban született
1892. január 2-án, és 1951. március
4-én halt meg a kistarcsai internáló-
táborban, az elszenvedett bántalma-
zás következtében. Emléktáblája a
hatvani Szent Adalbert plébánia-
templom falán látható.
Meszlényi Zoltán püspök jelmonda-
ta: „Fidenter ac fideliter“ („Hittel és
hűséggel“). Ez volt élete és halála is. 

Tisztelettel: Kommár Ferenc

Iskolanyitogató programunk keretében
idén is vendégül láttuk a város leendő
első osztályos gyermekeit. A különböző
csoportok az óvónénik kíséretében ér-
keztek. Örömmel nyugtáztuk, hogy kö-
zel 300 óvodás látogatott el hozzánk,

képviselve a Szent János utcai, a Palo-
takerti intézményeket és a Zöld Óvodát.
A játék folytatódik, hiszen senki nem 
szeretne kimaradni belőle, így aki most
nem tudott eljönni, januárban próbálja
ki, milyen lesz Petőfisnek lenni, ha is-

kolás lesz.
A gyerekeket a dzsungel
világába varázsoltuk. A
történet rövid részleté-
nek vetítése után vidám
zenére mozogtak együtt
a gyerekek, s velük az
óvónénik és a Petőfis pó-
lóba öltözött tanítónénik
és bácsik.
A kis ovisok Mauglikká

változva mászhattak az indák között,
dobálhattak kókuszdióval célba, átkel-
hettek vízesésen, hegyet mászhattak,
liánokon lenghettek. Mindezt termé-
szetesen a „Balu nénik” és „Balu bá-
csik” (iskolánk pedagógusai) irányításá-
val. Kellemesen elfáradva, mosolygó
arccal köszöntek el a gyerekek a játék
végén. Ajándékba mindenki Balu ked-
ves figuráját kapta, illetve a frissen ké-
szült fotókon keresztül a szülők is bete-
kintést nyerhetnek a színes délelőttbe.

„Iskolahívogató” tájékoztatónkon ol-
vashatnak iskolánk fő célkitűzéseiről,
leendő első osztályaink irányultságairól.
Ezeket az óvó nénik segítségével juttat-
tuk el az érdeklődő szülőknek.
Köszönjük az óvodák nyitottságát Isko-
lanyitogató programjainkra, immár má-
sodik éve megszervezett mese-, sport
délelőttünkre! ip

Az emúlt két hétben városunk három középfokú oktatási inzétményében is szalagavatót tartottak. Elsőként a Re-
formátus Líceum diákjai tartották meg ünnepségüket, a hét végén pedig Premonteri Szent Norbert Gimnázium
és a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákjaira tűzték fel a szalagokat.

A fenti címmel rendez irodalmi
felolvasóestet és kiállítást a
Gödöllői Városi Könyvtárban a
helyi amatőr írókból, költőkből
álló műhely, az Irka december
10-én este 18 órakor. A rendez-
vényről és az irodalmi műhely
terveiről kérdeztük meg Istók
Annát, az Irka alapító tagját.

– Kik fognak felolvasni és milyen
kiállításról van szó?

– Az Irka, ami az Irodalmi Kerek-
asztal rövidítése, helyi, környékbeli
írni szerető emberekből áll, a 16 éves-
től a nyugdíjas korúig. A tagok elmúlt
egyévi munkáiból lesz a felolvasóest,
a szerzők saját, illetve egymás tol-
mácsolásában. Nagyon hangulatos
estnek szánjuk, lesz vers, novella,
megzenésített vers és egy egyetemi
diák, Víg Ákos fog gitározni nekünk.
És természetesen a vezetőnk, Képes
Gábor, költő is készül saját verssel,
tárcával. A kiállítás pedig egy kis szí-
nes ízelítő az elmúlt egy év képvers,
kombinatorikus vers, tükörvers és
egyéb irodalmi csemegék terméséből,
amiket szintén a tagok alkottak.

– Tehát ezek versek?
– Szigorúan véve talán nem mind-

egyik, de az biztos, hogy irodalmi él-
ményből született alkotások és egy-
ben jól jelzik azt, milyen munka folyt
az elmúlt egy évben az Irkában.

– Úgy tudjuk, a korábbi vezető,

Galántai Zoltán író helyett most
más a mentoruk...

– Így igaz, egy eléggé munkás év
van a hátunk mögött. Az év első felé-
ben még Zoli szakmai irányítása alatt
működtünk, ő inkább a prózai vonalat
képviselte, rettentően felkészült elő-
adásokat tartott arról, hogyan írjunk
novellát, regényt. A második félévben
már Képes Gábor költő útmutatása
alapján végeztük a dolgunkat, ami 
annyira sikeres volt, hogy sokan a
prózai síkról átnyergeltek a lírai vo-
nalra. A jövőben mindkét tábornak
szeretnénk lehetőséget adni a fejlő-
désre. Zoli egy komoly prózaíró kur-
zust indít 2011 januárjában, melyet
szeretnénk majd meghirdetni széle-
sebb közönség előtt is. Emellett azt
tervezzük, hogy megtartjuk a költői
„szakosztályt” is. És továbbra is vár-
juk új, írni szerető tagok jelentke-
zését.

– Milyen terveik vannak még jö-
vőre?

– Az elmúlt években már két alka-
lommal szerveztünk a Gate Zöld
Klubbal közösen irodalmi pályázatot.
Ez azért fontos, mert a Gödöllői Ott-
lik Körrel és a városi könyvtárral szo-
rosan együttműködve országos iro-
dalmi pályázatot és az Ottlik Irodalmi
Díj megalapítását is szeretnénk 2012-
re elérni. Emellett folytatjuk majd a
hazai kortárs költők, írók bemutatá-
sát. Idén Jónás Tamás cigány szár-

mazású költő volt vendégünk, jövőre
több hangulatos műhelybeszélgetést
is szervezünk. Ezen kívül minden-
képpen szeretnénk a „publikációs”
nehézségeinket is megoldani. Ennek
első lépéseként a Gödöllői Városi
Könyvtár honlapján tervezzük az Irka
weblapját is megújítani, sajnos a pa-
pír alapú kiadáshoz nincsenek meg
még az anyagi lehetőségeink.

– Végezetül  pár szót a december
10-ei est címéről. Miket álmodnak
az Irkások?

– Ezt a címet egyik lelkes tagunk,
Emericzy Enid adta az estnek. Ő úgy
fogalmazott, hogy az irodalom a va-
lóságot tükrözi, de éppen úgy, mint az
álomban, kicsit olyan, kicsit meg egy-
általán nem olyan: összekeveri az
időket és a személyeket, a megtörtén-
tet meg az elérni vágyottat, és bele-
kavarja mindebbe azt is, amit nem
akarunk tudni magunkról. 

A decemberi felolvasóest is arról
szól, hogy az Irka tagok, akik ébren
álmodnak, illetve írnak, hányféle mű-
fajban, megközelítésben szűrik át a
valóságot. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk az ingyenes estre!

vk

Irodalmi felolvasóest a könyvtárban

Álmaink a valóságról

Többszáz óvodás az iskolában

„Petőfis voltam egy órára”

Olvasóink írták

Szeptemberben Testvérvárosi
Fesztivált rendezett Gödöllő
városa, amelyen spanyol, belga
és cseh testvérvárosainkból ér-
kezett barátaink adtak ízelítőt
kultúrájukból. 2011-ben ismét
bemutatkozhatnak a testvér-
településekről érkezett művé-
szeti csoportok, ám az ideinél
jóval nagyobb szabású rendez-
vényen. A Gödöllői Testvérvá-
rosi Egyesület ugyanis 12.600
eurót nyert az Európai Unió
testvérvárosi pályázatán. 

Ennek köszönhetően június
25-26-án tizenegy testvértele-
pülésről (Wageningen, Aiach,
Zywiec, Turnhout, Csíkszere-
da, Dunaszerdahely, Forssa,
Giessen, Laxenburg, Valde-
moró és Brandys nad Labem
Stara Boleslav) érkeznek majd
hozzánk a helyi művészeti
csoportok, akik kétnapos fesz-
tivál keretében adnak ízelítőt
kultúrájukból, és fűzik szorosabbra a
baráti szálakat a városunkban élők-
kel. 

A rendezvényekbe a városi intéz-
mények is széles körben bekapcso-
lódnak. Többek között fotókiállítást
láthatnak majd az érdeklődők a zene-
iskolában, a városházán és a városi
könyvtárban, míg a máriabesnyői ba-
zilikában és a Szentháromság temp-
lomban a kórusok találkozójára kerül

sor. A rendezvény részeként konfe-
renciát is rendeznek „Közös értéke-
ken, történelmen és kultúrán alapuló
európai identitás” címmel.

A végleges programok összeállítá-
sa még folyamatban van. 

***
Nemcsak hozzánk érkeznek azonban
testvérvárosainkból vendégek, de-
cemberben Gödöllő látogat el Kárpát-
aljára. Beregszászba várják ugyanis
azt a fotókiállítást, amivel Valdemo-
róban mutatkozott be Gödöllő. 
Beregszász nemcsak mint testvér-

várost, hanem, mint a 2011-es EU-s
elnökség kiemelt helyszínét hívta
meg Gödöllőt, hogy a két hétig lát-
ható kiállítás segítségével minél job-
ban közelebb hozzák egymáshoz a
két településen élőket. 

A rendezvényt  Bacskai József,
beregszászi főkonzul szervezte és 
nyitja meg. A tárlat a jövő esztendő-
ben Belgiumba és Hollandiába is ellá-
togat. jk

Eredményesen pályázott a Testvérvárosi Egyesület

Ismét fesztiválra készülhetünk

A gödöllői fotókiállítás Valdemoróban
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Moszkva 1930-ban, sztálini idők-
ben, mikor Kate Furnivall Lydia
titka című regénye játszódik,
ugyanolyan ezerarcú lehetett,
mint most lehet, vagy például,
mint 1980-ban tapasztalhattam,
mikor volt szerencsém jó néhány
napot tölteni ott. 
Lydia, a féltestvére, Alekszej, hűséges
barátjuk, Liev, a nagydarab kozák Kíná-
ból érkeznek Oroszországba. Kínába
menekültek az 1917-es forradalmat kö-
vető polgárháború elől, az írónő koráb-
bi, Orosz szerető című regényében már
megismerkedhettünk velük, kínai éle-
tükkel. Minek is mennek vissza Orosz-
országba, vagyis most már Szovjet-
unióba, a számukra, hamis útlevelek-
kel ellátottak számára roppant veszélyes
terepre? Jens Friis dán nemzetiségű
mérnök, Lydia és Alekszej apja miatt.
Mi lehet a sorsa? Nyilván a hírhedt bün-
tetőtáborok egyikébe került, különben
már jelentkezett volna. Vajon kapcsolat-
ba tudnak-e lépni vele, s ami már túl
szép lenne, ki tudják-e szabadítani? 
Nyomára is bukkannak: egy szibériai
táborban raboskodott. De már nincs ott.
Csodával határos módon kiderül szá-
mukra a valóság: a mérnököt Moszkvá-
ba vitték. Külön-külön, kalandosabbnál
kalandosabb utakon eljutnak a főváros-
ba. Friis agyára volt szüksége Sztálin-
nak. A találmányára. Egy föld alatti

börtönben dolgozik a megvalósításán,
egy gyilkoláshoz felhasználható légha-
jóén, melynek majd a közelgő háború-
ban – mert Sztálin tudja, hogy háború
közeleg – jó hasznát veheti a birodalom. 

A jövevényeknek először is el kell
helyezkedniük Moszkvában Kiismer-
niük magukat benne. A legkülönbö-
zőbb rétegekkel kerülnek kapcsolatba.
Fenttel és lenttel. Magasrangú katona-
tiszttel, dőzsölő gazdagokkal. Fagyos-
kodó, tolvaj utcagyerekekkel, s magá-
val az orosz maffiával is. Jeges utcák,
vidáman csengető villamosok, viskók,
paloták, ködborította parkok, részegek-
kel teli lebujok. A mindent eltakaró éj-
szaka. A mindent magukba rejtő kör-
nyező erdőségek. Nem drága az ember-
élet. Ha valaki nyomtalanul eltűnik,
nem keresik. Ha halomra ölnek egy csa-
patnyi fegyverest, nem bajlódnak azzal,
hogy kiderítsék, mi is történt valójában. 

Az őrök éberek, de nincs az az éber-
ség, amit ki ne lehetne játszani. Nincs
olyan ember, akit meg ne lehetne vesz-
tegetni. A helyzetet bonyolítja, hogy
megjelenik Lydia kínai szerelme,
Csang, mégpedig egy kínai kommunis-
ta delegáció tagjaként. A becses vendé-
get kívánságára oda is elviszik, ahol
Jens Friis dolgozik. Hadd alakuljon ki
minél árnyaltabb kép benne a szovjet
ipar nagyszerű vívmányairól.
Gigantikus díszletek között gyűlnek

össze a szereplők a regény vége felé.
Akik túlélik közülük a borzalmakat, las-
san, nehezen szedik össze magukat. El-
válnak útjaik. Ki marad Moszkvában, ki
kelet, ki nyugat felé szándékszik venni
az irányt. 

Hogy sikerül-e majd révbe érniük,
nyugalomra lelniük? Tudhatjuk már az
eddigiekből, ez igencsak bizonytalan. S
mindennek ellenére az édesanyja révén
orosz származású, Angliában élő írónő
szereti, szeretteti a hőseivel Moszkvát.
Ami nem hisz a könnyeknek, ahol olyan
édesek a Moszkva-pari esték, ahol temp-
lomtornyok aranyozott kupolái ragyog-
nak, ahol törékeny faházak szakítják
meg a robosztus kőépületek sorát.
Ahol… Még sok mindent fel lehetne
sorolni. Moszkva kiszámíthatatlan,
megismerhetetlen, örök titok. Ha oda-
megyünk, felejtsük el azt a kérdést,
hogy: miért? Nincs válasz.
(Kate Furnivall: Lydia titka)              -nád - 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Moszkva útvesztőiben

Évente egyszer, a táncművészet
szinte minden műfajának kép-
viselői színpadra lépnek a Ma-
gyar Állami Operaházban a
Táncpaletta-gálán. A jelentős
hagyományokkal bíró, az idén
20 éves rendezvényen már má-
sodik alkalommal vett részt a
Gödöllő Táncegyüttes novem-
ber 22-én. A rendezvény fővéd-
nöke Schmittné Makrai Katalin,
az országos védnök pedig dr. Gé-
mesi György volt.

A Táncpaletta a hazai táncélet legki-
emelkedőbb művészeit és csoportjait
vonultatja fel minden esztendőben. A
fellépők között ismét helyet kapott a
Gödöllő Táncegyüttes felnőtt csoportja,
akiknek táncosai a műsor első harma-
dában, a folklór táncegyüttesek között
mutatták be tudásukat. Az együttes a ma
már kétfelé vált, a hagyományokat tisz-
telő, és a néptánc alapjaira épülő mo-
dernebb változat közül az előbbi tolmá-
csolójaként vett részt a rendezvényen,
olyan együttesek társaságában, mint az

Állami Népi Együttes, a Csillagszemű
és a Honvéd Együttes. 
A gödöllői táncosok ezen az estén Szép-
halmi Zoltán: „Marosmagyarói tán-
cok” című koreográfiáját mutatták be, a
muzsikáról pedig a Fix
Stimm zenekar gondos-
kodott. Fellépésük azért is
számított különlegesség-
nek, mert ők voltak az
egyetlen igazi amatőr és
autentikus táncokat elő-
adó csoport, a többiek fel-
dolgozott, illetve drama-
tikus koreográfiákkal lép-
tek színpadra.

Az együttes fellépéséhez nagyban hoz-
zájárult, hogy hosszú ideje kiváló minő-
sítést kapnak a kétévente megrendezés-
re kerülő Néptáncosok Országos Bemu-

tató Színpada ren-
dezvényén, aminek
célja, hogy a ma-
gyar néptánc
együtteseket bemu-
tatott produkciójuk
alapján minősítse,
értékelje. Így volt
ez az idén is. A no-
vember 7-én meg-
tartott megmérette-
tésen a Gödöllő

Táncegyüttes ismét a „Kiválóan minő-
sült” címet érdemelte ki. Itt bemutatott
műsorában a Rákos mente búcsújárási
szokásait és táncait dolgozta fel.

bj, fotók: Kanyó Béla

Különleges adventi koncertre készül a Cavaletta
Művészeti Egyesület. December 12-én és 13-án
19 órakor egy fiatal gödöllői szerző, Gémesi
Gergely: Rekviem a szerelemért című oratóriu-
mát mutatják be az Erzsébet Királyné Szállodában.
A zenemű íróját a koncert részleteiről kérdeztük.
– Mióta foglalkozik zeneszerzéssel?
– A Frédéric Chopin Zeneiskolában tanultam
több hangszeren muzsikálni. Magas szintű okta-
tásuknak köszönhetően kezdtem el később ki-
sebb-nagyobb zeneműveket írni. Mind közül ez
most a legnagyobb és legizgalmasabb, amibe
eddig belevágtam.
– Miről szól a „Rekviem a szerelemért”?
– A világban sajnos egyre kevesebb az őszinte
érzés. Szerencsére a szeretetet, a szerelmet
még mindig nem lehet pénzért megvenni. Ez so-
sem lehet boltban beszerezhető, vagy interne-
ten megrendelhető árucikk. Az előadás az ér-
zések és a lélek megtisztulásáról szól. A darab a
teljes reménytelenségből indul és jut el az üd-
vösséghez vezető útra.
– A művet mennyire értelmezhetjük „klasszi-
kus” rekviemnek?

– Valahol a rekviem és
az oratórium műfaj ha-
tárán mozog. Rekviem,
hiszen az egyházi mise

vonalán haladtam, felhasználva
a latin szöveget. Ugyanakkor inkább oratórium,
mert kiegészítettem olyan gondolatokkal, me-
lyek mintegy új értelmezést, többletjelentést
adtak az előadásnak. Igazán csak így juthatunk
el azokba a lelki mélységekbe, ahol megnyug-
vást és megváltást nyerhetünk.
– Kik közreműködnek az oratóriumban?
– A koncert helyi összefogás eredménye. Meg-
tisztelve érzem magam, hogy Márton Danku
István karnagy bizalmat adott és a produkció
megvalósítása mellé állt. Nagyon sokat köszön-
hetek neki, a Cavaletta Nőikarnak, a szólisták-
nak, a zenészeknek, akik díjazás nélkül időt és
energiát áldoznak arra, hogy a bemutató jól si-
kerüljön. Külön öröm számomra, hogy mindenki,
akinek a segítségét kértük, önzetlenül támoga-
tott bennünket. Remélem, sokan lesznek kíván-
csiak a gödöllői ősbemutatóra.
A koncert teljes jegybevételét a jövőre 20 éves
Cavaletta Nőikar testvérvárosi koncertútjára
fordítják. Jegyek válthatók a Belvárosi Jegyiro-
dában (Szabadság tér 5. Tel.: 28/514-130,
70/452-72-68). jk

(folytatás az 1. oldalról) 

Az adventi időszak évről-évre vissza-
térő várakozás a megváltó születése.
Ilyenkor ki-ki igyekszik kicsit rendbe
rakni az életét. Az adventi hangver-
senyen való részvétel az ünnepi ké-
szülődést segíti és az egymásra figye-
lés lehetőségét kínálja. A művészek
nekünk adták azt az időt, amit a pró-
bával, s persze az előadással töltenek.
Adjunk időt mi is egymásnak, valósá-
gosan és jelképesen az adventi koszo-
rú sorra gyúló gyertyáinak mind erő-
sebb fényénél, mondta befejezésül. 

Varnus Xaver bevezető gondola-
taiban azt kívánta a gödöllőieknek,
hogy mielőbb olyan hangversenyter-
mük és sportcsarnokuk legyen, ami-
lyet a kastély mellett megérdemelnek.
Ezután Debussy gondolatát idézte fel,
miszerint a karácsony a zeneszerzők

lelkét olyan tudatállapotba helyezi,
amelyben a hétköznapi küzdelemben
nem észlelhető régiókat, dallamokat

és harmóniákat  is megtalálnak. Ezek-
nek a műveknek a tolmácsolására vál-
lalkozott – mint mondta – olyan ki-
váló partnerekkel, mint az Erkel Fe-
renc Általános Iskola száz tagú kóru-

sa és a Talamba Ütőegyüttes.  
A műsor első részében Bach műve-
ket játszott Varnus Xaver. A zeneszer-

zőt a mindenkori orgo-
nahangversenyek elke-
rülhetetlen komponis-
tájának nevezte, akit
„közvetlen USB kábel
kötött Isten lelkéhez és
azt írta le, amit diktál-
tak neki. Nem tépelő-
dött, nem volt a művei-
ben még 2-3 lehetőség,
azok a zene megmá-
síthatatlan ítéleteit hor-
dozták”.

A hangversenyen
végig közreműködő egyesített kórus
szereplése ismét bebizonyította, az is-
kola zenetanárai és növendékei méltó
örökösei névadójuk munkásságának. 

it

Gödöllői ősbemutató

Rekviem a szerelemért

Hangverseny az adventi koszorú első gyertyájának fényében

A zene megmásíthatatlan ítéletei

A Gödöllő Táncegyüttes a legjobbak között

Táncpaletta 2010
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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

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Barokk Év Gödöllőn 2011 kulturális programsorozat alkalmából a GIM-Házhoz kapcso-
lódó fiatal művészek közösen hozták létre azokat a terveket, amelyek jövőre a város meg-
újult főterén és a kastélyparkban lesznek láthatók. A kiállítás a két projektre szervezett
workshop anyagát mutatja be.

A KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNÉN
VÁRJUK A KÖZÖNSÉG VÉLE-
MÉNYÉT, ÉSZREVÉTELEIT!

A kiállítás látható: 2010. decem-
ber 12-ig, minden szombat és va-
sárnap 14 órától 17 óráig, előze-
tes bejelentkezés alapján más na-
pokon is.
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Gödöllő Város Önkormányzata, Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány, Onlineprint Kft., Gödöllői Városi Könyvtár, DŰLŐ Borkereskedés.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

Telefon: 06/28-419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

December 3. péntek 17.00
Illésy Orsolya (fuvola) növendé-
keinek hangversenye

December 4. szombat 11.00
Béres Ágota (hegedű) növendé-
keinek hangversenye

December 6. hétfő 18.00
Juniki Spartakus (hegedű) növen-
dékeinek hangversenye

December 7. kedd 17.00
A gitár tanszak kiemelt hangver-
senye az ifjúsági gitárzenekar köz-
reműködésével

December 8. szerda 18.00
A fúvós tanszak kamarazenei
hangversenye

December 9. csütörtök 18.00
A Frédéric Chopin Zeneiskola
együtteseinek adventi hangver-
senye

December 10. péntek 18.00
Somodi Károly (trombita, furulya)
növendékeinek hangversenye

December 11. szombat 10.00
Philippné Legeza Judit (zongora)
növendékeinek hangversenye

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola programjai

BAROKK TÉRINSTALLÁCIÓK
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Az V. századtól az advent a karácsonyt
megelőző böjti idő volt, mely Szent
Márton (november 11.) ünnepével kez-
dődött. Az advent Galliában keletkezett,
majd a VI. században Róma átvette, és a
böjti időből itt lett liturgikus idő, öt va-
sárnappal. VII. Gergely pápa volt az, aki
négyben határozta meg az advent vasár-
napjainak a számát, melyet a későbbiek-
ben a protestáns felekezetek is átvettek.
Bod Péter református lelkész, egyházi
és történetíró ezt írta a XVIII. század
közepén: „így neveztetnek a mostani
rendtartás szerént a karácson előtt való
négy hetek. Régen voltanak hat hetek a
Szent Márton napjától fogva, aholott
kezdi most is a görög eklézsiában négy
hetekre szoríttatott ilyen fundamento-
mon, mert a Krisztusnak négy adventu-
sa, eljövetele vagyon. Midőn a testben
megjelent. Midőn a szívbe beszáll és az
embert megtéríti. Midőn halála óráján
elmégyen az emberhez. Midőn eljő az
utolsó itéletre. Rendszerint kezdődni
szokott Szent András napján.“
A keleti egyház nem tartja liturgikus ün-
nepként az adventi időszakot, de a VIII.
századtól böjti időszakot tart a kará-
csony előtt, november 14-étől. Az ad-
venti idő alatti böjtölés szokása tulaj-
donképpen a húsvétot megelőző nagy-

böjtöt utánozza. Az alatt tiltották a zajos
mulatságokat és az ünnepélyes házas-
ságkötéseket, mely utóbbit az 1661. évi
nagyszombati zsinat püspöki engedé-
lyétől tette függővé.
A szó latin eredetű, jelentése: megérke-
zés, az Úr érkezése. Régen éjféli ha-
rangzúgással jelezték kezdetét, egyben
az egyházi év megnyitását is. Egykoron
a vallásos emberek szigorú böjtöt tartot-
tak, ezen idő alatt, falun hajnali misére,
rorátéra  jártak, amit angyali vagy ara-
nyos misének is hívtak, és Szűz Mária
tiszteletére ajánlottak. Adventkor azon-
ban  a keresztények nemcsak a Jézus
születése előtti várakozásról emlékez-
nek meg, hanem további két jelentése is
van az ünnepnek. Várják az Úr eljöve-
telét a saját életükben is: hogy keresz-
tény életvitelükkel minél közelebb ke-
rüljenek Istenhez, Jézus tanításához. To-
vábbá várják Jézus Krisztus második el-
jövetelét is, s igyekeznek felkészülni az
utolsó ítéletre. jb

A hanukka, a fények ünnepe egy zsidó
ünnep. A Makkabeusoknak a szíriai gö-
rögök feletti győzelmére (i. e. 165.), a
jeruzsálemi szentély megtisztítására és
újraavatására, valamint a nyolc napon át
égő mécses csodájára emlékezik. Azon
zsidó ünnepek közé tartozik, melyek
nem a Tórán alapulnak (ilyen még pél-
dául Purim. Jézus Krisztus is rendszere-
sen feljárt megünnepelni a hanukkát
(János ev. 10/22). Ezt az ünnepet isme-
rik leginkább a nem zsidók körében.
Miután a Makkabeusok megtisztították
a szentélyt, csupán egy napra elegendő
kóser olajat találtak, amellyel meg-
gyújthatták a szent gyertyatartót, a me-
nórát. Új olaj előállítására nyolc napra
volt szükség, de ekkor a hagyomány 
szerint csoda történt: az egy napra ele-
gendő olaj nyolc napon át égett. Ennek
emlékére a hanukka első napjától kezd-
ve minden este eggyel több gyertyát
gyújtanak meg a zsidó családok, és
olyan helyre teszik őket, ahol hirdethe-
tik az isteni csodát. A gyertyatartót,
amelybe a gyertyákat helyezik, Hanuk-
kijának hívják.
Ez az ünnep a téli estéken különösen
meghitt és sok vidámsággal teli. A gye-
rekek trenderlivel (hanukkai pörgettyű)

játszanak, olajban sült finomságokat
kapnak és hanukkai dalokat énekelnek.
A középkortól kezdve ezen az ünnepen
ajándékot is kapnak a zsidó gyerekek
A hanukkijának, azaz a hanukkai menó-
rának kilenc ága van, nyolc normál 
gyertyatartó és egy „szolga” (samesz).
A „szolga” segítségével kell meggyújta-
ni a nyolc gyertyát vagy mécsest. Első
nap egyet, másodikon kettőt és így to-
vább. Az ünnep végén minden láng ég
(nyolc plusz a szolga), így szimbolizál-
va, hogy az olaj kitartott nyolc napig.
A hanukka fontos kelléke egy speciális
négy oldalú pörgettyű, a trenderli. A jid-
dis eredetű szó héberül szevivón, de
dreidel, dradel, kreisel, trompo néven is
ismerik egyes országokban.
A trenderlivel gyerekek játszhatnak ha-
nuka alatt csoportban. A pörgettyű négy
oldalán egy-egy betű olvasható, és ezek
a betűk határozzák meg a játékosok által
teendő továbbiakat. Idén december 1-én
éjjel köszönt be a hanukka. pts

A Gödöllői Városi Múzeum ér-
tékmentő tevékenysége már
többször is kivívta a szakmai
és a civil szervezetek elismeré-
sét. Az intézmény munkája,
amivel az egykori gödöllői mű-
vésztelep anyagát gondozza,
nemzetközileg is elismert. A
szecesszió nagymestereinek
alkotásai, melyet a gödöllőiek
bármikor megcsodálhatnak,
megbecsült darabjai a hazai és
a külföldi múzeumok időszaki
kiállításainak, ezeket kérik köl-
csön a leggyakrabban. 

Néhány napja újabb különlegessége-
ket láthatnak az érdeklődők a tárlat
részeként. A marosvásárhelyi kultúr-
palota Róth Miksa műhelyében ké-
szült  üvegablak tervek négy, egy az
egyhez méretarányú kartonját pályá-
zati forrásból sikerült restauráltatni,
Őriné Nagy Cecília művészettörté-
nész eredményes pályázati kezdemé-
nyezésének eredményeként. 

Nagy Sándor hagyatékában rendkí-
vül sok vázlat, karton található, ame-
lyek a XX század eleji történelmi Ma-
gyarország területén álló középületek
monumentális díszítéséhez készültek.
Legfontosabbak talán a marosvásár-
helyi Kultúrpalota díszítésének ter-
vei, kartonjai. Az épület mozaikjai és
üvegfestményei Nagy Sándor keze

munkáját dicsérik.  
Az üvegfestmények négy magyar

népballadát jelenítenek meg: a Kádár
Kata, a Júlia szép leány, a Szép Sala-

mon Sára és  Budai Ilona történetét.
Ezeket ábrázolják a nemrég szaksze-
rűen helyreállított, fekete-fehér szén-
rajz kartonok is, amik alap darabjai a
gödöllői művésztelepet bemutató tár-
latoknak, mégis 2001-ben láthatta
utoljára a nagyközönség. 
A rendkívül költséges restaurálás
megkezdésére csak 2008 őszén nyílt
lehetőség a Gödöllői Művésztelep
Alapítvány támogatásának a jóvoltá-
ból. Ily módon a Kádár Kata üveg-
festmény triptychon papír restaurátori
munkái elkészülhettek, de sajnos a
keretezési munka, a közben felmerülő
további költségek miatt nem valósult
meg, így a restaurált mű tárolása, 

installálása nem volt megoldott. Végül
2009-ben adódott lehetőség a Nem-
zeti Kulturális Alapprogram Igazga-
tóságának Múzeumi Szakmai Kollé-
giuma (600.000 Ft),  és 2010-ben a
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Igazgatóságának Iparművészeti Szak-
mai Kollégiuma (385.000 Ft) segítsé-
gével a négy elemből álló sorozatot
restauráltatni és egységes keretben, a
műtárgyvédelmi szempontoknak
megfelelően installálni az OSZK-
SOROS Könyvrestaurátor Műhely
Kft.-ben. 

Ezzel lényegében megvalósult Kö-
rösfői-Kriesch Aladár kívánsága, aki
maga is a kartonok megmentésére tö-
rekedett, amint azt egy általa írott le-
vél is tanúsítja. 

„Mert mi történik  – ugyebár – egy
ilyen kartonnal? A művésznek nincs
reá többé szüksége – a magánember-
nek  a dolog természeténél fogva nem
kell – a műteremben nincs hely – fel
vele a padlásra!(...) Csakugyan, fon-
tosnak és szükségesnek tartanám, ha
minden 8-10 évben lehetne egy kar-
ton-kiállítást rendezni – mellékelve
hozzá a színtanulmányokat is.”

Az alkotások most három hónapon
át a városi múzeum első emeleti fo-
lyosóján tekinthetők meg. A kiállí-
táshoz kapcsolódóan a jövő év elején
restaurátori és néprajzi előadást is ter-
vez a múzeum. jk

Pályázati pénzből újultak meg Nagy Sándor kartonjai

Egymillió forintos restaurálás a múzemban
Folytatva a
k o r á b b i
évek hagyo-
mányait, a
következő
hetekben is
megérkezik
minden gödöllői otthonba a városi nap-
tár, ami a 2011-es esztendő városi ese-
ményeiben segít eligazodni városunk
lakóinak. 
Minden évben sokan várják, hogy ka-
rácsony közeledtével megérkezzen a
városi naptár, ami Gödöllő nevezetes-
ségeit, szépségeit állítja a középpontba.
Már megszokhatták, hogy a kiadvány
mindig egy-egy témát dolgoz fel. Nincs
ez másként most sem, a tizenkét hónap
képei ezúttal városunk barokk emlékeit
hozza közelebb hozzánk. Nem véletle-
nül, hiszen 2011 városunkban a barokk
éve lesz, Mária Terézia gödöllői látoga-
tásának 260., és Grassalkovich Antal ha-
lálának 240. évfordulójára emlékezünk.
Ennek keretében számtalan kiállítás,

koncert, művészeti rendezvény valósul
meg a városi kulturális intézmények
összehangolt munkájának eredménye-
ként.  A 2011-es naptár ezeket a terve-
zett programokat is tartalmazza, de fel-
hívja a figyelmünket azokra az építé-
szeti értékeinkre is, amik mellett nap
mint nap elmegyünk, s amiknek szépsé-
gére mindannyian büszkék lehetünk.  jk 

Krisztus után 245-ben a Kis-Ázsia-i
Anatóliában, Patara városában szüle-
tett egy gazdag család gyermekeként.
Már gyermekkorában is történtek ve-
le csodák. Alig kezdte el iskoláit,
amikor Patara városában nagy jár-
vány tört ki, és mint kisgyermek, ár-
vaságra jutott. Ezért a szüleitől örö-
költ hatalmas vagyonával Patara érse-
kéhez, (aki apja testvére volt,) a város
kolostorába költözött. Az Ő felügye-
lete mellett nevelkedett, s gyermek-
évei alatt megszerette a kolostori éle-
tet, majd iskoláinak befejeztével a pa-
pi hivatást választotta. Életét az em-
beriségnek és a gyerekek tanításának
szentelte. Bárki kérte, mindig segített.

Emberszeretete, segítőkészségének
híre messze földre eljutott. 19 éves
volt, amikor nagybátyja (szintén Mik-
lós, myrai püspök) pappá szentelte.
Utóbb a Sion kolostor apátja lett
Myra közelében. A szüleitől örökölt
vagyont szétosztotta a szegények kö-

zött. 
A gyógy-
szertárosok
és a hajó-
sok védel-
mezőjeként
is számon
tartják. 
Alakja köré
számos le-
genda fo-
n ó d o t t .
Ezek közül

a legismertebb az, mely szerint egy
szegény ember három lányának sorsát

rendezte el. E szerint a lányokat meg-
felelő hozomány hiányában nem tud-
ták férjhez adni. Így az a sors várt rá-
juk, hogy hajadonok maradnak és
árúba bocsássák magukat.  Miklós el-
határozta, hogy segít rajtuk, de sze-
mérmességből vagy szerénységből
ezt titokban tette. Az éj leple alatt
egy-egy arannyal telt erszényt tett a
szegény ember ablakába. Az elkövet-
kező években így tett a másik két 
lánnyal is, a három évben azonban az
apa megleste az adakozót, hogy meg-
köszönje neki az ajándékot, de Mik-
lós azt mondta, hogy egyedül Isten-
nek tartoznak köszönettel.
A legendák szerint lelkét (342 decem-
ber 6-án) angyalok vitték végső nyug-
helyére, ahol egy tiszta forrás eredt.
Ebből a tiszta forrásból áradó szere-
tettel küldi legendája a mai gyere-
kekhez utódát, a Mikulást. jb

MEGHÍVÓ 

a Fréderic Chopin Zeneiskola udvarán álló Chopin szobor ünnepélyes újraavatására

A korábban az intézmény udvarán álló bronz alkotás megújult, és új, méltóbb helyre kerül, a zeneiskola főbejárata elé.
Az ünnepélyes újraavatásra  2010. december 18-án, szombaton 11 órakor kerül sor.

Köszöntőt mond: dr. Gémesi György polgármester, Ella Attila, a Chopin
zeneiskola igazgatója és Arkadiusz Bernas, a budapesti Lengyel Intézet
igazgatója.

Az átadás után a zeneiskola dísztermében rövid koncert keretében csendül-
nek majd fel Fréderic Chopin művei. 

A szobor felújítását és áthelyezését a Lengyen Intézet, Gödöllő Város
Önkormányzata és a Continuo Alapítvány támogatta.

Gödöllőre érkezik a betlehemi láng

2010. december 19-én, vasárnap 15 órakor Gödöllőre érkezik a
betlehemi láng, melyet a Születés templomában gyújtottak meg. 

A láng átadására ünnepélyes keretek között  kerül sor 15 órai
kezdettel a városháza előtti téren. 

Beszédet mond: dr. Gémesi György polgármester
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
– a Montágh Imre Általános Iskola diákjai és tanárai (felkészítő 
tanár: dr. Bucsyné Prém Katalin)
– az Erkel Ferenc Általános Iskola Gyermekekórusa 
(karvezető: Tóth Edit)
– Lukács Lilla Réka,  a Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulója (felkészítő tanár: Ivókné Szajkó Ottília) 
Műsorvezető: Benedek Krisztina

Gyertyagyújtásra a helyszínen, valamint 
december 23-ig minden nap 8-16 óra között a városháza portáján lesz lehetőség.

Az ajándékosztó

Szent Miklós  

A Fény csodája

Hanukka

Felkészülés a Megváltó születésére

Advent – a csendes időszak

Elkészült a 2011-es naptár

Barokk emlékek



Az amerikai családok asztaláról Hála-
adás ünnepén nem hiányozhat a gyö-
nyörűen aranybarnára sütött pulyka.
Minden évben az amerikai elnök „meg-
kegyelmez” egy pulykának, annak
életét meghosszabítva. Igaz arról soha
nem tudunk, hogy ez mennyi időt is je-
lent. De hogyan lett ebből az eredetileg
vad madárból mára „amerika kedven-
ce”? A mai pulykák ősét az aztékok há-
ziasították kétezer évvel ezelőtt – derült
ki egy amerikai DNS-vizsgálatnak kö-
szönhetően. A domesztikálás két külön-
böző régióban, két különböző korszak-
ban zajlott. Először Mexikó déli-köz-
ponti részén háziasították a pulykát Kr.
e. 800 táján, majd hatszáz évvel később,
Kr. e. 200 körül az Egyesült Államok
mai területének délnyugati részén. A két
népcsoport kapcsolatban lehetett egy-
mással, és így a tenyésztés fortélyait is
megoszthatták – olvasható a Discovery
Channel hírei között.
És míg napjainkban a pulykáról legin-
kább ízletes húsa jut eszünkbe, az ame-
rikai őslakosok kezdetben nem étkezési
célokból szaporították e szárnyast.

„Érdekes módon a domesztikált pulyká-
kat eredetileg a tollazatukért tenyésztet-
ték, amire különböző szertartások alkal-
mával volt szükség, de készítettek belő-
lük ruházatot és fejdíszt is. Csupán Kr.
u. 1100 táján nyert a pulykahús fontos
szerepet az anaszázi indiánok táplálko-
zásában“ – hangsúlyozta Camilla Spel-
ler, a  tanulmány vezető szerzője.
A kutatások arra derítettek fényt, hogy
elsőként az aztékokat megelőző népes-
ség domesztikálta a pulykát Mexikó déli
és középső részén. A pulykákat ketrec-
ben tartották, de némely településen sza-

badon is kóborolhattak. Az
anaszázi indiánok viszont,
akik az Egyesült Államok
mai területének délnyugati

részén éltek, tenyésztették ugyan a puly-
kát, de befogták a vadon élő egyedeket
is.
A DNS-vizsgálatok arra derítettek fényt,
hogy a délnyugati pulykák az adott tér-
ségben ma élő vad populációval mutat-
nak leginkább rokonságot. Az eredeti
délnyugati tenyészvonal viszont az
évszázadok során nagy valószínűséggel
kihalt.
„A jelek szerint csupán az aztékok által
kitenyésztett pulyka élte meg a modern
kort“ – hangsúlyozta Camilla Speller.

pts
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Gazdit keresünk!
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
a Kotlán Sándor úti Gyepmesteri te-
lepén látja el a gazdátlan, befogott
ebek ideiglenes elhelyezését. Célunk
minden esetben az, hogy a gazdátlan
állatok minél előbb új tulajdonosra
találjanak, vagy az elkóborolt kedven-
cek mielőbb visszakerülhessenek régi
otthonukba.

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi
kutyusokat, valamint honlapunkat
(www.ghgkft.hu) ahol a „Gazdit kere-
sünk“ címszó alatt, a többi gazdára
váró kutyát is megtekinthetik.

Érdeklődéseiket az alábbi telefon-
számokon várjuk: 06-30-241.0200
vagy 06-30-303.3041

Méry és Herkules: egy szuka és egy
kan kölyök

Kaukázusi: Kaukázusi kan, okos, ba-
rátságos, ápolt, a Dózsa György úton
találták, várjuk a gazdája jelentkezését

Báró: 2 éves, barna szuka

7 éves, Berni pásztor barátságos kan kutyának kere-
sünk megbízható gazdit. Törzskönyvvel és oltási pa-
pírokkal rendelkezik. Ingyen elvihető. 30-385-7372.

2010. október 31-én Gödöllőn (Blahán) ta-
láltak meg. Labrador lány vagyok. Keresem
gazdámat, vagy aki szívesen lenne gaz-
dám! Tel.: 20-519-5212.

Találtunk
egy fajta-
tiszta pa-
lotapin-
csi ku-
tyust, aki
várja szerető régi vagy új gazdájának
a jelentkezését az alábbi telefonszá-
mon: 20-579-28-93.

Egy elefántborjú magasra emelt ormán-
nyal izgatottan átrohan egy locsoló szó-
rófején. Egy árva tengeri vidra kölyök
addig kiáltozik hangosan, míg gondozói
együtt nem úszkálnak vele a medencé-
ben. Egy kis tigris odasompolyog az
anyjához, karmolássza, hogy egy alapos
nyalogatásban részesülhessen.

„Kicsinyeinkre emlékeztetnek”

Tudósok szerint az emberek azért talál-
ják aranyosnak a nagy szemeket, az első
ingadozó lépteket, az állatkölykök fer-
geteges játékát, mivel mindez saját ki-
csinyeikre emlékezteti őket. Ez teszi az
állatkertek állatkölykeit különösen al-
kalmassá arra, hogy építsék az emberek
és az állatok közti kapcsolatot. Így ők
fajuk tökéletes nagykövetei. Bár látha-
tóan kicsik, mégis nagy ügyet képvisel-
nek. Minden évben több százmillió láto-
gató árasztja el a világ akkreditált állat-
kertjeit és akváriumait. Ez több, mint
ahányan a különböző állatvédő szerve-
zetek éves rendezvényein részt vesznek.
Egy állatkertben az állatkölykök megte-
kintése nem nagy dolog, de további lá-
togatásokra késztet. A nagy szemek, a
lecsüngő fülek mögött egy titkos világ
rejtőzik, és csak ritkán hallunk arról, ho-
gyan jönnek világra ezek a kölykök. Az
állatkertek, a veszélyeztetett állatfajok
fennmaradása érdekében végzett to-
vábbtenyésztés mesterei. A romantika
mögött azonban sokszor kemény tudo-
mányos erőfeszítések húzódnak meg.

Eltérő intim szférák

A flamingók fénylő rózsaszín tollaikkal
nagyon szeretnek a figyelem központjá-
ba kerülni. Udvarlásuk során egészen
különleges rituális násztáncot lejtenek,
és párjukhoz mindig hűségesek marad-
nak. „Egy állatkertben élő kis flamingó
közösséget tükrökkel vették körül, hogy

a csoport nagyobbnak látsszon, és ez
elősegítette hagyományos viselkedésük,
köztük párzási szokásaik megnyilvánu-
lását” – magyarázta Megan Ross,
Ph.D., a Chicago-i Lincoln Állatkert fla-
mingókkal foglalkozó szakembere.
A gibbonok családjába tartozó szia-
mang majmok monogám természetűek.
Egész életre szóló párkapcsolatot alakí-
tanak ki. Udvarlásuk során sajátos sze-
renádot adnak egymásnak. A sziaman-
gok jellegzetes éneke mérföldekre el-
hallatszik. Egyrészt nap mint nap ennek
az éneknek egy másik változatával vé-
dik territóriumaikat az erdőben, más-
részt minden pár kialakít egymás közt
egy egyedülálló dallamot, amit a kis
sziamangoknak nem kell sokáig tanulni,
és máris bekapcsolódhatnak a családi
kórusba.
A San Diego-i Állatkertben a tudósok a
gepárdok szaporodását tanulmányozták.
Felismerték, hogy a hímek jellegzetes
hangokkal indítják be a nőstényeknél a
peteérés folyamatát. A vizsgálatoknak
köszönhetően az állatkertnek sikerült
több tucatot felnevelni ebből a rendkívül
veszélyeztetett nagymacska fajból.

Cél az aranyos állatkölykök fennma-
radása
Ki tudna ellenállni a bolyhos fekete-fe-
hér labdának, amilyen egy panda bébi?
Azonban Földünkön ebből a mindenki

által ismert és szeretett rendkívüli te-
remtményből a természetvédők szerint
kevesebb, mint 2500 példány él. Az
óriás pandák szaporodása azonban

rendkívül körülményes. Termékeny
napjaik száma évente csak három, ezért
bármiféle betegség nagy problémát
okoz a faj túlélése szempontjából. A va-
don élő állatok szaporodásának élettana
tekintetében az állatkertek jelentős tudo-
mányos eredményeket értek el a fajok
fennmaradása érdekében. Szerencsére a
mesterséges megtermékenyítés az óriás
pandáknál is sikeresnek bizonyult.

Tavasszal a vadon élő nőstény farkas rö-
vid időre elhagyja barlangját, hogy táp-
lálékot szerezzen két kölykének. Mire
visszatért, már négy kölyök várta. A bio-
lógusok örömmel látták, hogy az anya-
farkas csak azzal törődik, hogyan lássa

el őket. Szerencsére sajátjaiként fogadta
be őket, mint sok más rendkívül veszé-
lyeztetett vörös farkas társa az 1980-as
évek végén kezdődött, a vörös farkasok
megőrzését célzó projektben. Ennek az
újra bevezetett programnak az a célja,
hogy olyan intézmények részvételével,
mint a Lincoln Állatkert, ahol a két
örökbefogadott kölyök született, meg-
őrizzék a vadon élő vörös farkas populá-
ciót a kipusztulástól.

Míg az állatkölykök látványa a legtöbb
emberben meleg érzéseket hoz létre, az
akkreditált állatkerteknek súlyos problé-
mákkal kell megküzdeniük, hogy a kü-
lönböző fajok egészséges, genetikailag
változatos populációinak túlélését bizto-
sítsák. Céljuk, hogy ezek az aranyos ál-
latkölykök sok-sok generáción át fenn-
maradjanak. pts

A télre készülő erdei világ még mindig
sok csodás termést kínál embernek, ál-
latnak egyaránt, amelyek szinte min-
denhol megtalálhatóak: a kökényt, a ga-
lagonyát, a csipkebogyót, a mandulát, a
naspolyát a mogyorót stb. A C-vitamin-
ban rendkívül gazdag csipkebogyó
nemcsak finom lekvárnak vagy teának,
de hólyagproblémákra és ízületi pana-
szokra is gyógyír lehet.
Most mindenekelőtt a vadrózsára sze-
retnénk felhívni a figyelmet. Erdőszé-
leken, hegyoldalakban, napos és fél-
árnyékos helyeken szinte mindenhol
megtalálható. Virágait a Bach-virágte-
rápia is felhasználja. A keresztezett fa-
jok (damaszkuszi rózsa, százlevelű ró-
zsa) virágszirmainak lepárlásával pedig
rózsaolajat nyernek. Terméseinek, a
csipkebogyónak magjaiból vadrózsa-
olaj készül, amely száraz bőr esetén bőr-
védő, bőrápoló szerként használható.
Mi házilag az érett csipkebogyó magjait
körülvevő húsos részt hasznosíthatjuk.
Hatóanyagai: Az érett csipkebogyóhús
tartalmaz C- és B2-vitamint, pektint, 
szerves savakat (alma- és citromsav),
csersavakat, nyomokban pedig A-, K-,
és P-vitaminokat.
Felhasználási területei: A csipkebo-
gyóból készíthetünk teát csakúgy általá-
nos használatra, mint meghűléses, influ-
enzás megbetegedésekre, vagy erősítő-
szerként fertőző betegségekre is. Az idő-
járástól függően szeptembertől decem-
berig gyűjthetjük, de még mindenkép-
pen az első fagyok előtt szedjük le.
A leszedett csipkebogyókat a szár-és

csészelevél maradványoktól tisztítsuk
meg, majd éles késsel vágjuk ketté és tá-
volítsuk el a magvakat. Ezután jöhet a
napon vagy a sütőben (30 percig, 80 fo-
kon) való kiszárítás. A magvak eltávo-
lítása időigényes munka, ezért célszerű
csak fölvágni a csipkebogyót több da-
rabra, hiszen száradáskor, forgatáskor a
magok egy része úgyis kihullik magától.
Teakészítéshez így is teljesen elfogad-
ható. A csipkebogyóhúsban rekedt ma-
gok pedig a tea leszűrésekor könnyen
elkülöníthetők.
Adagolása: 2,5 gramm csipkebogyó-
húst tegyünk 1 csésze forrásban lévő

vízbe, majd hagyjuk 10 percig állni. Na-
ponta 2-3 csészével ihatunk belőle.
A csipkebogyó C-vitamin tartalmát leg-
egyszerűbben vízben való áztatással 
nyerhetjük ki. Ehhez 5-6 darab csipkebo-
gyót vágjunk fel, de elég lehet az is, ha

csak belevágunk több helyen. Ezután 2
dl vízben áztassuk egy-két napig. A ki-
ázott magvakat és egyéb darabos része-
ket leszűrve hidegen fogyaszthatjuk.
A csipkebogyóvelő kinyerése nagyon
időigényes folyamat a magvak körül-
ményes eltávolítása miatt. A kinyert
csipkebogyóvelőből viszont nagyon fi-
nom lekvárt készíthetünk. Elkészítésé-
hez többféle recept van, az egyik: a ki-
magozott csipkebogyóhúst áztassuk
vízben 3-4 napig, majd a megpuhult
csipkebogyót passzírozzuk át szitán. Az
így nyert masszát főzzük össze harmad-
rész cukorral, de ne hagyjuk felforrni.
Még forrás előtt vegyük le a tűzről, és
folyamatos kevergetés mellett töltsük
üvegekbe és hagyjuk kihűlni.
A csipkebogyó gyűjtése: Ez nagy türel-
met és ügyességet igénylő, lassú folya-
mat. A horogszerűen visszahajló tüskék
miatt pedig korántsem veszélytelen!
Elég egyetlen rossz mozdulat, és máris
foglyai lehetünk a vadrózsa tüskés kar-
mainak. A csipkebogyótermések egész
télen az ágakon maradnak, de a fagyok
beálltával húsuk megpuhul. Ha a szárát
letörjük és a termésből a keletkezett ré-
sen át a velőt ujjainkkal kipréseljük, azt
azonnal meg is kóstolhatjuk. A lekvár-
készítéshez tehát a fagyok után gyűjtött
puha termések felelnek meg a legjob-
ban. A megpuhult termések szobahő-
mérsékleten hamar tönkremennek, ezért
gyorsan fel kell dolgozni őket. pts

Alig van már szibériai tigris a földön, világszerte háromezerre teszik vadon élő példányainak szá-
mát. Örvendetes módon tizenhárom ország összefogott, és dollármillióikkal igyekeznek meg-
menteni e remek állatfajt a kihalástól.
Szentpéterváron tizenhárom ország tudósai, továbbá gazdasági életének képviselői tanácskoz-
tak arról, hogy miként lehetne megmenteni a szibériai tigrist, amelyből mintegy háromezret tar-
tanak még nyilván a földön. Ezek az államok összesen 330,8 millió dollárt fordítanak e nemes
célkitűzésre. A programtól azt várják, hogy 2022-ig megduplázódik a természetben élő vadálla-
tok száma. Az oroszok igazán mélyen a pénztárcájukba nyúlnak, 45 millió dollárt fordítanak a faj kihalásának megakadályozására. A XIX. század
közepén még ezer tigrist számláltak az orosz cári birodalom területén, majd főleg a mértéktelen vadászat következtében a huszadik század ele-
jére ötvenre (!) csökkent a szibériaitigris-populáció. 
A Szovjetunió létrejötte után sokat tett a kommunista rezsim az impozáns állat megóvásáért, így – mivel az oroszok is szívügyüknek tekintik az
állatok megóvását – 1990-ben már háromszázkilencven példányt lajstromoztak orosz földön. A 45 millió dollár arra lesz elég, hogy 2022-ig öt-
százra emelkedjen az Oroszországban élő szibériai tigrisek száma. pts 

Aranyos állatkölykökön múlik a fennmaradás

Állatvédők világszerte küzdenek értük
Az ősz kincse: a csipkebogyó 

Egészségünk védelmére

Meg akarják duplázni a vadon élő szibériai tigrisek számát

A pulykákat az aztékok háziasították

Pulyka nélkül nincs ünnep
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

November 29-dec. 5-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. 
Tel.: 419-749.
December 6-12-ig: Medicina Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Fogadónapok
POLGÁRMESTER: 
Dr. Gémesi György (minden hónap 1. szerdája, 10-12 és 14-16 óra, Polgármesteri Hivatal)

JEGYZŐ:
Dr. Nánási Éva (minden hónap 3. hétfője, 10-12 és 14-16 óra, Polgármesteri Hivatal)

ALPOLGÁRMESTEREK:
Dr. Fábián Zsolt (minden hónap 2. hétfője, 10-12 és 14-16 óra, Polgármesteri Hivatal)
Pintér Zoltán (minden hónap utolsó hétfője, 10-12 és 14-16 óra, Polgármesteri Hivatal)

Képviselői fogadónapok:

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

Polgármesteri fogadónap változás

Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, 

hogy dr. Gémesi György polgármester 

decemberi fogadónapját az alábbi időpontban tartja: DECEMBER 8-ÁN 10-12-IG ÉS 14-16 ÓRÁIG

Meghívó
A Nagycsaládosok

Gödöllői Csoportjának
megalakuló összejövetelére

2010. 
december 2-án,

17.30-ra 
a Városháza földszinti

nagytermébe. 

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

Információ: 
Dr. Kiss Katalin 

(+36-20/388-4953)

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. 

FOGADÓNAP  VÁLTOZÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Tóth Tibor, 
a 8. választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája 

december 3. helyett december 10-én, 18 órakor lesz.
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Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

Nyitva tartás: 
Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819,  szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

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

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.

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!

Búcsúztassa nálunk az óévet!
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Az elmúlt hétvégén négy korcso-
portban rendezett utánpótlás
labdarúgó tornát a Gödöllői
Sport Klub. A Premontrei gimná-
zium tornatermében megrende-
zett tornákon, szombaton a 20-
05-ös és a 2004-es, míg másnap
a 2003-as és a 2002-es korcso-
portoké volt a küzdőtér.

A négy korosztályban összesen 24
csapat versengett. A két kicsi korosz-
tályban minden játékos aranyéremmel
gazdagodott, így mondhatni, hogy min-
denki győztesen térhetett haza, míg a két
idősebb korcsoportban az első három
csapat érmet és kupát kapott. A 2005-ös
korosztályban a GSK csapata a 3. he-
lyen végzett, a tornát a Monor nyerte. A
2004-es korosztályban a Gödöllő a 6.
helyen zárt, itt az RTK bizonyult a leg-
jobbnak. A 2003-as korcsoportban a

Gödöllői SK csak rosszabb gólkülönb-
sége miatt csúszott le a dobogóról és lett
végül a 4. (az első helyen a KISE csapat
végzett), míg a 2002-nél a gödöllői fia-
talok a 6. helyen végeztek, itt az Ikarus
csapata bizonyult a legjobbnak. A tor-
nák összes eredménye, a végeredmé-
nyek, fotók és a különdíjasok névsora
megtekinthető a www.sevo.hu oldalon.
A díjakat Gödöllő önkormányzata, va-
lamint a Football Factor biztosította.

Az idén még 8 korcsoportban rendez
tornát az egyesület a Táncsics Mihály
úti sportcentrum műfüves, sátorral fe-
dett pályáján. December 11-12-én a 20-
00-es, a 2001-es az 1999-es és az 1998-
as csapatoké lesz a pálya, míg egy héttel
később, december 18-19-én az 1997,
’96, ’95 és ’94-es korosztályok küzde-
nek majd egymással.

-li-

Labdarúgás – gyerekkupák a Premóban

Jó hangulat, egy bronzérem

Sorsoltak a Futsal Magyar kupá-
ban, ahol már a legjobb nyolc kö-
zött van a Gödöllői Bikák csapa-
ta. Baranyai Pál együttesére
nagy feladat vár, ugyanis a jelen-
legi legjobb csapattal hozta ösz-
sze Fortuna asszony, hisz a baj-
noki és kupacímet is védő Rába
ETO csapata ellen kellene kivívni
a továbbjutást.

A feladat nem lehetetlen, de kétségte-
len, hogy a győri gárda az esélyesebb a
négy közé jutásra. A csapatok két mér-
kőzésen döntenek a továbbjutásról, de
az időpont egyeztetés még tart a két klub
között. Információink szerint januárban
meccselnek egymással a csapatok.

Az NB II. keleti csoportját vezető
gödöllői alakulat a bajnokságban a se-
reghajtó Szentest fogadta. A találkozó
lapzártánk után ért véget.

Utánpótlás – Parádézott a ’96-os
csapat

Tudtuk, hogy utánpótlás szinten jól
állnak a Gödöllői Sport Klub labdarúgó
szakosztályában. Az idén életre hívott és
egyelőre csak a tizenkét NB I-es futsal
csapat részére meghirdetett U15-ös kor-
osztályos teremlabdarúgó bajnokságban
is remekel a Gödöllői SK. A 2004 óta a
futsalozó 1996-os korosztály a Rubeola
FC Csömör jogán versenyez a bajnok-
ságban és a közép csoport tagja, ahova a

mieink mellett a Vasas, az Újpest, vala-
mint a Gyöngyös korosztályos csapatai
kaptak besorolást. A csoporton belül
minden csapat ősszel és tavasszal is ren-
dez egy mini tornát és az itt szerzett pon-
tok alapján mindhárom csoportból (ke-
leti, nyugati és közép) az első kettő, va-
lamint a két legjobb harmadik jut a leg-
jobb nyolc közé. Az első tornát még ok-
tóber 10-én az Újpest rendezte, de oda
csak a házigazdák és a mieink csapata
tudott elmenni, így egy hivatalos mecs-
cset játszott csak a csapat az első fordu-
lóban (14–3-ra nyert a GSK). A második
fordulót a Gyöngyös szervezte, ahol a
gödöllői fiatalok könnyedén verték
mindhárom ellenfelüket, ezzel maga-
biztosan vezetik a csoportot. A Gödöllő
hazai tornája Csömörön lesz majd de-
cember 18-án. Minden érdeklődőt sok
szeretettel vár a csapat.

Futsal NB I. U15, 2. forduló
Gödöllő SK – Újpest FC 11–2 (5–0)
Gól: Tóth-Velez Valentin (4), Szabó Ti-
bor (2), Hegyi Balázs (2), Nagy Bar-
nabás, Józsa Tamás, Kiss Gábor
Gödöllői SK – Gyöngyös 6–2 (0–2)
Gól: Tóth-Velez Valentin (2), Hegyi
Balázs, Bihari Gábor, Varga Tamás, 
Hajdú Tamás
Gödöllői SK – Vasas 5–2 (3–1)
Gól: Tóth-Velez Valentin (3), Bihari Gá-
bor, Kiss Gábor -tt-

Futsal – Címvédő ellen a kupában

Rába ETO a Bikák útjában

Szombat reggel sok gyerek
megörült az éjjel leesett hó-
nak. A hosszútávfutók viszont
nem voltak felhőtlenül boldo-
gok, hiszen rájuk délelőtt az év
egyik legfontosabb versenye
várt. Budapesten, a Népliget-
ben került megrendezésre a
Mezei országos bajnokság.

A havas, csúszós, latyakos talajon
állva maradni sem volt egyszerű fela-
dat, nemhogy gyorsan futni. A ver-
seny vége felé volt, ahol bokáig érő
sárban, vagy vízben kellett teljesíteni
a 3, 4 és fél, 6, ill. 9 kilométeres távo-
kat. A GEAC atlétái remekül szere-

peltek, sok értékes helyezést szerez-
tek, s az itt szerzett pontokkal feljöt-
tek az egyesületi pontverseny 4. he-
lyére.
Egyéni eredmények:
2. hely: Moldován-Horváth
Katinka 15 éves lányok; 5.
hely: Nagy Imola 14 éves lá-
nyok, Pápai Márton 15 éves
fiúk, Jenes Zoltán 13 éves fi-
úk; 8. hely: Czindrity Attila
felnőttek; 9. hely: Judák End-
re ifi fiúk
Csapat: 2. hely: 15 éves fiúk
(Pápai M., Korosa Gergely,
Törő Lajos); 3. hely: 14 éves

lányok (Nagy I., Halcsik Anett, Jászai
Vanda); 4. hely: 15 éves lány csapat
(Moldován-Horváth K., Pesti Zsófi,
Kiss Tünde), Ifi fiúk (Judák E., Pápai
Gergely, Győri Barnabás); 5. hely: 13
éves fiúk (Jenes Z., Bencsik Dániel,
Szekeres Martin); 7. hely: 13 éves lá-
nyok (Koczkás Dóra, Madácsi Flóra,
Mészáros Dorottya) -ggy-

Atlétika – Mezeifutó Országos Bajnokságon

Három GEAC-os érem

Az elmúlt hétvégén a hó hazai
megérkezésével egy időben ha-
talmas sikert értek el a Gras-
salkovich SE akrobatái. Az egye-
sület eddigi működésének az
egyik legnagyobb eredményét
érte el a hazai, népligeti kézilab-
dacsarnokában megrendezett
megmérettetéseken. 

Serdülő I-ben egy fiú páros (Janocha
Bence, Szlavkovszki Zsolt) indult és
szinte hibátlan, önmagukhoz képest is
elegánsan bemutatott gyakorlatokkal
szerezték meg az aranyérmet.

Újonc kategóriában a GSE egy fiú
párost és két leány hármast indított. A lá-
nyok a legjobb formájukat hozták,
melynek köszönhetően a dobogón vé-
geztek. A Kovács Eugénia, Darabont
Zsanett, Alton Sophie trió most jobb-
nak bizonyultak és aranyérmesek lettek,
míg a nagyobbak (Kenyó Petra, Jászi
Dominika, Tóth Antónia) szintén jó
teljesítményt nyújtva a bronzérmet ér-

demelték ki. A fiúk (Szamosi András,
Bán Antal Balázs) szintén kiemelkedő
prezentációval érdemelte ki az aranyat.

Gyermek korosztályban két egysé-
günk szerepelt. Az Oláh Lucam, Alton
Sophie leány páros az előző versenyhez
képest teljesítményben és eredményben
is javítva ezüstérmesek lett, míg leány
hármasban bronzérmet szerzett az Ilyés
Zsanett, Oláh Virág, Kasza Viktória
formáció.

Serülő II. korosztályban a párosok-
nak ment jobban, de a csoportok sem
vallottak szégyent. A hármasok közül a
régi motorosok, Szamosi Anikó, Tóth
Anita, Gerhát Laura csak egy hajszál-
lal maradtak le a bronzéremről, így ne-
gyedikek lettek. Másik hármasunknál
(Papp Evelyn, Mészáros Katalin, Sza-
bó Csilla) egy kisebb hiba is becsúszott,
így most a hetedik helyre volt elég a tel-
jesítményük, de ők is sokat fejlődtek a
legutóbbi verseny óta.

A nap végén a leány páros, Papp

Csenge és Zamecz Kitty és a fiú páros
(Zamecz Norbert, valamint Varjú Do-
minik munkája tette fel a kakaóport a
tortán lévő tejszínhabra azzal, hogy cso-
dálatos és eredményes versenyzéssel az
első helyen végeztek.

Kőhler Ákos, az egyesület vezetője
értékelte a nagy sikert: – Ebben az év-
ben a felkészültségi szintje folyamato-
san, szinte versenyről versenyre javult
egységeinknek. Persze ebben az is sze-
repet játszhatott, hogy az elemek tech-
nikai szintje és a gyakorlatok bemutatá-
sa már túl volt a tanulási fázison és így
az előadásmódra is jobban oda tudtak fi-
gyelni a gyerekek. Alton Andrea, Kőh-
ler Viktória és Kőhler Dezső áldozatos
és karitatív munkája nélkül nem érett
volna be a rengeteg befektetett munka.
Nagyon köszönöm továbbá a lelkes szü-
lői gárdának is az odaadást, a lelkese-
dést, mellyel segítenek nekünk a verse-
nyzőket a helyes irányba terelni. Szintén
köszönet illeti a Damjanich Iskola veze-
tését, hiszen egy éve készülhetünk közel
ideális feltételek között a versenyekre.
Gratulálunk minden versenyzőnknek és
köszönjük ezt a csodálatos napot!

-ká-

Akrobatikus torna – Fradi Kupa

Tíz indulóból 8 érem

December 5-én ismét rangadó
vár a TEVA-Gödöllői RC női röp-
ladázóira. Az extraligában 2.
helyen álló Vasast látja vendé-
gül Deme Gábor, jelenleg 4. po-
zíciót elfoglaló csapata az
egyetemi sportcsarnokban.

A találkozó 18 órakor kezdődik
majd és minden bizonnyal parázs
mérkőzésre számíthatnak majd a kilá-
togató nézők. A bajnokságban az idén
még négyszer láthatják a gödöllői
csapatnak szorítók a mieinket. A Va-
sas után a TEVA-GRC a nyíregyházi

főiskolásokhoz látogat, majd a MÁV
Előre Székesfehérvár vendégei lesz-
nek Bajáriné Pesti Anikóék. Az év-
zárót hazai pályán tarthatják a lányok,
amikor is az NRK-Nyíregyházát fo-
gadják a mieink.
A csapat hátralévő mérkőzései:
December 5., vasárnap 18 óra:
TEVA-GRC – Vasas
December 12., vasárnap:
Nyíregyházi Főiskola – TEVA-GRC
December 17., péntek:
MÁV Előre – TEVA-GRC
December 19., vasárnap 18 óra:

TEVA-GRC – NRK-Nyíregyháza
(A hazai mérkőzések az egyetemi
sportcsarnokban kerülnek megren-
dezésre)

Magyar Kupa – Veszprém ellen
a kupában

A Magyar kupában is jól áll a
TEVA-Gödöllői RC. A csapat a Vesz-
prémi Egyetemi SC együttesét fogad-
ja december elsején 18 órakor az
egyetemi csarnokban, majd a vissza-
vágót december 21-én rendezik Vesz-
prémben. A tét a legjobb nyolc közé
jutás.
Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1.
mérkőzés
TEVA-GRC – VESC

-tl-

Röplabda – Rangadóra hangolva

Mikulás napi derbi

A gödöllői biliárdosok 6-0-ra
verték az Érd második csapatát,
ezzel az NB III-ban, a 6. helyen
zártak a 12 csapatból.
Kiemelendő teljesítményt nyújtott
Horváth János és Nádor György.
Előbbi játékos megnyerte a 8-as és 10-
es játékot és az év játékosa címet Gö-
döllőn, valamint az országos ranglis-
tán a 29. helyet szerezte meg. Nádor
György a 9-es játékot nyerte meg és az

országos ranglistán a 35. helyen zárt.
Jól teljesített Nádor Miklós és Kiss
Attila, akik egy éve űzik ezt a sportá-
gat és az erősebb ellenfeleknek is fej-
törést okoztak. Az egyesület sok sze-
retettel vár a jövőben is minden biliár-
dozni vágyó embert, aki még verse-
nyezni is szeretne a legjobbak ellen.
Jelentkezni a szakosztályba Horváth
Jánosnál lehet, a +36306067230-as
számon. -ll-

Biliárd - Szezonvégi Happy End

Bravúr az NB III-ban

A Pest megyei sakk csapatbajnokság-
ban a 2. helyen álló Gödöllői Sakkba-

rátok a harmadik pozíciót elfoglaló
Nagykátához látogattak és fontos
győzelmet arattak. A bajnokság január
30-án folytatódik, amikor a GSBE

vendége szintén 2. helyen álló Duna-
haraszti lesz.
Pest megye, Szuper csoport
Nagykáta- GSBE 4:6 -vb-

Sakk – Győzelem a rangadón

Több korosztályban értek el a GEAC
vívói érmes helyezéseket, közülük a
legkiemelkedőbbek a Gémesi testvérek
voltak: Csanád felnőttek között, Huba
pedig serdülő korosztályban nyert.
Gémesi Csanád 60 induló közül nyert
nemzetközi versenyt Budapesten,
ugyanitt Nagy Petra 2. lett U23-ban. A
serdülő, U15-ös korosztályban 32 in-
duló közül Gémesi Huba az első, Ban-
csics Máté a 3. helyen végzett. Az U14-

ben Holló Áron ezüstérmes lett, Matuz
Márk az 5, lett. Az U13-asoknál Mor-
vai Ákos 3. helyen zárt 51 induló közül.
Edzőjük: Bokor Gergely. A lányoknál
28 fő közül, Csordás Lilla a 3. helyen
végzett. Edzője: Kurucz Balázs. Tőr
fegyvernemben Czakkel István tanít-
ványai közül Horváth Eszter a serdü-
lőknél a harmadik, Ernhoffer Orsi az 5.
helyen zárták a napot. A fiúknál Mar-
kolt Dani 5. és Réfi Krisztián 6. lett.-Zs-

Vívás – kard és tőr sikerek

Gémesi Csanád: aranyérem

November 24-én tartották a do-
monyvölgyi Lázár Lovasparkban,
a 2010 december 3-5. között
megrendezésre kerülő OTP
Bank Lovas Világkupa sajtótájé-
koztatóját. 

A sajtó képviselőit Lázár Vilmos, a
Magyar Lovassport Szövetség és a szer-
vező bizottság elnöke, Lázár Zoltán,
hatszoros fogathajtó világbajnok és
Mondok József a szervező bizottság
társelnökei tartották. A Papp László
Sportarénában megrendezésre kerülő
Világkupa versenyre 20 nemzet, 70 lo-
vasa – és a show műsorban szereplőkkel
együtt – mintegy 300, köztük vagyono-
kat érő, ritkán látott ló érkezik az Aréná-
ba. A hétvége folyamán nyolc díjugrató

versenyt, valamint az OTP Nagydíj Fo-
gathajtó versenyt is láthatják a kiláto-
gató nézők. Az elmúlt évben is nagy si-
kert hozó Audi Ride And Drive ver-
senyt, valamint az Adrenalin kupát is
megrendezik a szervezők a média és a
sport sztárjaival, valamint művészek
részvételével. A tervezett rajtlista
az Au-di versenyre: Gyenesei
Leila, Habsburg Eilika, Lázár
Vilmos, Lázár Zoltán, Marosi
Ádám, Martinek János, Piroch
Gábor, Sárfalvi Péter, Sárvári
Sándor, Szabó Zsófia. Az
Adrenalin kupán indulni fog.
Balogh Gábor, Dzsudzsák Ba-
lázs, Faragó András, Fábry
Sándor, Galambos Lajos,

Gyurta Dániel, Kovács Kati, Mága
Zoltán, Mészöly Géza, Pataki Attila,
Sebestyén Balázs, Szujó Zoltán és
Stóhl András.

Jegyek az IBUSZ irodákban kapha-
tók. Jegyárak: a péntek és szombat dél-
előttre 2000.-, péntek délutánra 3000,
szombat délutánra pedig 6000.- forintba
kerülnek. A vasárnapi napra egységesen
6000.- forintért lehet belépőt váltani.

Bővebb információ a Világkupáról:
www.lovasvilagkupa.hu

Lovassport – Lovas Világkupa

Sztárok az Arénában



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

*A gyászoló család mély fájdalommal
tudatja, hogy 2010. november 17-én,
szerdán JANAN MILAD, a Petőfi Sándor
Általános iskola egykori tanulója és a
Török Ignác Gimnázium diákja, tragikus
hirtelenséggel elhunyt. A család köszöni
az együttérzést, a részvétnyilvánításokat,
gyásztáviratokat és fiúgyermekük
temetésére való eljövetelt. Fiú-gyer-
mekünk 15 éves volt, Isten nevével nyu-
godjon békében. Janan család.

INGATLAN

*Egyetem téren parkra néző, erkélyes
első emeleti 43nm-es 1,5szobás lakás
saját tárolóval eladó Iá.10,9MFt 20-
7722428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

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

*Kertvárosban, 620 nm-es ősfás telken
2 szobás családi ház eladó 13.5 M FT
(20) 804-2102WWW.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 abla-
kos, 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 nap-
pali+3szoba 20-7722428

*Palotakerten 1 szobás, felújított lakás,
alacsony rezsivel 7,5MFt 20-804-2102

*Kiváló áron, Ambrus közben 1+2fél-
szobás 55nm-es tágas, jó beosztású
lakás eladó Iár: 9,9MFt  20-772-2429   

*Újépítésű ház Szadán 3szoba +nap-
palis 800nm-es telken eladó
Iár:21,9MFt 20-772-2429

*Szadán ’93-ban épült 3szoba +nap-
pali, 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 szu-
per áron költözés miatt. Iár: 19MFt  20-
772-2429   

*Eladó két szobás, konvektoros,
műanyag nyílászárós lakás Iár:8.5MFt
20-804-2102

*Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102

*Sürgősen eladó Nagyfenyvesben
3szobás ikerház Iár:16,5MFt 20-
8042102

*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós,
jó állapotú 2szobás,53nm-es lakás a
Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102

*Készpénzes ügyfeleink részére
keresünk eladó családi házakat, laká-
sokat, telkeket Gödöllőn és Szadán
WWW.GODOLLOIHAZ.HU  Sápi Zoltán
(20) 804-2102       

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

*Fenyvesi részen építési telkek eladók
11,5MFt és 14MFt 20-9447025

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

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

*KIVITELEZÉS A LEGJOBB ÁRON!
Kulcsrakész házépítés 180.000 Ft /m2,
komplett dryvitozás anyaggal
4000Ft/m2, festés 900 Ft /m2, burkolás
2000Ft/m2. Villanyszerelés, riasztó ill.
kamerarendszerek telepítése. Modern
gépészeti megoldások akár megújuló
energiaforrásokkal.(20) 944-7025

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

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

*Új építésű társasházban, nappali +2
szobás lakás Gödöllő központjában
BOMBA áron eladó. Ugyanitt egyedi
penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025

*Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó 55m2-es,
két szobás harmadik emeleti lakás.
Iár.10.5Mft 20-539-1988

*Gödöllőn, Alvégben 90m2-es csalá-
di 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 Ingat-
laniroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér
14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086 

* Gödöllő belvárosában, 2007-ben épült
társasházban, igényes kialakítású, nap-
pali + 2 szobás, 70 m2 alapterületű
öröklakás, bútorozottan eladó. Iá: 25
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 20/9194-870

* Gödöllőn a Szilágyi Erzsébet utcában
nagyon jó állapotban lévő, 90 m2-es,
2+fél szobás családi ház, egy 50 m2-es
melléképülettel, 900 m2-es telekkel. Iá:
24 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapot-
ban lévő családi ház, 100 m2-es szuterén-
nel, mely vállalkozás kialakítására is alka-
lmas (víz, villany, ipari áram bevezetve)
540 nm-es örökzöldekkel beültetett
telekkel. Iá: 24,9 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn, TELEK ÁRBAN eladó,
csendes belvárosi utcában 100 nm
alapterületű, 3 szobás családi ház, 740
nm-es telekkel 14,9 mFt. ir. áron. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Remsey krt-on, 57 nm-es, 2
szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi
rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására
is kitűnő. Iá: 17 mFt. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

* Gödöllőn a Palotakerten 63 nm-es,
felújított, 1+2xfél szobássá átalakított.
2. emeleti lakás 10 mFt ir. áron és 63
nm-es, 2 szobás lakás 9,8 mFt ir- áron
eladó. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870

* 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 belvárosban, 2005-ben
épült társasházban kétszintes (73+30
m2) öröklakás, garázzsal. Nappali, 2
szoba, konyha kamra, fürdősz. Iá: 24,5
mFt. Érd: 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 központban teljesen felújí-
tott, 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 nm-
es telekrésszel eladó. Iá: 15,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn ALKALMI ÁRON eladó az
Erzsébet krt-on 34 nm-es, 1 szobás,
felújításra szoruló lakás. Iá: 6,9 mFt.
Érd: 28/411-086; 20/9194-870

* Gödöllőn a központtól néhány perc-
nyire 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.: 06-20/9194-870
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

IRODA NYITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐN NINCS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



* Gödöllőn a Thököly u-ban,
örökzöldekkel beültetett, 880 m2-es
telken, jó állapotban lévő, 100 m2
lakóterű, 2 nappali + 3 szobás szintel-
tolásos családi egy 90 m2-es, különálló,
külön bejáratú épülettel, amely iro-
daként, üzletként vállalkozás
kialakítására alkalmas, esetleg lakás
céljára kialakítható. Iá: 30 mFt. Érd:
20/9194-870

* 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 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* Isaszegen 100 m2 alapterületű, jó
állapotban lévő családi házgarázzsal,
1200 nm-es telekkel. 2 szoba, nappali,
konyha, fürdőszoba, wc, beépített veran-
da. A telken ásott kút. Iá: 19,5 mFt.
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Szadán 761 nm-es telken, jelenleg
építés alatt lévő, 120 nm alapterületű,
nappali + 3 szobás földszintes családi
ház KEDVEZŐ ÁRON eladó. Iá: 20,9 mFt
(burkolatok árát nem tartalmazza).
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesi részen, 802
m2-es telken 2 külön lakrésszel ren-
delkező, 120 m2 alapterületű családi
ház. I. lr.: 3 szoba, konyha, spejz, fürdős-
zoba, wc. 2. lr.: 1 szoba, konyha, fürdős-
zoba. Iá: 29,5 mFt. Tel.: 20-919-4870

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ HÁZ 2011. novemberi
átadással! Gödöllőn Blaha városrészen,
új építésű környezetben, 2 lakásos tár-
sasházban, kétszintes lakások lekö-
thetők, a megrendelő igényei szerinti
kialakítással. 186 m2 hasznos
alapterület (nappali, 3 szoba, konyha, 2
fürdőszoba, garázs ill. gk. beálló). A
lakásokhoz 550 m2 saját telekrész tar-
tozik. Iá: 20,99 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
20/9194-870; 28/411-086

*Kérem ne olvassa el, Szent János utca
téglaépítésű 2 emeleti, 57 m2-es, két-
szobás, új thermoplán ablakokkal, egye-
di-mérőórás, konvektoros, gázfűtésű
parkettás lakás. iÁr:8,5MFt Major Zoltán
+3670-7733222-Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu

*Cserélje le a nagyobbat kisebbre érték-
egyeztetéssel, Gödöllő fenyvesi részén
900 m2 ősfás gondozott telken, idilli
környezetben, csendes déli fekvésű
napfényes, nagyon kicsi rezsivel 60 m2-
es amerikai konyhás-nappali, hálós-
zobás, teraszos, cirkó gázfűtéses, par-
kettás 2 autóbeállós családi ház eladó
nagyon kedvező 18,9MFT áron, Major
Zoltán +3670-7733222-Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERÁN! 740 m2-es
telken, 135m2-es, 4szobás, garázsos,
minőségi kivitelezésű ikerház
beköltözhető. Modern konyhabútor,
beépített gardróbok, klíma, központi
porszívó, automata-öntözőrendszer,
parkosítás. iÁr:47MFt Major Zoltán
+3670-7733222-Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu

*Erzsébet park közeli ÚJ SORHÁZI laká-
sok az a Harasztban, Szent Imre u.-ban új
építésű egyedi tervezésű saját telekkel,
nagy terasszal rendelkező, egyenként 90-
150 m2. Nappali + három, illetve négy szo-
ba, saját automata garázs, mosókonyha,
klíma, központi porszívó, kandalló,
automata öntözőberendezés és garázska-
pu, minőségi építésű hagyományos
kivitelezés, átadás kulcsrakész állapot-
ban. Érdeklődni az irodában lehet: Gödöl-
lő, Kossuth L. u. 34. Ár:235e-260eFt/m2
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, klí-
ma, központi porszívó, automata
öntözőrendszer, parkosított kert. Ár: 46,9
M Ft. Major Zoltán +3670-7733222-Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu

*Remsey Krt.-on emeleti 4 szobás, erké-
lyes, csendes, világos, tárolós 80 m2
lakás, teremgarázs lehetőséggel eladó,
csere is lehetséges íÁr17,8MFT Major
Zoltán +36707733222-Több száz ingat-
lan www.perfektotthon.hu

*Gödöllőn Munkácsy M. utcában felújí-
tandó 53nm 1,5 szobás  földszinti lakás
eladó. Ár: 8,2 MFt. Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Gödöllőn Ambrus Z. közben 2,5 szobás
lakás eladó. Kartali családi házat beszámí-
tana. Ár: 10,9 MFt Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Gödöllőn, János utcában 1.em.-i 64nm
déli fekvésű felújítandó  lakás áron alul
eladó. Ár: 9,9 MFt. Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Építési telek - Őrbottyánban családi
okok miatt sürgősen eladó belterületi
500nm telek. Ár: 2 MFt. Közművek az
utcában. Tel: 06-70-3660999 Perfekt
Otthon Kft. Pintér Mariann

*Építési telkek 1200-1400 nm
Szadán, déli fekvés, összközmű, Ár:
7,5MFt. Tel: 70-3660999 Perfekt
Otthon Kft. Pintér Mariann

*Gödöllőn 966 nm parkosított telken
75nm felújított 2 szobás családi ház
eladó. Ár: 17,5 MFt Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Gödöllőn 100 nm 2 szobás felújított,
gondozott családi ház 1250 nm telekkel
eladó vagy gödöllői egyedi fűtésű
1+2félszobás lakást beszámítana. Ár:
17,9 MFt Tel: 06-70-3660999 Perfekt
Otthon Kft. Pintér Mariann

*Gödöllő-Blahai részén 129nm, nap-
pali+3szobás  igényes ikerházi lakás
eladó. Modern beépített bútorok, 2
fürdőszoba, garázs, panorámás
telek.Ár.33,9MFt Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Pintér Mariann
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*Új építésű  sorházi lakás Gödöllő,
Szent Imre utcában 2011. I. .névi
átadással nappali+3szoba, garázs, kis
kertész, nagy terasz. Családi ház vagy
lakás beszámítással is. Tel: 06-70-
3660999 Perfekt Otthon Pintér Mariann

*Gödöllőn Ambrus Z. közben déli
fekvésű jó állapotú 2 szobás lakás ár
alatt eladó. 10,9 MFt Tel: 06-70-
3660999 Perfekt Otthon Pintér Mariann

*Ha ingatlanát szeretné eladni mi
segítünk Önnek. Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Pintér Mariann

*Gödöllő központjában családi okok
miatt sürgősen eladó egy 4. emeleti, 65
nm-es lakás. Felújításra szorul. Iá.: 10,3
mFt. Tel.: 30/2736-873.

*Ár alatt eladó Gödöllőn 3 szintes, 142
nm-es, 4+1 félszobás, 3 fürdőszobás,
klímás, jó állapotú családi ház 474 nm-
es telekkel. Lakás beszámítása érték-
egyeztetéssel lehetséges. Ára: 23,9
MFt. Alku nélkül!!   Tel.: 30-684-5516.

*Gödöllőn 900 nm-es telekkel eladó 2
generációs, 5 szobás egyetem közeli 150
nm-es családi ház. Gödöllöi pici ház, vagy
földszinti tégla építésű lakás beszá-
mítható! Iár: 34,7M Ft. Tel.: 30-684-5516.

*Gödöllő Palotakerti 61 m2-es 2
szobás, 3.emeleti, részben felújítandó
lakás sürgősen eladó. A lakáshoz tároló
tartozik, beépített erkélyes. Ára: 10,5
MFt.  Tel.: 30-684-5516.

*Sürgősen eladó Gödöllőn 2 generá-
ciós 2 szintes, 3+2 félszobás, 2 nap-
palis kifogástalan állapotú családi ház!
Földszinti esetleg 1 em.-i tégla lakás
beszámítása lehetséges. Ára: 35,9 MFt.
Tel.: 30-684-5516.

*Kistarcsán 100 nm-es melegséget sug-
árzó ikerház csendes helyen eladó, vagy
gödöllői 4-5 szobás családi házra
cserélhető értékegyeztetéssel max. 28
MFt.-ig. A telek mérete 246 nm. Iár: 22,9
MFt. Tel.: 30-684-5516.

*Szadán 2 utcára nyíló 1200 nm-es
építési telek ár alatt eladó! Közművek a
telek előtt vannak. Befektetésnek is
kiváló!  Ára: 5,7MFt. Tel.: 30-684-5516.

*Gödöllőn 2000 nm-es ősfás, gyönyörű
örökpanorámás kilátással építési telek,
lakható 60 nm-es mediterrán jellegű kis ház-
zal eladó. Iár: 31,6 MFt. Tel.: 30-684-5516.

*Galgahévízen 1093 nm-es építési telek
ár alatt eladó. Gázcsonk a telken a többi
közmű az utcában a telek előtt van. Ára:
3,2 MFT. Tel.: 30-684-5516.

*Gödöllőn, TÉGLA építésű, MAGAS-
FÖLDSZINTI, 34 nm-es, KONVEKTOROS
fűtésű, jó állapotú lakás eladó. Az ingat-
lan Központ közeli, jó fekvésű, barátsá-
gos 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, Kampis Antal téren új
építésű lakások és kocsibeállók eladók!
Tel: 30/946-7702

*Eladó Gödöllő központjában 1 szobás,
felújított, klimatizált, földszinti panellakás
beépített konyha- és előszobaszekrén-
nyel. 8 MFt. Érd: 20-220-2499 

*Gödöllő belvárosában a Kőrösfői
utcában eladó két utcára nyíló családi
ház, kedvező áron. (3 szoba, pince,
garázs, egy kellemes hangulatú belső
udvarral.) Érd: 06-28-430-348

*Eladó Szt. István téren 2. emeleti, 56
nm-es, 2 szobás, erkélyes, felújított
lakás. Ár: 12,3 MFt. Érd: 30/355-8020 

*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 

*Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2 fél-
szobás erkélyes, konvektoros, 69 nm-
es, téglaépítésű, 2.emeleti lakás
beépített bútorokkal és konyhai
gépekkel. Iár:15MFt. 0630-483-3022,
0630-384-2587

*KERESÜNK Gödöllőn eladó KERTES
HÁZAT 20 millió, vagy ÉPÍTÉSI TELKET
10 millió forintig, óvoda, iskola
közelében, csendes utcában. Tulaj-
donosok hívását várjuk. 20/250-7047

*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: 20-983-9945

*Budapesten a XVI. kerületben, Árpád-
földön, négylakásos társasházban 65
nm-es 1+2 félszobás lakás, autóbeállás
lehetőséggel, csendes környéken 16,9
MFt irányáron eladó. Érd: 20-375-3757 

*Eladó Blahán a Diófa utcában 1335
nm-es telek, rajta 20 nm alapterületű
alápincézett faház. Víz, villany van. Iár:
4,85 MFt Érd: 06-30-630-1410 

*Szadán eladó 2585 nm-es TELEK
8500,-Ft/nm irányáron. Víz, villany
telekhatáron belül. Tel: 06-20-3455-437 

*Eladó Gödöllő Palotakerten egy 2
szobás (62nm), teljesen felújított, mag-
asföldszinti, erkélyes, fűtésszabályzóval
ellátott lakás, mely tehermentes és
azonnal beköltözhető. Ára: 10,9MFt.
Érd: 06-20-230-1343

*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, kétgenerá-
ciós házként is használható. Iár: 35 M Ft
Érd: 70-604-4403, 30-469-6721

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

*Eladó az Ambrus közben 1,5 szobás
lakás. Tel: 28/816-550

*Aszódon városközpontban parasztház
7 millió Ft-ért eladó. Érd: 20-984-4517 

*Kolozsváron, kívül hőszigetelt tár-
sasházban 3 szobás lakótelepi
cirkófűtéses lakás új nyílászárókkal
ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ. Tel: 06-20-
343-0060

ALBÉRLET KIADÓ

*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó.
Tel.: 20/9455-583.

* Gödöllő központjában KIADÓ 55 m2-
es, 2 szobás, részben bútorozott földsz-
inti lakás. Iá: 50 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 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn KIADÓ a Remsey krt-on, 57
nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely
akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is alkalmas. Bérleti díj 90
eFt/rezsi. Érd.: 06-20-9194-870

*Családi ház eladó vagy kiadó
Domonyvölgyben a Lázár Lovaspark
mellett. Tel: 0670-292-5519

*Kiadó Gödöllő belvárosában 120 nm-
es összkomfortos tetőtéri lakás
autóbeállási lehetőséggel. 90.000Ft/hó
(rezsivel együtt). Tel: 30-209-0517 

*Kiadó a Palotakerten egy 44 nm-es (1
szobás) bútorozott egyéni vízórás,
szabályozható fűtésű lakás. 45.000,-
Ft/hó +rezsi (+40.000,-Ft kaució szük-
séges). Tel: 70/265-0799 

*Gödöllőn a Komáromi utcában két-
szobás, összkomfortos családi ház
bútorozottan hosszútávra kiadó vagy
eladó. Érd: 28/414-093, 30-613-1280 

*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 szük-
séges. 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

*Egyszobás, összkomfortos, palotakerti
lakás kiadó. Tel: 06-20-311-8475 

*Kiadó Gödöllő Fenyves részén egys-
zobás, összkomfortos családi ház bútoro-
zottan, hosszútávra. 40.000,-/hó +rezsi,
kaució nem szükséges! Tel: 20-328-0438 

*Kiadó Gödöllő csendes részén két-
szobás, összkomfortos, erkélyes,
részben bútorozott családi ház cirkó
fűtéssel. Kaució nem szükséges, 50 E
Ft/hó +rezsi. Tel: 06-30-310-6415

*Szent István téren 2 szobás, 54 nm-es,
erkélyes, felújított lakás januártól kiadó.
Érd: 0620/915-4379 

*Kiadó Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-
es 1,5 szobás, II. emeleti, szabályozható
fűtésű, költségosztóval rendelkező,
bútorozott lakás. Bérleti díj: 50.000,-Ft
+rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd:
0620-3273-972 

INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

RENDKIVÜLI  AJÁNLATAINK:

*A Kossuth L. utcában 6 lakásos tár-
sasházban, 1. emeleti, nappali+2
szobás, tetőtérbeépítéses, 70 nm-es,
újszerű, klimatizált lakás zárt, udvari
kocsibeállóval eladó. Irányár: 22,9 mFt.

*Az új Fenyvesben 1+3 fél szobás, 85
nm-es, 2002-ben épült, igényes ikerházi
lakás konyhabútorral, beépíthető tetőtér-
rel, két terasszal eladó. Iá: 27 mFt.

*A Palotakertben 67 nm-es, 2+1 fél
szobás, 3 emeleti, jó elrendezésű erké-
lyes lakás (kulturált lépcsőházban)
eladó. Irányár: 12,4 mFt. 

*A Kör utcában 3. emeleti, 69 nm-es,
amerikai konyhás, 1+2 fél szobás, erké-
lyes, felújított, egyedi fűtésű lakás áron
alul, sürgősen eladó. Iár: 13,9 mFt.

*A központban 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű, 2. emeleti, polgári lakás
hatalmas, osztatlan közös kerttel
eladó. Iá.: 19 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:

*BUDAPESTEN, a 17. kerületben,
kellemes kertvárosi környezetben stílu-
sosan felújított 360 nm-es, szinteltolá-
sos, nappali+5 szobás ikerházfél 360
nm-es telken kerti medencével, téli kert-
tel eladó vagy bérbeadó. Iár: 68 mFt.

*ASZÓDON, nappali+2 szobás,
amerikai konyhás, 2005-ben épült,130
nm-es családi ház 1080 nm-es, parkosí-
tott telken, szép környezetben eladó
vagy gödöllői telekre, házra cserélhető
értékegyeztetéssel. Iár: 31,9 mFt.

*KARTALON, 4 éve felújított 110 nm-
es, 3 szobás családi ház 1655 nm-es
művelt kerttel, melléképületekkel,
ólakkal eladó vagy gödöllői kis családi
házra, ikerházi lakásra cserélhető
értékegyeztetéssel. Irányár: 17 mFt.

*VERESEGYHÁZON 240 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás tóparti ház gyönyörű
panorámával 2480 nm-es parkosított
kertben úszómedencével, teniszpályá-
val, kerti tóval eladó. Panziónak, nyara-
lónak is kiválóan alkalmas. Iá.:77 mFt

*VALKÓN, erdővel övezett panorámás
dombtetőn 1417 nm-es telken 225 nm-
es új építésű, szerkezetkész családi
ház áron alul eladó. Irányár: 14,9 mFt.

*DOMONYVÖLGYBEN, 980 nm-es
panorámás üdülőtelken 45 nm-es,

nappali+2 fél szobás téliesített nyaraló
parkosított kertben fürdőmedencével

eladó. Csereként budapesti lakást
beszámítanak. Irányár: 20 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:

*A Kertvárosban, közel a központhoz, 715
nm-es parkosított telken 360 nm-es, szin-
teltolásos nappali+3 szobás családi ház
(garázzsal, borospincével, mosókonyhá-
val, kondi szobával, hatalmas fedett
medencével) eladó. Iá.: 55 mFt.

*A Kertvárosban nappali+2 szobás, 95
nm-es családi ház, 40 nm-es különálló
házzal, fedett autóbeállóval, mel-
léképülettel, ásott kúttal1120 nm-es
telken eladó. Két generáció számára is
kiválóan alkalmas. Irányár: 26,5 mFt.

*Az Antal-hegyen, körpanorámás, 800
nm-es telken 2009-ben épült 238 nm-
es, kétszintes, nappali+ 3 szobás,
ízléses, kiváló minőségű családi ház
eladó. Iá.: 70 mFt.



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

*Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 50 m2-es összkomfortos lakás
kiadó. (Kábeltévé, Internet.) Albérleti díj
+2 havi kaució. Tel: +36-20-914-2007

*Gödöllői tavak mellett kétszobás
családi ház hosszú távra kiadó. Érd
+36-30-213-4882

*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

*Gödöllőn HÉV végállomásnál családi
házban összkomfortos külön bejáratú
lakrész, kis szoba, konyha, fürdő, spejz,
kábeltévével, berendezve 25e Ft
+rezsiért kiadó. Kocsibeállási
lehetőség. 0620-9150-341

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

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

*VERESEGYHÁZÁN KÖZPONTBAN
NAGY ÜVEGKIRAKATOS 40m2-es
ÜZLETHELYISÉG BÉRLETI JOGA ÁTADÓ.
ALACSONY BÉRLETI DÍJ! 20-7722428

*Városközpontban 28nm-es üzlethely-
iség kiadó, alacsony rezsivel
120.000Ft/hó+2havi kaució. 06-20-
9447025

*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

*Kiadó szállás Gödöllőn 2000Ft/nap
06/20 944 7025

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

*Üzlethelyiség (75 nm) eladó Gödöllő
központjában. Tel: 06-30-7033-478 

*Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő utcai iro-
daházban, 104 nm, első emeleti,
utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-
P 8-18-ig 06-28-430-209 

*Petőfi téren, utcafronton új, 42 nm-es
üzlethelyiség eladó! Illetve
Városközpontban, emeleti, jelenleg
ügyvédi iroda berendezéssel együtt bér-
beadó! Más tevékenységre is alkalmas.
Tel: 06/309-509-841 

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

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

ÁLLÁS

*Mezőgazdasági és Kertészeti Áruházba
35 év alatti férfi eladót keresünk. Az önéle-
trajzokat az agrosol@invitel.hu címre, illetve
a 06-28/545-506 faxszámra várjuk.

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

*A Sziget Vendéglő mosogatónőt felvesz.
Tel.: 20/330-9564

*GYAKORNOKI és MŰSZAKOS MUNKÁK
DIÁKOKNAK a hatvani Boschban! Céges
busz, útiköltség térítés. 06-20/337-2775;
euroworlddiak@invitel.hu 

*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 

*CNC gépkezelőket keresünk budapesti
munkahelyre. (Bizonyítvány és gyakorlat
szükséges.) Érd: 10-17-ig 0670-431-8013
e-mail: lolo2009@freemail.hu

*FELSZOLGÁLÓ, PULTOS munkakörbe,
újonnan nyíló gödöllői vendéglátó
egységbe megbízható, fiatal, sza-
kképzett munkatársakat keresek.
Jelentkezni: 30-400-4762 

*Gödöllői büfében, melegkonyhában jár-
tas eladót felveszünk. Tel: 70-279-8986

16 Gödöllői Szolgálat 2010.  december 1.

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

kkAARRÁÁCCSSOONNYYII    ééSS   úúJJÉÉVVII

hhIIRRDDEETTÉÉSSII    aaKKCCIIÓÓ   AA   ssZZOOLLGGÁÁLLAATTBBAANN!!
AA   rréésszzllee tteekkee tt    mmeeggttuuddhhaatt jjaa    aazz    ii rrooddáábbaann!!
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*MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keresek, 6
órás részmunkaidőbe. Jelentkezni lehet
fényképes önéletrajzzal, fizetésigény meg-
jelölésével az alábbi e-mail címen: ado-
mentor2010@gmail.com 

*VILLAMOSSÁGI SZERELŐ. Gödöllői,
mezőgazdasági automatizálással
foglalkozó cég munkatársat keres állat-
tartó technológiák villamossági
szerelésére, szervizelésére hazai és külföl-
di projektekhez. A munka esetenként
tartós távollétet igényelhet. Feltételek: -
vezérléstecnikai és villamos ismeretek, -
kommunikációképesség angol nyelven, -
jogosítvány. Jelentkezését szakmai önéle-
trajz leadásával várjuk a caliper@caliper.hu
címre. Bővebb információ: 28-510-985 

*Leinformálható, megbízható óvodai
dolgozó hétvégente gyermekfelü-
gyeletet vállal. Tel: 06-30-411-0018 

*Diplomás kismama számítógépes
ismerettel otthon végezhető, adminisz-
tratív jellegű munkát keres. Tel:
30/422-1826 (19 óra után) 

*NAGYTAKARÍTÁST, rendszeres
takarítást vállalok. Tel: 0670-292-0178

*Mezőgazdasági jellegű külkereskedelem-
mel és termeléssel foglalkozó gödöllői vál-
lalkozás keres, angolul tárgyalóképes,
oroszul elfogadhatóan beszélő, jó munk-
abíró és stressztűrő képességű, precíz és
megbízható munkatársat adminisztratív
munkakörbe 3 hónapos próbaidővel.
További nyelvek ismerete előny. Bérezés,
premizálás megegyezés szerint!
Tájékozódás és elbeszélgetés céljából
jelentkezni lehet: +36-28-512-390 

*Jó kommunikációs készséggel ren-
delkező, kombinatív észjárású, németül és
angolul felsőfokon beszélő fiatal
munkatársat keresünk. Munkakör: EU-ból,
USA-ból gépjárművek beszerzésével kap-
csolatos ügyintézés. 06-70-323-7777
orangecredit.kft@gmail.com.

SZOLGÁLTATÁS

*PEDIKŰR PÁRBAN, mert így jobban
megéri! 2 vendég egyidejű kezelése
esetén –10 % kedvezmény a lábápolás
árából! Ősszel-télen, a zárt cipők idősza-
kában könnyedén bőrkeményedése
képződik a talpán, ami megkeseríti min-
dennapjait! Ha Ön is így érez, hívjon
bizalommal! Tel.: 30-851-8763

*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vál-
lalkozók,kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Control-
ling Kft. Tel.: 430-341, 30/211-9388.

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

*Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöl-
lőn! Ára: 17,500 Ft. Érd.: Szabó Imre 06-
70-623-1977.

*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villany-
bojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
30/3006200. www.hutogepszereles.hu 

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

*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu 

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-302-
4622. www.csoszereles.hu 

*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás,
2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi
házak teljes körű villanyszerelése. Érin-
tésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. 20-
9370-199

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

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

*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő
rendszerek, garázskapu szerelés, javítás 2
órán belül. +36-20-9-177-555

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 NYEL-
VEN, 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

*Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201

*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés,
légtechnikai és csatornázási munkák
rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050



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

*SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a
kivitelezésig. Óriási szín és anyagválaszték
Gödöllőn a Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti
belsőépítészeti és lakberendezési
stúdióban. Tel: 30/202-0045

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TER-
VEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20-5231-094

*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS GÉPI
FÖLDMUNKA RENDELÉSE. 20-9-537-537

*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft.
Gyermek hajvágás: 500 Ft. Hívjon biza-
lommal! +36-70-280-2276

*Fogyás éhezés nélkül! 10 nap alatt 4-10
kg fogyás – Kínai tradicionális masszáz-
zsal (MIAOMEI) –csökken a vérnyomás,
javul a keringés, zsírégető, feszesítő
(hozzátartozó étrend kiegészítőkkel). -
Gyógy, frissítő, fogyasztó kezelések.-
Karácsonyra lepje meg szeretteit bérlet-
tel, ajándékutalvánnyal! Dell’Edera Márta
okl. gyógymasszőr 06-70-522-4063
(Kossuth L. u. 24-26.) 

*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munk-
abérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 06-
30/508-1380 

*KŐMŰVES mester vállalja minden
nemű építőipari munkák kivitelezését,
felújítását. Külső hőszigetelés, térburko-
latok készítése. Ingyenes árajánlat. Tel:
06-20-9258-912

*Tisztában van Ön a tűz- és
munkavédelmi előírásokkal? Vállalom
kisvállalkozások munka-, tűz és bale-
setvédelmi tevékenységének
koordinálását, szabályzatok készítését,
oktatását, kockázatok felmérését.
0630/9216-950, faiskola16@t-email.hu 

*PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló ler-
akást. Javítás, recsegés megszüntetése.
Tel: +36-70-505-1177.

*Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külső színezés, minden, ami festőmun-
ka, garanciával. Gipszkartonozás és
dekorációs munkák. Tel: 30-386-4456

*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác
telephellyel – KFT-k, BT-k, egyéni vál-
lalkozók részére teljes körű számviteli
szolgáltatást vállal, több évtizedes
gyakorlattal. Tel: 28/411-428 

*Fenstherm Bemutatóterem: -egyedi
műanyag és fa nyílászárók, egyedi
bútorok gyártása, -redőnyök, -szúnyo-
ghálók, -párkányok, teljes körű
kivitelezés. Cím: Gödöllő, Kossuth
L.u.26. 30/398-4815

*Zenekar vállalja esküvők, családi és
céges rendezvények, leány és legénybúc-
súk zeneszolgáltatását. Tel. 30-656-7418 

*INGYEN MASSZÁZS! Amennyiben
vásárol valamelyik családtagjának,
barátjának vagy munkatárásának egy
tetszőleges masszázsbérletet, Ön is
ajándékba kap tőlünk egy frissítő hát-
masszázst. Részletek: 0670/284-2596,
www.petimasszazs.hu 

*FAIPARI MUNKÁK, bútorjavítás,
bútorkészítés méretre, nyílászárók
javítása. Tel: 06-70-949-7007 

*TETŐSZERVIZ. Azonnali hibaelhárítás,
tetőjavítás, bádogozás. Tel: 70-949-7007 

*Társ és partnerközvetítés felsőfokon Ha
egyedül érzi magát, szakítana a magán-
nyal, jelentkezzen! Személyre szabott
kiválasztás, rendezvények. ZSUZSA
TÁRSKERESŐ KLUB Tel: 06-20-571-8369
E-mail: zsuzs63@citromail.hu 2010.
december 31-ig díjmentes regisztráció.

*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill.
tűzhely, kerámialapos tűzhely, szárítógép
stb. javítása Gödöllőn és környékén!
Hívjon bizalommal! Tel: 20-886-2397

*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650

*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás,
izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás,
talp reflexmasszázs. Tel.: 70-701-9510.

*Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon biza-
lommal! 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, ács-
munkák Tóth László. Tel: 30-9229-553.

*Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165

*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

OKTATÁS
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Készülődés
December elején már árulják a kará-
csonyfákat, a nagyáruházakban megállás
nélkül (unalomig) szólnak az alkalomra
szóló dalok (amelyek az ünnepnek szólnak,
s nem a nem húsz nappal korábbi hétköz-
napoknak!) - óhatatlanul eszünkben jár,
kinek, mit kéne ajándékozni. Készülődünk
a Karácsonyra. Már a szóban is benne van,
hogy az ember forgatja a fejében a gondo-
latotokat, amelyek gondot is okoznak. 
Ha vendégek jönnek is készülődünk, fontol-
gatjuk, mivel fogadjuk őket, mivel tudunk
örömet okozni. Ők is hoznak ajándékot, ám
a házigazda részéről is ajándék a jó vacsora.
A mindennapi étkezés csak kisebb
erőfeszítést igényel, ám a kiemelkedő
eseményen többet akarunk mutatni, adni,
mint hétköznap. Ilyenkor gondosan illeszt-
getjük az ételsort, passzoljon az előétel a
leveshez, a húshoz a köret, a bor méltó társa
legyen a harapnivalónak.
Napokon keresztül készülődünk egy tem-
atikus vacsoraestre. Fantáziában egyre töb-
bet foglalkozunk vele, mivel lehetne külön-
legeset alkotni. Vitatkozunk, melyik sze-
zonális zöldség, hús jöhet szóba, milyen
módon készítsük el. Próbafőzést tartunk,
hozzá kóstolgatva találjuk meg a megfelelő
bort. Ha sikerül, a szakáccsal egymásra
nézünk egyetértően bólintva (csillogó
szemmel), ez az! Mint két ember egymásra
találása, új minőség lesz, többé válik étel is,

ital is együtt fogyasztva.Az étlapról válasz-
tott ételnek mindig egyformán jó
minőségűnek kell lennie. A tematikus vac-
során azonban, - amikor egy pincészet borai
vagy strucc, liba, vadételek stb. köré cso-
portosítjuk az estét – nos, ilyenkor újat
alkotunk. A feladat mindenkitől a maximu-
mot kívánja, s ezt örömmel teljesíti is a sza-
kács a felszolgálók, bizonyítván maguknak
is, hogy mire képesek.

Legközelebbi megmérettetésünk december
15.-én, a Takler pincészet borestéjén lesz.
Erre minden évben megtelik az étterem, s
nemcsak a sütés, de a kiszolgálás
logisztikája, megszervezése is a
megbeszéltek menetrendjének pontos
betartását követeli. Egyszerre 20-25 asztal-
nál kell melegen tálalni, italt tölteni, egyéni
kívánságot teljesíteni, leszedni. A
mosolygós, elégedett arcok, elhangzó díc-
séretek oldják a készülődés feszültségét -
ez az, ami miatt megéri akár harmadik
hegedűsnek is lenni a „zenekarban”.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)



*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 NYELVTAN-
FOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVIS-
SZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK!
HASZNÁLD KI EXTRA AJÁNLATUNKAT IS:
IRATKOZZ BE NOVEMBER 30-IG BÁRME-
LY CSOPORTOS NYELVTANFOLYA-
MUNKRA ÉS A TELJES TANKÖNYVCSO-
MAGOT AJÁNDÉKBA KAPOD! EZ AZ AJÁN-
LAT KIZÁRÓLAG NOVEMBER 30-IG
ÉRVÉNYES! HÍVJ MINKET MOST! NEM
TUDOD MÉG MIT ADJ VAGY MIT KÉRJ
KARÁCSONYRA? NAGY HIRDETÉSÜNKET
A 19. OLDALON LÁTTAD MÁR? NÉZD MEG
MOST ÉS HÍVJ MINKET! STUDIO ONLINE
NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, SPANYOL ÉS OROSZ CSOPOR-
TOS ÉS EGYÉNI NYELVOKTATÁS. GÖDÖL-
LŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁS-
SAL ÁTELLENBEN - TELEFON: 0620 216
62 40 WWW.STUDIOONLINE.HU

*TOP-TAN:  Angol középfokú nyelvvizs-
gára felkészítő felnőtt tanfolyam: hétfő-
csütörtök: 18.30-20.00. Középhaladó
tanfolyam indul: csütörtök: de. 8.30-
10.45-ig Az első óra ingyenes. Maximum
5 fős csoportok. www.toptan.hu, top-
tan1999@gmail.com, 30-224-75-643.

*TOP-TAN:  Ha gondja van gyermekének
a matematika, fizika, kémia tantár-
gyakkal általános vagy középiskolában,
magántanuló, vagy vizsgára készül,
hívjon bizalommal. Tanári segítséggel a
tavalyi gyengébb jegy is javítható.
Hívjon: 30-908-4130 

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ általános, intenzív és vizs-
gafelkészítő 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 nyelvtan-
folyamok a belvárosban- Gödöllő,
Kossuth utca 24. TELC nyelvvizsga
felkészítés és nyelvvizsgahely.
www.katedra.hu Telefon: 20-984-
5070 (F.ny.sz.:13-0027-05) 

*ANGOL oktatás! 9 évig angol
nyelvterületen tanítottam gyer-
mekeket, felnőtteket egyaránt.
Vizsgára felkészítést, szinten tartást,
korrepetálást vállalok kezdő, haladó
szinten. 60 perc/ 2500,-Ft. Orsi –
70/589-4878 

*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL,
OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás, anyanyelvi
tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, ked-
vező áron, egyéni és csoportos.
Általános, beszédcentrikus, üzleti tan-
folyamok. Bővebb info: 06-70-219-3689
www.mencelus.com 

*Számítástechnika oktatás, ECDL Start
vizsgára felkészítés: Operációs rendsz-
erek, Word, PowerPoint, Internet.
Ugyanitt: számítógép -és hálózat
szerelés, karbantartás. 20-535-3626

*Tanulási képességek fejlesztése
diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gon-
dolkodást. Tel. +36-28-415-998, +36-
20-388-4953

*MATEMATIKA TANÍTÁST VÁLLALOK.
Tel: 06-28-422-105 

ADÁS~VÉTEL

*Eladó egy 6 személyes teakfa étkező-
garnitúra. 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 (fiú-
nak-lánynak egyaránt használható)
kifogástalan állapotban eladó
(www.stokke.com). Ár: 150 ezer Ft.
Tel.: 70/627-9233.

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

*Kiállításokból visszamaradt KEREKES
háztartási kukák eladóak. Méretek: -
80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L:
8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel:
+36 (20) 32-99-695

*Tüzifa eladó akciós áron.
30/9144-950.

*Eladó egy kétrészes, 13 éves
gesztenyeszínű tömörfa
TÁLALÓSZEKRÉNY üvegezett ajtajú
felsőrésszel 29.000,-Ft-ért. Tel:
70/549-0993 

*Eladó ágyneműtartós heverők;
akasztós, fehérneműs, könyves
szekrény, szőnyeg, cirkó 21., 3 fázisú
kompresszor, 2 lapos villanyrezsó, férfi-
női, kabát, zakó, gyermek kondi pad (10
évesig). 20/349-2787

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítás-
sal. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanác-
sadás. 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

*AKCIÓS TEREMGARÁZS a SPAR mel-
lett Kossuth L. utcában. 1,5MFt. Major
Zoltán +3670-7733222 Gödöllő, Kos-
suth L. u. 34.-Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu

*Társ és partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.

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

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

*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 vásár-
lóinkat csányi almáinkkal. Idared, piros
KR11, zöldalma: 80-200,-Ft-ig. Kapható:
sütnivaló, vagy léalma 50-60 Ft-ig. Tel:
28/411-298, 20/4359-650 

*GALGAMENTE TÁRSKÖZVETÍTŐ
IRODA. A komoly kapcsolatra vágyók-
nak. 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: 06-30-256-0005
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2010. december 11., 19 óra

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.

ADVENT 2010

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 1.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Katalin Jánosné, Kossuth Lajos u. 64.,
Nagyné Szűcs Terézia, Vörösmarty u. 1.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Fehérvári Tóth Éva, Zarándok u.22., Dolcsek Noémi, Kertész köz 3.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalvá-nyát nyerte: Erős Viki, Búzavirág u. 18-20.
A Mezőgazdasági és Kerté-szeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Dóra-Lilla,
Hunyadvár u. 17.

2010. december 5., 18 óra

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS SEBESTYÉN MÁRTÁVAL
Vendég: Andrejszki Judit

Gödöllő, Szabadság tér 9.Helyszín: REFORMÁTUS TEMPLOM

Helyszín:

DAMJANICH UDVARHÁZ Gödöllő, Batthyány u. 32.

MUSICAL DUETT 

SZINETÁR DÓRA és BERECZKI ZOLTÁN

www.dai.hu


