
A kiállítást Gémesi György polgármes-
ter nyitotta meg, aki köszönetét fejezte
ki mindenkinek, aki hozzájárult a gyűj-
temény gyarapodásához. „Gödöllőn
van egy értékszemlélet a testületben, s
ennek részét képezi a múlt örökségének
ápolása, gyűjtése és továbbadása. Ez is
egyfajta lokálpatriotizmus” – mondta.

Az elmúlt három esztendőben jelen-
tősen gyarapodott a Gödöllői Városi
Múzeum gyűjteménye. Az új tárgyak
egy részéhez adományként jutottak, de
vásárlás útján is igen értékes és külön-
leges tárgyi emlékek kerültek az intéz-
mény birtokába.

A múzeum állandó kiállításának ré-
szét képezi Ignácz Ferenc Pápua Új-
Guineai néprajzi anyaga, amelyet meg-

tekintett az Angliában
élő Molnár-Bagley
Emőke. Ezek után úgy
döntött, hogy a birtoká-
ban lévő, szintén pápuai
anyagot az intézmény-
nek ajándékozza, mivel
az jól kiegészíti a Gödöl-
lőn lévő Ignácz-gyűjte-
ményt. Bár már évek óta
a múzeumban van, csak
most került hivatalosan
is az intézmény birtoká-
ba Nagy Sándor gazdag
levelezése, Yvette Bo-
wer, a művész unokájá-
nak adományaként. Eb-
ben több különlegesség
is található, nem csak a
szüleivel és barátaival
folytatott magánlevelek
tartoznak ide, hanem
többek között Nagy Sán-
dor útlevele, amelyet gö-
rögországi körutazása
során használt, valamint
az a koronázási névkár-
tya, amely IV. Károly koronázásakor a
Mátyás-templomban jelezte a számára
kijelölt ülőhelyet. Erről eddig nem ren-
delkeztünk dokumentummal, a koroná-
záson való részvételre csak a festő
„Mágnásnők érkezése a koronázásra”

című festménye utalt. Mint azt az igaz-
gató asszony elmondta, a tervek között
szerepel, hogy ezt az anyagot könyv
formájában is megjelentetik. A képző-
művészeti szerzemények között szere-
pel Remsey Iván és Remsey Jenő egy-

egy alkotása, valamint több olyan sző-
nyeg, amely a nagysikerű „ A gödöllői
szőnyeg 100 éve” című kiállításra ké-
szült el, mint pl. a Remsey Flóra által
készített Ildikó című alkotás.

(folytatás az 5. oldalon)

Gyarapodó gyűjtemény a múzeumban

Kiállítás és 30 éves évforduló
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A Gödöllői Városi Múzeum ha-
gyományosan az idén is gyűj-
teménygyarapodási kiállításon
mutatja be az elmúlt időszak
szerzeményeit. Ez a tárlat az
idén egyben a múzeum alapítá-
sa 30. évfordulójának ünnepe
is. Erről G. dr. Merva Mária, a
múzeum igazgatója emléke-
zett meg az október 12-én
megnyitott tárlaton, ahol az ér-
deklődők mind a helytörténeti,
a néprajzi és művészeti anya-
gokat megismerhették.
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MÖSZ-javaslatok

Fémlopások
Jogszabálymódosítást javasol a
színesfémlopások visszaszorí-
tása érdekében a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetsége. Mi-
vel a javaslatok több tárcát is
érintenek, a szövetség Kiss Pé-
ter kancelláriaminiszterhez for-
dult, aki a javaslatok átvételév-
el Vízvári Györgyöt, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztéri-
um titkárságvezetőjét bízta
meg. Az átadásra kedden, a
miniszterelnöki hivatal előtt ke-
rült sor.

Az elmúlt időszakban rendkívüli mó-
don megszaporodtak a színesfémlopá-
sok. A folyamatnak útjelző táblák,
transzformátorok, vasúti sínszaka-
szok, villamos és távközlési vezeté-
kek, kábelek, esőcsatornák, szobrok,
harangok esnek áldozatul. A tényleges
káron túl jelentős a veszélyeztetés, az
üzemkiesés és a pótlás miatt bekövet-
kező kár. A színesfémtolvajok tevé-
kenysége elsődlegesen a közműválla-
latokat sújtják, de érintik az önkor-
mányzatokat is.

A lopások visszaszorítására eddig
tett intézkedések nem bizonyultak ha-
tásosnak, az esetek száma nem hogy
csökkent volna, de mára soha nem lá-
tott méreteket öltött, s a károk elérték
a tízmilliárdos nagyságrendet.

(folytatás a 3. oldalon)
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Tájékoztatjuk tisztelt 
Ügyfeleinket, hogy a

Polgármesteri Hivatalban 

2007. OKTÓBER 19-ÉN (PÉNTEKEN) 8
ÓRA ÉS 16.30 KÖZÖTT LESZ 

ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLFOGADÁS! 

2007. október 20-án (szombaton) pénteki
munkarendben működik a 

hivatal, ügyfélfogadást nem tartunk!

2007. OKTÓBER 22-ÉN (HÉTFŐN) A 
HIVATAL ZÁRVA LESZ!

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

A 111 millió forint uniós támogatást
elnyert, két éven át zajló program cél-
ja a gyengébb nem szóban forgó kép-
viselőinek a munkaerő-piacra történő
visszajuttatása, foglalkoztatása és esé-
lyeinek javítása volt. Az együttmű-
ködésben a PMVA mellett az ugyan-
csak gödöllői Euconsult Alapítvány, a
Dabason idősek otthonát működtető
Szivárvány Kht., a váci székhelyű
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyar-
országi Regionális Egyesülete, a Kö-
zép-Magyarországi Regionális Mun-
kaügyi Központ, a VÁTI Kht. és a La-
bora Bt. vett részt.

S, hogy milyen eredménnyel járt a
közös munka? Szociális ápoló, gon-
dozó szakképesítést szerzett 16 fő
(közülük 13-at foglalkoztattak a pro-
jekt ideje alatt), míg az EU projektad-
minisztrátori képzésen részt vett 6
hölgyből 4-et alkalmaztak. Idősek
napközi otthonát alakították ki Daba-
son, az önkormányzat épületében
pedig fogyatékosok segítő szolgálatá-
nak nyitottak irodát. Vácott a fogyaté-
kosok támogató szolgálatát bővítet-

ték. Beszereztek továbbá két 9 szemé-
lyes személyszállító kisbuszt.  

A munka gyümölcse az is – tudtuk
meg Csernusné Máté Évától, a Szi-
várvány Kht. vezetőjétől –, hogy ele-
get tudtak tenni azon törvényi előírás-
nak, mely szerint az ápolók négyötö-
dének szakképzettnek kell lennie. Ez
nem kis kihívás öregedő társadal-
munkban. A fejlesztéseknek köszön-
hetően a Mozgáskorlátozottak Kö-
zép-Magyarországi Regionális Egye-

sülete megfelelő munkafeltételeket
tud nyújtani a hamarosan Németor-
szágból Vácra költöző, 37 tagállamot
számláló Mozgáskorlátozottak Nem-
zetközi Szervezetének. Az Euconsult
Alapítvány két munkanélkülit alkal-
mazott projektadminisztrátorként. Kö-
zülük a pályakezdő kolléga ma már a
Regionális Operatív Program pályáza-
tát kiíró cégnél dolgozik, míg a gyer-
mekét egyedül nevelő hölgyet az
egyik legjobb munkatársukként fog-

lalkoztatják tovább, mondta el Bardócz
Tamás. S, hogy mit profitálnak a záró
konferencián elhangzottakból az egye-
temisták, azt Bujáki Gábor, a PMVA
ügyvezető igazgatója tömören így fog-
lalta össze: – Megérthették, partnerség
nélkül nincs projekt. A partnerség pedig
nem azt jelenti, hogy hajbókoló embe-
rek dolgoznak együtt, hanem ellenvéle-
ményeket ütköztetve vitáznak, míg meg
nem győzik egymást a kitűzött cél el-
érése érdekében.                Kép és szöveg: kf

Szociális ápolókat, gondozókat képeztek ki 

Pályázat, projekt, partnerség
Ma már nem szégyen tanulni. Október 11-én késő délután a
Szent István Egyetem kollégiumában vagy hatvan hallgató várt
bebocsátásra a Regionális Operatív Program által támogatott
egyik projekt záró konferenciájára. Az egyetemisták színe-java
szívesen részt vesz a felnőttképzés kategóriájába sorolható kur-
zusokon, amikből az utóbbi két évben többet is indított a gödöllői
központú Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (PMVA).
Bár a diákok ezúttal csak a közönség szerepét töltötték be „A
Közép-Magyarországi Régióban élő hátrányos helyzetű nők és
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, esélyeinek ja-
vítása” elnevezésű projekt értékelő összejövetelén, szinte kivétel
nélkül kitartottak a kétórás kerekasztal-beszélgetés végéig. 

Soha nem látott mennyiségű
népszavazási kérdésben kell
döntenie az Országos Válasz-
tási Bizottságnak. Ezek egy
része már megjárta az Alkot-
mánybíróságot is, de még
mindig vannak olyanok, ame-
lyek állásfoglalásra várnak.
Az OVB-nek is csaknem 250
kérdést kell elbírálnia.

Most már biztosan lehet népszava-
zást tartani arról, hogy megszűn-
jön-e a tandíj, a vizitdíj és a kórházi
napidíj, vagy mindezek maradjanak
meg a reform részeként. Így döntött
ma az Alkotmánybíróság. A testület
szerint ugyanis megalapozatlan
minden a kérdésekkel és az aláírás-
gyűjtő ívekkel kapcsolatos kifogás.
Az Alkotmánybíróság előtt jóváha-
gyásra vár még kilenc, az egészség-
ügyet, négy a patikán kívüli gyógy-
szerforgalmazást és három, a ma-
gyar termőföld vásárlását érintő be-
advány, ami egybecseng az ellen-
zék által szorgalmazott maradék
három területtel. Ezentúl az ország-
gyűlési képviselőknek adható jutta-
tások, valamint a képviselők szá-
mával kapcsolatos javaslatok szá-
ma jelentős. Ezek közül azonban
biztosan nem szavazhatunk majd a
kisebb parlamentről, mert az Alkot-
mányíróság visszadobta ma ezt a
kérdést. Jóváhagyásra vár még né-
hány állami tulajdonú cég privati-
zálásának tilalma. A holokauszt ta-
gadásának büntetőjogi szankciója,
a pénznyerő automaták üzemelte-
tésének és a 90 méternél magasabb
épületek építésének korlátozása.   
A politikai közélet megtisztításáról
szóló első kérdéscsomagot a mi-
niszterelnök egyik főtanácsadója
nyújtotta be még aznap, amikor a
miniszterelnök bejelentette, hogy
népszavazást kezdeményez. Szere-
tő Szabolcs egy napra rá öt kérdés-
ben fordult a testülethez. Ezt köve-
tően hétfőn az MSZP, a Fidesz és
magánemberként Cs. Kádár Péter
is nyújtott be kérdéseket.
A legnagyobb érdeklődés az MSZP
és a FIDESZ e téren vívott csatáját

kíséri. Míg Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök a múlt évben a
FIDESZ kezdeményezéséről úgy
nyilatkozott, hogy az lejáratja a
népszavazás intézményét, most
csak ő maga húsz kérdésben kíván-
ja megszavaztatni a lakosságot. A
húsz kérdésből álló csomagban sze-
repel többek között az is, hogy le-
gyen összeférhetetlen a polgármes-
teri és a parlamenti képviselői tiszt-
ség. A kérdések foglalkoznak a pár-
tok támogatásával, a kampányki-
adások ellenőrzésével, valamint a
pártokhoz közelálló szervezetek tá-
mogatásával, valamint vagyonoso-
dási kérdésekkel.
Kérdés azonban, mihez kezdenek
majd a szavazók az olyan kérdések-
kel, mint például: „Egyetért-e Ön
azzal, hogy az Országgyűlés a be-
nyújtott javaslat szerint fogadja el
az országgyűlési képviselők java-
dalmazásának átláthatóságához és
összeférhetetlenségük szigorításá-
hoz szükséges egyes törvények mó-
dosításáról szóló, T/4118. számú
törvényjavaslatot?“ vagy „Egyet-
ért-e Ön azzal, hogy az Ország-
gyűlés a benyújtott javaslat szerint
fogadja el az egyes vagyonnyilat-
kozattételi kötelezettségekről szó-
ló, T/4117. számú törvényjavasla-
tot?“
A legutóbbi hírek szerint a FIDESZ
nyolc kérdésben tartana népszava-
zatást a köztisztasági csomag kap-
csán. Ezek között szerepel, szeret-
nénk-e a választók kisebb parla-
mentet, de betiltanák a politikai hir-
detéseket is. A két nagy párt, a
FIDESZ és az MSZP által ma be-
nyújtott, összesen 28 kérdés mellett
az Országos Választási Bizottság
előtt csaknem 250 kérdés vár elbí-
rálásra. Az OVB minden javaslatot
megtárgyal függetlenül attól, hogy
azonos-e a tartalmuk.
Mint azt Zsókáné Mihala Évától, a
FIDESZ helyi vezetőjétől megtud-
tuk, rövidesen városunkban meg-
kezdik az aláírásgyűjtést Gödöllő
főbb pontjain, és a FIDESZ Test-
vérváros útján lévő irodájában.

-jk-

Kezdődhetnek az aláírásgyűjtések

Népszavazások

Jövő év januárjától többszáz-
ezer forintra nőhet a gyorshaj-
tók büntetése. A tervezett szi-
gorítások egyik fő eleme, hogy
többé nem hivatkozhatnak a
gépjármű tulajdonosok arra,
hogy más ült a volánnál. 

Egyes elképzelések szerint 300, má-
sok szerint akár 800 ezer forintra bün-
tetheti a rendőrség azt, aki jelentősen
túllépi a megengedett sebességet. A
jövőben ez számít a legsúlyosabb sza-
bálysértésnek, s várhatóan ezzel azo-
nos elbírálás alá esik majd  a közle-
kedési lámpa jelzésének figyelmen
kívül hagyása vagy az elsőbbségadási
és kanyarodási szabályok megsértése.
Szintén súlyos vétség a buszsáv hasz-
nálata, a megállási és várakozási sza-
bályok figyelmen kívül hagyása, illet-
ve az autópályán a leállósáv nem ren-
deltetésszerű használata.  

A legsúlyosabb szabálysértések ese-
tében jövőre már nem fogadják el a ha-
tóságok azt a kifogást, hogy nem a tu-
lajdonos vezette az autót. A felelősség-
re vonás alól a jármű gazdája csak ak-
kor mentesül, ha igazolni tudja, hogy
az autó jogellenesen került ki a keze

alól, azaz ha már feljelentést tett ez
ügyben. 

A közlekedésfejlesztés során a ka-
merarendszer átalakítására is nagy
hangsúlyt fektetnek a szakértők. Az
autópályákon például olyan kamerá-
kat szerelnek fel a jövőben, amely
nem csak a pillanatnyi sebességet
képes mérni, hanem két pont közötti
átlagsebességet is. 

Nagyobb pénzbüntetésre és szigo-
rúbb szabályokra számíthatnak az it-
tas vezetők is. Jelenleg csak akkor kö-
vet el bűncselekményt egy alkoholt
fogyasztó sofőr, ha szervezetében 
nyolc ezreléknél magasabb véralko-
hol szintet találnak. A tervek szerint
ezt a határt öt ezrelékre szigorítanák.

Nem lehet kibújni a felelősség alól

Szigorodó szabályok 

Épületfelújítási tapasztalat-
cserére látogatott Egerbe a
Gödöllői Lakásszövetkezetek
és Társasházak Egyesülete. A
szervezet a helyi Lajosvárosi
Lakásépítő és Fenntartó Szö-
vetkezet segítségével ismer-
hette meg az egri projektet és
annak tapasztalatait. 

A látogatásra valamennyi közös kép-
viselő, valamint a lakótelepek önkor-
mányzati képviselői is meghívást
kaptak. A gödöllőieket az egri vá-
rosházán a vendéglátó lakásszövet-
kezet, Eger város jegyzője, valamint
az építészeti iroda munkatársai tájé-
koztatták a lezajlott munkákról, s
ezek eredményét meg is nézték. A
program során a tervezéstől a meg-
valósításig tekintették át a felújítás-
sal kapcsolatos teendőket, az azok
során felmerülő lehetséges problé-

mákat, amelyekkel a pályáztatás, a
közbeszerzés és a finanszírozás kap-
csán meg kellett küzdeni. 
A Gödöllői Lakásszövetkezetek és
Társasházak Egyesülete a tapaszta-

latcserét, amelyen Pintér Zoltán al-
polgármester is részt vett, a közeljö-
vőben megjelenő lakásfelújítási prog-
ram megvalósítása előkészítésének
szánták.   Kép és szöveg: jb 

2007. tavaszán fogták el azt
a három isaszegi férfit (két
fiatalkorú és egy nagykorú),
akik tavaly télen Gödöllőn,
az Alsóparkban rablás és sú-
lyos testi sértés bűncselek-
ményeket követtek el velük
hasonló korú fiatalok sérel-
mére. A három elkövető el-
len azóta már vádat is emel-
tek a Budakörnyéki Ügyész-
ségen.
Emellett idén tavasszal az
Alsóparkban ismét megje-
lentek ismeretlen szemé-
lyek, akik az arra sétáló fiata-
lokat vasbotokkal fenyeget-

tek meg, és azt követelték,
hogy adják át a náluk lévő ér-
tékeket (elsősorban készpén-
züket és mobiltelefonjaikat).
Tettlegességre ezekben az ese-
tekben nem került sor, szemé-
lyi sérülés nem történt. A gö-
döllői nyomozóknak ebben az
ügyben is sikerült rövid időn
belül elfogniuk az elkövető-
ket. Jelenleg hat – 16 és 17 év
közötti – isaszegi fiatal ellen
folyik büntetőeljárás négy al-
kalommal, hat sértett sérel-
mére csoportosan elkövetett
rablás bűncselekmény elkö-
vetése miatt. 

Lakásfelújítási tapasztalatcsere

Készülnek az új programra

KŐZLEMÉNY
Rendőrségi hírek

Lakat alatt a fiúk
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„Ön milyennek tartja a gödöllői
kulturális életet?“ – tettük fel a
kérdést kedves olvasóinknak a
múlt héten. Íme néhány a beérke-
zett válaszok közül:

„Az elmúlt időszakban jelentős vál-
tozáson mentek keresztül a kulturá-
lis programok. Úgy látom, egyre in-
kább az igényesebb, a fajsúlyosabb
produkciók uralják a kínálatot. Én
nagyon örülök annak, hogy vannak
balettelőadások, s remélem, hogy
ha már van egy társulat Gödöllőn,
akkor sűrűbben láthatjuk majd
őket…“

Cs. Boglárka

„Az egy jó dolog, hogy ennyi hang-
verseny és kiállítás van, mert min-
denki találhat az ízlésének megfele-
lőt. Az már viszont nem jó, hogy so-
kan még akkor sem tudják megfi-
zetni az ezeken való részvételt, ha a
belépők nem olyan drágák, mint
Pesten. Sajnos, az emberek nagy ré-
sze kénytelen spórolni, s ezt álta-

lában a kultúrán kezdik el.”
Kovács Józsefné

„…Ritkán jutok be a fővárosba,
ezért az én számomra nagyon sokat
jelentettek a gödöllői színházi elő-
adások. Sajnálattal tapasztaltam,
hogy ezeknek a száma az utóbbi idő-
ben jelentősen megfogyatkozott. Jó
lenne, ha ismét lennének ilyenek…”

Nagy Róbertné

„Úgy veszem észre, hogy az utóbbi
években sokkal színesebb lett a pa-
letta, egyre több a kiállítás, egyre
többféle zenei irányzat jelenik meg a
kínálatban. Ami nagyon fontos len-
ne, hogy a kamaszok számára is le-
gyenek jó, színvonalas programok,
hogy ne csak a diszkókban tudjanak
szórakozni. Bár vannak erre törek-
vések, ezek még, szerintem, eléggé
gyermekcipőben járnak. Fontos len-
ne, hogy akik szervezik a progra-
mokat, rájuk is gondoljanak.”

N. Cs.

A hét kérdése:
„Ön adakozott már valami-
lyen jótékony célra?“

A hét kérdése

Felhívás tüdőszűrő vizsgálatra!

A Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőbeteg-gondozó Intézete (2100 Gödöllő, Ady E. stny. 62.) 2007.
október 1. és 2007. december 31. közötti időszakban térítésmentes és beutaló nélküli tüdőszűrő vizsgálatot
szervez a 30 év feletti gödöllői bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok részére. A tüdőszűrő vizsgálatra a
fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében kerül sor. A vizsgálatot igénybe vevőknek beutalót
nem kell hozniuk, behívásuk a Tüdőbeteg-gondozó Intézetben regisztrált. A vizsgálaton való részvétel nem
kötelező, de ajánlott!
A vizsgálat eredményéről értesítést csak utánvizsgálat szükségessége esetén küldünk.
A 30 év alatti lakosok szűrése kizárólag orvosi beutalás esetén lehetséges, mely vizitdíjmentes.
A szűrőállomás nyitvatartási ideje:
Hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.30 óráig
Kedd, csütörtök: 13.00–17.30 óráig dr. Farkas Éva gondozóvezető főorvos

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Az 1956-os forradalom, és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

évfordulója alkalmából városi ünnepséget rendezünk

2007. október 23-án, 15 órakor

a Szent István Egyetem Tanárképzõ Intézetének parkjában.

Ünnepi műsor:
14.30: a Városi Fúvószenekar indulókat játszik – vezényel Ella Attila
15.00: Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének műsora – művészeti

vezető: Horváth Zoltán
Beszédet mond: dr. Gémesi György polgármester

Koszorúzás az 56-os gödöllői hősök tiszteletére állított kopjafánál.

Ezt követően koszorúzás a Dózsa György úti temetőben
az 1956-os gödöllői mártírok sírjánál.

Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait az Ön által képviselt intéz-
ményt, szervezetet, minden kedves munkatársát, tagjait, Gödöllõ város lakóit!

Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésõbb október 20-ig a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ  titkárságán a 28/514-130-as telefonszámon

Tábikné Surman Szilvia munkatársunknál.

Egyben kérjük, a rendvényhez méltó helyszíni elõkészületei segítése érdekében
szíveskedjenek a koszorúkat lehetõleg 14.30-ig a helyszínre juttatni, hogy a kos-
zorúzás rendjének összeállításáért felelõs munkatársaink zavartalanul és idõben

elvégezhessék feladataikat.

Megértésüket köszönjük!

(folytatás az 1. oldalról)
Az okok elsősorban az illegális

szférában keresendők, a legálisan
működő, engedéllyel rendelkező
szervezeteknek is üzleti hátrányt okoz
az illegális tevékenység, a színesfém
lopások felszámolásához ugyancsak
jelentős érdekük fűződik.

Mivel a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége tevékenyen részt kíván
vállalni a színesfémlopások vissza-
szorításában, ennek érdekében java-
solja, hogy a színesfémhulladékkal
kapcsolatos tevékenységet ne keres-
kedelmi tevékenységként, hanem hul-
ladékkezelésnek minősítse a jogsza-
bály.

A javaslat tartalmazza a kereske-
delemről valamint a hulladékgazdál-
kodásról szóló törvény tervezett mó-
dosítását, és foglalkozik a hulladék-
kereskedelem részletes feltételeit tar-
talmazó rendeletet megalkotásával.

A MÖSZ mind a telephely, mind a
tevékenység folytatásával kapcsola-
tosan megfogalmazta javaslatait. 

Fontosnak tartják többek között a
telephely engedély kiadásának meg-
szigorítását, amit erkölcsi feddhetet-

lenség igazolásához kötnének,
valamint a kereskedést kizárólag
a telephelyre korlátoznák, azaz
tiltanák a házalást. A szigorítás
részét képezi, hogy a telephelyet
létesítőnek kötelezővé tennék a
kamarai tagságot. A MÖSZ az át-
vevő helyeken túlmenően az ön-
tödékre is kiterjesztené az átvevő
helyekhez hasonló előírásokat.

A javaslat kezdeményezi az át-
vett hulladék azonosítását, nyil-
vántartásba vételét, videofelvétel
készítését, a hulladék és a felvé-
tel meghatározott ideig, 10 napig
történő tárolását, továbbá a ház-
tartási mennyiség definiálását. 

A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége a színesfém hulla-
dékkal való visszaéléshez kap-
csolódóan szükségesnek tartja a
büntető törvénykönyv módosítá-

sát, a színesfém lopások kiemelt ke-
zelését, a színesfémlopáshoz kapcso-
lódó büntetési tételek növelését, a
nyomozati, az ügyészi és a bírósági
eljárás szigorítását.

(k.j.)

Felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata

2007. október 31-én, 17 órakor

halottak napi megemlékezést tart a Szabadság téri I. és II. világháborús
emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két

világháborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének

emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Kérjük a szervezeteket és intézményeket, amennyiben koszorút kívánnak el-

helyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni 
a 28/514-130-as telefonszámon!

Az elmúlt hetek eseményei so-
rán két olyan kérdés foglalkoz-
tatta a közvéleményt, amely
mind a lakosság, mind az ön-
kormányzatok szempontjából
kiemelt jelentőséggel bír. Az
iparűzési adóról már
végleges döntés szü-
letett, a képviselői
összeférhetetlenség-
ről szóló törvényja-
vaslatról pedig élénk,
rendkívül heves vita
folyik.

Ami rossz hír a vállal-
kozásoknak, jó az önkor-
mányzatoknak. Maradhat
az iparűzési adó – így
döntött az Európai Bíró-
ság. A luxemburgi taláros testület
csütörtöki ítéletében a magyar ipar-
űzési adót nem tartotta összeegyez-
tethetetlennek az európai joggal.
Évente mintegy 400 milliárd forintot
tesz ki ez az adóbevétel.

Gémesi György polgármester la-
punk kérdésére elmondta, bízott ab-
ban, hogy ez a döntés születik, hi-
szen parlamenti képviselőként is
többször felhívta a figyelmet arra,
hogy az iparűzési adó megszüntetése
beláthatatlan következményekkel
járna az önkormányzatok számára.
Ezt az elképzelést 2006-ban úgy tette
bele a kormány az adótörvénybe,
hogy előtte nem konzultált senki az
önkormányzati érdekszövetségek-
kel, holott az ebből származó bevé-
telből az önkormányzatok csaknem
teljes egészében kötelező állami fel-
adatokat látnak el. A törvényjavaslat
vitájában, nem sokkal a parlamenti
választások előtt, Veres János pénz-
ügyminiszter az iparűzési adó meg-
szüntetése mellett érvelt, mint ami
szerves része a következő öt év adó-
csökkentési programjának. A minisz-
ter azzal vádolta az iparűzési adó
megmaradása mellett érvelő jobb-
oldalt, hogy „…amikor egy elfoga-
dott, tételes adómérték-csökkentés-
ről van szó, ami a magyar verseny-
képesség szempontjából fontos, ak-
kor úgy tűnik, hogy a Magyar De-
mokrata Fórum és a Fidesz nem ért
egyet az adócsökkentéssel Magyar-
országon.” – áll a parlamenti jegy-
zőkönyvben. 

Nem állta meg a helyét a kor-
mánynak az az állítása sem, hogy en-
nek megszüntetésével a kis- és köze-
pes vállalkozások terhei csökkentek
volna, hiszen az így befolyt összeg
kilencvenöt  százalékát a multinacio-
nális cégek fizetik. A polgármester

elmondta, Gödöllő esetében az ipar-
űzési adóból származó bevétel a vá-
rosunk költségvetésének negyedét
teszi ki.

Az uniós döntésre várva sok hazai
vállalkozás döntött úgy, hogy nem

fizetnek iparűzési adót. Ebben az
ügyben több per is indult, ezek közül
több mint nyolcvanat függesztettek
fel a döntésig. Ezeket hamarosan be-
fejezik, az ítélet gyakorlatilag biz-
tosra vehető. Akik a fizetés helyett
ezt az utat választották most rosszul
járnak, ugyanis nem csak azzal kell
számolniuk, hogy a helyhatóság be-
hajtja rajtuk, hanem azzal is, hogy az
50 százalékos adóbírságot és kése-
delmi pótlékot is meg kell fizetniük.

Az Európai Bíróság ezen döntése
azonban különösen érdekes helyze-
tet teremtett, ugyanis a számított ér-
téken történő általános ingatlanadó
bevezetésének egyetlen, valameny-
nyire elfogadható indoka eddig az
volt, hogy alkalmas lehet az ipar-
űzési adó eltörlésével kieső költség-
vetési bevételek pótlására. A mostani
döntés értelmében azonban az ipar-
űzési adó marad, így megkérdőjele-
ződik az ingatlanadó szükségessége.
Arról azonban, hogy a döntés tükré-
ben erről hogyan kíván dönteni a
kormány, még egyetlen illetékes sem
nyilatkozott.

*
Egymást érik azonban a nyilatko-

zatok, a képviselői összeférhetetlen-
ségi törvénnyel kapcsolatban. A
Zuschlag-ügy kirobbanását követően
Gyurcsány Ferenc október 1-jén je-
lentette be a közélet megtisztítását
célzó javaslatait, amelynek hét pont-
ból álló csomagjában többek között
szerepel a főállású országgyűlési
képviselőség intézményének beve-
zetése is. A legutóbbi javaslatok sze-
rint 2011. január 1-jétől lennének fő-
állásúak a képviselők. Az elképzelés
rendkívül éles vitákat váltott ki mind
ellenzéki, mind kormányoldalon.

Gémesi György, aki két cikluson
át dolgozott polgármesterként és or-

szággyűlési képviselőként kérdé-
sünkre elmondta, elfogadhatónak
tartja a miniszterelnök módosító ja-
vaslatát, de véleménye szerint a je-
lenlegi rendszer is megfelelő. Megj-
egyezte, 1994-ben a parlamentben
akkor kétharmados többséggel ren-
delkező MSZP-SZDSZ-es kormány
tette lehetővé, hogy valaki egyszerre
legyen országgyűlési képviselő és
polgármester.

Szükségesnek tartja
azonban, hogy ameny-
nyiben megszületik ez a
törvény, létrejöjjön egy
olyan szervezet, amely
megfelelő szinten kép-
viseli az önkormányza-
tokat, s amely a kor-
mány részére biztosíta-
ná a szakmai partnersé-
get is.

Ezt az szerepet akár a
Kormány-Önkormány-
zatok Egyeztető Fóru-

ma is betöltheti, de fontos, hogy a je-
lenleginél nagyobb szerepet kapjon a
döntéshozatalban. Ez esetben azon-
ban nem fordulhat elő, mint például
most is, hogy az önkormányzatok
nem kapnak tájékoztatást az őket
érintő törvényi változásokról. Igaz
azonban, hogy Gyurcsány Ferenc sa-
ját frakcióját sem tájékoztatta elkép-
zeléseiről.

Azt azonban felháborítónak tarja,
hogy mindezt Gyurcsány Ferenc a
Zuschlag-ügy kapcsán vetette fel,
ezzel azt sugallva, hogy a település-
vezetők korruptak. Mint mondta, ta-
pasztalata és meggyőződése, hogy a
polgármesterek döntő többsége tisz-
tességgel, becsületesen végzi a mun-
káját. Mind Gödöllő polgármeste-
reként, mind a Magyar Önkormány-
zatok Szövetsége elnökeként sértő-
nek tartja, hogy a miniszterelnök ezt
a lépést tekinti a korrupció megfé-
kezése egyik fő elemének.

(ny.f.)

Önkormányzati kérdések

Marad az iparűzési adó

MÖSZ-javaslatok 

Fémlopások

Az Európai Bíróság épülete

A Gödöllői Szolgálat ügyfél-
szolgálati irodájának
(Kossuth Lajos u. 1.)

ünnepi nyitva tartása.

Október 20-23. (szombat-
tól keddig):                  ZÁRVA
Október 27. (szombat): 

ZÁRVA
Október 30. (kedd):

8.30–12.30
November 1-2. (csütörtök-
péntek): ZÁRVA
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MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOSMATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS
HÁZ ÉS KONFERENCIAKÖZPONTHÁZ ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

Cím: 2100 Gödöllő, 
Kapucinusok tere 3.
Telefon: 28/420-176,
28/510-740
Telefon/fax: 28/510-742
E-mail: 
matersal@invitel.hu
Honlap címe:
www.matersalvatoris.hu

Egész évben várjuk pi-
henni vágyó vendégeinket
olcsó szálláslehetőséggel, 1-4 ágyas szobákkal és ifjúsági szállással, egy-
házi és világi rendezvényekre, szakmai képzésekre, konferenciákra.
Légkondicionált termeink internet-csatlakozással ellátottak és igény
szerint további technikai eszközök állnak rendelkezésre.
Egyeztetés alapján esküvők, keresztelők, egyéb családi ünnepek lebo-
nyolítását is vállaljuk.
Speciális szállás- és étkezési igényeit is kérésének megfelelően intézzük.

A Teleki Pál Egyesület rendes
évi kirándulása az idén Kárpát-
aljára vezetett. A felfokozott ér-
deklődést bizonyítja, hogy há-
rom busznyi kiránduló, mint-
egy 150 fő, köztük jó néhány
pedagógus és öregdiák kelt út-
ra a Török Ignác, illetve a Pre-
montrei Gimnáziumból a szep-
temberi egymást követő hétvé-
géken a sokunk számára csak
könyvekből ismert úticélok –
Beregszász, Ungvár, Munkács,
s persze a Vereckei-hágó –, a
magyar történelem fontos
helyszínei felé.  

A csoport vezetője mindhárom alka-
lommal a fáradhatatlan dr. Fábri Mi-
hály tanár úr – nekünk drága jó Miska
bácsi – volt. 

Beregsuránynál léptük át a magyar-
ukrán határt. A határon való átjutás a
régi, szovjet időket idézte, de a hosz-
szú várakozás nem szegte kedvünket;

legalább újra meghallgathattuk Miska
bácsi jól ismert, mégis újra és újra ne-
vetésre késztető kirándulós történe-
teit, adomáit. 

A határt elhagyva rövid ideig a va-
sútvonal mentén vezetett az út. Ha a
beregi táj nem is, de a kettős nyom-
távú sínek jelezték, idegen felségte-
rületen járunk. Nemsokára megérkez-
tünk Beregszászra, Kárpátalja legin-
kább magyarlakta városába, amely
egyúttal Gödöllő testvérvárosa is.
Idegenvezetőink, Horkai Sámuel
önkormányzati képviselő, testvérvá-
rosunk helytörténésze és Berghauer
Sándor főiskolai előadó végigkísértek
bennünket a város nevezetességein,
melyek mind-mind magyar elődeink
nyomát őrzik: Kazinczy, Petőfi, Rá-
kóczi, Mikes, Illyés Gyula lába nyo-
mán jártunk. A félig romos, félig újjá-
épülőben lévő Beregszászi Főiskolán
részletes történelmi tájékoztatásban
részesültünk a kárpátaljai magyarság
múltjáról és jelenéről. Megcsodáltuk
az igényesen felújított dísztermet és a
könyvritkaságokat is őrző könyvtárt.
A főiskola rekonstrukciójához ma-
gyar önkormányzatok is hozzájárul-
tak. Köszönetképpen, szép gesztus-
ként az egyes előadótermeket a segít-
séget nyújtó városokról nevezték el.
Örömmel fedeztük fel az egyik táblán

több más város társaságában Gödöllő
nevét. A felemásság az egész városra
jellemző. Sok helyen építkeznek
(gyakran a magyar szemnek idegen
színvilágú házakat emelve), de na-
gyon sok a romos, felújításra váró,
valaha szebb napokat megélt épület
is, s itt nem elsősorban a szovjet kor-
szak vaskos realizmusáról árulkodó
szürke betonmonstrumokra gondo-
lok. Ezek, ha másra nem is, arra jók,
hogy a közelgő (azóta lezajlott) ukrán
parlamenti választások óriásplakátjait
hordozzák.

Útunk következő állomása a teljes
egészében magyarok lakta Csetfalva
volt, ahol az egyetlen kivételt a ruszin
tanítónő, Okszána jelenti, akit ukrán
férjével több mint 30 éve helyeztek a
faluba, hogy orosz és ukrán nyelvre
tanítsa a magyar iskolásokat. Vállal-
kozása nem járt túl sok sikerrel, vi-
szont ő nagyon jól megtanult magya-
rul. A csupaszív, mosolygós asszony
új otthonra talált a magyarok között, s

az itteni kulturális és közösségi élet
motorja lett. Az ő példaértékű fárado-
zása nyomán épült fel a régi, fazsin-
delyes református templom mellett a
stílusában odaillő, gyönyörű famun-
kákban gazdag új, katolikus templom,
amely római és görög katolikus szer-
tartások végzésére is alkalmas. Meg-
kapó hévvel és érzékenységgel be-
szélt Okszána az együvé tartozásról, a
megmaradásról, a közös istenhit gáta-
kat lebontó, hidakat építő erejéről. A
falunak vitt ajándékainkkal (köny-
vekkel, ruhákkal, számítógéppel) ta-
lán mi is hozzájárultunk egy kicsit eh-
hez a hídépítéshez. Biztató, hogy az
ifjú generáció fogékony erre a gondol-
kodásra, hajlandó a múltat megőrizve
fejlődni, ahogy a református temp-
lomgondnok 12 éves fiának meglepő
érettséget mutató szavaiból és a vers-
mondó fiú ihletett előadásából is érez-
hettük. 

A református templom falán lát-
ható Móricz Zsigmond emléktáblája,
akit családi szálak fűztek Csetfalvá-
hoz. Itt volt egy ideig református pap
anyai nagyapja, az író édesanyja is itt
született. Móricz személyesen is járt
Csetfalván: népköltészeti anyagot gyűj-
tött, nótákat jegyzett fel.
(folytatjuk)

Horváth Tímea

– Honnan jött az ötlet, hogy az
érintett területen egy játszóparkot
alakítsanak ki?
– Szűcs Józsefné: Régóta nagy
igény mutatkozik a gyermekes csa-
ládok részéről arra, hogy szűkebb
lakóterületükön egy játszótér épül-
jön. A tavalyi évben pályázat útján
szerettük volna ezt megvalósítani;
sajnos nem sikerült. Sokan nem is
tudják, hogy egy korszerű, az euró-
pai uniós szabványoknak megfelelő
játszótér hihetetlen összegbe kerül.
Akkor döntöttünk úgy, hogy más
megoldást keresünk.
– Kis Antal: Szűcs Józsefné képvi-
selőtársammal az újszülött köszön-
tések kapcsán szinte hetente látogat-
juk meg az érintetteket, akik folya-
matosan érdeklődtek/érdeklődnek
arról, hogy mikor lesz a területen

játszásra alkalmas rész a gyerme-
keik számára. 
Amikor a pályázatunk elbukott, ak-
kor felvettük a kapcsolatot a Pilisi
Parkerdővel, akiknek a tulajdonában
van az a rész, ahol a játszópark majd
felépül. A tárgyalások eredménye-
képpen pedig megkaptuk a Címer

utca és a Babati út által övezett terü-
letet.
– Hogyan kezdték el a munkálato-
kat?
– Sz. J.-né: Első körben – még ta-
valy – Kis Antal szervezésében

megtisztult a
gaztól és a sze-
méttől a terület;
ebből a körzet-
ben élő lakosok
is derekasan ki-
vették a részü-
ket, igen sokan
jöttek segíteni.
Rajtuk kívül a Si-
mi Kft-nek is ha-
talmas szerepe
volt/van abban,
hogy a munka
ilyen hatékonyan

és gördülékenyen lezajlott.
– K. A.: A munkát az is megkönnyí-
tette, hogy a területet fakivágás
nélkül sikerült az akkori körülmé-
nyeknek megfelelően szebbé tenni.
– Most pedig már az aktuális
munka a sövényültetés…
– K. A.: Elsődlegesnek tartjuk, hogy

a játszóparkot valamilyen „védőal-
kalmatossággal” különítsük el az út-
testtől. A gyerekek biztonságos szó-
rakozása szempontjából ez alapvető
fontosságú lépés. A munkához szük-
séges komposztot a VÜSZI Kht.
bocsátotta rendelkezésünkre. Ezú-
ton is köszönjük mindazon lakók se-
gítségét, akik a vasárnap délelőtt-
jüket áldozták fel azért, hogy a sö-
vényültetésben részt vegyenek.

– Sz. J.-né: Erre az „elkülönítésre”
annak ellenére szükség van, hogy a
terület nem bonyolít le nagy gépko-
csiforgalmat. Nemcsak esztétikai
szempontból mutat majd jól, de azt
is megakadályozza, hogy egy-egy
kigurult labdáért hirtelen kiszalad-
jon a gyerek.
– Ha elkészül, hogyan fog kinézni
a park?
– Sz. J.-né: Először asztalokat és
székeket helyezünk el, kialakítunk
néhány homokozót, illetve tervbe
vettük egy focipálya felépítését is. A
későbbiekben azonban szeretnénk
még sokkal színesebbé tenni a „kí-
nálatot”. 
– K. A.: Ezzel kapcsolatban fel-
vetődött bennem annak a lehető-
sége, hogy hozzunk létre egy ala-
pítványt, amelyen keresztül pályá-
zati pénzek elnyerésével és külön-
böző támogatásokkal – az itt élők
igényeinek figyelembe vételével –
fejleszteni, szépíteni tudjuk a játszó-
parkot. Alapvető jelentőségű, hogy
a lakosság meg legyen vele elé-
gedve.

Kép és szöveg: cr

A Magyar Kékkereszt Egye-
sület gödöllői csoportja no-
vember 3-án rendezi meg
legközelebb a szenvedélybe-
tegek országos találkozóját.
A találkozó helyszíne a refor-
mátus templom és a gyüle-
kezeti terem lesz. 

A napirend a következőképpen
alakul: 
– 9.30-tól 10-ig gyülekező
– Megnyitó: Balogh Tamás, a helyi
gyülekezet lelkésze
– Gondolatébresztő: Fazekas György
atya
– Bizonyságtevés

– Csoportok be-
mutatkozása
– Ebéd
– Bizonyságtevés
– Záró áhítat: Jó-
zsa Ferenc aradi
lelkész
A rendezők minden érdeklődőt és
csoportot szeretettel várnak, hogy
erősödjenek egymás hite által. Mot-
tóul Krisztus szavait választották
János evangéliumából: „Én élek, ti
is élni fogtok”. (János 14.19/b)
Akik részt kívánnak venni a talál-
kozón, október 25-éig jelezzék a
következő telefonszámokon: 06-
20-3903799 vagy 06-30-8575786. 

A Gödöllői KábítószerügyiA Gödöllői Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum, a ForrásEgyeztető Fórum, a Forrás

Szociális Segítő és Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti SzolgálatGyermekjóléti Szolgálat

és a Tormay Károlyés a Tormay Károly
Egészségügyi KözpontEgészségügyi Központ

Védőnői SzakszolgálataVédőnői Szakszolgálata

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET
„A sokszínű természet” címmel

A pályázatra 1-12. osztályos tanu-
lók rajzait várjuk. A művek bármi-
lyen technikával készülhetnek. 

Beérkezési határidő:
2007. november 9. 

A rajzokat a Forrásban és az
iskolavédőnőhöz lehet leadni.

Az eredményhirdetés időpontjáról
a díjazottakat értesítjük

ISMÉT EGYÜTT!
Nagy tisztelettel és szeretettel hívunk
minden kedves érdeklődőt november 9-
én, pénteken 18 órára a művelődési köz-
pontba, ahol 13. alkalommal rendezzük
meg a Petőfi Sándor Általános Iskoláért
Alapítvány jótékony célú estjét. 
Tervezett programjaink:
18-tól 19 óráig: Tanítványaink műsora a
színházteremben
19 órától: Megnyitó, vacsora, bál, ahol
Győri Péter együttese zenél, majd értékes
tombola nyeremények sorsolása, büfé
Az est házigazdái:Soós Lászlóné igazgató

és dr. Pápai Éva kuratóriumi tag
Tombolanyeremény felajánlásaikat szíve-
sen fogadjuk!
Belépőjegyeket október 8-tól a Petőfi
Sándor Általános Iskolában lehet váltani.
Jegyáraink: 1000.- Ft, ha a műsort sze-
retné megtekinteni; 3500.- Ft: a műsort,
egy pohár pezsgőt és meleg vacsorát tar-
talmazza. Ha ön nem tud részt venni, hoz-
zájárulásként 1000.-, 2000.-, 3000.- Ft-os
támogató jegyet vásárolhat.
Sok szeretettel várunk mindenkit

Dr. Pápai Éva Alapítvány kuratóriumi tag
Soós Lászlóné igazgató

„Játszóparkkal” gazdagodik a Királytelep és a Csanak

Már parkosítják a területet
„Verecke híres útján jöttem én…”

Gödöllőiek Kárpátalján
Gödöllő szóban forgó városrészein régóta nagy problémát je-
lent a kisgyermekes családoknak, hogy csemetéiket napköz-
ben nem tudják egy játszótérre, egy olyan közösségi területre
kivinni, ahol a gyerekek biztonságos és nyugodt körülmények
között játszhatnának. Ez az áldatlan állapot a jövőben azonban
megváltozhat, ugyanis a Királytelep és a Csanak két önkor-
mányzati képviselője, Szűcs Józsefné és Kis Antal kezdemé-
nyezésére a Címer utca és a Babati út találkozásánál lévő terü-
leten egy „játszópark” épül. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub két
képviselőjével az október 14-én lezajlott parkosításról és a park
megvalósításának körülményeiről beszélgettünk.

AA SEGÍTSÉG SEGÍTSÉG 

KÖZALAPÍTVÁNYKÖZALAPÍTVÁNY

pályázatot hirdet a gödöllői
rezsihátralékkal rendelkező 

családok támogatására. 

A pályázati lapot a Polgármes-
teri Hivatal portáján vagy a

101-es szobában lehet igényelni.

Beadási határidőBeadási határidő::

2007. október 20.2007. október 20.

A Kékkereszt Egyesület országos találkozójaA Kékkereszt Egyesület országos találkozója
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, vá-
rosrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni. Köszönjük!

Gödöllői Városi Múzeum (Hamvay-kúria)
Gödöllő legrégebbi épülete a Hamvay-kúria. A kúriát 1662-ben építtette az
akkori földbirtokos, Hamvay Ferenc, aki Gödöllő történetének első olyan
birtokosa volt, aki udvarházat tartott fenn, s tartósan helyben lakott. Az ere-
detileg földszintes kúriában élt a következő tulajdonos, Bossányi Krisztina is. Az épület mai formáját a XVIII. szá-
zad közepén, a később a kastélyt felépíttető I. Grassalkovich Antal idején nyerte el. Az udvarházra emeletet húzatott
és vendégfogadóvá alakíttatta. Az épület fia és unokája idején is fogadó maradt, de itt működött az elsõ gyógyszertár

is, amelyet Besnyőről, a kapucinusoktól költöztetett
be 1814-ben III. Grassalkovich Antal.
A királyi időszakban az Erzsébet királynéról elneve-
zett szálloda kapott helyet az épületben, amely a tár-
sasági élet legfontosabb helyszínévé vált. Az 1870-
es évektől itt működött a kaszinó, s ekkoriban alakí-
tották ki az emeleten a nagytermet, ahol a táncesté-
lyeket, színielőadásokat tartották. 1916-ban a szállo-
da megszűnt, ettől kezdve a Hamvay-kúria közmű-
velődési célokat szolgált. 1916-tól 1930-ig a minori-
ta rendiek gimnáziumának adott otthont. (Ebben az
időszakban, 1929 és 1931 között hozták létre a föld-
szinten a mozi helyiségeit, az emeleten pedig a mo-
zigépész lakását.) A gimnázium után 1933-tól 1944-

ig leánypolgári, 1944 és 1947 között fiúpolgári iskola működött itt, majd 1948-tól általános iskola.
Ennek keretein belül hozta létre Heltai Miklós történész-tanár két évtizedes gyűjtőmunka eredményeként 1972-ben a
helytörténeti szobát. A főként ásatási leletekből, használati tárgyakból, régi iratokból és térképekből álló gyűjtemény
hat év alatt alkalmassá vált az intézményesítésre. Így jöhetett létre 1977-ben a már önálló helytörténeti gyűjtemény,
amely a helytörténet, az egykori gödöllői művésztelep (1901-1920) és a város természeti környezetének bemutatását
és kutatását vállalta fel. A Városi Tanács 1977-ben döntött a helytörténeti gyűjtemény létrehozásáról, melynek
vezetőjévé Polónyi Pétert nevezték ki. Akkoriban vi-
déki múzeum csak a megyei múzeumi hálózat kereté-
ben jöhetett létre. A Pest Megyei Múzeum központja,
Szentendre azonban nem kívánt újabb tagmúzeum-
mal bővülni, s mivel Gödöllő elszántsága a múzeum-
alapításra nagyon erős volt, ezért a minisztérium en-
gedélyezte kísérleti jelleggel, hogy a város fenntartá-
sában, a megyei múzeum szakmai felügyelete mellett
alakuljon meg a Gödöllői Helytörténeti Gyűjtemény.
Az intézmény fokozatosan birtokba vette a Hamvay-
kúria épületét, a többi funkciót – a mozi kivételével –
kiszorítva onnan. Az intézmény 1988 decemberében
kapott múzeumi rangot. A 2000-ben felújított műem-
lék épületben berendezett Gödöllői Városi Múzeum
2001-ben elnyerte az Év Múzeuma kitüntető címet.

GÖDÖLLÕ ANNO

Város–Kép

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

(folytatás az 1. oldalról)
A művésztelepi emlékeket gazdagítja

Körösfői Kriesch Aladár tanítványának,
Leszkovszky Györgynek a hagyatéka.
A méltánytalanul elfeledett festőművész
nevéhez elsősorban egyházi alkotások
kötődnek. 

Többek között a zebegényi templom
falképeinek tervei, a Szent János kórház
kápolnájának és a kaposvári székesegy-
ház falfestményei őrzik munkásságának
emlékét, de maradandót alkotott az üve-
gablakok tervezésében is. A múzeum
gyűjteményébe került Leszkovszky-
hagyaték legnagyobb részét ceruza- és
akvarellvázlatok teszik ki, de szerepel-
nek közte üvegfestmény- és freskókar-
tonok, olajfestmények, mennyezetka-
zetták és egy kupolafreskó makett. E
mellett a művész levelei, fotói és hivata-

los dokumentumok is megtalálhatók a
hagyatékban.

A helytörténeti anyagok között jelen-
tős helyet foglal el az a ma-
gánszemélytől vásárolt
gyűjtemény, amelynek leg-
értékesebb része egy 800
darabos képeslapkollekció,
amelynek most legérdeke-
sebb darabjait állították ki.
Ezek között több olyan is
található, amelyen eddig
soha nem látott épületeket
örökítettek meg. Igazi kü-
lönlegességnek számít a
gyűjtemény búcsús emlé-
kekből álló része, valamint

a Dettár György festőművész vezette
Gödöllői Művészeti egyesület doku-

mentumanyaga. 
A kiállítás egyik ér-

dekessége az a szikvíz-
gép, amely egy ma-
gánszemélytől került a
múzeumba, de a tárla-
ton több olyan tárgy is
helyet kapott, amit né-
hány évtizeddel ezelőtt
még a mindennapok
során használtak a ház-
tartásban, valamint az
állattartásban. 

Az új szerzeménye-
ket Benkő Zsuzsanna,

Fábián Balázs, G. Merva Mária és
Őriné Nagy Cecília mutatta be.

(b.j.)

Gyarapodó gyűjtemény a múzeumban

Kiállítás és évforduló

A Gödöllői Városi Múzeum alap-
jait az 1989-ben elhunyt Heltai
Miklós teremtette meg azzal,
hogy kisdiákjaival közösen létre-
hozott egy helytörténeti szobát
az egykori fiúiskola egyik szobá-
jában. Kézenfekvő volt, hogy a
kezdetekről fiát, Heltai Miklóst, a
Török Ignác Gimnázium egykori
igazgatóját, Gödöllő város dísz-
polgárát kérdeztük, aki akkori-
ban még kisdiákként vett részt a
munkákban…

– Hogyan emlékszik vissza a kezde-
tekre? Az Ön édesapja által mega-
lapozott gödöllői gyűjtemény hogyan
jött össze?

– Minden az 1950-es évek elején kez-
dődött, és ha jól emlékszem, úgy 52 tá-
jékán. Édesapám történelem tanárként a
fiúiskolában tanított az akkori Bakos ut-
cai épületben. Ma ez az utca Gábor
Áron nevét viseli – mesélte Heltai Mik-
lós. – A helytörténeti gyűjtemény ötlete
azonban eredetileg Epres Jánostól, az
akkori igazgatótól származott, aki édes-
apámat kérte fel, hogy az iskola épületé-
ben alakítson ki egy helytörténeti szo-
bát. Édesapám a diákok segítségével fo-
gott hozzá a gyűjtéshez, akik hatalmas
lelkesedéssel vetették bele magukat a
gyűjtésbe, melynek híre nagyon hamar
elterjedt Gödöllőn.

– A gyerekek miket hordtak össze?
– Roppant értékes tárgyak kerültek be

az iskolába, de természetesen voltak

köztük kevésbé jelentősek is. Mivel
nem sokkal voltunk túl a világháborún,
az embereknél számtalan értékes tárgy
gyűlt össze. Mivel a Grassalkovich-kas-
télyt a németek és a szovjetek is hasz-

nálták hadi célra, majd egy ideig gazdát-
lanul állt, így sok mindent széthordtak
onnan. Így kerülhetett hozzánk egy fa-
csillár, melyen látszottak még az átala-
kítás nyomai, tehát eredetileg még gyer-
tyák voltak rajta. De hoztak be velencei
tükröt, valamint számos fényképritka-

ságot is. Persze nem csak a
kastély berendezése síny-
lette meg a háborút. Magyar
Kázmér egykori Kossuth
Lajos utcai házában jelentős

néprajzi gyűjteményt alakított ki, mely-
nek darabjai ugyancsak széthordták.
Néhány érdekesség azonban szintén
előkerült, például egy gönci béklyó.

– Csak a gyerekek gyűjtöttek?
– Természetesen nem.

Eleinte igen, viszont az
idő előrehaladtával több
felnőtt is bekapcsolódott
a munkába. Emlékszem
rá, hogy a felnőttek kö-
zül többen hosszasan el-
időztek abban a kicsi szo-
bában, segítettek az édes-
apámnak. A gödöllőiek
lelkesedésének köszön-
hetően a gyűjtemény fo-
lyamatosan bővült. Az
idős mesteremberek pél-
dául régi műhelyeik teljes
felszerelését felajánlot-
ták, de hoztak régi
fegyvereket, pénzeket is.
Előfordult olyan is, hogy
szántás során az eke for-
dított ki tárgyakat. Az
egyik leghíresebb darab
talán mégis az úgyneve-
zett Petőfi-láda.

– Hol voltak akkori-
ban Gödöllőn lelőhelyek?

– Édesapám a Nemzeti Múzeumtól
engedélyt kapott leletmentésre. Ha talál-
tak valamit Gödöllőn, akkor először ne-
ki szóltak, s az ő irányításával folyhatott
a mentés, míg a szakemberek meg nem
érkeztek. Így került a felszínre az 50-es

években a mai Egyetem téren, az akkori
Nyisztor György téren folyt építkezések
során egy masztodon csontja került elő,
a 60-as években pedig a Kastélykápolna
előtti területen a XVII. századi régi re-
formátus temető sírjaira bukkantak
rá. A Máriabesnyőre vezető ország-
út mentén pedig avar kori temetőt is
feltártak.

– Mikor és hogyan került át a
helytörténeti gyűjtemény a Ham-
vay-kúriába?

– A háború után a Hamvay-kúria
épületében 1948 óta működött álta-
lános iskola, amelyet a diáknyelv –
mivel itt működött a mozi – Mozi
Iskolának nevezett el. A Bakos utcá-
ban hamar szűknek bizonyult a kis
szoba, ezért költözni kellett. Egy
ideig a Petőfi Sándor Általános Is-
kola, a mai Református Líceum
épülete adott otthont a helytörténeti
szoba anyagainak. Végül 1972
őszén a Hamvay-kúria első emele-
ten alakítottak ki egy szobát a gyűj-
teménynek. A hivatalos avatás
1972. november 7-én volt, és az ese-
ményről a Pest Megyei Hírlap is
beszámolt.

– Hogyan lett hivatalosan is
múzeum a helytörténeti gyűjte-
ményből?

– A Hamvay-kúriabeli szoba is
szűkös volt, ezért az egész emeletet
megkapta a gyűjtemény, s a városi
tanács döntése értelmében 1977-
ben megkapták a múzeumi címet.
Gödöllő városvezetése ugyanis
szorgalmazta, hogy a városnak saját
múzeuma lehessen. Többek között
ez ügyben nagyon sokat tett Fábri
Mihály, Benedek János és Barkóczi

István is. A múzeumot a kezdetektől
Polónyi Péter igazgatta. Bár édesapám
1974-ben nyugdíjba ment, a múzeum-
ban egészen haláláig, 1989-ig dolgozott.

(t.a.)

Heltai Miklós máig ható munkássága

A szűk szobától a múzeumig
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Pennyt, az állatok – nagy, mert
nagyszívű, és kis, mert még kis-
lány – barátját jól ismerhetik,
akik olvassák azokat a könyve-
ket, amelyeknek ő a főhőse. A
Penny-sorozat első darabja a
Mennyit ér egy kutyaélet? című
regény volt, majd következett a
Szélvész nem halhat meg, a Del-
finkaland és nyelvtanulás…

Legújabban már a tizenhetedik kötet je-
lent meg Pennyről és hőn szeretett álla-
tairól. Vele vannak legrégebbi társai,
Milli, a fekete tibet-terrier, akit egy szá-
guldó autóból dobtak ki, így kívánván
megszabadulni tőle, súlyosan megsé-
rült, de a kislány gondoskodásának kö-
szönhetően meggyógyult, s olyan élet-
vidám, mintha sose élte volna át a ször-
nyű élményt. Robin, a berni pásztorku-
tya is a haláltól menekült meg Penny
segítségével.

Elválaszthatatlanok hárman. A szin-
tén megmentett Szélvész ló, de őt más-
felé szólította a sors: az istálló, ahol élt,
a kisebbfajta ménes, melybe tartozik,
elköltözött a környékről, s ezzel az otta-
ni lovaglási lehetőségnek is vége sza-

kadt. Új lovasiskola után kellett Pen-
nynek néznie. Itt tartunk a mostani, ti-
zenhetedik Penny-kötet elején. Az új, a
Göll asszony birtokában levő lovasis-
kolában a kislány első érzése, hogy nem
éppen barátságos ott a légkör, na, de hát
úgyse annyira a légkör érdekli, hanem a
lovak. Megpillantja, majd megismeri
álmai paripáját, Ikarust. Vágy támad
benne, hogy egészen az övé legyen,
hogy megvásárolják. De Ikarust elhap-
polja előle Natasa, aki utálja őt. A csa-
ládja lényegesen jobb módú, mint 
Pennyé, egy szavába került, és szülei
máris megvették neki a pompás mént.
Pennyt a közelébe sem engedi többé. 

Ez önmagában is baj, de mint tudjuk,
a baj sosem jár egyedül. Penny, az örök-
mozgó, az örökké tevékeny kislány,
akire mindig számíthattak a gyöngék, a
kiszolgáltatottak, vagyis elsősorban az
állatok, megbénul. Tolószékbe kény-
szerül, nem tudni, képes lesz-e még va-
laha járni. Baleset érte. Az őt mindig
követő Millit és Robint ugyanakkor el-
rabolták. Szörnyű állapotba kerülnek az
elrablójuk kegyetlen bánásmódja kö-
vetkeztében. Visszajutásuk gazdájuk-
hoz csodát tesz. Penny állapota attól

kezdve javul, hogy megint láthatja, mi
több, ölelheti régi barátait. A teljes gyó-
gyulás pedig annak következménye,
hogy biztos benne: dolga van a lovasis-
kolában. Oda kell mennie. S noha még
alig bírják a lábai, véghez viszi elhatá-
rozását. Valóban nagy tragédiának sike-
rül elejét vennie. Göll asszony és kör-
nyezete összes titkára fény derül. Azt is
megtudhatjuk, ki és miért raboltatta el
Robint és Millit. Ikarus pedig tesz róla,
hogy Natasának elmenjen tőle a kedve,
s átengedje Pennynek. Mert az állatok is
tudnak választani. És tenni is érte, hogy
választásuk érvényt nyerjen. 
(Thomas Brezina: Életre szóló ló) 

- nád -    

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A lovasiskola titka

Haydn, Liszt, Ravel és Schumann
művek csendületek fel vasárnap
a Frédéric Chopin Zeneiskolá-
ban, ahol Ránki Dezső Kossuth-
díjas zongoraművész adott jóté-
konysági koncertet. A rendez-
vény bevételét az intézmény által
nemrégiben vásárolt Steinway
zongorára fordítják. 

Nem csalódtak azok, akik a vasárnap
esti rendkívül gazdag gödöllői prog-
ramkínálatból Ránki Dezső koncertjét
választották. Aki behunyta a szemét,
az akár a Zeneakadémián is érezhette
magát. Nem véletlenül, hiszen két nap-
pal később, kedden este ott lépett fel a
művész ugyanezzel a programmal. Az
előadáson többek között az a Schu-
mann C- dúr fantázia is felcsendült,
amellyel 16 évesen megnyerte a Cwi-
ckaui Schumann Zongoraversenyt, s
amelynek előadása a világhírnevet is
meghozta számára. 

– Az elmúlt években többször is
megfordult városunkban, legutóbb
a királyi kastélyban feleségével, Klu-
kon Edittel közös előadásban Bee-
thowen IX. szimfóniáját hallhatta a
közönség. Minek köszönhetjük a
mostani hangversenyt?

– Mindig  szívesen jövök Gödöllő-
re, mert nem csak a környezet gyö-
nyörű, hanem csodálatos a közönség is

– mondta lapunknak a művész a  szü-
netben. – Nagy élmény itt játszani, hi-
szen ez a zeneiskola egyedülálló az or-
szágban, kitűnőek az eredményei, na-
gyon jó a felszereltsége, a zongora is,

amelyen most játszom, egy kiváló
hangszer. E mellett számomra az is
öröm, hogy így ezt a koncertprogramot
nem csak egyszer hallhatja a közönség.

– Hogyan látja, milyen ma a ze-
neoktatás hazánkban? 

– Minden  – ezzel ellentétes – hiva-
talos nyilatkozatokkal szemben meg
vagyok győződve arról, hogy óriási
igény van ma zeneoktatásra. A múlt

évben lehetőségem volt egy országos
zeneiskolai zongoraversenyt végig fi-
gyelemmel kísérni, mivel a kisebbik
fiam is zongorázik. Erre a versenyre
több százan jelentkeztek! Az utolsó
fordulót  többtucat gyerekkel hallgattam
végig, s engem is meglepett, milyen ma-
gas volt a színvonal. Azt hiszem ezzel a
világon egyedülállóak vagyunk. Van
egy jól megszervezett zeneiskola rend-

szerünk, ami olyan színvonalú, hogy azt
halálos vétek volna szétverni, leépíteni.
Nem szabad, hogy ez áldozatul essen a
megszorításoknak és elvonásoknak. 

– Lát erre tendenciát?
– Sajnos igen. Több, nagy múltú ze-

neiskoláról is hallottam, hogy meg akar-
ják szüntetni a tiltakozások ellenére.
Nem mindenhol ilyen jó a helyzet, mint
itt Gödöllőn.          -juko-

Világszínvonalú koncert a zeneiskolában

Ránki Dezső Gödöllőn

Három teremben kapott helyet,
a Gödöllői Királyi Kastély Ló-
nyay-, Lovas- és Vadásztermé-
ben Remsey Flóra kárpitmű-
vész október 11-én megnyílt,
november 18-áig látható Szim-
metria-Aszimmetria című gyűj-
teményes kiállítása. 

A három terem: három világ. Az első
teremben találkozik a számára legis-
mertebb alkotásokkal az, aki vala-
mennyire figyelemmel kísérte eddig
Remsey Flóra munkásságát.
Jól emlékezhetünk például a Jel című,
1992-ben készült gobelinre: egy ha-
talmas felkiáltójel, rajta az ég világá-
val, bolygókkal, csillagokkal. Megje-
lenik több gobelin falképen is a ked-
velt motívum, a lepke, van Lepke-

sorozat, de még azonkívül Barna lep-
ke, Lepkeháló. Az én hadseregem: a
zászlót formázó gobelinen virágok
hada. Talán a legrégebbi kiállítási 
tárgy 1985-ből származik: Bimbó. A
keletkezés, a születés a művész érdek-
lődésének előterében állhat, hiszen

van Magtörténet, Ősanyag című kép. 
Tovább haladva meglepetés érheti a
textilalkotásokhoz szokott látogatót.
Remsey Flóra az alumíniumot hasz-
nálta fel művei alapanyagául. Rövidre
metszett, vagy akár hosszan hagyott
alumíniumszálakból készültek ábrák,
így például Az ég játékai 1999-ben
csakis alumíniumból, a Holdzászló
2004-ben pedig alumíniumból, gyap-
júból, pamutból komponálva. Az ég-
bolt jelenségei iránti érdeklődés meg-
maradt a művésznél. 
A kastély kárpitjainak bemutatásával,
az azokhoz vezető út feltárásával zá-
rul a kiállítás. Különösen a turisták,
külföldi vendégek akár azt hihetik, a
kastély termeinek vagy barokk szín-
házának falborításai mit sem változ-
tak a XVIII., XIX. század óta – de hát
tudhatjuk, hogy az eredeti kárpitok ré-
gen elpusztultak, amik a helyükre ke-
rültek, Remsey Flóra műhelyéből va-
lók. Most végignézhető, hogyan kí-
sérletezte ki, hogy Erzsébet királyné

kedvenc ibolyaszíne
teljes szépségében
megjelenjen, és álta-
lában, hogy a min-
ták, az anyagok kor-
hűnek tűnjenek. 
„Hálátlan munka”,
jegyezte is meg a
kárpitokkal kapcso-
latban Dózsa Kata-
lin művészettörté-
nész, az Erzsébet ki-
rályné emlékév ku-
rátora, aki Remsey
Flóra munkásságát
méltatta, „hiszen ha jól sikerülnek, fel
se tűnnek, mintha eredetiek lenné-
nek”. Megtudhattuk tőle: valójában
könyvekben fennmaradt fényképek,
leírások alapján jöttek létre. A kiállí-
tást Fekete György belsőépítész nyi-
totta meg, a textil fontosságára híva
fel a figyelmet az ember életében. 
Somogyi Eszter, az Operaház magán-
énekese és Soós Gabriella zongora-

művész többszöri szereplése tette tel-
jessé a kiállítás megnyitásának ün-
nepét. 
Október 21-én 10 óra 30 perctől újabb
programra várják az érdeklődőket a
kiállítással kapcsolatban. A Szövő-
szék és zsebrádió címet kapott tema-
tikus napon a tárlatvezetésen kívül ze-
nei és tánc előadások, foglalkozások
lesznek. N. A.   

Remsey Flóra kiállítása a kastélyban

Holdzászló

F. Dózsa Katalin, Remsey Flóra és Fekete György
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VI. NEMZETKÖZI LISZT FESZTIVÁL A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLYBAN 2007. OKTÓBER 26-28-IG

Az idei Liszt Fesztivál az Erzsébet Királyné Emlékév 
programjához is kapcsolható, hiszen a zeneszerző és
Erzsébet jól ismerték és tisztelték egymást, sőt annak ide-
jén még négykezest is játszottak. A zenerajongók három
egymást követő este gyönyörködhetnek – többek között Liszt Ferenc – szer-
zeményeiben.
Október 26.: Jandó Jenő zongoraestje a barokk színházban
Október 27.: Eri Yoshimura és Ujj Emőke négykezes koncertje a díszterem-
ben
Október 28.: Egri&Pertis zongoraduó duplazongorán, Kelemen Barnabás
hegedűn játszik a díszteremben

A programok 19 órakor kezdődnek, jegyek 2500 Ft-ért válthatók
Az egyes koncertek részletes műsora: www.kiralyikastely.hu

Jegyrendelés: informacio@kiralyikastely.hu
Tel.: 06-28-410-124

Szimmetria – Aszimmetria címmel a földszinti termekben ingyenesen
tekinthető meg Remsey Flóra kárpitművész kiállítása.

Nyitva tartás: október 31-ig, minden nap10-18 óra között. Pénztárzárás 17
órakor. A  kastély november 1-jén zárva lesz.

Frédéric  Chopin
Zeneiskola
programja

Október 18., csütörtök, 17 óra
Kicsinyek hangversenye – a vonós

tanszak rendezvénye

Október 21., vasárnap, 17 óra
HÁZIMUZSIKA – Hargitai Imre
zongoraestje (műsoron Haydn,

Schubert és Liszt művei)

Október 24., szerda, 18 óra
Reneszánsz táncház – Házigazda a

Saltarello reneszánsz együttes

Október 25., csütörtök, 17 óra
Barta Katalin növendékeinek

hangversenye (zongora)

Október 26., péntek, 18 óra
A New York-i Metropolitan Opera
– I. rész: dr. Farkas Iván előadása

Gödöllői Új
Művészet 

Közalapítvány
Művészeti tanfolyamok

Októbertől induló tanfolyamaink: 
Gobelin- és szőnyegszövő tanfo-
lyam: (13 éves kortól) keddenként
15-19-ig Művészeti vezető: Rem-
sey Flóra kárpitművész. Első fog-
lalkozás: 2007. október 2. Részvé-
teli ktg: 24.000 Ft/4 hónap. Jelentk.
határidő: szept. 28.
Rajz és képzőművészeti tanfo-
lyam (13 éves kortól) Szombaton-
ként 10-14-ig. Művészeti vezető:
Anti Szabó János képzőművész.
Első foglalkozás: 2007. október 6.
Részvételi ktg: 24.000 Ft/4 hónap.
Jelentk. határidő: szept. 28.

Még lehet jelentkezni: Kerámia - Plasztika -
Rajz tanfolyam (14 éves kortól) hétfőnként
14.30 - 18.30-ig . Művészeti vezető: F. Orosz

Sára keramikusművész. Első foglalkozás:
2007. szeptember 3. Részvételi költség:

30.000 Ft/5 hónap
Tudnivalók: A tanfolyamok helye:
Gödöllői Új Művészet Közalapít-
vány (2100 Gödöllő, Körösfői utca
15-17.). Tájékoztatás, jelentkezés,
befizetés: Sukta Józsefné, (munka-
napokon: 8-15 óráig). 

Tel./fax: 28/419-660 
e-mail: gimhaz@invitel.hu

„VIZI-KERT” című képzőművészeti kiállítás 2007.
december 16-áig még látogatható, szombat, vasár-

nap 14-17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés
alapján más időpontokban is

„A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány ezúton kö-
szöni meg mindazoknak, akik 2006. évben adójuk 1
%-át, mindösszesen 116.875,- Ft-ot közalapítvá-
nyunknak adományozták. Ezt az összeget, a kura-
tórium 2006/5. sz. határozata alapján, a kiállítások
megvalósítására, az oktatási tevékenység biztosítá-
sára, és a 2007. évben rendezett szövőiskola jubileu-
mi kiállításának előkészítésére fordította. Szíves fel-
ajánlásaikat továbbra is köszönettel fogadjuk.
Számlaszámunk: 10700196-26226503-51100005

Megjelent a 
Városi Múzeum

legújabb kiadványa

G. Merva Mária:
ÍRÓK ÉS MÚZSÁK

GÖDÖLLŐN

Kapható a múzeumi 
boltban

Ára: 3000 Ft



Itt az ősz és a hernyók, rovarok el-
tűnésével madaraink egyre gyak-
rabban keresik fel a bogyós termé-
sű bokrokat, hogy ott csemegéz-
zenek. Egy igazi madárbarát em-
ber kertjét már eleve úgy tervezi,
hogy az minden évszakban ked-
venc helye legyen a kerti mada-
raknak. De még most sem késő ha
valaki szeretné kertjét átalakítani,
úgy hogy minél több élet legyen
benne. 

Milyen bokrokat ültessünk?
A kertben élő madarak többsége

nyáron kedveli az édes, leves gyü-
mölcsöket, ezért szívesen lakmároz-
nak a málna, a szeder és a bodza bok-
rokon, de a leghasznosabbak azok,

amelyek késő ősszel érlelik be bogyó-
ikat és télen kínálnak eleséget a ma-
daraknak. Ilyen a vadrózsa, a madár-
berkenye, a madárbirs, a sóskabor-
bolya, a tűztövis, a vadszőlő, a húsos
som, a borostyán (főleg az időskori
példányok), a fagyal, a galagonya és a
tiszafa.

A választék tehát bőséges! Aki ide-
jében és gondosan ülteti a bokrokat,
az szépíti, gazdagítja a kertjét és ezzel
együtt védi a madárvilágot is.

Szürke színű, 1 éves, barátságos fiú cica vagyok.
Családi okokból kifolyólag most új gazdit keresek.
Ha szeretnél, kérlek, keresd a mostani gazdim: 

Kocsis Istvánné: 28/412-934
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HEROSZ

Vigyél haza!

2 hónapos keverék kanok 5 hónapos keverék kan

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék 8 hónapos fekete kandúr
macska: 30/402-8898

www.poraz.hu 5 hónapos keverék szuka

6 hetes keverék szuka

Színesedik a természet, a fák
elhullajtják lombkoronájukat.
Ideje megkezdenünk az őszi
munkákat. A következő hetek-
ben a legfontosabb kerti mun-
kákról írunk, de további segít-
séget nyújtunk a www.fenyves-
kerteszet.hu honlapon is.

Növényeink a nyári szárazságban le-
gyengültek, így az őszi nedvesebb idő-
járás kedvez a betegségek terjedésének.
A gombabetegségek és rovartámadások
mindennaposak kertjeinkben. Gyakor-
lat híján, hívjunk szakembert, mert a

helytelenül elvégzett növényvédelemi
kezelések később sok bosszúságot
okozhatnak. A télre felkészítés egyik fe-
ladata, a növények káliumtúlsúlyos mű-
trágyázása. A megfelelő tápanyagok ki-
juttatásával nemcsak gyepünk, hanem
cserjéink és fáink is jobb kondícióban
várják a fagyokat.

A gyep kar-
bantartó mun-
kálatai nem ér-
hetnek véget a
betegségek or-
voslásával. Pá-
zsitunkat még
egyszer – a
s z e z o n b a n
utoljára – szel-
l ő z t e t n ü n k
kell. Az össze-
tömörödött ta-
laj és a sok-sok
elszáradt fű-
szál indokolja
ezt. A tömörö-
dött talaj leve-
gőtlenné válik,

nem képes befogadni a csapadékot. A
probléma megoldása a gyep lyugga-
tása, az erre a célra kialakított gyepszel-
lőztető géppel. 

A mindennapi lombseprés mellett
gondolnunk kell a következő szezonra.
Ugye minden kertbarát megtervezte
már ágyásait, beszerezte növényeit és el
is ültette őket? Ha még nem tették, itt az
ideje! Még a fagyok előtt ültessük el új
hagymásainkat, örökzöldjeinket és vi-
rágos cserjéinket.

Bár a tavasszal virágzó, téltűrő hagy-
más növényeket most kell elültetni, de a
fagyra érzékeny hagymás virágokat
(dália, kardvirág, rózsanád) az első fagy
után – amikor a levelek elhervadtak –
kell száraz, fagymentes helyre költöz-
tetni.

A cserjék és a kisebb fák átültetésére
is az ősz a kedvező időszak. A lombhul-
lás után a gyökérlabda kiásható, majd
az előkészített, trágyázott ültető gödör-
be beültethető a növény. És amiről
mindig elfeledkezünk: a gyökérlabdá-
nak és a növény koronájának egyen-
súlyban kell lennie, ezért a koronát le-
hetőleg egyharmadára vágjuk vissza.

Fagyérzékeny növényeink lassan vé-
dettebb helyre költöztethetők. A friss le-
vegő védi a dézsás növények egész-

ségét, távol tartja a kártevőket. Minél
tovább hagyjuk a szabadban őket, csak
akkor költöztessük teleltetési helyükre a
növényeket, ha a hőmérséklet az egyes
növényfajták kritikus határértéke alá
csökken.

A fagyérzékeny, de szabadban telelő
növények oltásainak helyét, illetve a tö-
vét be kell takarnunk. Tegyünk így a fi-
atal bambuszokkal, rózsákkal, selyem-
akácokkal vagy a japán kecskerágóval.
Az élősövényeket is védeni kell a fel-
csapódó latyaktól és víztől, ha a sövény
forgalmas utca mellett állnak. A télen
felcsapódó víz olvadást elősegítő sót és
fagyásgátló vegyszereket tartalmazhat,
melyek károsítják a növény lombját
vagy tűleveleit.

A téliesítéskor ne csak növényeinkre
figyeljünk. A rendszeresen lekezelt fa-
és fémbútor is megrongálódik a nedves-
ségtől és a ráfagyott víztől, így ha nem
tudjuk bevinni a házba, takarjuk le fó-
liával. 

A tavakban a zárt jégtakaró alatt a
növények és állatok nem jutnak elegen-
dő oxigénhez. Éppen ezért, hogy elke-
rüljük az oxigénhiányt és a káros gázok
képződését szellőztessük a tó vizét. A
kereskedelemben kapható eszközökön
kívül használhatunk bambuszszárakat
vagy akár forróvizes edényt is.

Nem szabad elfeledkeznünk a legfá-
rasztóbb őszi munkáról, a talajlazításról
sem. A nehéz, agyagos talajt legkésőbb
november közepéig fel kell ásnunk. Mi-
nél nagyobb rögöket hagyunk, annál
jobban át tud fagyni a föld, így tavaszra
jobb, porhanyósabb földet kapunk. A
talaj felásásakor dolgozzunk be talaj-
javító adalékokat (pl. komposzttrágyát)
is.

(g.m.)

Kertész leszek...

Őszi munkák a kertben

Ma már senki nem tudja megmondani,
mikor történt meg először, hogy az első
vadászgörény egy kellemes szunyóká-
lásra összegömbölyödött egy homo sa-
piens ölében, de valószínűleg nem té-
vedünk nagyot, ha leírjuk: az állatka
gazdája minden bizonnyal tógát viselt.
Ezek a szórakoztató, barátságos állatok
naponta általában négy-nyolc alkalom-
mal felkelnek, hogy játsszanak, elvé-
gezzék a dolgukat, egyenek és rossz fát
tegyenek a tűzre.

Mostanában egyre többen tar-
tanak kedvtelésből görényt gyors
alkalmazkodóképessége miatt. A
görény intelligens, sok mindenre
megtanítható. Elérhetjük például,
hogy hívásra jöjjön, legyen szo-
batiszta, vagy sétáljon pórázon.
Olyan ragadozó, amely mindig az
adott élőhelyhez alkalmazkodik
és kíváncsisága miatt könnyen el-
kóborol, tehát görénybiztos kör-
nyezetet kell biztosítanunk szá-
mára. 

A vadászgörény a menyétfélék
(mustelidae) családjába tartozik,
legismertebb fajai a házi vagy közön-
séges görény (mustela putorius putori-
us) és a mezei görény (m. putorius
eversmani), mely kettő keresztezéséből
tenyésztették ki. Mára csaknem 30 szín-
változatuk ismert. Köztudott, hogy a
görénynek bűzmirigye van, amit a va-
don élő állat gyakran használ védeke-
zésre, ha megijesztik, vagy veszély fe-
nyegeti az életét. Az ember környeze-
tében élő görény (mivel hozzászokott a
környező zajokhoz) csak ritkán, vagy
egyáltalán nem használja a bűzmirigyét
riasztásra, és ugyanúgy üríti, mint a
kutya.

Beszerzésük ma már egyszerű. Na-
gyobb állatkereskedések általában tar-

tanak vadászgörényt,
de ha nem, akkor
rendelésre beszerzik.
A legjobb azonban,
ha egyenesen te-

nyésztőtől vesszük új házi kedvencün-
ket. A lakásban tartott görény szobatisz-
ta állat. Ugyanúgy alomra szoktatható,
mint a macska. A lényeg, hogy az almot
a fekvőhelytől távoli, eldugott részen
helyezzük el.

A görény rágcsálókkal, békákkal,
madarakkal, tojással, gyümölccsel és
zöldségfélékkel táplálkozik, de mindent
megeszik, ami elérhető. Táplálása így
nem okoz nagy gondot, de figyelembe

kell vennünk, hogy 70-80 százalékban
nyers húst is kapjon (de ne sertéshúst)
és mellé zöldségfélét, gyümölcsöt, saj-
tot, tojást. A téli időszakban több zsira-
dékra van szüksége, így kövérebb húst
is kaphat. Konzerves, illetve száraz
macska- vagy kutyaeledellel való etetés
nem ajánlott, hiszen ha étrendje elég
változatos, minden vitamint és számára
fontos dolgot megkap, nincs szükség
mesterséges vitaminokra.

A vadászgörények eléggé ellenálló
állatok. Ha megkapják a szükséges vé-
dőoltásokat, csak ritkán betegszenek
meg, ha nagy szerencsénk van, akkor
soha. Nem árt szem előtt tartani, hogy
bármilyen ellenálló fajta is, az embertől

mégis könnyen elkap bizonyos
betegségeket. Ilyen például az
influenza. Ilyenkor az állatnál is
az embernél szokásos tünetek
(láz, fejfájás, levertség, gyenge-
ség, tüsszögés, orrfolyás, köhö-
gés) jelentkeznek. A mielőbbi
gyógyulás érdekében célszerű
állatorvoshoz fordulni.

Görényünket feltétlenül oltas-
suk be veszettség, szopornyica
és parvóvírus ellen! Ezek a be-

tegségek – mint az köztudott – az állat
pusztulásához vezetnek, de védőoltás-
sal megóvhatjuk kedvencünket.

Akinek görénye van, az pontosan
tudja milyen az, ha szabadjára engedi
kedvencét a lakásban: pillanatokon be-
lül eltűnnek zoknik, apró dolgok és
zsákmányként féltve őrzött, gazdiktól
kimenekített ételmaradékok kerülnek a
fotel alá. Ez ellen tenni nem sokat lehet,
mert ilyenek a görények. De ha meg-
próbáljuk lekötni a figyelmüket házilag
készített vagy a kereskedelemben árult
görényeknek készült biztonságos játé-
kokkal, elejét vehetjük a kellemetlen
meglepetéseknek.

A biztonságos, a görény életét nem
veszélyeztető játékok kiválasztása
azonban nem olyan egyszerű, mint azt
elsőre gondolnánk. A rágható játékok,
gumilabdák, ha azok kicsik vagy köny-
nyen szakadnak, a bélrendszerbe kerül-
ve elzáródásokat, súlyos problémákat
okozhatnak. Különösen veszélyesek a
bébiknek készült kiegészítők (cumi, rá-
góka), mert ez a görényeknek is nagyon
tetszik, és hajlamosak elcsenni és meg-
rágni azokat.

Ma már könnyen beszerezhetőek gö-
rények számára készült játékok. Ked-
venceik a PVC-csövek, vagy ehhez ha-
sonló bujkálásra alkalmas játékok. Az
ilyen csöves, ki- és bebújós, mászókás
dolgoknál azonban nagyon kell ügyel-
nünk, hogy kedvencünk biztonságosan
átférjen minden pontján, ne szoruljon
bele. Vehetünk nekik labdát, amit szíve-
sen gurítgatnak, vagy közepes méretű
játékokat, amiket nem tudnak lenyelni,

de könnyen a szájukba vehetik és sza-
ladgálhatnak vele. Imádja ha a gazdi sé-
tálni viszi, persze ehhez szükséges egy
hám beszerzése is. Görényünk jól kijön
a ház többi kedvencével így nyugodtan
együtt tartható kutyával és macskával
is. Persze legjobban a gazdával érzi jól
magát, és bohóc viselkedésével bizto-
san nem okoz egyetlen unalmas percet
sem nekünk.

Állati dolgok

A vadászgörény

Október 20-21.:

dr. Pénzes János
Tel.: 30/953-1241

Szada, Mátyás király u. 5/A.

Állatorvosi ügyelet

7 hetes keverékek

Madáreleséget termő bokrok

Őszi-téli segítség
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Köszönjük eddigi cikkeinkkel
kapcsolatos kérdéseiket és
észrevételeiket. Cikkeinkben
igyekszünk röviden és szak-
mailag magas színvonalon a
mindennapi életben előforduló
jogi kérdéseket értelmezni.
Változatlanul várjuk leveleiket
szerkesztőségünkhöz, melye-
ket a Gödöllő, Pf. 112, vagy a
szolgalat@libori.hu címre küld-
hetik. 

A haszonélvezeti jog 

Több olvasónk kérte a „haszonélve-
zeti jog” magyarázatát, melynek lé-
nyegét az alábbiakban foglaltuk össze. 
A haszonélvezet alapján a haszonél-
vező az ingatlant birtokolhatja, hasz-
nálhatja és hasznosíthatja, de a fenn-
tartási költségeket köteles fizetni, sőt,
az abban keletkezett kárt – ha felelős
érte – viselnie kell. Azon kiadások,
melyek nem a használttal kapcsolato-

san merülnek fel, illetve súlyos kár
megelőzését szolgálják, a tulajdonost
terhelik. A haszonélvező sem az in-
gatlant, sem a haszonélvezeti jogot
nem ruházhatja át, mivel a haszonél-
vezet szigorúan személyhez kötött
jog, a tulajdonos szempontjából hatá-
rozott ideig fennálló, maximum a jo-
gosult élete végéig tartó teher, amit a
jogosult nem örökíthet tovább. Az in-
gatlan értékesítésekor a haszonélve-
zőt a vételárból az illetéktörvényben
meghatározott (az életkor növekedé-
sével csökkenő) százalék illet meg,
amiért lemondott a haszonélvezeti jo-
gáról, másképpen fogalmazva: nem
korlátozta a tulajdonos (eladó) rendel-
kezési jogát. 
Létrejöhet haszonélvezet a törvény
erejénél fogva, ez az özvegyi jog. Ez
a halál időpontjától a túlélő házastár-
sat (élettárs nem!) az örökhagyó azon
vagyona tekintetében haszonélvezetre
jogosítja, melyen az hagyaték átadá-
sakor nem ő szerez tulajdont.  Az öz-
vegyi jog megszűnik a túlélő házas-
társ újabb házasságával (élettársi kap-
csolat létesítésével nem!).  
Alapítható haszonélvezet hatósági ha-
tározattal, végrendelettel és szerző-
déssel. A szerződéses haszonélvezet
ingatlan esetében földhivatali bejegy-

zéssel jön létre, mely eljárásban kö-
telező a jogi képviselet. 
Az özvegyi haszonélvezet kapcsán a
törvényes öröklésnél (végintézkedés-
nél nem!) annyiban bővül a tulajdo-
nosi jogok köre, hogy, ha a felek nem
tudnak megállapodni a használatban,
akkor kérhető az özvegyi jog korláto-
zása, megváltása is. A korlátozást
csak a leszármazók-, a megváltást
bármely örökös és az özvegy is kér-
heti. A bíróság a házastárs személyes
szükségleteinek illetve saját vagyoná-
nak felmérése alapján dönt, hogy kor-
látozható-e, vagy megváltható-e a ha-
szonélvezet. Az özvegyet védő garan-
ciális szabály, hogy az általa használt
lakásra kizárt a megváltás! A meg-
váltást a hagyatéki eljárás során kell
kérni, ennek hiányában az örökhagyó
halálától számított 1 éven belül lehet
kezdeményezni. Az özvegyi jog el-
lentételezéseként az özvegyet akkora
örökrész illeti meg, mint az egyik örö-
köst. 
Fentiek alapján kijelenthető, hogy a
haszonélvezet fennállásáig a tulajdo-
nosi jogok korlátozottak, a haszonél-
vezet több szempontból is erősebb,
mint a tulajdonjog. 

Dr. Boros Andrea – dr. Sasvári Attila
ügyvédek

A Vüszi Kht. munkatársainak Gö-
döllőn végzett kérdőíves felmé-
rése alapján kiderül, hogy a zöld
szívű válaszadók mindegyike
komposztálna maga is otthon a
kiskertben, ha ismernék a meg-
felelő módját. 

– A komposztágy felépítése előtt a szer-
ves hulladékot megfelelő méretre kell
aprítani (kb. 5 cm-esre). 
– Alulra laza, szálas hulladékot tegyünk.
Erre rétegezzük a konyhából és a kertből
kikerülő különböző fajtájú szerves hul-
ladékokat. Zöldebb, nedvesebb, nitro-
génben gazdagabb hulladékra fásabb,
szárazabb, tehát szénben gazdagabb
anyagokat rétegezzünk. Minél többféle
anyagot keverünk össze, annál bizto-
sabb, hogy jó minőségű komposztot ka-
punk végtermékként. A legjobb keverési
arány: 60% háztartási szerves hulladék,
40% kerti hulladék. 
– A rétegek közé adhatunk adalékanya-
gokat (földet, kőzetlisztet, vagy szilikát-
ásványokat, pl.: zeolitok, riolittufa), me-
lyek javítják a komposzt minőségét, to-
vábbá megkötik a helytelen kezelés mi-
att keletkező kellemetlen szagú gázokat.
– Ezt a hulladékot 1 méteres magasságig
rétegezzük, földréteggel lezárjuk. 
– Fontos, hogy az így beállított kom-

poszthalmot nedvesen tartsuk (azaz né-
ha meglocsoljuk), ellenkező esetben ki-
szárad, s a működése leáll. Legalább ak-
kora gond, ha túl nedves a komposzt,
mert akkor oxigénhiány lép fel, s bein-
dulnak a rothadási folyamatok. Ezt a hi-
bát küszöbölheti ki a komposzt folya-
matos lazítása, forgatása, keverése,
amely biztosítja a szárazabb és nedve-
sebb frakció keveredését és a megfelelő
oxigénellátást. A keverések alkalmával
marokpróbával tudjuk ellenőrizni és
szükség esetén beállítani a nedvesség-
tartalmat: ha belemarkolunk a kom-
posztba, olyan állagúnak kell lennie,
mint a kinyomott szivacsnak. Ha szét-
esik, akkor túl száraz, ha csöpög belőle a
víz, túl nedves.
Előfordulhat, hogy legjobb szándékunk
ellenére sem úgy alakulnak a komposz-
tálási folyamatok, ahogy azt mi képzel-
tük. A komposzthalom állapota szerint
azonban korrigálhatjuk a problémát.
– Az intenzív párolgás, vízvesztés kö-
vetkeztében száraz komposzthalomban
a mikroorganizmusok tevékenysége le-
áll. Ekkor célszerű átrakni, átforgatni és
benedvesíteni a kiszáradt komposzt
anyagot. 
– Túl sok esőzés, vagy túl sok szerkezet
nélküli (fűnyesedék, konyhai hulladék),
illetve kevés szerkezet stabil anyag ese-

tén át kell rakni a halmot és száraz anya-
got (fanyesedéket, szalmát, száraz leve-
let) kell keverni hozzá. 
– Ha a bomlás folyamata elhúzódik, el-
szaporodnak az ászkák, akkor a fás
anyag túlzott arányára lehet következtet-
ni. Ekkor érdemes a komposzthalmot át-
rakni, a nagyobb darabokat felaprítani,
valamint fűnyesedéket vagy konyhai
maradékot hozzákeverni. 
– Az oxigénhiány következtében kiala-
kuló rothadó szag a szerkezetszegény
anyagok (nitrogén gazdag friss hulla-
dék) nagy arányú jelenlétére utal, amit
lazítással, száraz komposzt hozzáadásá-
val ellensúlyozhatunk. 
– Ha nedves, cukortartalmú hulladék
(romlott gyümölcs) van a komposzt te-
tején, óhatatlan a muslinca-rajok megje-
lenése. Ebben az esetben a friss hulla-
dékot lazán bele kell keverni a halomba,
eközben levegőzik is a komposzt, majd
kerti földdel vékonyan be kell takarni a
komposzthalmot. -Vsz-

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus

Gödöllő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve a 2008. évre ezennel
kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók szá-
mára a 2007/2008. tanév II. és a 2008/2009. tanév I.
félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallga-
tók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, fel-
sőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Akiknél a velük közös háztartásban élő személyek jö-
vedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jö-
vedelem nem haladja meg a 36.000 forintot.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények
hallgatói, a középiskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók doktori
(PhD) képzésben résztvevők, külföldi intézménnyel hal-l-
gatói jogviszonyban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mű-
velődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosság-
szolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2007. október 31.

A pályázat kötelező melléklete: a felsőoktatási intéz-
mény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartás-
ban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beér-
kezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, hiá-
nyos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bí-
rálatból kizárja. Döntéséről 2007. december 10-ig írás-
ban értesíti pályázókat. A pályázó a döntés ellen
fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosí-
tás kapható a www.bursa.hu Internet címen, illetve a
Lakosságszolgálati Irodán.

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI  KIÍRÁS „B“ típus

Gödöllő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve a 2008. évre ezennel
kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkez-
hetnek, akik:
a.) a 2007/2008 tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások vagy 
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek; 
és a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási in-
tézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű
(nappali tagozatos)  felsőfokú alapképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kí-
vánnak részt venni. 
Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jöve-
delme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jö-
vedelem nem haladja meg a 36.000 forintot.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2008-ban először nyernek felvételt felsőok-
tatási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009.
tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi
értesítő másolatának megküldésével ezt majd köteles
bejelenteni 2008. szeptember 1-ig az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságára.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2007. október 31.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mű-
velődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosság-
szolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartás-
ban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beér-
kezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, hiá-
nyos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bí-
rálatból kizárja. Döntéséről 2007. december 10-ig írás-
ban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fel-
lebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a
www.bursa.hu Internet címen, illetve a Lakosságszol-
gálati Irodán.

MEGHÍVÓ
a Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Gödöllői Görög Ki-
sebbségi Önkormányzat, a Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormány-
zat, a Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat, a Gödöllői Ruszin
Kisebbségi Önkormányzat testületeinek 

2007. október 25-én (csütörtökön) 18 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA
Az ülés helye: városháza földszinti nagyterme

Az érdeklődők részéről lehetőség van a kisebbségi önkormányzat
működésével kapcsolatban közérdekű kérdéseket, javaslatokat feltenni.

Borsos Andrea, a GCKÖ elnöke, Dr. Sztavridisz Diagórasz, a GGKÖ elnöke, Szabó László, a
GLKÖ elnöke, Meizner Sándor, a GNKÖ elnöke, Havassy Marija, a GRKÖ elnöke

Gyermek- és felnőtt étkeztetéssel foglalkozó Kht. 

FELVÉTELRE KERES 

megbízható, leinformálható 

ÉLELMEZÉSVEZETŐ MUNKATÁRSAT

1200 adagos konyhára, 2007. november 1-jei kezdéssel. 
Feltételek: minimum 3 éves nagykonyhai szakmai gyakorlat, megfelelő
OKJ 52660101 szakképesítés, önéletrajz.

Érdeklődni: a 28/412-007-es telefonszámon lehet

Recora project

A komposztálás

A Gödöllői Görög Kisebbségi önkormányzat tiszte-
lettel megköszöni az alább felsorolt gödöllői vállalko-
zásoknak, hogy támogatásukkal (tombola) hozzájá-
rultak az „OHI” görög nemzeti ünnep sikeres meg-
rendezéséhez.
DIEGO –RADNAI Kft. (fődíj), Büttel Ékszerbolt, Morton’s
Légi Utazási Iroda, Neoform Női-Férfi Konditerem, dr. 
Sztavridisz Diagórasz, Krémes Cukrászda, Tóth és Társa
Kft., Milonasz Számviteli Kft., Betyárisz Fotini kozmetikus,
Egészségtár, Vadászbolt, Gödöllő Városi Múzeum, Szomor
Csilla fodrász, Szepesi Optika Kft., Trafo Club, Múzeumi
bolt, Tőke és Hitel Consulting Kft, Mydrosz Görög Zenekar,
Első Magyar Lakópark Zrt., MÁVA Kft. (görög áruk boltja)

KÖZLEMÉNY
Az Artesz Kórusalapítvány köszönetet mond mindazok-
nak, akik adójuk 1%-val az alapítványt támogatták. A
2006-os évben kapott 200.628 Ft-ot az alapítvány a Gö-
döllői Városi Vegyeskar kulturális tevékenységének tá-
mogatására fordította. Artesz Kórusalapítvány kuratóriuma

A Kistarcsai Onkológiáért Alapítvány
2006. évi pénzügyi beszámolója

Bevételek: alapítói befizetés 50.000, támogatói
befizetés 2.480.000, bankkamat 1059, összesen:
2.531.059
Kiadások: Irodaszer (bélyegző) 5350, oktatás, to-
vábbképzés 78.320, bankköltség 13.430, eszköz-
beszerzés 173.000, összesen: 270.100

Bevételek összesen: 2.531.059
Kiadások összesen: 270.100
Pénzkészlet: 2.260.959
Bankszámla egyenlege: 2.260.959



ÁLLÁS
* Gödöllői autószalon 30-40 éves takarítónőt keres. Jelentkezni lehet:
fényképes Önéletrajzzal, 2100 Gödöllő Dózsa György u. 88-90 postacímen.
* Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk. Tel.: 30/223-9801.
* Gödöllői autószalon keres szakképzett autószerelőt, jogosítvánnyal ren-
delkező adminisztrátort és női értékesítőt. Tel.: 30/998-9976.
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács, konyhai
kisegítő nő vagy férfi jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138769, hétfőtől pén-
tekig, 9-18 óráig.
* Szobafestőket felveszek Veresegyházra, munkákra. Gödöllőről gépkocsival
szállítás! Jelentkezés: 20/520-2074
* A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (MBK) állást hirdet a
kutatóintézet FOTÓZÁSI, KIADVÁNY SZERKESZTÉSI és GRAFIKAI jellegű
munkáinak félállásban (napi 4 óra) történő végzésére. Jelentkezni személye-
sen Farkas Ritánál a főigazgatói titkárságon, MBK 2100 Gd, Szt. Györgyi
Albert u. 4. Tel: 28/526-133, farkas.rita@abc.hu Referencia munkák bemu-
tatása előnyt jelent.
* Önállóan dolgozni tudó villanyszerelőt felveszünk 35 éves korig Gödöllő és
környékéről. Tel: 30/500-7028
* Víz-gázszerelőt keresek azonnali kezdéssel Gödöllő és környékéről. Tel:
30/9622-133 Szűcs László
* Raktári munkást felveszünk. Arzenál Áruház Gödöllő, Dózsa Gy. út 96.
* VÁLLALKOZÓT, VAGY VÁLLALKOZÁST KERESÜNK MOZGÓ
ÜZLETKÖTÉSRE. A JELENTKEZŐKET BEISKOLÁZZUK, ÜGYFÉLNEVEKET
BIZTOSÍTUNK. JELENTKEZNI AZ ÜZLETBEN 9-18 ÓRÁIG ÖNÉLETRAJZZAL.
VODAFONE-BOLT: GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG TÉR 26/A.
* Jól bejáratott, stabil vendégkörrel rendelkező szalonomba műkörmöst,
fodrászt és kozmetikust keresek. (Vendégkörrel jelentkezők előnyben.) Érd:
30/422-2848
*Érettségivel, angol és német nyelvtudással, A, B, és C kategóriás jogosítvánnyal,
PAV III. és belföldi árufuvarozási vizsgával állást keresek. Tel: 30/4977-888
* Tanácsadó gödöllői iroda munkatársakat keres min. érettségivel.
Elvárásaink: üzleti etikett, pénzügyi befektetési alapismeretek. A speciális
képzést biztosítjuk. Átlagon felüli jövedelmi lehetőség! Tel: 30/620-6454
* Kertészet munkatársat keres. Kötészeti gyakorlat előny. Tel: 28/432-995
* Idősek Otthona felvesz szakképzett ápolót, varrónő képzettséggel ren-
delkező mosodai alkalmazottat. Jelentkezni személyesen, munkanapokon 8-
15 óra között. Szada Kisfaludy u. 4.
* A Panda autómosóba munkatársakat keresünk jogosítvánnyal és gyakorlat-
tal rendelkezőt. Érd: Holló Józsefné 20/9417-670
* Waldorf óvónő több éves tapasztalattal GYERMEKFELÜGYELETET,
HÁZTARTÁSVEZETÉST, takarítást, vasalást vállal 8-14 óráig. Érd: 20/375-0550
* HÁZVEZETŐNŐT keresünk, gyermekmegőrzéssel egybekötve Budapest
XVI. kerületébe! Tel: +36-30/231-1264
* Fiatal, dinamikus, nem dohányzó lány 4 órás állást keres sürgősen Gödöllő
és környékén. Bármi érdekel, takarítás vagy gyerekvigyázás is.
Jogosítvánnyal rendelkezem. Tel: 70/615-9593
* 2 lány takarítást, bevásárlást vállal Gödöllőn és környékén. Tel: 20/346-8124
* BÜFÉ KERES KISEGÍTŐ HÖLGYET Gödöllőn, hétköznap 3-8-ig, nyugdíjas,
diák, lehetőleg megbízható legyen. Tel: 30/240-4075
* Gödöllői munkahelyre FÉMIPARBAN jártas, nem dohányzó munkatársat
keresünk. Tel: 20/802-1287
* Gödöllői áruházba, délelőttös műszakba (gépezni tudás vagy jogosítvány
előny) parkolóba és éjszakára takarítót felveszünk. Tel: 30/482-2490
* Gödöllői telephelyű cég egyműszakos munkakörbe CO-val hegeszteni tudó
lakatost keres azonnali belépéssel! Érdeklődni hétfőtől péntekig, 8-15 óráig:
30/311-4660
* Gödöllőn bevezetett fodrászatba kozmetikus, masszőr, pedikűrös-
manikűrös munkatársat keresek! Tel: 20/9810-696

* 50 éves hölgy háznál takarítást, kertgondozást, idős ember ápolását vállal-
ja. Tel: 70/7743-932
* Érettségizett, intelligens, szolid, fiatalos, friss nyugdíjas hölgy adminisztrá-
ciós munkát, telefonügyeletet, ügyfélszolgálati teendőket elvállal 4-6 órában
és szeretettel, lelkiismeretesen végezne gyermekfelügyeletet is Érd:
30/9496-319, 28/414-149
* DIÁKOKNAK alkalmi és folyamatos munkalehetőségek! Euroworld
Iskolaszövetkezet, Gödöllő, Gábor Áron u. 1. (Fókusz Üzletház emelete) Tel.:
06-309-353-241
* INGATLAN BRÓKER, INGATLAN REFERENS MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK:
Kiemelt kereseti lehetőség, képesítés nem feltétel, idegen nyelvtudás előny
Jelentkezés: csak írásban, fényképes önéletrajzzal 2100 Gödöllő, Kossuth L.
u. 34. zoltan.major@ingatlanbank.hu
* Panda sörözőbe gyakorlattal rendelkező, megbízható PULTOST keresünk.
Tel.: 20/9417-670.
* A Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőbeteggondozó Intézete sza-
kképzett röntgen asszisztenst keres. Gödöllői lakosok előnyben! Jelentkezni lehet:
személyesen  vagy levélben -önéletrajz beküldésével - az intézeti vezető assziszten-
snél, Tormay Károly Egészségügyi Központ 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1.

INGATLAN
* Gödöllőn új ikerházi lakás I. osztályú kivitelben az egyetem mögötti részen
(Rónay György utcában) eladó. 1270 nm-es telken, egyenként 123nm-es lak-
térrel, 4 szoba+nappali, étkező, konyha, 2 fürdőszoba, padlófűtéssel. Laktéren
felül 20 nm-es garázs, 18nm-es terasz. Kandalló lehetőség. Szocpol. felve-
hető. Iár: 29,5-32,9MFt. Tel.: 30/9328-578.
* Cserkeszőlőtől, a gyógy- és strandfürdőtől 5 km-re, Kunszentmárton
központjában, 3 szobás - előszoba, veranda, amerikai konyha, fürdőszoba -
150 m2-es családi ház eladó. Vállalkozásnak vagy két családnak is alkalmas,
bővíthető. Tel.:30-442-7798.
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakás-
sal sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort.
Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal ren-
delkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft.
Érd:30-392-3635
* GÖDÖLLŐ LEGNÍVÓSABB, ZÖLDÖVEZETI RÉSZÉN, ERDŐKAPCSOLATOS,
ÖRÖKPANORÁMÁS, ÖSSZKÖZMŰVES 730 NM-ES SAROKTELEK, 35 NM-ES
NYARALÓHÁZZAL, ŐSFÁKKAL, ASZFALTOZOTT ÚT MELLETT, BIZTONSÁGOS,
CSENDES KÖRNYEZETBEN A KÖRNYEZETÉRE IGÉNYES, KOMOLY
ÉRDEKLŐDŐKNEK ELADÓ. TOVÁBBI ELŐNYÖK: BUDAPESTTŐL 20 PERCRE,
AUTÓPÁLYÁTÓL, AUTÓBUSZ MEGÁLLÓTÓL 5 PERCRE. Tel.: +3630/272-
8137
* Panorámás telek eladó Gödöllőtől 5 km-re Domonyvölgyben, 820 m2. Érd:
20/942-4062 
* Aszfaltozott, összközműves utcában építési telek eladó. Tel.: 70/293-5535.
* Két építési telek (30 nm és 23 nm) utcafronttal, társasház építésére
kiválóan alkalmas, aszfaltozott összközműves utcában eladó. Tel.: 70/293-
5535.
* Gödöllőn Percel Mór utcából 2 m-es átjárási szorgalmi joggal rendelkező
720 m2 panorámás belterületi telek eladó. 5,9 M. Tel: 20/4800-385
* Gödöllőn Lázár Vilmos utcában 4000 m2-es telek 34 m-es utcafronttal,
kitűnő panorámával, fúrt kúttal eladó. Teljes közmű az utcában. 34 M. Tel:
20/4800-385
* Gödöllőn Lázár Vilmos utcában 2400 m2 lakóház építési telek, utcában tel-
jes közmű, 17 m utcafronttal, panorámával eladó. 16,9 M. Tel: 20/4800-385
* Gödöllőn Lázár Vilmos utcában 800 m2 lakóház építési telek, teljes közműv-
el, 17 m utcafronttal, kitűnő panorámával eladó. 13 M. Tel: 20/4800-385
* Máriabesnyőn, déli belterületi lejtőn 1050 m2 építési telek eladó. ár: 14 M.
Tel: 20/464-0185

* Eladó 799 m2 belterületi telek a Boncsokdűlői úton, rajta 64 m2-es felújí-
tandó téglaház. Villany az utcában, víz megoldható. Iár: 7 M. Tel: 30/551-4812
* Isaszegen, horgásztó partján 800 m2-es bekerített, panorámás TELEK
eladó. Iár: 4,5 M. Gödöllő központjától 3 percre 63 m2-es, erkélyes, 2,5
szobás ZÖLDÖVEZETI LAKÁS ELADÓ. Iár: 13,8 M. Tel: 20/269-2094
* Gödöllői Antal hegyen panorámás telek eladó 63 m2 alapterületen
közművek a telek határon. Iá: 10,5 M. Tel: 70/3360-070
* Aszódon, a Szentkereszt utcában 550 m2-es, teljes közműves telek eladó.
Érd: 20/9517-380 
* Eladó Gödöllő központjában, Kertvárosra néző, panorámás 3. em. 2,5
szobás igényesen átalakított panellakás. Kő és laminált burkolat, új
nyílászárók, biztonsági bejárati ajtó, beépített konyhabútor, IKEA fürdőszoba.
Iá: 14,9 M. Érd: 20/2610313
* Szadán (Szada és Gödöllő határán) gyönyörű panorámás, csendes utcában
építési telek (tulajdonostól) eladó. 3 db egymás melletti, egyenként 400 nöles,
külön helyrajzi számmal, közműves (gáz a telek előtt), egyben vagy külön-
külön is eladó. tel. 20/536-3368
* Gödöllőn Peres u. végén 1000 m2, Diófa utcában 3300 m2 külterületi
telkek eladók. Érd: 20/911-4980
* SZŐLŐ Utcában 61m2-es 2 és félszobás nagy erkélyes csendes parkra néző
2005-ben felújított lakás eladó. Mellette garázs bérleti lehetőség átvállalható!
Iár: 14,2MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT www.godolloihaz.hu
* GÖDÖLLŐN A KERTVÁROS LEGSZEBB UTCÁJÁBAN A ZRÍNYI U.29-BEN
78-AS ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ ELADÓ.Iár:21.5 M Ft GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT (20) 772-2429 www.godolloihaz.hu
* GÖDÖLLŐN Kertvárosban két generációnak alkalmas téglaház sürgősen
eladó telekáron! Iár 14 MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
* SZADÁN ÚJÉPÍTÉSŰ 110NM-ES CSALÁDI HÁZ ÉV VÉGI ÁTADÁSSAL ELADÓ
Iár 22,5 Mft 20-772-2428
* SZADÁN ÚJÉPÍTÉSŰ 110NM-es garázzsal összeépített Ikerház ÉV VÉGI
ÁTADÁSSAL ELADÓ Iár 19,5 Mft 20-772-2428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 
* SZENT ISTVÁN TÉREN csendes erkélyes 2 szobás lakás eladó! Iár: 11,9 Mft
20-7722429
* SÜRGŐSEN ELADÓ 3 ÉS FÉL SZOBÁS CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN. Iár
17,7Mft 20-772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 
* SZADÁN ÉPÍTÉSI TELEK 5,5 MFt-ÉRT ELADÓ ! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT OTP MELLETT 20-772-2428 SZADA ÉS GÖDÖLLŐ LEG-
NAGYOBB TELEKVÁLASZTÉKA IRODÁNKBAN! www.godolloihaz.hu
* ELADÓ 1,5 szobás TÉGLALAKÁS GÖDÖLLŐN a János utcában! Konvektoros
fűtés, alacsony közös költség. Iár 10,3 Mft 20-772-2428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

70/381-76-9470/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D EN  N I N C S Ü G Y F É L F O G A D Á S

Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig

Lapzártánk: péntek 12 óra.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

- Kiadó lakás a városközpontban, bútorozott 1,5
szobás 60eFt/hó
- Kiadó lakás a városközpontban, bútorozatlan,
2,5 szobás. 60eFt/hó
- Kiadó új családi ház nappali + 4 szoba garáz-
zsal, bútorozott 160eFt/hó
- Szt Istvén téren 2 szobás erkélyes lakás, parket-
ta, új konyha 11,5 MFt.
-János u-ban második emeleti 1,5 szobás erkélyes
lakás 12,2 MFt.
-Kertvárosban 673 m2 telken 90m2 ház konvek-
tor cserépkályha 19,7 MFt.
-Nagyvárad u-ban 1242 m2 telken jó állapotú 3
szobás +étkezős családi ház, dupla garázzsal, +1
szobás vendégházzal boltíves pincével  31,9 MFt.
-Királytelepen 2005-ben épült újszerű nappali + 4szo-
bás családi ház dupla garázzsal 514 m2 telken 39 MFt.
-Fenyvesben 150 nöl telken 81 m2 családi ház
garázzsal 16,5 MFt.
-Remsey krt-on mélygarázsban gépkocsitároló
1,7 MFt.



* GÖDÖLLŐN 2000-BEN ÉPÜLT 3 SZOBA+NAPPALIS CSALÁDI HÁZ 1000-es
telken eladó Iár22,5 Mft 20-772-2429 
* ELADÓ 1+2 FÉLSZOBÁS ERKÉLYES 64m2-es szép lakás GÖDÖLLŐ
központjában. Egyedi fűtésmérő Iár11,5 Mft 20-772-2429
* SÜRGŐSEN ELADÓ JÁNOS UTCAI FELÚJÍTOTT panorámás 59nm-es,jó
beosztású lakás! Ár:11Mft 20-772-2428 
* FENYVESBEN ÚJÉPÍTÉSŰ 3 szoba+nappalis kulcsrakész igényes
kivitelezésű családi ház eladó Iár 33 Mft 20-7722429 
* GÖDÖLLÖN Újfenyvesben 2,5 szoba + nappalis ikerház eladó. Iár 26,9 Mft
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-772-2429
* GÖDÖLLŐN Kertvárosban 720nm-es telken teljes mértékben felújított
104m2-es családiház extra konyhabútorral eladó.Iár:27,5MFt 20-772-2428
www.godolloihaz.hu
* Gödöllőn Királytelepen,rendezett utcában 2 és félszobás családi ház,530
nm-es telken sürgősen eladó.Iár:13,5M Ft 20-772-2429 
* GÖDÖLLŐN 2000 nm-es 22 méter széles D-NY-i fekvésű építési telek eladó,
csendes utcában. Iár: 16,5M Ft 20-772-2428 
* KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az
OTP mellett – SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-772-2428 / 20-772-2429
www.godolloihaz.hu
* PALOTAKERTEN, park felőli csendes házban, 1. emeleten, EGYÉNI
MÉRŐVEL ellátott, EGYEDI FŰTÉSŰ 64 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás eladó.
Igényesen felújított parkettás, járólapos, keleti fekvésű lakás, alacsony rezsiv-
el. Tel: 30/9664-702
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy parkra néző 4.
emeleti 62 m2-es 1 + 2 félszobás jó állapotú lakás, kiváló közlekedéssel! HÉV
2 perc! Iá: 13,2 M Érd: Tóth Andrea 30-415-7665 
* Sürgősen eladó Szadán egy 140 nm hasznos lakóterületű 2 szoba hallos,
igényes családi ház csendes helyen jó közlekedéssel. Azonnal költözhető! Iár:
25,5 M Érd: Tóth Andrea 30-415-7665 
* Elcserélném Palota kerti két szobás lakásom és berekfürdői télen is lakható
üdülő házamat gödöllői kertes házra. Eladó üdülő telek a Boncsok-dűlőben.
Tel.: 30/2850-144.
* Sürgősen eladó Tóalmáson egy 70 nm-es 3 szobás új építésű társasházi
lakás 750 nm-es füvesített telekkel. Azonnal költözhető! Tóalmási és a
nagykátai termálfürdő, valamint a központ 15 perc séta! Iár: 13,8 M Érd: Tóth
Andrea 30-415-7665 
* Gödöllő Palotakerten eladó egy jó állapotú 64 nm-es 2 szobás X. emeleti
lakás kiváló közlekedéssel, szép panorámával. Iár: 10,8 M Érd: Tóth Andrea
30-415-7665 
* Eladó GARÁZS új építésű társasházban Szilhát utcai lottózó környékén,
eladó GARÁZSBEÁLLÓ a Remsey mélygarázsban. Érd: 30/201-7329
* Gödöllőn a Blaha strandtól 100 m-re hobby telkek eladók: 200 nöl 800 E,
600 nöl 1,3 MFt, valamint az Egyetemi lakótelepen 59 m2-es 2. emeleti lakás
eladó vagy kertes házra cserélhető. Érd: Pálinkás Benőné 30/519-5970
* Gödöllőn, Palotakerten, 3. emeleten 62 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás
eladó. Családi ház értékegyeztetéssel érdekel! Ár: 11,8 MFt. Érd: 70/519-
8479
* ELADÓ Szt. István téren 4. emeleti felújított (műanyag nyílászárók, redőny,
laminált padló, járólap stb.) 58 nm-es kétszobás, erkélyes lakás. Iár: 13,5 MFT
Érd: 30/336 3680
* Gödöllő legszebb részén, a blahai domboldalon a Ligeti Juliska utcában két
lakásos ikerházban, 3 szobás, amerikai konyhás, nappalis, két fürdőszobás
lakás, tereprendezéssel kulcsrakészen eladó. Iá.: 34,9 M Ft. Tel.: 30/399-8304.
* Gödöllő, Ambrus közben igényesen, teljesen felújított 2,5 szobás, erkélyes,
2. emeleti lakás beépített konyhabútorral, konyhai gépekkel, kábeltévé,
riasztó, új hőszigetelt nyílászárók, redőnyök, stb. eladó. Érd: 20/9517-380
* Gödöllőn, az Alvégben 630 nm-es telken, alpesi stílusú 183 nm-es, 10 éve
épült családi ház eladó. 4 szoba, nappali, dupla garázs, két fürdőszoba. Iá.:
35,9 mFT. Tel.: 30/399-8304.
* Gödöllő zöldövezetében eladó 65 m2-es felújított lakás garázzsal. Tel:
20/3494-316
* Gödöllőn 200m2-es emeletes ház 340 nöl telken szőlővel, gyümölcsfákkal,
melléképületekkel, borospincével eladó. Iá: 32 M. Uitt: terménydarálók,
boroshordók, fateknők és gyalupad eladó. Tel: 30/568-2223
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN (Körösfői Kriesch Aladár u.) 3 szobás (110nm),
kertes (693nm) családi ház eladó. Két utcára nyitható. Iár: 29MFt. Tel.:
20/551-7194
* Eladó János utcában 60nm-es felújított, erkélyes, konvektoros lakás. Iár:
11,9MFt. Tel.: 20/937-1881.
* FELÚJÍTOTT 55 m2-es LAKÁS eladó Gödöllőn a KOSSUTH L. utcában. Érd:
30/399-7378
* Gödöllőn eladó 2 szoba összkomfortos családi ház a Kertvárosban 700 m2
telken (konvektor +cserépkályha, külön boros pince). IÁ: 17,8 M. Tel: 20/543-
7089, 70/948-2271
* Eladnám, vagy 2 szobás lakásra cserélném Gödöllő Kertvárosban 706 m2
telken lévő 86 m2-es 2,5 szobás családi házamat parkosított kerttel, kerti
tóval, 2 autó részére fedett beállóval. Iá: 23 M. Érd: 20/545-5182
* Eladó teljes mértékben felújított 2 szobás lakás a központban. Beépített
konyhabútorral, konvektoros, erkélyes, tárolóval. +téglagarázs villannyal,
szerelőaknával. Iár: 13,2MFt+1,6MFt. Tel.: 70/628-4277.
* Gödöllő központjától 5 percre, zöldövezetben, csendes környéken,
téglaépítésű ház 1. emeletén egy 34 m2-es egyedi fűtésű, felújított öröklakás
eladó. Tel: 30/381-4229
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 62 m2-es, nappali + háló 3. emeleti, erké-
lyes, felújított lakás, (laminált parketta, stb.) eladó. Iá: 13,3 M. Érd: 30/500-
7028
* Gödöllőn eladó 100 m2-es családi ház, 970 m2-es telken. Nappali +4 szoba
(10-11 m2-esek), gázkonvektoros fűtés, melléképület, garázs, ásott kút,
csatorna, aszfaltozott út, csendes környék, iskola, óvoda a közelben. Gödöllői
lakást beszámítunk. Ár: 23,5 M. Érd: 20/9749-822

* IKLADON 720 m2-es telken 100 m2-es, 4 szobás, emeletes, komfortos ház
melléképülettel, pincével, ipari árammal eladó. Tel: 28/414-559 (este)
* Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, jó állapotú, kétszobás, 2.
emeleti, parkettás, konvektoros, vízórás lakás saját tárolóval eladó. Iá: 11,6 M.
Tel: 30/350-4346
* Eladó Galgahévíz központjában felújításra szoruló ingatlan. A telek 600 nöl,
a rajta lévő ház 80 m2. Bolt, iskola, óvoda 5 percre. Közvetlen közlekedés
busszal a környező városokba. Érd: 20/936-9549
*JÁSZAPÁTIBAN KOMFORTOS NYARALÓ ELADÓ. Iá: 2,7 M. Érd: 20/5517-194
* Gödöllő központjában Szt. István téren, téglaépületben 54 m2-es 2 szoba
összkomfortos 4. emeleti lakás eladó. Iá: 10,8 M. Érd: 30/9514-669
* Gödöllő központjában, kétemeletes téglaépítésű ház 1. emeletén, 52 m2-es,
konvektoros, felújított lakás eladó. Iá: 12,8 M. Érd: 30/297-1977
* Eladó az Erzsébet körúton egy 3. emeleti 55 m2-es, 2 szobás, teljesen
felújított lakás. Iá: 12,8 M. Érd: 20/432-7267
* Gödöllőn, 400 nöl telken 137 m2-es ház, 70 m2-es szuterénnel, nagy
terasszal, tetőtér beépíthetőséggel eladó. 4,5 szoba, amerikai konyha, 2 külön
bejárat. Kisebb ingatlant beszámítunk. Iár: 25,9 M. Tel: 70/372-2327
* Domonyvölgyben belterületi, déli fekvésű, panorámás, 2300 nm-es
megosztható építési telek 80 nm-es felújítható házzal, pincével eladó Tel:
28/421-619
* HÉVÍZGYÖRKÖN eladó 2 teljesen külön bejáratú lakást magába foglaló
2001-ben épült családi ház, 700 m2-es 2 utcára nyíló telekkel. Iá: 16,8 M. Tel:
30/3166-891
* Eladó ASZÓDON 80 m2-es összkomfortos családi ház, 300 nöl-es telken,
55 m2 műhely 380V, 33m2 tároló, 3 szoba, terasz, gáz cirkó, kábeltévé, fúrt
kút, csatorna. Tel: 20/347-4447
* Gödöllőn Palotakerten 2 szoba összkomfortos, redőnyös zöldövezeti lakás
eladó Iá: 10,5 M. Gödöllőn Röges utcában telek eladó, gyümölcsössel, faház-
zal. Iá: 6,5 M. Tel: 20/472-1910
* Gödöllő központjában téglaépítésű társasház III. emeletén 2 szobás 52 m2-
es lakás eladó. Iá: 12 M. Érd: 20/5650-698
* KERESEK Gödöllőn konvektoros fűtésű 1,5 - 2 szobás téglalakást. Iá: 12 M.
Tel: 30/262-6532 (este) vagy glakas@hotmail.com 
* Palotakerten 4. emeleti, 1szobás, 44 m2-es, felújított lakás eladó v. nagy-
obbra cserélhető értékegyeztetéssel. Iá: 9,2 M (egyedi vízórák, szabályozható
fűtés, Digi TV) Tel: 20/244-3510
* Gödöllőtől 14 km-re szép természeti környezetben 3 szoba + ebédlős csalá-
di ház 4432 m2-es telken eladó. A községben halastó, vadászterület, uszoda,
működik. Érd: 30/345-0871
* HÉVÍZGYÖRKÖN 3 szoba összkomfortos családi ház melléképületekkel,
medencével sürgősen eladó. Iár: 13,9 M. Tel. 20/495-9447
*Gödöllőn Köztársaság útról nyíló utcában felújítást igénylő családi ház eladó.
Telek: 972 m2. Iár: 29 M. Tel: 70/771-9314
* REMSEY körúton 68 m2-es felújított parketta és kőburkolatos 3 szobás
lakás tulajdonostól áron alul sürgősen eladó Iá: 16,2 M.. Érd: 20/599-5039
* Gödöllőn (Kossuth- Remsey sarkán) 2003-ban épült téglaépítésű, 1.
emeleti, cirkós, légkondicionált 94 m2-es amerikai konyhás, nappali + 2
szobás, 2 nagy +1 francia erkélyes, redőnyös, világos, igényesen burkolt
lakás, beépített konyhabútorral és gardróbbal eladó, április végi költözéssel.
Iár: 27,5 M. Tel: 30/401-7102, 30/525-9043
* Szadán eladó egy 74 nm-es családi ház + 20 nm-es terasz, mely a későb-
biek során akár be is építhető. Maga a ház igényes belső kialakítású, amerikai
konyhás étkező, fa belső borítás, fedett terasz beépített szekrényekkel-
tárolókkal, szép fürdőszobával. Bodó Ida 0620/597-3440
* Gödöllő központjában eladó 4 emeletes társasházban egy II. emeleti 54
nmes 2 szobás, erkélyes, térre néző lakás. Bodó Ida 0620/597-3440
* Gödöllőn Szőlő utcában 69 m2-es 3. emeleti lakás eladó vagy gödöllői ill.
szadai házra cserélhető. Iá: 15,5 M. Érd: 20/9520-016
* Gödöllő központjában eladó 2 és félszobás világos, 77 m2-es lakás 2 nagy
erkéllyel, gyönyörű kilátással, ingyen parkolóval, raktárhelyiséggel, vízórával,
kábeltévé, műholddal. Iá: 14,5 M. Érd: 30/585-5740
* Gödöllő, János utcában eladó 1+2 félszobás, 2. emeleti, egyedi fűtéses
téglalakás 11,9 M-ért! Tel: 30/385-5569
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes,
nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.:
30/562-3475

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna
+ ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
* Gödöllőn, a Királytelep legszebb részén 410 m2-es telken 2004-es
építésű, 140 m2 alapterületű (nappali, konyha – étkező, kamra, 3 szoba,
előszoba, folyosó, 2 fürdőszoba, terasz, garázs) családi ház sürgősen
eladó. Iár: 31,9 M. Érd.: 20/569-4319
* Gödöllőn a János utcában magasföldszinti, 60 nm-es felújított, világos,
kétszobás nagykonyhás lakás új konyhabútorral 2008. júliusi kiköltözés-
sel vagy tovább bérléssel tulajdonostól eladó. Iár: 13,8MFt. Tel.: 20/599-
5569, 20/317-4323
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es
utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10,5 mFt. Tel.: 20/964-
1386.
* Palotakerten 2. em-i 64 m2-es liftes, teljes körűen felújított lakás
eladó. Zárt folyosó, parketta, kőburkolat, beépített konyhabútor gépekkel,
gardrób, radiátor, hőszigetelt nyílászárók, parapet ajtók, fürdőszoba. Iár:
13 M. Érd: 20/344-0499
* Gödöllőn eladó egy 140 m2-es 2002-ben igényesen épült két generá-
ciónak alkalmas ház 1000 m2-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
* Gödöllőn az Alvégben eladó egy 130 m2-es, kétszintes, összkomfortos,
3 szobás családi ház, nyugodt csendes környezetben. Iár: 25 M. Érd: (30)
3939-006
* Budapest XXII. ker-ben eladó egy 54 m2-es 2 szoba összkomfortos
téglaépítésű társasházi lakás garázzsal, tárolóval, parkosított udvarral.
Rendkívül alacsony rezsi, jó közlekedés. Ház, lakás csere is érdekel. Tel.:
30/924-6807.
* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház
két fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 m2-es telekkel, ásott
kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* Eladó vagy társasházi lakásra cserélhető 2 szobás, felújított 1071 m2-
es parkosított telken lévő máriabesnyői családi ház. A ház alatt 20nm-es
pince található, 36nm-es dupla garázs van hozzá építve. Tömegközlekedés,
bolt a közelben. Irányár: 17,5 M. Érdeklődni: 70-335-4835.
* Gödöllőn a Gébics utcában (alvég) eladó egy 130nm-es családi ház,
609nm telekkel. Kandalló, nagy nappali, 2 fürdőszoba. Tel.: 30-284-
4278. Iár: 24 M.
* Isaszegi tavaknál, tóval közvetlen átellenben, vasútállomáshoz közel
800nm telek eladó. 3MFt. Tel.: 20/251-2396.
* Gödöllőn, a Repülőtéri úton, sorházban eladó egy 32nm-es galériás
kisház, külön elő-telekkel. Ár: 8,5MFt. Tel.: 20/439-5995.
* Gödöllőn a Blahai részen, csendes környezetben KEDVEZŐ ÁRON
sürgősen eladó 1985-ben épült, 100 nm alapterületű, 3 szintes családi
ház, 1710 nm-es telekkel – esetleges átalakításhoz szükséges építési
engedéllyel – Tel.: 06-20-919-4870
* Gödöllőn az Antalhegyen 1000 nm-es panorámás, parkosított telken 2000-
ben épült, 120 nm lakóterű, nappali + 3 x fél szobás, 2 fürdőszobás, kétsz-
intes családi ház dupla gépkocsibeállóval. Iá: 35 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
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FELSŐSZINTŰ INGAT-
LANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKÉN:
*ERDŐKERTESEN panorámás dom-
boldalon 768 nm-es telken 58 nm-es régi
lakóház, 106 nm-es, új építésű borozóval
eladó. Irányár: 15,5 m Ft.
*SZADÁN gyönyörűen parkosított,
panorámás 792 nm-es telken 140 nm-es,
4 szoba+ nappalis lakóház eladó.(Hitel
átvállalható.) Irányár: 29,9 mFt.
*SZADÁN, 100 nm-es, 2 különbejáratú,
másfél szobás lakrészből álló, frissen
felújított ház eladó 3435 nm-es telken.
Irányár: 18,9 mFt 
*MOGYORÓDON 721 nm-es telken 150
nm-es, 3 szoba + nappalis, 2 szintes
családi ház eladó. Irányár: 28,5 mFt.
*BAGON 140 nm-es, 3 szobás, teljesen
felújított családi ház 935 nm-es parkosí-
tott telken eladó. Irányár: 24,5 mFt.
*ISASZEGEN 105 nm-es, 3 szoba+nap-
palis családi ház 1079 nm-es telken
eladó. Irányár: 18,2 mFt.
*ISASZEGEN, 120 nm-es, 3 szoba+nap-
palis, új építésű családi ház 600 nm-es
telken eladó. Irányár: 20 mFt.

* ISASZEGEN 590 nm-es telken, 106
nm-es, 3 szobás, újonnan épült, 90
%-os készültségű lakóház eladó. Iá:
16,6 mFt.
*ZSÁMBOKON, 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható.  Irányár: 11 mFt.
*VALKÓN 2400 nm–es parkosított
telken 80 nm-es stílusosan felújított,
parasztház melléképületekkel,
pincével eladó. Irányár: 17,9 mFt.
*SZADÁN 825 nm-es, panorámás
építési telken, 60 nm-es, 1 szobás,
téliesített hétvégi ház eladó.
Irányár: 11,5 mFt.
*KARTALON, 1281 nm-es telken két-
szintes, 150 nm-es, 5 szobás, vál-
lalkozásra alkalmas családi ház
eladó vagy kisebb gödöllői házra
cserélhető. . Iá: 23 mFt. 

LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Kossuth L. u. 1 sz. alatt 33 nm-es,
tetőtéri, egyedi fűtésű, emeltszintű
szerkezetkész lakás, kocsibeállóval
eladó. Irányár: 12 mFt.
*A Remsey körúton 68 nm-es, nap-
pali+2 szobás, harmadik emeleti,
felújított, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 16,3 mFt.
*A Szent János utcában 42 nm-es,
1,5 szobás, magasföldszinti, felújí-
tott, téglaépítésű,  konvektoros,
erkélyes lakás eladó. Iár: 11,5 mFt .

*A központban 72 nm-es, nappali+ 2
szobás, 2003-ban épült, első emeleti,
erkélyes lakás saját parkolóval eladó.
Irányár: 25,5 mFt.
*A Szabadka utcában 54 nm-es, két
szobás, második emeleti, felújított,
erkélyes, téglaépítésű, konvektoros
lakás eladó. Irányár: 13 mFt.
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-
es, harmadik emeleti, 2,5 szobás, erké-
lyes lakás eladó.  Irányár: 13,8 mFt. 
TELKEK:
*GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában 770
nm-es közművesített telek 40 nm-es
faházzal eladó. 15% -os beépíthetőség.
Iá: 8,8 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN 1000 nm-es
építési telkek eladók. A telek határon
patak folyik. Beépíthetőség: 30 %. Iá: :
5,8 mFt.
*MOGYORÓD-TÖLGYESEN 1260 nm -
es panorámás zártkert 18 nm-es faház-
zal, sok gyümölcsfával eladó
(vezetékes víz, villany, ásott kút)
eladó. Iá: 7 mFt.
*IKLADON, 1300 nm-es, építési telek,
teljes közművel, érvényes építési
engedéllyel, erdő szélén, csendes
környezetben eladó. Iá: 5,8 mFt. 
*ASZÓDON, déli domboldalon 900 nm-
es, összközműves, örök panorámás
építési telek eladó.  Irányár: 7 mFt.



* Gödöllőn a Haraszti részen 2 generáció részére is alkalmas kívül, belül tel-
jesen felújított színvonalas belső kialakítású, 180 nm lakóterű, 6 szobás, 2
konyhás, 2 fürdőszobás kétszintes családi ház 2 garázzsal, műhellyel, tároló-
val. Iá: 39,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Kertvárosban teljesen felújított, 100 nm alapterületű, nappali +
2 szobás családi ház 740 nm-es telekkel. Iá: 27,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn 2006-ban épült, 136 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes
ikerház-fél garázzsal, 300 nm-es saját telekrésszel. Iá: 27,5 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb utcájában 100 nm-es, 2 + fél
szobás családi ház 1000 nm-es, ősfás telekkel. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870 
* Gödöllőn a Kertvárosban 1224 nm-es telken, 96 nm alapterületű, nappali +
3 szobás, belül teljesen felújított családi ház, egy külön bejáratú, 1 szobás
lakóépülettel, pincével, 2 garázzsal. Iá: 31,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn 1999-ben teljesen felújított, klímával és riasztóval felszerelt, félig
alápincézett 3 szobás családi ház 2 terasszal, pincével, különálló szerelőaknás
garázzsal, 1296 nm-es gyümölcsös és parkosított telekkel. Iá: 33 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* Gödöllőn az Egyetemnél eladó földszinti, 42 nm-es, 2 szobássá átalakított
és felújított egyedi fűtésű, téglaépítésű lakás saját pincével. Iá: 10,9 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a központban 57 nm-es, teljesen felújított (új villany-, és
vízvezetékrendszer, új burkolatok, szaniterek), 1 + 2 x fél szobássá átalakí-
tott, erkélyes lakás. Iá: 12,7 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) III. emeleti, 60 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás. Iá:
10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
* Zsámbokon 70 nm alapterületű, 3 szobás, kívül-belül teljesen felújított,
nagyon jó állapotban lévő családi ház alápincézett melléképülettel, műhellyel,
1080 nm-es telekkel.. Iá: 15,7 mFt. Tel: 28/411-086
* Szadán 860 nm-es telken eladó új építésű, 100 nm lakóterű, nappali + 3
szobás, 2 fürdőszobás tetőteres családi ház garázzsal, nagy terasszal Iá: 22,5
mFt. (Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Zsámbokon 3320 nm-es telken, vállalkozás kialakítására is alkalmas, 170
nm alapterületű, nappali + 3 szobás nagyon jó állapotú családi ház (170 nm-es
melléképület, garázs, ipari áram, fúrt kút). Iá: 16,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Szadán panorámás domboldalon, park közelében eladó 4320 nm-es (42 m-
es utcafronttal) belterületi - 30 %-os beépíthetőségű - építési telek. Villany,
csatorna telekhatáron, gáz az utcában, víz folyamatban. Iá: 25 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* Kerepesen a sportpálya közelében családi házas csendes környezetben
eladó 677 nm-es belterületi építési telek, rajta egy 110 nm alapterületű
egyszintes családi ház kész alapjával (érvényes építési engedéllyel, tervrajz-
zal). Iá: 7,9 mFt. Érd.: 70/3225-239
* Gödöllőn a Blahai részen 2 lakásos társasház építésére is alkalmas, 1986
nm-es, belterületi építési telek eladó. Víz bevezetve, villany, gáz, csatorna a
telek előtt. Érd:20/9194-870
* GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál és a Pataktérnél! Ár:
2,5M és  1,5MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁS! Gödöllő központjában, 2006-os építésű, 2szobás,
63m2-es, erkélyes DNy-i fekvésű lakás. Ár:18,8MFt. INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZI LAKÁS! Máriabesnyőn, 67m2-es, erkélyes, nap-
pali+3 szobás, fiatalos, világos, padlófűtéses lakás. Ár:18,9MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* 2005-ÖS ÉPÍTÉSŰ LAKÁS! Gödöllő központjában, csendes-helyen, 74m2-
es, egyedi fűtésű, nappali+2szobás, beépített konyhás, világos. Ár:19,5MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ SORHÁZI LAKÁS! Gödöllő központjában, csendes-
helyen, 90m2-en, két szinten, nappali, 3szoba+nagyerkély. Ár: 24,4MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ TÁRSASHÁZI LAKÁS! Gödöllő központjában, azonnal
költözhető, nappali+3szobás, nagy teraszos, légkondicionált. Ár: 26MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJSZERŰ, EGYEDIFŰTÉSŰ LAKÁS! Gödöllő központjában, 105m2-es, tégla
építésű, nappali, 2+1/2szobás, 2fürdőszobás, kocsi-beállós. Ár: 27MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* FELÚJÍTOTT LAKÁS! Gödöllő Központjában, azonnal beköltözhető,
panorámás, 58m2-es, 2 szobás lakás. Ár: 10,7M Ft. INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
* FELÚJÍTOTT LAKÁS! Gödöllő központjában, 2szobás, erkélyes, 2.emeleti, jó
állapotú, 58m2-es lakás. Ár: 12,95MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100

* TÉGLA-ÉPÍTÉS, EGYEDI FŰTÉS! Gödöllő központjában, 2001-es
építésű, 2szobás, klímás, kitűnő állapotú, 53m2-es lakás. Ár:14,9MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* TÉGLA-ÉPÍTÉSŰ LAKÁS! Gödöllő központjában, konvektoros, 2.
emeleti, 53m2-es, 2szoba, erkélyes lakás. Ár: 11,5M Ft. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* EGYEDI-FŰTÉSŰ LAKÁS! Gödöllő központjában, 3.emeleti, 2 nagys-
zobás, igényes, jó állapotú, 59m2-es lakás. Ár: 11,5MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Gödöllő központjában, 3.emeleti, 2 szobás, jó
állapotú, 59m2-es lakás. Ár: 12,2MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* ÉPÜLŐ IKERHÁZI LAKÁSOK! Gödöllő Fenyvesi részén, kétszintes,
160m2-en, nappali+4szoba, terasz, garázs. Ár: Kulcsrakészen: 33MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÉPÜLŐ CSALÁDI HÁZ! Gödöllő Fenyvesi részén, 800m2-es telken,
130m2-es, nappali+3szobás ház. Ár: Kulcsrakészen: 33MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ! Gödöllő Fenyvesi részén, 1332m2-es
telken, 150m2-es ház, nappali+3szoba, 2fürdőszoba. Ár:42,9MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ! Nagyfenyvesen, 1080m2-es telken,
238m2-es ház, nappali+4szoba, 2fürdőszoba, terasz. Ár: 45MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* GERENDA HÁZ! Gödöllő Királytelepén, 1350m2-es telken, 270m2-es
igényes kialakítású gerendaház, nappali+5szoba, 2fürdőszoba. Ár:
43MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJSZERŰ CSALÁDI HÁZ! Csanakban, 1000m2-es telken, 245m2-es,
hibátlan-állapotú, átriumos nappali+5szoba, 3fürdőszoba, terasz,
garázs. Ár:62,5MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* LAKÁS- Gödöllő központban, 34 nm, 1szobás déli fekvésű lakás eladó.
Ár: 8,6MFt. INGATLANBANK 06-70-456-2101
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS -Gödöllő, Kazinczy krt. 38 nm 1 szobás lakás.
Ár: 8,2MFt INGATLANBANK 06-70-456-2101
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ-Gödöllő- kertvárosias részén 140nm nap-
pali+3szoba, gardrób, garázs, terasz 588nm telek Szocpol.
felvehető.Ár: 35MFt . INGATLANBANK 06-70-456-2101
* Családi ház - Gödöllő , Harasztban 2006-ban modern építészeti
megoldásokkal átépített 200nm családi ház, nappali+3szoba,
2fürdőszoba, garázs, kertkapcsolatos terasz, 996nm parkosított
telek.(+tetőtér beépíthető).Ár: 50,5MFt. INGATLANBANK 06-70-
456-2101
* KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDIHÁZ- Gödöllő-Haraszt legszebb részén ,
park-közeli, 170nm  2 nappali, 4 hálószoba, 2fürdőszoba, 594nm
parkosított telek. Ár: 39,5MFt. INGATLANBANK 06-70-456-2101
* TELEK-Gödöllő-Blaha , 1368nm telek eladó. Ár: 12, MFt. INGAT-
LANBANK 06-70-456-2101
* LAKÁS-Gödöllő Központban, Remsey krt-on 82nm , nagyon jó belső
terekkel rendelkező lakás, nappali+3szoba, konyha, 2wc. Ár:19,9MFt.
INGATLANBANK 06-70-456-2101
* LAKÁS- Gödöllő-Központban , kertvárosias környezetben, igényesen
felújított lakás, 64 nm, 2+1/2szoba, terasz. Ár: 14,9 MFt. INGAT-
LANBANK 06-70-456-2101
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS- Gödöllőn, téglaépítésű, 2+1/2 szobás, erké-
lyes, kertváros szélén lévő 63nm lakás. Ár: 13,5 MFt. INGATLANBANK
06-70-456-2101
* POLGÁRI HÁZ - a Kertváros szerelmeseinek- Gödöllőn, a Kertváros
legpatinásabb utcájában, felújítandó polgári ház, ősfás 1100 nm
telekkel. Ár:30 MFt. INGATLANBANK 06-70-456-2101
* KERTVÁROSI CSALÁDI HÁZ - Gödöllő, 2006-ban extra minőségben
felújított családi ház, nappali +2szoba, (+1 szoba, fürdőszoba építés
alatt) 720 nm telek.Ár: 27,5 MFt . INGATLANBANK 06-70-456-2101
* TÓPARTI LAKÁS - Veresegyházon, ötlakásos társasházban 130nm-es
, nappali+3szoba, garázs, parkosított kert, tóparti panoráma.
Emeltszintű szerkezetkész (burkolatok nélkül). Szocpol. felvehető . Ár:
23MFt. INGATLANBANK 06-70-456-2101
* ÚJÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ - Gödöllő-Blahai dombon felépült, déli fekvésű,
hangulatos utcában, nappali+3szoba, gardrób, 15nm terasz, garázs. Ár:
29 MFt. INGATLANBANK 06-70-456-2101
* ÜZLET- Befektetőknek (bérlővel ), Gödöllő - Belvárosában, frekventált
helyen, 68 nm üzlethelyiség eladó. Ár. 320 T/nm+ÁFA. INGATLANBANK
06-70-456-2101

ALBÉRLET
* Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nm-es, új építésű, nappali + 3
szobás, színvonalas külső és belső kialakítású kétszintes ikerház-fél
garázzsal (+ mosókonyha, gardrób, konyhai gépesítés, klíma, Internet),
parkosított telekkel, díszkerttel. Érd: 06-20/9194-870
* Gödöllőn a központban KIADÓ téglaépítésű, egyedi fűtésű, 69 nm-es, 3
szobás felújított erkélyes lakás. Tel: 20/919-4870
* Gödöllő központjában kiadó 45 m2-es, felújított, bútorozott lakás
igényeseknek! Bérleti díj rezsivel együtt: 87 E/hó. 1 havi kaució szük-
séges. 11. 01.-től. Tel: 20/311-0350, 30/9541-097
* Kossuth L. utcában 1 +2 és fél szobás 4. emeleti lakás kiadó 60 E. +
rezsi + 2 havi kaució. Tel: 30/2365-989
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* Gödöllő központjában, kétliftes házban 44 m2-es, 1,5 szobás,
panorámás lakás külön vízórákkal (50 E Ft/hó +rezsi) kiadó. 2 havi kau-
ció szükséges. Tel: 20/432-3889
* Gödöllőn a Szőlő utcában 2 szobás félig bútorozott lakás hosszútávra
kiadó. Tel. 30/3822-498
* Gödöllő központjában 1,5 szobás bútorozatlan, kábeltévés, távfűtéses lakás
hosszútávra kiadó. Havi 50 E. Ft +rezsi. 1 havi kaució. Érd: 70/701-6046
* SZADÁN a CBA-val szemben 60 m2 lakás kiadó: szoba, nappali, fürdős-
zoba, konyha, terasz, kocsibeálló az udvarban. Ár: 55E +rezsi + kaució.
Tel: 70/325-9568
* Gödöllőn, központhoz közel 2 külön bejárattal összkomfortos, bútoro-
zott lakrész új családi házban azonnal ill. 11. 15.-től 1 max 2 személynek
kiadó. 45-40/hó +rezsi. Tel: 30/307-9922
* Társbérletbe lakótársa(ka)t keresek 44 m2-es, bútorozott, kábeltévés,
Internetes, Gödöllő központjában lévő lakás nagyszobájába, 1 v. 2 lakó
személyében. Bérleti díj: 48 E +rezsi. Tel: 20/824-4664
* Kábeltévés, központifűtéses családi ház albérletbe kiadó. Tel: 28/411-988
* Palotakerten 2 szobás szép lakásban 1 szoba kiadó (1 fő nem dohányzó
hölgynek). Tel: 30/474-1306
* Gödöllőn a Szt. János utcában, csendes környezetben 1,5 szobás, félig
bútorozott komfortos lakás kiadó! Érd 16 óra után 30/577-3091
* Családi ház kiadó az egyetem mellett. 90 m2, 2 háló, nappali, amerikai
konyha, fürdő, kert, kocsibeállási lehetőség. Részben bútorozott. 90 E +rezsi.
2 havi kaució szükséges. Tel: 20/444-0371, 20/391-2778
* 1,5 szobás összkomfortos bútorozott lakás kiadó, 40 E. +rezsi 2 hónap
kaució az Ádám u. 23. alatt új házban külön bejárattal. Tel: 28/610-513,
70/261-0471
* Gödöllő városközpontban 75 m2-es földszinti lakás jó parkolással iroda
vagy lakás céljára kiadó, ugyanott új 90 m2-es légkondicionált erkélyes alac-
sony rezsijű lakás igényesnek kiadó. Tel: 30/9617-621
* Kiadó HÉV-hez, buszhoz, EGYETEMHEZ KÖZEL felújított, 2 szobás, erkélyes
lakás. Érd: 30/230-7740
* 3 és fél szobás kertes családi ház garázzsal kiadó. Konvektoros és
egyedi fűtés. Érd: 30/9066-304
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 64 nm-es, 2
szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, összkomfortos lakás, garázs beállási
lehetőséggel 60.000 Ft/hó + rezsiért. Érd.: 20/951-4746
* Gödöllőn 2 szobás lakás kiadó november 1.-től. 50 E + rezsi, 2 hónap
kaució. Tel: 20/439-5938 (15 h után)
* Gödöllőn, Remsey körúton 1. emeleti 61 m2-es 2 szobás igényes lakás
kiadó. Tel: 30/9133-789
* Igényes lakás az István Lakóparkban! 2 szoba összkomfort világos nap-
pali, csendes hálószoba. Központtól 1 percre, csak nem dohányzóknak.
Tel: 70/364-8514
* Gödöllő központjában 2,5 szobás tégla házban, konvektoros lakás
kiadó. Tel.: 30/2411-602.
* Kiadó Gödöllő központjában I. emeleten, 50nm-es, új építésű, cirkó
fűtésű, liftes lakás igényesnek. 60eFt+rezsi, nov. 1-től. Tel.: 30/410-
8343, 28/423-143.
* Gödöllő kertvárosi részében, jó közlekedéssel, 65nm-es összkomfortos,
külön bejáratú lakrész kiadó. Tel.: 30/6643-096, 30/6643-093.
* Nagyon olcsó! Gödöllő központjában két szobás, jó állapotú, parkettás,
I. em lakás ()4 emeletes házban nem dohányzóknak, havi 43eFt-ért kiadó.
Nagyrészt bútorozott, igény szerint kiürítjük, egyedi vízórás. Tel.:
30/638-4729
* Albérletbe kiadó a központban 2 szoba összkomfort, bútorozva, vízórás,
gázkonvektoros, alacsony rezsivel, házaspárnak vagy diáklányoknak. Tel.:
20/226-8723.

KIADÓ
* Garázs beállóhely kiadó Gödöllőn a Szőlő utcában. Érdeklődni lehet:
06-20/942-4062 tf-számon.
* Iskolák, tanfolyamok, továbbképzések, bemutatók részére kiadó
légkondicionált terem 100 fős befogadó képességgel. Hideg, meleg
étkeztetés megoldott.Tel:20 246 9684.
* Gödöllő központjában a Régi Posta épülete kiadó. Tel: 20/9354-687
* Kiadó a Kastély mellett 80 m2-es tetőtéri lakás külön-bejárattal, garázs
lehetőséggel, irodának, lakásnak szép környezetben. Tel: 30/307-7314 
* Gödöllő központjában (Gábor Á. u. 1.) 31 m2-es emeleti helyiség irodá-
nak, üzletnek kiadó. Tel: 30/448-3750
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (tetőtéri) a teniszpályák melletti üzletsoron. 55
m2, klíma, telefon, Internet, kirakat megoldható. Büfé felett. Tel:
30/240-4075
* Gödöllőn a Szt. János utcában 24 m2-es üzlethelyiség kiadó, ami 23
éve virágboltként üzemel! Tel: 20/3409-641
* Gödöllőn, Kazinczy körúton betonozott, jó állapotban lévő garázs kiadó.
(Hosszabb távra villany esetleg megoldható.) Érd: 28/412-440 lehetőleg
napközben
* Kiadó vagy eladó Gödöllőn 20 m2-es üzlet főútvonal mellett forgalmas
helyen, biztonsági ráccsal. Reális áron. Tel: 20/532-7275
* Gödöllő központjában, jó parkolási lehetőséggel 56 m2-es iroda riasztóval,
kiépített számítógépes hálózattal hosszútávra kiadó. Tel: 30/9617-621
* Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
20/945-5583.

*Gödöllő központjában a Szent Imre utcában található 100 m2 alapterületű két-
szintes ingatlan iroda, vagy lakás célra hosszútávra kiadó. Érd: 20/9344-135
* Gödöllőn vasútállomás mellett 170 m2 helyiség kiadó. Érd: 70/370-8750
* GÁZFELCSER! Kazánok, cirkók, vízmelegítők, konvektorok szezon előtti
karbantartása, javítása garanciával. -5°C alatt fűtőkészülék javítás 2 órán
belül. Tel.: 20/478-4285.

SZOLGÁLTATÁS

* Esküvők, rendezvények, családi összejövetelek, osztály találkozók
teljeskörű catering lebonyolítását vállaljuk kedvező árakkal, magas
minőségben,  120 fős légkondícionált helyiségünkben vagy a kiválasz-
tott helyen. Próbáljon ki minket, első alkalommal 15%-os kedvezményt
adunk árainkból. TeliTál. Telefon: 20 246 9684.
* TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT: DIPLOMÁS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ a
legkorszerűbb módszerekkel –minden betegcsoportra kiterjedően-
segít az Ön egészségügyi problémáinak megoldásában. Forduljon hoz-
zám bizalommal! Tel: 20/411-5887
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-
24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu 
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit
becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is. 
* Gyorszolgálat! 0-24-ig duguláselhárítás vomával, korszerű gép-
parkkal. Csatornakamerázás. Víz-gáz-fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072.
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 
* Gázkészülék gyorsszervíz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervíze 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu 
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.

* Vízvezetékszerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajc-
sapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás, cso-
magolás, zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyin-
tézés. Bármit bármikor bárhová! Tel.: 30/9243-216, 28/418-203.
a10trans@hotmail.com.
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Fürdőszoba
felújítás. Fűtés felújítás. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. 20/2038-718
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása.
Egyedi – kárpitozott – bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 28/486-
029, 70/384-8711.
* GARANCIÁVAL vállaljuk családi házak teljes körű kivitelezését, laká-
sok felújítását (kőműves munkák, burkolás, festés, gipszkartonozás,
dryvitolás). Ingyenes felméréssel. Hívjon bizalommal. Tel: 30/315-6483
* RÉGI TETŐK JAVÍTÁSA, új tetők készítése, bádogozás, rövid
határidőn belül. Tel: 70/949-7007
* Vállaljuk udvarok rendbetételét, kiszáradt fák kivágását, telek-
tisztítást, teljes körű takarítást, egyben a szemét elszállítását. Házak
bontása, teljes körű takarítása. Tel.: 30/481-4005. 
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes,
alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.:
30/528-7777, 30/20-200-45, 
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli
munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen
kerítés-készítés, javítás, festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz
elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás,
fakivágás. 30/402-7276
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* FŰKASZÁLÁST VÁLLALOK. Tel: 30/260-4459
* Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, laká-
sok felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvi-
tolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/434-9328
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
* KONYHABÚTOROK MÉRETRE, igény szerinti anyagból. Lakótelepi
konyhák költségtakarékos felújítása. Ingyenes felmérés, árajánlat és
helyszínre szállítás. Hétvégén is. Tel: 30/325-1519
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn
belül. Tel.: 70-944-2377
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép
munka! Tel.: 70/505-1177.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron!
Tel.: 20/9133-165
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* Gyógymasszázs, shiacu (japán), Sakjamuni Buddha (Tibeti) módszerek.
Az öngyógyító folyamatok felerősítése acupresszúrás kezeléssel az
egész test felületén a meridiánpontok masszírozásával. Időtartam kb 50
perc. Tel.: 70/701-9510
* Újra indítom masszírozásomat, hagyományos mellett: lávaköves, lomi-
lomi, csoki, fogyasztó, vákuumos masszírozással. Várom az ön hívását!
Tel: 28/418-005, 30/502-4148 Jupál
* REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET,
KÉPREGÉNYT, DVD FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter. Tel.: 20/368-
5888.
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL VÁLLALUNK SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, VÍZ- GÁZ- FŰTÉSSZERELÉST, KŐMŰVES MUNKÁKAT,
HIDEG ÉS MELEG BURKOLÁST, ASZTALOS ÉS ÁCS MUNKÁKAT.
ÁRAJÁNLAT INGYENES. ÉPÍTŐIPARI GENERÁL KIVITELEZÉS. TEL.:
28/415-581, 20/9361-233.
* Gyesen lévő anyukaként idősek látogatását, segítését (2 éves kislány-
om kíséretével vagy nélküle) vállalom. Tel.: (30) 489-4940
* Könyvelés, adó és pénzügyi tanácsadás - napra kész információk,
internetes ügyintézés. Tel: (30) 280-2749, 28/432-953.
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely,
takarítógép, szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-
2397
* Gyógy-lábápolás nyugdíjasoknak nagyon kedvező áron, már 900Ft-tól
is. Vastaggombás, benőtt köröm, tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés
szakszerű kezelése, ápolása. Tel.: 20/532-7275.

OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK.  AZ EGYÜTT IRATKOZÓK
FEJENKÉNT ANNYISZOR 5% KEDVEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN
IRATKOZNAK (TEHÁT 5 EMBER PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%-ot. MAX
25%). RÉSZLETEKÉRT KERESSE. ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-
62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU
* ANGOL ÉS KÉMIA KORREPETÁLÁS. Tel: 20/312-0985
* Lovas oktatás kezdőknek és haladóknak, festői környéken tereplo-
vaglás. Gödöllő, Reptéri út, Both tanya. Érd: Kapronczai László 30/607-
3871
* Több éves tapasztalatra támaszkodva közép és emelt szintű érettsé-
gire való felkészítést vállalok történelemből, földrajzból és matem-
atikából. Érd: 20/482-9558
* ANGOLTANÁR kezdőtől a középfokú nyelvvizsgáig vállal tanítást,
valamint iskolásoknak korrepetálást. Tanítás egyénileg vagy kiscsoport-
ban hétköznap 9-16 óra között barátságos környezetben. Érd: 20/333-
2426
* TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdőknek és haladóknak. Érd: 20/544-
8021, Bálint Krisztina
* Angol és biológiai oktatást vállalok biológia szakos egyetemi hall-
gatóként, kanadai tapasztalattal. 800 Ft/60 perc. Tel: 20/569-1315
(Gödöllőn v. Pesten)
* LATINTANÍTÁST VÁLLALOK. Tel: 28/421-135

* TOP-TAN: Üres helyek középiskolásoknak: Angol középhaladó: hétfő:
15.00-16.30, haladó: 16.30-18.45, maximum 5 fővel. További informá-
ciók: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-
423-744, 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Felnőtteknek: Angol senior kezdő: szerda-péntek: 16.30-
18.00, középhaladó: hétfő-csütörtök 18.45-20.15, haladó hétfő,
csütörtök: 8.00-9.30-ig, beszédkészség-fejlesztő tanfolyam középfokon:
Péntek: 9.00-11.15-ig  . Érd: www.toptan.hu, info@toptan.hu, 28-423-
744, 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Ha nincs ideje arra, hogy ellenőrizze gyermeke tanulmányait,
mi megtesszük, sőt korrepetálást is kaphat matematika, fizika, kémia
tantárgyakból, s megtanítjuk a helyes tanulási módszerek elsajátítására
is 5-10 osztályos fiát és lányát. Érd: 28-423-744, 30-908-4130.
* Vállalom alsó tagozatos illetve 5-6. osztályos gyermeke matematika
korrepetálását! Tel.: 30 914-6182
* Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást vállalok.
Dyslexiások fejlesztésében is segíthetek. Tel.: (30) 489-4940

ADÁS ~ VÉTEL
* Eladó 6 személyes perui nemes fából készült faragott étkező-gar-
nitúra. Tel: 70/508-8727
* Két bőr ülőgarnitúra (fenyő, komód, polc, szekrény) eladó. Tel.:
70/395-4664.
* Jó minőségű, bontott gázkonvektorok, TŰZIFA és 2 db szen-
nyvízátemelő szivattyú tartállyal együtt eladó. Tel. 20/933-2081
* 4 éves, jó állapotban levő Whirlpool Talent mikro és hűtő (240 l-es) és
72 cm-es Sony Tv eladó. Érd: 30/9911-605 este
* Irhabundák eladók: 56-os férfi új és 56-os használt, 48-as női új és
36-os női használt irhabundák. Tel. 28/420-684
* Kifogástalan állapotban lévő szekrénysor, franciaágy 2 fotellel eladó.
Érd: 30/238-6533
* Kihúzható, ágyneműtartós ülőgarnitúra 2 fotellel eladó. Érd: 30/201-7329
* Eladó 2 db női kerékpár 25 E Ft-ért. Tel: 28/418-187
* Kétszemélyes, ágyneműtartós, kinyitható ágy és egyszemélyes ágy-
neműtartós kanapé eladó, jó állapotúak. Szállításban segítek. Ár: 8500
Ft. Tel: 30/325-1519
* 1 db TV, 1 hűtő, 1 gáztűzhely + palack, 2 kárpitozott szék, 2 fotel, 1
heverő, 2 asztal Tel: 70/503-5223
* Sürgősen eladó egy Whirlpool 1000 fordulatos mosógép és 2 db hev-
erő. Tel: 20/593-0218
* BONTOTT TETŐCSERÉP eladó. Érd: 28/412-149 délután
* Kéménybélés, saválló, rozsdamentes, 130-as, valamint használt,
kifogástalanul működő cirkogeizer kedvező áron eladó. Tel: 28/421-135
* Tüzifának alkalmas használt raklapok eladók. Tel:20/9354-687
* 3+2+1 ülőgarnitúra, szőnyegek, íróasztal, csillár eladó. 20/9455-583
* Fagerenda, vörösfenyő, bontott épület födémjéből, 5-6 m, 1000 Ft/m,
bontott tölgy parketta 1800 Ft/m2, radiátor 40 tagos 4 db 15 E. Tel:
20/251-2396
* Heverő eladó, 90×195cm, fehér-barna színű, ágyneműtartós. Iár:
5eFt. Tel.: 70/316-5381.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr. Tel.:
20/363-97-10.
* FORD Tranzit 9 személyes kisbusz friss vizsgával eladó. TRABANT
Kombi alkatrésznek, 10000Km-es gyári motorral, sok új alkatrésszel
olcsón eladó. MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész eladó.
Tel.: 1/409-0875, 30/941-3345.
* Argo TWIN-Cut Plus fűnyírótraktor tartozékokkal eladó (fűgyűjtő,
hótoló). Érd: 28/411-988 (18-20h között)

TÁRSKERESŐ
* „Éva társközvetítése!” Szeretettel várom minden korosztály érdek-
lődését, akik párkapcsolatra vágynak. Személyes találkozás mindenkivel.
Bizalom, diszkréció. Tel: 20/967-4009, 30/228-4096, 70/546-2484
* Hölgyeim! István (168/78-46éves) Isaszegről ily módon keresi
társnőjét… Tel: 28/496-093 18 óra után

MÉZ
* Vásároljon HAMISÍTATLAN magyar mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, selyemfű méz, akác-hársméz 1050 Ft/kg + üveg. Napraforgó,
repceméz 850 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó György méhészmester. Gödöllő, Lovas u. 3.
Tel.:28/417-913
* Mézakció Gödöllőn! Export minőségű akácméz 850 Ft/kg, vegyes 600
Ft/kg, hárs-, selyemfű méz 700 Ft/kg áron. 3, 15 kg-os kiszerelésben
eladó. Tel.: 28/511-736.
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A megyei I. osztály 9. fordulójá-
ban hazai pályán fogadta a Gö-
döllői SK a Hévízgyörk gárdáját
és ért el gól nélküli döntetlent,
míg az ifisták 1–0-s vereséget
szenvedtek az U19-es bajnokság
rangadóján (a forduló előtt mind-
két csapatnak 21 pontja volt és a
mienk mögött a hévízgyörki fia-
talok álltak a 2. helyen).

Az utóbbi hetek lélektelen játékát feled-
tetve most sokkal jobban akarta a győ-
zelmet városunk felnőtt labdarúgó
együttese, de a 30. perc környékén még-
is kétségessé vált az addig simának tűnő
találkozó, ugyanis Paragi Péter rekla-
málás miatt a kiállítás sorsára jutott.
Nagy Dániel edző rendezte a sorokat és
annak ellenére, hogy több mint 60 per-
cig emberhátrányban játszott a GSK,
közelebb állt a győzelemhez, mint ellen-
fele. A második játékrészben többnyire
mezőnyjáték folyt a pályán, de a mieink
sokkal veszélyesebben játszottak és ez
egy jogosan megítélt 11-est eredménye-

zett, amit Hegedűs Csaba harcolt ki a
75. perc környékén. A tipikus egy gólos
találkozó meccslabdáját sajnos nem si-
került gólra váltani, ugyanis Tóth László
elvégzett büntetője a kapu fölé szállt, így
maradt a 0–0. A 80. percben aztán a já-
tékvezető-asszisztens jelzett lest a mie-
ink gólt érő akciója után, tévesen. A
GSK a játék képe alapján megérdemelte
volna a hőn áhított első győzelmet, de ez
továbbra is várat magára, így 9. fordulót
követően még mindig a 16., utolsó he-
lyen áll a csapat az azonos pontszámmal
(4 ponttal) előttük álló Nagykáta és
Dömsöd mögött.

Az ifisták egy remek ellenfél ellen
próbálták megőrizni első helyüket, si-
kertelenül, ugyanis a mindvégig fegyel-
mezetten és remekül kontrázó györki 
fiatalok egy szerencsés góllal elvitték
mindhárom pontot, ezzel helyet is cse-
rélt a két társaság a tabella első helyén és
a mieink vereségükkel lecsúsztak a 3.
pozícióba.
A következő, 10. játéknapon Őrbottyán-
ban vendégszerepel a Gödöllő. A mér-
kőzés október 21-én lesz. Kezdés:
14.30-kor (ifi:12.30).
Pest megyei I. osztály, 9. forduló
Gödöllői SK – Hévízgyörk 0–0
Ifi: Gödöllői SK – Hévízgyörk 0–1

Megyei tartalék bajnokság –
Döntetlen Kistarcsán

A GSK II. Kistarcsán vendégszerepelt
és ért el a hazaiak félidei egygólos veze-
tése után 2–2-es döntetlent, ezzel tovább-
ra is a 4. helyen áll a 7 csapatos bajnokság
északi csoportjában.

7. forduló: Kistarcsa II. – Gödöllői SK
II. 2–2 (1–0). Gólok: Orbán Cs., Petró P.

További gödöllői eredmények: 
Körzeti bajnokság, 8. forduló: Csomád
– GEAC 4–1
Öregfiúk bajnokság: 5. forduló: Gö-
döllő LK – Mogyoród 11–0; Gödöllő
BF. Vill – GEAC 1–3; 6. forduló: G. BF.
Vill – Pécel 4–0; GEAC – GLK 1–4; 7.
forduló: Kerepes – GEAC 4–4; GLK –
Erdőkertes 7 –0; Isaszeg – G. BF. Vill 1
–0; 8. forduló: Aszód – GLK 1–2; G.
BF. Vill – Bag 0–4; GEAC – Tura 10–1;
9. forduló: GLK – G. BF. Vill 3–1; Kis-
tarcsa – GEAC 2–5; 10. forduló: Isaszeg
– GLK 0–1; G. BF. Vill – Kistarcsa 5–2;
GEAC – Hévízgyörk 6–2; 11. forduló:
Tura – G. BF. Vill 0–1; GLK – Bag 1–1;
Szada – GEAC 2–5; 12. forduló: GLK –
Pécel 7–1; G. BF. Vill – Kistarcsa 1–1;
GEAC – Vácszentlászló 2–5.
Gödöllői I-III. osztály, serdülő bajnok-
ság: Gödöllő – Isaszeg 11–2; Iklad –
Gödöllő 2–3; Gödöllő – Vácszentlászló
10–0; Gödöllő – Hévízgyörk 2–3; Dány
– Gödöllő 0–10; Gödöllő – Bag 3–0.  -ll-

Ha még nem jelentkeztél, még 
jelentkezhetsz!

Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club
Vívószakosztálya 9-12 éves 

fiúk és lányok részére

VÍVÁSOKTATÁST
tart 

Jelentkezés: kedden és
csütörtökön 17.30-kor a Premont-

rei Szent Norbert Gimnázium 
tornatermében.

Érdeklődni: vivas@szie.hu 
vagy 06/20-204-1983

Gémesi Csaba, GEAC Vívószakosztály
nevében

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Nem büntett a Gödöllő

FELHÍVÁS

4+1-es teremlabdarúgó
bajnokság indul novem-
bertől, szombati játék-
napokkal Isaszegen 

Nevezési határidő:
október 31., szerda 

Bővebb információ és nevezés:
Tokai Norbert, 06/70-28-30-588

Nagy sikert aratott az idén XIII. al-
kalommal megrendezett Mini-
maraton, amit az egyetem terü-
letén rendeztek meg október 7-
én. A 7 korcsoportban (fiú és lány
külön) megrendezett 1-3 kilomé-
teres futótávon összesen 833-an
vettek részt gödöllői és Pest me-
gyei iskolákból, valamint a városi
óvodákból.

A Manó Maratonon,
amelyet az óvodások
részére rendeztek
meg, 55-en álltak rajt-
hoz, ahol a leggyor-
sabban Megyeri Bene-
dek szedte a lábait
(Egyetemi óvoda), így
természetesen meg-
nyerte a versenyt. Eb-
ben a korcsoportban a
szintén egyetemi ovis Csorba Bence lett
a 2., míg a dobogó 3. fokára Csizmeg
Anna (Ganz óvoda) álhatott fel.

Az általános iskolásoknál hat korcso-
portban (minden korosztályban külön a
fiúk és a lányok), 21 iskolából (ebből 8
gödöllői) összesen 778-an álltak rajthoz.
Az 1998-as és annál fiatalabbak között,
akik 1 kilométert teljesítettek a lányok-
nál a Hajós Alfréd iskola tanulója, Ko-
vács Emma lett az első, megelőzve Mis-
kolczi Zsófiát (Piramis SE Szentendre)
és Szmrtyka Júliát (Hajós). A fiúknál Pá-
pai Benedek (Szent Imre), Koltai Ben-
jamin, Brinza Botond (mindkettő Bu-
daörs) volt a sorrend a dobogón. Az egy
évvel idősebbeknél már 2 kilométer volt
a táv. Itt a fiúknál Kapitány Erik (Ikarus)
végzett az élen, Nagy Barnabás (Dam-
janich J.) és Sipos Gergő Zoltán (Pre-
montrei) előtt. A lányoknál Fuchs Dóra
(Bp. IV. ker), Frost Laura (Budaörs),
Győri Sára (Damjanich) volt a befutó az
első három helyen.

Az 1996-os korcsoportban szintén
kettő kilométert teljesítettek a verseny-
zők. A lányok közül Jászai Vanda (Ha-
jós) bizonyult legyőzhetetlennek, meg-
előzve Nagy Imolát (Petőfi) és Ambru-

sics Alizt (Isaszeg). A fiúknál Palánkai
Máté (Hajós) volt a legjobb gödöllői, aki
a 4. lett. Az 1995-nél lány kategóriában
Hargitai Henrietta, Fusch Renáta
(mindkettő Villám SC), Kiss Tünde
(Erkel) befutó volt. Ugyanebben a kor-
csoportban a fiúk már 3 km-ert telje-
sítettek. Az első helyen Pápai Márton
(Premontrei) ért célba, megelőzve

Pap Dávidot (Villám SC) és Kiss
Bálintot (Ikarus). A 94-es lányoknál
Zsíros Zsanett (Szent Imre) lett a leg-
jobb 4. helyével a gödöllőiek közül,
míg a fiúknál Győri Barnabás (Lí-
ceum), Háló Buda (Erkel), Pitlik Má-
tyás (Premontrei) befutót könyvelhet-
tek el a szervezők. Az utolsó korcso-
port az 1992-93-as korosztály volt. Itt
a legjobban a 7. helyen célba érő
Hentz Zsuzsanna (Hajós) szerepelt a
lányoknál, míg a fiúknál Tóth Rudolf
(Budaörs) mögött két gödöllői, Pápai
Gergely (Premontrei) és Halcsik Tamás
(Erkel) bizonyult a leggyorsabbnak.

Az iskolák közül a létszámarányt
tekintve (összesítve hány induló volt
százalékosan) az Erkel iskolából vet-
tek részt a legtöbben, itt 41,74 %-os
volt az arány (331 fő), míg a Premont-
rei lett a 2. (86 fő: 40,38 %) és a Hajós
végzett a 3. helyen (113 fő: 21,24 %).
A képzeletbeli éremtáblázaton a gö-
döllői iskolák közötti összevetésben a
dobogó sorrendje: 1. hely: Premontrei
(egy első, egy 2. és kettő 3. helyet sze-
rezve); 2. hely: Hajós (kettő arany, egy
bronz), 3. hely: Erkel (1 ezüst, 2
bronzérem). -tt-

Az elmúlt héten kettő mérkő-
zést játszott a Közép-európai
Ligában szereplő TEVA-GRC
csapata a nemzetközi poron-
don, előbb a szlovén bajnok
HIT Nova Gorica ellen hazai pá-
lyán, majd az osztrák aranyér-
mes Post Schwechat otthoná-
ban. Sajnos mindkét találko-
zóját egyaránt 3–1 arányban el-
veszítette a Hollósy gárda, ezzel
jelenleg negyedik a csapat.

Október 10-én, a szlovén bajnok Go-
rica elleni találkozó remekül indult a
mieinknek. Összeszedett és jó játék-
kal megérdemelten nyertük az első
szettet és a másodikban is a lányok
kezében volt az újabb bravúrpont, de
23–21-es vezetésről elbukták ezt a
partit, így egalizált a kezdeti hibáikat
kijavító vendégcsapat. Innentől kezd-
ve nem volt ellenszere a Hollósy ha-
tosnak a remek egyéni produkciókat
bemutató, rendkívül jól adogató és re-
mek ütőerővel rendelkező, láthatóan
rutinosabb ellenfelükkel szemben, így
elmaradt a bravúr és végül 3–1 arány-
ban alulmaradt a TEVA-GRC.

Az osztrák bajnokság aranyérmese,
a Bajnokok Ligája résztvevő Post
Schwechat elleni derbire az esélytele-
nek nyugalmával utazhatott a TEVA
gárda három nappal később. A szár-
mazást tekintve osztrák játékost nél-
külöző, a mezőny egyik legerősebb
együttese ellen felszabadultan játszot-
tak a lányok. A meccsen remekül tel-
jesítő Karolina Bednarova és Bajári-

né Pesti Anikó (egyaránt 14 pontot
termeltek a találkozón) vezérletével a
vendéglátók meglepetésére hozni tud-
ták a mieink a fordulatokban bővel-
kedő első szettet. A folytatásra hely-
reálltak az előzetesen megjósolt erő-
viszonyok és simán otthon tartották a
„sógornők” a kettő pontot. Összes-
ségében remekül helyt állt a Gödöllő
bombaerős ellenfele otthonában.

Hollósy László: –Azért indultunk
ebben a sorozatban, hogy ilyen remek
ellenfelek ellen játszhassunk, és rutint
szerezhessünk. Ez az év úgy gondo-
lom a tanulópénz megfizetésének éve
lesz. 

A szlovének ellen bosszantó hibá-
kat követtünk el és egy nyerhető
meccset veszítettünk el, míg az oszt-
rák bajnokról tudtuk, hogy klasszi-
sokkal jobb csapat, de nagyon hasz-
nos volt szakmailag ez a találkozó is,
de ez a továbbiakra is igaz lesz.

A TEVA-GRC jelenleg a 4. helyen
áll a kilenccsapatos kiírásban, míg a
másik magyar résztvevő, a Nyíregy-
háza a 2. helyet foglalja el.
Következő mérkőzés: TEVA-Gödöl-
lői RC - Sparkasse Klagenfurt (oszt-
rák) október 22., hétfő 16 óra - Egye-
temi sportcsarnok

Közép-európai Liga, 3. forduló
TEVA-Gödöllői RC - HIT Nova Gori-
ca (szlovén) 1-3 (20, -26, -21, -16)
Közép-európai Liga, 4. forduló
Post Schwechat (osztrák) - TEVA-
Gödöllői RC 3–1 (-25, 13, 15, 18)
A 3. forduló másik, magyar érde-
keltségű mérkőzésén:
Betonút-NRK Nyíregyháza – Nova
KBM Branik Maribor (szlovén) 3–1;
A 13. fordulóból előrehozott mér-
kőzésen: Betonút-NRK Nyíregyháza
– HIT Nova Gorica (szlovén)  3:2.

-tl-

Sikeresen zárult a hétvége a gö-
döllői vívóknál. Ezt bizonyítja,
hogy a hétvégi lengyelországi
kard junior Vk-án Benkó Réka a
3. és Gémesi Bence a 8. helyet sz-
erezték meg. A kadet nemzetkö-
zi versenyt illetően is dobogós
helyezésekről számolhatnak be
a gödöllőiek. Zorkóczy Zoltán a
tőrözőknél 3., a kardozóknál pe-
dig Varga Eszter a 2. és Valkai Fe-
renc szintén a 3. helyen végez-
tek.

Az Sosnowiecben (Lengyelország) ren-
dezett kard junior Világkupán 15 ország
vívói léptek pástra. Benkó Réka, a
GEAC 19 éves vívónője, mindvégig jó
formában vívott és először egy német,
majd egy ukrán vívót vert meg, a nyolc-
ba jutásért, pedig egy francia vívót bú-
csúztatott. Következhetett az elődöntő,
ahol egy olasz vívónál bizonyult jobb-
nak, de a döntőbe jutásért a lengyel Ko-
zaczuk ellen alul maradt, így Réka vé-
gül bronzérmet szerzett. Edzője: Subert
László. 

A férfiaknál, 112 induló közül, Gáll
Csaba gödöllői vívónk a legjobb 32 kö-
zött búcsúzott a versenytől, míg Gémesi

Bence a 8. helyen végzett. A 18 éves
Bence a döntőig szoros asszókkal jutott
el. A 8-ba jutásért is egy tussal bizonyult
jobbnak az olasz Navarria ellen. A ver-
senyen mindkét gödöllői vívónkat, az
újdonsült 17 éves felnőtt csapatvilágba-
jnok, Szilágyi Áron búcsúztatta. Áron, a
Vasas vívója, végül a 3. lett. 

Az Angyalföld Kupán, ami a kadet
korosztálynak volt nemzetközi verse-
nye, a tőr fegyvernemben népesebb me-
zőny gyűlt össze, mint a kardozóknál. A
fiúknál 10 országból 107-en indultak a
versenyen. A GEAC versenyzőiből
Zorkóczy Zoltán szerepelt a legered-
ményesebben a tőrözőknél, aki a do-
bogó harmadik fokára állhatott fel.
Zorkóczy Zoltán a 8-ba jutásért Stei-
ner Dániel gödöllői versenyzőt verte,
a 4-ért pedig a zalaegerszegi Hárit. A
döntőbe jutásért a későbbi győztestől
kapott ki. Steiner a 9. helyen végzett,
akárcsak a lányoknál a még csak 15
éves Varga Zsuzsanna. Edzőjük: Fe-
kete Gábor.

A kardozóknál Varga Eszter, 28 fős
mezőnyből a 2. helyen, míg Valkai
Ferenc, 42 indulóból a 3. helyen
végzett az Angyalföld Kupán.

Zsőzső

Röplabda – Közép-európai Liga

A tanulópénzt fizetik a „Hollósy lányok”
Atlétika – Gödöllői sikerek a Minimaratonon

Több mint 800 induló

Vívás – Junior világkupa és kadet verseny

Benkó Réka bronzérmes
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Beküldési határidő:
október 25.

A helyes megfejtést beküldők
között belépőjegyeket sorsolunk
ki Demjén Ferenc november
17-ei, gödöllői koncertjére.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát
nyerte: Kasperné Szél Zsuzsan-
na, Fácán sor 23., Fürjes Kál-
mán, Kaffka M. u. 3.
A Trafo Club belépőjét nyer-
te: Virtala Laura, Perczel M. u.
71/F, Selmeci Zsolt, Szabadság
út 101/c.
A besnyői Gazdaáruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Botlik Györgyné, Arany
J. u. 14/a., Manczúr Béláné, Ka-
zinczy F. u. 11.

Recept

CHILI CON CARNE

Hozzávalók: 30 dkg szá-
razbab, 40 dkg marha-
hús, 20 dkg darált mar-
hahús, 50 dkg zúzott pa-
radicsom, 10 dkg szalon-
na, 2 evőkanál olaj, 2 dl
sör, 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, fél-félcsokor
petrezselyem- és zellerlevél, 1-1 kávéskanál őrölt korian-
der és kömény, pirospaprika és cayenne bors.
A körethez: 25 dkg rizs, 20 dkg sárgarépa, 2 evőkanál olaj,
1 citrom leve, 1 gerezd fokhagyma, 3 avokádó, 2 evőkanál
őrölt koriandermag, őrölt bors, só.
Elkészítés: A babot 12 órára beáztatjuk. A vizet leöntjük
róla, a zöldfűszerekkel együtt lábasba tesszük, és kétsze-
res mennyiségű vízzel felöntjük. Lefedve, kis lángon 75
percig főzzük. A felkockázott szalonnát megpirítjuk, majd
kivesszük. A zsiradékban aranyszínűre sütjük a húst, ezt is
kivesszük, majd a darált húst pirítjuk meg a helyén. A hú-
sokat melegen tartjuk. 2 evőkanál olajban megfuttatjuk a
hagymát, beletesszük a húsokat, a zúzott paradicsomot a
levével együtt, beleöntjük a sört, hozzáadjuk a zúzott fok-
hagymát, a fűszereket, és sóva-borssal ízesítjük. Lefedve
30 percig kis lángon főzzük. A kész babot lecsöpögtetjük,
és a húshoz keverjük. Lefedve 20 percig főzzük. A rizst sós
vízben megfőzzük, a répákat megtisztítjuk, és felkarikáz-
zuk, gőzben megpároljuk, és serpenyőbe tesszük az olajjal,
majd korianderrel, pirospaprikával, sóval, borssal fűszerez-
zük. Az avokádókat meghámozzuk, kettévágjuk, kimagoz-
zuk, húsukat a zúzott fokhagymával és a citromlével sima
krémmé turmixoljuk, majd borssal ízesítjük. A chili con car-
nét forrón tálaljuk, a koriandert a tetejére szórjuk, külön
kínáljuk hozzá a rizst és a répát.


