
A költő úgy fogalmazna: Sír az ég
is – mondta Gémesi György polgár-
mester ünnepi beszédében, mely-
ben felelevenítette az elmúlt 17 év
gödöllői, méltóságteljes megem-
lékezéseit: a Pesti Rudolf javasla-
tára történt fenyőfaültetést, az em-
léktáblaavatást, valamint a kopja-
faállítást.

Visszatekintve az elmúlt évek
ünnepeire, Gödöllő polgármestere
úgy fogalmazott, szomorú, hogy az
a folyamat, aminek eredményeként
az ország méltósággal tudott ünne-
pelni, a múlt évben sok helyen
megszakadt. A nemzeti ünnepen, a
forradalom 50. évfordulóján becső-
dölt az újkori demokrácia.

A nemzet ünnepén pedig 1956
szellemiségének folytatása mellett
kell letennünk a voksot. A jövőt az

összefogásban, az
építkezésben, a
nemzetközi ver-
senyben való helyt-
állásban, a követ-
kező generációk fel-
készítésében kell
keresni, minden más
tévútra viszi a nem-
zetet. Csak úgy ma-
radhatunk hívek
Magyarországhoz,
ha soha és sehol el
nem áruljuk, amiért
a magyar harcosok
életüket adták, és
soha, sehol, még
közvetve sem iga-
zoljuk a gyilkosokat
– idézte Albert Ca-
mus Nobel-díjas
francia író szavait
Gémesi György.

A beszédet köve-
tően a Fiatal Művé-
szek Egyesülete
emlékezett az öt-
venegy évvel ez-
előtti események-
re, akiknek előadásában új értelmet
kapott Radnóti Miklós Töredék cí-
mű verse. A megemlékezés záró-
akkordjaként az önkormányzat, a

városi intézmények, a politikai pár-
tok és a civil szervezetek az emlék-
műnél elhelyezték a megemlékezés
koszorúit, majd a Dózsa György úti

temetőben az áldozatok, Kiss Antal
és Balázsovich András sírjainál
rótták le kegyeletüket.

(folytatás a 3. oldalon)

A nemzet céljait kell szem előtt tartani

56 üzenete: összefogás és építkezés
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Hagyományosan a Bezsilla-
villánál, az egykori rendőrség,
majd a forradalom idején
Nemzetőrség épületénél fel-
állított kopjafánál emlékeztek
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc gödöllői esemé-
nyeire. A szakadó eső ellené-
re megtelt az épület kertje,
ahol a koszorúzás végéig ki-
tartottak az ünneplők.

Képviselő-testületi hírek

Pályázatok
Hat pályázattal is foglalkozott ok-
tóber 18-i ülésén a városi képvi-
selő-testület. Elsőként Kovács
Balázsét nyilvánították nyertes-
nek a Petőfi Sándor Művelődési
Központ Kht. ügyvezető igazga-
tói megbízására, majd öt, külön-
böző témakörű pályázaton való
indulásról döntöttek.

Ezek jól tükrözik a városfejlesztési tö-
rekvések sokoldalúságát, és azt is, hogy
az önkormányzat tájékozott a kiírások-
ról. Útépítésekhez, a városi szennyvíz-
tisztítómű korszerűsítéséhez, jelzőlám-
pás kereszteződés kialakításához, köz-
épület akadálymentesítéshez és a tűzol-
tóság felszerelésének gyarapításához
igyekszik külső forrásokat gyűjteni egy-
milliárd forintot meghaladó értékben a
testület. Döntöttek a Városi Piac jövő
évi bérleti díjairól, a sporttámogatásokra
elkülönített összegek felosztásáról, és új
taxiállomás helyeket jelöltek ki. Gémesi
György polgármester bejelentette, bevá-
lasztották az Európai Unió Régiók Bi-
zottságába.

Mint ismeretes, Németh Kristóf le-
mondása óta Kovács Balázs irányítja a
Petőfi Sándor Művelődési Központ
Kht. munkáját. A képviselő-testület az
ügyvezető igazgatói megbízásra június-
ban pályázatot írt ki. A határidő lejártáig,
augusztus 30-ig erre hatan jelentkeztek.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
A pályázatok előzetes véleménye-

zésére megválasztott eseti bizottság
szeptember 25-i ülésén megismerte és
meghallgatta a pályázókat, Prokop
Gyulát, Retzler Pétert, dr. Soós Katal-
in Esztert, Cz. Tóth Jánost, Horváth
Zoltánt és Kovács Balázst. Ezután ki-
alakított álláspontjában a bizottság
egyhangúan Kovács Balázs pályáza-
tát ajánlotta a képviselő-testületnek
elfogadásra. Az előterjesztés szerint
„a bizottság valamennyi tagja értékel-
te és elismerte az alapos, átgondolt,
elemző pályamunkát. A pályázatban
érezhető az alapos helyismeret, érez-
hető a működés szerteágazó rendsze-
rének ismerete. Tapasztalati alapokra
építette fel reális fejlesztési tervét,
melyben több új elem is megtalálha-
tó. Szóbeli megnyilvánulásában –
több alkalommal is – érezhető volt a
széleskörű szakmai ismeret, az átfogó
felkészülés, az a felelősségvállalás,
mely a vezetői feladatok ellátásához
szükséges.”

Guba Lajos (Gödöllői Lokálpatrió-
ta Klub), a bíráló bizottság elnöke el-
mondta, a pályázatok versenyében
sok hasznos ötletet, figyelemre méltó
elképzelést ismertek meg. Reisz Mó-
nika (Fidesz) szerint csak szakirányú
felsőfokú végzettséggel rendelkező
személy pályázata lehet érvényes,
ezért módosító indítványában Cz.
Tóth János megbízására tett javasla-
tot, de ez csak három igen szavazatot
kapott. Gémesi György polgármester
kiigazította a képviselő által mondot-
takat: a szakirányú felsőfokú végzett-
ség csak intézményvezetői pályázat
esetében előírás, a művelődési köz-
pont pedig évek óta gazdasági társa-
sági formában működik. A képviselő-
testület 16 igen, 2 nem és 4 tartóz-
kodás szavazati aránnyal szava-
zott bizalmat Kovács Balázsnak,
aki 2007. november 1-jétől kezdő-
dően öt évre kap kinevezést. 

Visszafogott díjemelés a
Városi Piacon

A Gödöllői Piac Üzemeltető és
Szolgáltató Kft. javaslata szerint a
képviselő-testület meghatározta a
városi piacon jövő évtől alkalma-
zandó bérleti díjakat és a helypén-
zek összegét. A bérleti díjakból
származó bevételek fedezetet nyújta-
nak a működési költségekre és lehető-
vé teszik egy szerény mértékű nye-
reség elérését.

Az árusítóhelyek és üzletek bérleti
díjai átlagosan 3 százalékkal, a raktár-
helyiségeké átlagosan 10,9 százalék-
kal emelkednek. A piaccsarnok aszta-
lokra egyéves bérleti szerződés köt-
hető, a bérlet ára 80.000 forint + áfa.
A piac külső terén lévő őstermelői
asztalokra egy éves, vagy minimum
féléves bérleti szerződés köthető. Az

éves bérleti szerződés ára
a csarnoki asztalokéval
azonos, a féléves bérlet
40.000 forint + áfába ke-
rül. Az üresen maradt asz-

talokon és a piac külső terére kihe-
lyezhető mobil asztalokon a változat-
lanul 600 forintba kerülő napijegyért
lehet árusítani.

A piaci mélygarázs 100 forintos
óradíja és 400 forintos napidíja nem
változik. A heti bérlet nettó ára 4200
forintról 4500-ra, a havi bérleté
13.000-ről 15.000-re, a negyedéves
bérleté 30.000-ről 35.000-re, a fél-
éves bérleté 55.000-ről 60.000-re, az
éves bérleté 90.000-ről 95.000-re
emelkedik. Nem drágul az üzletbér-
lők 6000-be kerülő havibérlete sem.

Újabb útépítésekre pályázik
a város

Pályázatot nyújt be Gödöllő a Kö-
zép-Magyarországi Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett „Belte-
rületi utak fejlesztése” című felhívás-
ra a Tél utca, az Ősz utca, az Árpád
utca, a Bem utca, a Szabó Pál utca és
a Jászóvár utca állandó burkolattal
való ellátása céljából. A pályázaton
helyi önkormányzatok vehetnek
részt, a vissza nem térítendő támo-
gatás összege 50 és 500 millió forint
között lehet és az összes elszámolható
költség 70 százalékát teheti ki. Az út-
építések becsült költsége a hat utcá-
ban 476 millió forintra rúg, amiből
145 millió forint önrészt a város biz-
tosít, a kért támogatás mértéke várha-
tóan 331 millió forint lesz.

Jelzőlámpás csomópontterv
A közlekedést a 3-as számú főút és

a Besnyő utca csatlakozásánál segítő
jelzőlámpás csomópont kiépítésére a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központhoz nyújt be pályázatot az
önkormányzat. A Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium megbízásából

meghirdetett pályázat célja az orszá-
gos főutak átkelési szakaszainak biz-
tonságosabbá tétele.

A besnyői csomópont jelenlegi ál-
lapotában igen balesetveszélyes a
gyalogos és gépjárműforgalom szá-
mára is. A balra kikanyarodás csúcs-
időben szinte lehetetlen, sokan in-
kább jobbra kanyarodnak és a csomó-
ponttól távolabb fordulnak vissza,
hogy a városközpontba jussanak. A
jelzőlámpás csomópont kiépítésével e
gondok megoldódhatnak, biztonsá-

gossá válhat a kereszteződés. A beru-
házás becsült összköltsége: 21,4 mil-
lió forint, a képviselő-testület a beru-
házáshoz saját forrásként 6,4 millió
forintot biztosít.

Tisztább vizet a természetbe!
Ahogyan az országban, úgy Gödöl-

lőn is hatalmas infrastrukturális lema-
radást kellett behozni az 1990-es évek
elejétől napjainkig. A fejlesztésekről
persze mindig bebizonyosodik, hogy
sohasem mentesek az ellentmondá-
soktól. A végéről nézve sikertörténet
a szennyvízelvezetés csaknem teljes,
95 százalékos kiépítése és az is, hogy
a csatornára rákötött lakosok aránya
mintegy 90 százalék Gödöllőn. Csak-
hogy – és ez évek óta ismert a város-
ban – a szennyvíztisztító mű nem
mindenben teljesíti a vízminőség-vé-
delmi határértékeket (mivel azokra
nem is volt méretezve), ezért évente
bírságot kell fizetnie. 2001-től 2006-
ig 4, 14, 30, 12, 8 és egymillió forint-
ra rúgott a bírság összege. Ráadásul a
bíróság a telepet üzemeltető Duna
Menti Regionális Vízmű Zrt-t 2010.
december 31-étől eltiltotta a határér-
ték feletti szennyezőanyag kibocsá-
tástól.

Azzal mindenki egyetért, hogy a
szennyvíztisztító telep rekonstrukció-
ja elengedhetetlen. Azzal is, hogy erre
önerőből nem képes az önkormány-
zat. Meg kell várni, amíg ilyen célú
pályázat születik valahol. Nos, a vára-
kozás meghozta eredményét, miköz-
ben a felújítás tervezésének, előké-
szítésének ügye is előbbre jutott (még
az idén elkészül a korszerűsítés ki-
viteli terve), szeptemberében kiírták a
megfelelő pályázatot.

A képviselő-testület úgy döntött,
ezen is részt vesz. A szennyvíztelepi
rekonstrukció költsége megközelíti a
kétmilliárd forintot. A pályázat két-
fordulós. Az első fordulóban a pro-
jektek előkészítésére, a másodikban a

megvalósítására nyújtha-
tó támogatás. A második
fordulóban csak azok a
pályázatok kapnak támo-
gatást, amelyek az első
fordulóban pozitív elbí-
rálást kaptak.

Bátran tervez a
tűzoltóság

A városi tűzoltóságra
is ráfér a fejlesztés.
Egyébként biztosan nem
állított volna össze Med-

la Zoltán parancsnok egy mintegy
340 millió forint összegű pályázati
csomagot, amit – mint az összes ilyen
jellegű előterjesztést –, egyhangúlag
szavazott meg a képviselő-testület.
Részleteiben egy magasból (akár 42
méterből is) mentő gépjármű, egy
vízszállító gépjármű, egy gépjármű-
fecskendő továbbá nagy értékű tűzol-
tási és műszaki mentőfelszerelés, vé-
dőruházat, védőfelszerelés szerepel a
listán. Beszerzésükhöz az önkor-
mányzat 68 millió forint önrészt sza-
vazott meg a jövő évi költségvetés
terhére, és mintegy 272 millió forint
támogatásra nyújt be pályázatot. A ki-
író döntése decemberben várható.

Sportversenyek támogatása
Az idén elfogadott városi sportkon-

cepció irányelveinek és céljainak
megvalósítására 2007-ben 40 millió
forint áll rendelkezésre. Ebből egy-
millió forintot az országos és nem-
zetközi jelentőségű sportrendezvé-
nyek Gödöllőn való megrendezésé-
nek támogatására különített el a kép-
viselő-testület. Az október 18-i ülésen
ezt a keretet is felosztották. A GEAC
Vívószakosztály 255.000, a TEVA
GRC 245.000, a Grassalkovich SE
100.000, a Vuelta SE 100.000, a Gö-
döllői Sport Klub 250.000, a „Margi-

ta 344,2“ Turisztikai és Sport Egye-
sület 50 ezer forintot kapott, mely
összegeket a számlával igazolt költ-
ségek alapján utalja át a város.

Megfelezett keret
Még nagyobb aktivitást vár az ön-

kormányzat az iskoláktól a gyerme-
kek tanórák kívüli sportolásának szer-
vezésében. Ezért az idei keretnek
csak a felét, 2 millió 250 ezer forintot
osztotta szét a képviselő-testület hat
intézmény között a beadott pályáza-
tok alapján. A megmaradó rész fel-
használásáról újabb értékelés alapján
jövőre döntenek, mint azt a városi
sportkoncepcióban is megfogalmaz-
ták, az önkormányzat az egészség-
megőrzés érdekében, hosszú távon a
gyermek és ifjúsági sportot kívánja a
sporttevékenységek középpontjába
helyezni.

Bérlakások: jöhet a sorsolás
A képviselő-testület júniusban pá-

lyázat kiírását rendelte el 4 darab 1+2
fél szobás, továbbá 2 darab 2 szobás
Deák Ferenc téri, önkormányzati tu-
lajdonú lakás bérbeadására. Határidő-
ig 37 pályázat érkezett be, melyből 27
érvényes, 10 érvénytelen. 20 pályázat
a 2 szobás lakások bérbevételére szü-
letett, melyből 14 pályázót a fizető-
képes, hatot a nem fizetőképes kate-
góriába soroltak be. Az 1+2 fél szobás
lakásokra 10 pályázat készült, 5-5 pá-
lyázatot soroltak a fizetőképes és a
nem fizetőképes pályázók közé. Egy
pályázó kizárólag a Deák Ferenc tér
1. I/5., vagy a Deák Ferenc tér II/6.
számú, 1 + két fél szobás lakásra
nyújtotta be pályázatát. A család jö-
vedelme alapján a pályázat a fizető-
képes kategóriába sorolható.

A képviselő-testület a gazdasági bi-
zottság javaslata alapján sorsoláson
történő részvétel nélkül odaítélte az
egyetlen 3 kiskorú gyermekkel pályá-
zó, a pályázati feltételeknek maradék-
talanul megfelelő házaspárnak 1 da-
rab 1+2 fél szobás bérlakás 5 évre
szóló bérleti jogát. A három gyerme-
kes családnak bérbe adandó lakást
sorsolás útján kell kiválasztani.

A képviselő-testület a fennmaradó
öt darab, üres Deák Ferenc téri lakás
bérlőinek kiválasztására nyilvános
sorsolás tartását rendelte el. A jelen-

leg is Deák Ferenc téri bérlakást bérlő
pályázók a sorsolási körbe nem kerül-
hetnek be.

Üzletközpont pengeélen
Széles körű szolgáltatásokat kí-

nálna a lakosságnak a Köztársaság
úton felépült üzletközpont, egy
olyan ellátatlan területen, ahonnan
csak sorompókon át lehet a belvárosi
üzletekbe jutni. Ámde késik az át-
adása – mondta az egyebek napiren-
di pontban megszólaló Körösfői
László, majd így folytatta: „Azt is tu-
dom, miért. Jogosnak vélt sérelmeik
miatt, kihasználva minden törvényes
lehetőséget, 12 ház lakója akadá-
lyozza a nyitást. De meddig tehetik
ezt? A környéken élő többi ember
számára kedvező lenne, ha működne
már az üzletközpont.“

Volt már ilyen eset, a Tesco építési
engedélyének kiadási folyamata is
csúszott – kezdte válaszát Gémesi
György: „Szeretnénk, ha a rendezési
terv szándékai szerint megvalósult,
az ellátást szolgáló beruházás mi-
előbb fogadná a vásárlókat. A jogsza-
bályokat azonban ebben az esetben is
mindenkinek be kell tartania. A köz-
igazgatási eljárásról szóló törvény a
korábbinál nagyobb beleszólást ad az
érintett lakosságnak, magam is közel
száz aláírással ellátott levelet kap-
tam. A lakosság által választott tiszt-
viselőként meg kell értenünk a lakos-
ság aggályait, problémáit. Ők élnek
ott, ők találják szembe magukat kü-
lönféle nehézségekkel. A jogszabá-
lyok a beruházónak is előírnak kö-
telezettségeket, ugyanakkor jogokat,
garanciákat is adnak számára. Egy-
szóval senkinek sem lehet se több, se
kevesebb joga és kötelezettsége
ebben az ügyben sem, mint amit a
jogszabályok tartalmaznak. Nagy ér-
tékű fejlesztés történik, jelentős mé-
retű városrész gazdagodik korszerű
bevásárlóközponttal. Emellett a be-
ruházó elfogadta, hogy egy játszótér
építésével járuljon hozzá a város fej-
lődéséhez. Mivel a beruházók most
már a létesítmény minden belső mű-
szaki problémáját megoldották, a
hatóság kiadta az ideiglenes haszná-
latbavételi engedély. Ez ellen 15 na-
pon belül fellebbezéssel lehet élni.“

(l.t.)

Képviselő-testületi hírek

Pályázatok
Gödöllő és kör-
nyéke számos is-
kolájából érkeztek
pedagógusok októ-
ber 19-én délután
az Erkel Ferenc
Általános Iskolá-
ba, ahol az intéz-
mény által elnyert,
európai uniós tá-
mogatásból meg-
valósított „Kom-
petenciaalapú ok-
tatás a gödöllői Er-
kel Ferenc Általá-
nos Iskolában” cí-
mű projekt eredményeit bemutató
konferenciát tartották. A Nemzeti
Fejlesztési Terv Humán Erőforrás-
fejlesztési Operatív Programja ke-
retében az iskola mintegy 18 millió
forintot nyert pedagógusok tovább-
képzésére, a tanítási módszerek
fejlesztésére és taneszközök beszer-
zésére. 

A projektet Nagyné Kovács Júlia
igazgatóhelyettes mutatta be, majd
Szabó Krisztina projektvezető és Kuf-
fersteinné Pál Katalin avatta be a
résztvevőket a két éves folyamat ku-
lisszatitkaiba. A rendezvény a szak-
mai területek bemutatásával, a taní-

tási segédletek megtekintésével és
gyakorlati bemutatóval folytatódott.

A kompetenciaalapú oktatás célja
az, hogy a gyermekek a mindennapi
életben hasznosítható tudással ren-
delkezzenek, kompetenciaalapú fej-
lesztésen pedig a készségek, képes-
ségek fejlesztését, az alkalmazás-
képes tudást középpontba helyező
oktatást értik.

Az iskola e program keretében az
elsajátított új ismeretek mellett öt-öt
projektorral, laptoppal, digitális táb-
lával és hat multimédiás számító-
géppel gazdagodott.

df

Fejlődő oktatási intézmények

Konferencia az Erkelben

Egy mondatban
Költségelvű lakbér fizetése mellett, pályázati
úton adja bérbe az önkormányzat a Kazinczy
krt. 9. IV/16. szám alatti 60, és a Szt. János
utca 19. II/18. szám alatti 50 négyzetméteres,
komfortos lakásokat. 

*
Egy Zombor utcai önkormányzati tulajdonú bér-
lakást kínál fel a képviselő-testület átmeneti
jelleggel történő bérbevételre Mihály István
rendőrezredes, a városi kapitányság vezetője
részére. 

*
Hozzájárult a testület ahhoz, hogy a hogy a Gö-
döllői Ipari Park Zrt. megindítsa a tulajdonában
lévő, gödöllői 082/17 helyrajzi számú külte-

rületi földrészletet ingatlan belterületbe voná-
sának engedélyezési eljárását az illetékes föld-
hivatalnál; s meghatározott feltételekkel és kö-
telezettségek előírásával belterületbe vonja a
kérelmezett földrészletet.

*
A testület a Gödöllői Ipari Park területén kiala-
kított közterületeket Pattantyús Ábrahám kör-
útnak, Csonka János utcának, Kühne Ede utcá-
nak s Bláthy Ottó utcának nevezte el; a Marika-
telepi részen eddig névtelen utcák a Borbolya, a
Csillagfürt és a Pitypang nevet kapták.

*
Használhatja a város nevét és címerét a kézilab-
dasportot felkaroló Gödöllői Sport Egyesület;
erre vonatkozó kérésével Pintér Zoltán alpolgár-
mester az egyesület elnökeként fordult a kép-
viselő-testülethez.

A Szabadság út és a Besnyő utca találkozása
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Jótékonysági koncertet adott ok-
tóber 14-én a Frédéric Chopin Ze-
neiskolában Ránki Dezső. Az
ingyenes hangversenyen adomá-
nyokat gyűjtöttek, melyeket az in-
tézmény nemrégiben vásárolt zon-
gorájára fordítottak. A múlt héten
keresztény fiatalok élelmiszergyűj-
tő akciót szerveztek az élelmezési
világnapon, számítva a jószán-dékú
adakozókra.
– Ön adakozott már valamilyen  jó-
tékony célra?

„…Konkrétan meghatározott célra,
olyan esetekben, amikor tudom, hová
kerül a pénz, szívesen adok, és adtam
nem egyszer. De előtte mindig megné-
zem, ki a szervező és mire fordítják az
adományokat...“ 

Takács P.

„Sajnos, nem tehetjük meg, hogy pénz-
adományokkal segítsünk bárkit is, de
szeretném azt hinni, hogy a saját le-
hetőségeinkkel segíteni tudunk má-
soknak. Férjem is, én is több éve rend-
szeres véradók vagyunk, s ha kell,
örömmel veszünk részt a civil szerve-
zetek megmozdulásain…“ 

Kocsisné

„…Szívesen adok pénzt gyermekekkel
és idősekkel foglalkozó alapítványok-
nak, egyesületeknek, de csak olyan-
nak, amit le is tudok ellenőrizni. Azt
nem szeretem, amikor például kará-
csony környékén leszólítanak az ut-
cán azzal az indokkal, hogy ennek
vagy annak a szervezetnek gyűjtenek.
Ezeket mindig elküldöm, és hadd le-
gyek őszinte, sokszor nem éppen fino-
man. Egyrészt nem hiszem el, hogy
oda megy a pénz, ahová kérik, más-
részt rendkívül izléstelennek tartom
ezt a módszert…” 

S. Károly

„…Adakozni sokféleképpen lehet.
Nem mindenki teheti meg, hogy pénzt
adjon, így én sem. De a gyermekeim
kinőtt, jó állapotú ruháit szívesen
adom oda ajándékba olyanoknak,
akik rászorulnak. Tudom milyen az,
ha valakinek kevés a pénze, én is vol-
tam ilyen helyzetben. Sokszor mond-
ták már, amikor ajándék lett a már
használaton kívüli babakocsi, meg a
kinőtt kiságy, hogy mennyit kérhetnék
érte, de én csak így tudok segíteni. Ezt
pedig örömmel teszem…” 

P. Lászlóné

A hét kérdése: 
– Ön kinek állítana emlékmű-
vet Gödöllőn?

A hét kérdése

A Gödöllői Szolgálat
ügyfélszolgálati irodájának

(Kossuth Lajos u. 1.)
ünnepi nyitva tartása:

Október 27. (szombat):
ZÁRVA

Október 30. (kedd):
8.30–12.30

November 1-2.
(csütörtök-péntek):

ZÁRVA

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!

Sajnos egyre kevesebb az olyan
személy, aki hiteles beszámoló-
val szolgálhat arról, mi és hogyan
történt 1956-ban a forradalom
napjaiban. Pesti Rudolf sincs már
közöttünk, hangját azonban
megőrizte a magnószalag. Hrus-
tinszki Tiborral készült beszélge-
tésében így elevenítette fel az 
eseményeket.

„...1956 október 24-ének reggelén fél
hét körül keltem. A rádió mindig be volt
kapcsolva, s komolyzene volt, ami meg-
lepett. Hosszú időn keresztül nem mon-
dott még pontos időt sem. S amikor
megszólalt, egy női hang a következőt
mondta: A rádió épületét kisebb fegy-
veres huligánokból álló csoport megtá-
madta, ennek felszámolása folyamatban
van, s amíg ez megtörténik, addig ko-
molyzenét sugároznak. Így indultam el
a Ganz Árammérő gyárba, ahol  dolgoz-
tam. A budapestiek, zömében nem jöt-
tek ki, illetve nagyon kevesen, mert a
HÉV is összevissza kezdett járni. Sem a
vállalat igazgatója, sem a főmérnök,
sem a vezető beosztású emberek Buda-
pestről nem érkeztek meg. 24-én min-
denki azzal foglalkozott, hogy mi törté-
nik Pesten, mert akkor már híre jött,
mert hozták a budapestiek, akik a HÉV-
vel ha késve is megérkeztek, hogy Pes-
ten harcok vannak, a rádió körül lövé-
seket hallani, oda tódul a nép. 

Mindenkit felbőszített Gerő Ernő
beszéde, amelyben csőcseléknek ne-
vezte a tiltakozókat, akik szerették volna
a 12 pontot a rádiónál felolvasni. Így telt
el 24-ike. Huszonötödikén szintén be-
mentünk, de munka akkor már nemigen
folyt… Fel lettek szólítva hangosbeszé-
lőn a vállalat dolgozói, hogy aki egyetért
a csillag levételével, azok menjenek ki
az udvarra. Ha jól emlékszem, Biba Jó-
zsef nevű párttitkár volt, aki ezt be-
mondta. Két csillag volt, egyik a kapu-
val szembeni homlokzaton, a másik a
főbejáratnál,  annyira erősen oda volt
erősítve, hogy ezt csak vágószerszám-
mal lehetett levenni, és azután kötéllel
lehúztuk. Ez azért is óriási élmény volt,
mert hosszú ideig nem lehetett énekelni
a himnuszt. Amikor a levétel megtörtént
és hullott le a csillag – el lehet képzelni
milyen robajjal hullott ez le – s az embe-
rek sírva énekelték a himnuszt. ...Egy
Varró nevezetű lakatos volt az egyik, aki
leszedte, még emlékszem, meg is lobog-
tatta kezében az égő vágópisztolyt, ami-

kor hullott lefelé. Ez  volt a főbejárat-
nál…Itt két vers hangozott el, egy Ra-
dics nevű férfi – már nem emlékszem
pontosan – Petőfit vagy József Attilát
szavalt, a másik pedig a Felszállott a
Páva volt, ezt a Földi Zita mondta el…

Amikor a munkástanács tagjait nyil-
vánosan megválasztották, akkor ők fel-
vonultak az igazgató tanácstermébe, és
ott megválasztották a munkástanács el-
nökét, és az elnökséget…

Az első feladatunk az volt, hogy a
gyárnak az őrségét meg kellett szervez-
ni. Először még nem volt fegyver, s utá-
na az aszódi laktanyából és a kistarcsai
rendőrlaktanyából hozták a fegyvereket.

A fegyveres gyárőrség minden tagja
kapott egy igazolványt. Ez úgy történt,
hogy akik hozták a fegyvert, azokkal
volt egy katonatiszt. Az agráregyetemre,
és a rendőrség épületébe vittek fegy-
vert...

…Mordényi Bandi volt az egyik
nemzetőr tiszt és Benkő Tibor bácsi volt
a forradalmi bizottmány által megvá-
lasztott nemzetőr parancsnok. Ez a ren-
dőrség épületében volt, ott állították ki
ezeket az igazolványokat, amiket a 
fegyveres gyárőrség tagjai kaptak, fegy-
verrel, fegyverszámmal: Tehát nem csak
úgy osztogatták a fegyvert....

…A párttagok között volt olyan, nyu-
godtan mondhatom a nevét, Tóth Pista,
aki gépkocsi előadó volt, és Budapesten
látta, mert ő bent járt valamiért, és arra
vetődtek a Földművelésügyi Minisztéri-
um elé, ahol volt a sortűz. Mikor onnan
hazajött, felháborodva mondta, hogy
mit látott, s ennek a bizonyos Ribának,
Riba Józsefnek, aki akkor párttitkár volt,
annak odavágta az asztalra a párttagsági
igazolványt, és azt mondta, hogy nem
tűröm tovább a zsebemben, mert éget.
Mert amit én láttam, az felháborító volt,
és a későbbiekben én nem kívánok en-
nek a pártnak a tagja lenni! Hogy ez adta
e meg az alaphangulatot, vagy más nem
tudom, de senkit nem bántottak Gödöl-
lőn azért mert ennek a pártnak a tagja
volt. Sem a városban sem a Ganzban...

Mészáros Lajos az események
kezdetekor Pesten volt. Így emlék-
szik vissza az 51 évvel ezelőtti ese-
ményekre:
„1956. október első napjaiban néhai
Virág József barátommal – akivel a
Pécsi Tanárképző Főiskolára jár-
tunk – szinte naponta utaztunk Bu-
dapestre, a Petőfi Kör üléseire. Mi
is aktív résztvevői voltunk az ottani
vitáknak. 
Október 22-én a Műszaki Egyete-
men voltunk, majd este Óbuda-Bé-
kásmegyerre mentünk barátommal
az egyik ismerőséhez, hogy ott tölt-
sük el az éjszakát, s reggel menjünk
vissza az egyetemre. Éjszaka nem
aludtunk, hiszen a hírek – a rádió-

ból és a különböző utcai csoportok-
tól – bennünket is ébren tartottak és
tettekre serkentettek…Gyalog in-
dultunk a rádió felé.
Az október 22-én este az egyete-

men összeállított 12 pontról beszél-
gettünk barátommal, s egyértelmű-
en az volt a véleményünk, hogy leg-
fontosabb követelésünk az, hogy a
szovjet csapatok menjenek haza,
Magyarország legyen független és
szabad ország. 
400-500 méteres gyaloglás után
már jelentős csoportban mentünk.
Főleg fiatalok, de néhány idősebb
személy is igyekezett velünk együtt
a város szívébe. 
A csoport létszáma egyre dagadt, s

emlékeimben főleg az domborodik
ki, amikor a rádió kapujához köze-
ledtünk. Ott hatalmas tömeg kért és
követelt!
Október 23-án a rádióhoz indulva
írta Bíztatás című versében:  
„Elvárja a nemzet, tőlünk ifjú-
ságtól,
Hogy példát vegyünk most Petőfi
koráról.
Kövessük az elvet, amit ők diktáltak:
Adjunk meg mindent, e gyönyörű
hazának!
Célunk: függetlenség! Nézd ütött
az óra!
Harcoljunk keményen! Csak előre
Jóska!“
(Budapest, 1956. október 23.)

Tisztelt Szerkesztőség!

„Szeretnék az újságon keresztül kö-
szönetet mondani Balogh Gyulának
és a Gödöllői Kulturális, Szociális és
Közhasznú Egyesületnek. A napok-
ban ismét értesítést kaptam tőlük,
hogy élelmiszert osztanak. Számom-
ra a tőlük érkező segítség különösen
sokat jelent. Egyedül nevelem a gyer-
mekeimet, kevés fizetésből. Azt hi-
szem, erre mondják, hogy tisztes sze-
génységben élünk. Amikor először
érkezett tőlük levél, hogy menjek cso-
magért, nem értettem. Elmentem a
Lumniczer utcai címre, és mondtam,
hogy biztosan félreértés történt, mert
én nem vagyok cigány származású.
Nagyon meglepett, amikor az ott lévő
fiatalember azt mondta, nem baj, ők
nem csak a rászoruló cigány csalá-

doknak segítenek, hanem a város
szociális intézményeivel együttmű-
ködve igyekeznek minden rászoruló-
nak adni. Azóta már többször is kap-
tam csomagot, száraztésztát, cukrot,
lisztet, van amikor édességet – ami-
nek főleg a gyerekek örülnek, mert
erre én nem tudok pénzt áldozni –  de
nem is igazán tudok mindent felso-
rolni. Sokat gondolkodtam, hogyan
mondhatnék nekik köszönetet. Úgy
gondoltam önökhöz fordulok. Kérem,
jelentessék meg, ha van rá mód!“ 
Köszönettel: Szilágyi Józsefné

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

„Néhány héttel ezelőtt a közlekedési
morálról volt szó a Hét kérdése ro-
vatban. Többféle véleményt olvas-
hattunk ezzel kapcsolatosan, én pe-
dig éppen ez idő tájt szereztem
döbbenetes tapasztalatot. A zeneis-
kola közelében történt egy baleset,

ahol egy kisgyereket ütött el egy sze-
mélygépkocsi. Sajnos, sokan nem tö-
rődnek azzal, hogy ott, ahol gyerekek
járkálnak, fokozottan kellene figyel-
niük. Nem tudom, ebben az esetben
ki volt a hibás, ezt gondolom az ille-
tékesen azóta már kiderítették. Én
csak a balesetet láttam, ami önma-
gában is rettenetes dolog, de ami ez
után történt, az mindent felülmúlt. A
gázoló kiszállt az autóból, és első
dolga volt, hogy  megvizsgálja, nem
sérült-e az autója. Nem a földön fek-
vő gyerekhez ment oda megnézni, mi
történt vele, hanem az autóhoz! Ha
nem látom, el sem hiszem, hogy ilyen
előfordulhat. Szerencse, hogy egy
másik gépkocsivezető ott volt és
azonnal értesítette a mentőket és a
rendőrséget. Csak remélni tudom,
hogy ez egyedi eset és nem válik álta-
lánossá! Mindenesetre jól tükrözi a
jelenlegi közlekedési morált...“
(név és cím a szerkesztőségben)

Pesti Rudolf ‘56-ról

A kezdet

Olvasóink írták

(folytatás az 1. oldalról)

Minden év október 23-án emléke-
zőkkel telik meg a Dózsa György úti
temető. Hagyomány, hogy a Nemzet-
őrség épületénél tartott megemléke-
zés után a forradalom két halálos ál-
dozatának, Kiss Antalnak és Balázso-
vich Andrásnak sírjánál is elhelyezik
a kegyelet virágait.

Kiss Antal 19 évesen vesztette életét.
A Jedlik Ányos Szakközépiskolából
igyekezett haza, amikor néhány társá-

val aknazáporba került és súlyos sé-
rüléseket szenvedett. A Péterfy Sán-
dor utcai kórházba vitték, de már nem
tudtak rajta segíteni. A család csak na-
pokkal később értesült a tragédiáról. 

Balázsovich Andrást az akkori ren-
dőrség épületénél október 25-én lőt-
ték le. A 17 esztendős diák haláláról
hosszú időn keresztül csak a szűk
családi körben lehetett beszélni. A

család nem az első fiát temette el,
egyet a háborúban már elvesztettek
el. Az akkori rendszer azonban még
azt sem nézte jószemmel, hogy ha ha-
lála napján virágot vittek a sírjára.
Volt, hogy ezért a családtagokat bekí-
sértek a rendőrségre.

A két halálos áldozat mellett a Dó-
zsa György úti temetőben nyugszik
Hantos József,  az egykori Járási
Nemzetőrség parancsnoka is. Hantos
József 1901-ben Szentesen született.

A Ludovika elvégzése után Gödöllő-
re, Horthy testőrségéhez került, ahol a
háború végéig szolgált. A II. világ-
háború után katonatiszt társaihoz ha-
sonló meghurcoltatásban részesült.
1956-ban, a forradalom kitörésekor
azonnal cselekedett, már az első na-
pokban megszervezte Gödöllőn a
Nemzetőrséget. Többek között ő és
nemzetőr társai munkájának is kö-
szönhető, hogy a forrdadalom alatt
Gödöllőn semmilyen atrocitás nem

történt. A forradalom leverése után őt
is meghurcolták, majd nyugdíjas
éveiben feleségével csendes egysze-
rűségben élt az akkori János utcában.

-hk- 

A nemzet céljait kell szem előtt tartani

56 üzenete: összefogás és építkezés
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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.

Szállásunk a szomszéd faluban, Be-
nén volt magánházaknál, ahol Szuhán
András polgármester vezetésével nagy
szeretettel fogadtak bennünket. A va-
csora elmaradhatatlan része volt a töl-
tött káposzta, illetve a borscs, persze
csak az étvágycsináló jófajta helyi pá-
linka után. Mi ötödmagunkkal egy ru-
szin-magyar házaspár vendégszerete-
tét élvezhettük, akik élő tanúbizony-
ságai annak, hogy a nagypolitika nem

tudja egymásnak ugrasztani az évszá-
zadok óta békésen egymás mellett élő
népeket. Nagy a szegénység, nincs
sok munkalehetőség, de a szorgalom
és munkakedv megmaradt: a háztáji-
ban megtermett zöldség, gyümölcs, a
házijószág (s újabban a falusi turiz-
mus) szerény megélhetést nyújt az it-
teni családoknak.

A második napon Kárpátalja leg-
nagyobb városa, Ungvár látnivalói
kerültek sorra Popovics Bélának, az
általunk is meglátogatott munkácsi
Szent István Líceum tanárának segít-
ségével, aki a környék talán legszak-
avatottabb ismerője. A görög katoli-
kus székesegyház és a vár mellett a
várhegy déli oldalában a Kárpát-me-
dence egyik legszínvonalasabb sza-
badtéri néprajzi múzeumát tekinthet-
tük meg. Ezután a közelben álló ge-
rényi görög-katolikus körtemplomot
kerestük fel, ahol a 12. századból
származó rotunda freskókkal díszített
falai a középkor világába repítettek
bennünket. 

A csoda azonban csak ezután kö-
vetkezett. Jó háromórás buszút után
jutottunk el a Vereckei-hágóra.  A há-
gó a Máramarosi-havasok és a Keleti-
Beszkidek közt biztosítja az áthala-
dást 839 m magasan, mai szerepe vi-
szont már jelentéktelen. Az 1980-as
olimpiára ugyanis új út épült Mun-
kács és Lemberg között, ami elkerüli

a hágót. Így ma itt szinte alig van for-
galom, főleg a turisták látogatják –
egyre többen –, az út is nagyon rossz
állapotban van. A hágó előtti utolsó
falu neve Verbiás (Verebes), ahol
1703-ban Esze Tamásék várták II. Rá-
kóczi Ferencet, hogy csapatuk élére
álljon és vezesse őket. Innen vezet az
útszakasz legnehezebb része, ami 6,5
km hosszú. Végig szerpentinen halad
és annyira meredek, hogy szinte csak

lépésben lehet haladni. De megéri a
fáradságot, mivel felérve a magaslatra
lenyűgözően szép kép tárul az ember
szeme elé. A felhők mögül előbújó
nap sugaraiban fürdő hegycsúcsok és
szelíd lankák lélegzetelállító látványa
talán az egész kirándulás csúcspontja
volt mindannyiunk számára. Úgy te-
kinthettünk körbe, amint azt Árpád
vezér tette egykoron, s melyet Feszty
Árpád örökített meg a Feszty-kör-
képen. 

A félig lerombolt honfoglalási em-
lékmű megkoszorúzásakor és a Szó-
zat közös eléneklésekor érezhettük:
ez a föld itt nemzetünk része, önma-
gunk egy darabja, s felelősséggel tar-
tozunk érte. Erőt meríthettünk hozzá
Béla tanár úr bölcs józanságú, mégis
eltökéltséget sugárzó, bizakodó sza-
vaiból.

Már az esti szürkület küszöbén ér-
tük el Szolyvát, a sztálinizmus kárpá-
taljai áldozatainak emlékparkját az
egykori lágertemető területén. 1944
őszén a bevonuló szovjet csapatok
nyomában érkező belügyi egységek a
magyarok és németek által lakott te-
lepülésekről minden 18 és 50 év kö-
zötti férfit összetereltek az itt kialakí-
tott gyűjtőlágerbe. A foglyok közül az
embertelen bánásmód, az áldatlan kö-
rülmények és járványos betegségek
miatt több ezren lelték halálukat.
2004 novemberére, az elhurcolások

hatvanadik évfordulójára elkészültek
azok a márványtáblák, amelyekre a
sztálini lágerekben elpusztult ártatlan
áldozatok nevét vésték fel, s amelyek
örök mementójául szolgálnak a kár-
pátaljai magyar holokausztnak. A
több mint 12 ezer személy nevét tele-
pülésenként írták fel.

A hosszú nap során átélt felemelő
élmények megoldották a nyelveket,
szólásra késztették a lelkeket: a haza-
felé zötykölődő busz sötétjében ma-
gától értetődő természetességgel
csendült fel az ének, az emberi érzel-
mek kifejezésének legszebb formája.

A vasárnap mindhárom hétvégén
szentmisével kezdődött a benei római
katolikus hívők közösségével együtt,
a velünk utazó Eördög László, Ull-
mann Péter és Balogh Piusz premont-
rei atyák celebrálásával. Ezután a fa-
lunak szánt ajándékot átadva, s ven-
déglátóinktól búcsút véve Munkács
felé vettük útunkat. 

Kárpátalja második legnagyobb
városát a Latorca folyó szeli ketté, 
ahogy a vízállásjelentésből is tudhat-
juk. A városhoz közeledve már mesz-
sziről láttuk a sziklabércen álló mun-
kácsi várat, ami a kárpátaljai várak
közül a legimpozánsabb, és a város
legismertebb nevezetessége. A tatár-
járás után épült, és a magyar történe-
lemben a Rákócziak óta játszik fontos
szerepet. I. Rákóczi György 1633-ban
szerezte meg. Leghíresebb birtokosa
a legendás Zrínyi Ilona volt, aki majd
3 évig védte a várat az ostromló
császári csapatok ellen. A vár hadá-
szati szerepének csökkenése után bör-
tön lett, leghíresebb rabja Kazinczy
Ferenc volt. Az erődítmény nagy ré-
szét mostanra szépen helyreállították.
Itt kapott helyet a néprajzi és termé-
szettudományi kiállítás, valamint a
képzőművészeti galéria. A várban
nemrég Petőfi- és Rákóczi-szobát is
berendeztek. Hamarosan felavatják a
vár egyik bástyáján sokáig álló, majd
lerombolt, s most visszaállított Turul-
emlékművet. 

Utoljára még egy rövid séta a
városban, Rákóczi Ferenc és Mun-
kácsy Mihály nyomdokain, aztán in-
dulás haza. Fülünkben még sokáig
visszhangzanak kiapadhatatlan ener-
giájú idegenvezetőnk, Béla tanár úr
lelkes szavai és a három nap alatt
többször is felcsendülő „Boldo-
gasszony Anyánk” helyi hívek által
énekelt refrénje: „Kárpátaljáról, édes
hazánkról, ne feledkezzél el, szegény
magyarokról!”

E kirándulás után hogy is tehet-
nénk…?

Horváth Tímea

A Magyar Kékke-
reszt Egyesület
gödöllői csoportja
november 3-án rendezi meg
legközelebb a szenvedély-
betegek országos találko-
zóját. A találkozó helyszíne
a református templom és a
gyülekezeti 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 bemutatkozása
– Ebéd
– Bizonyságtevés
– Záró áhítat: Józsa Ferenc aradi
lelkész
A rendezők minden érdeklődőt és
csoportot szeretettel várnak, hogy
erősödjenek egymás hite által.
Akik részt kívánnak venni a
találkozón, október 25-éig jelez-
zék a következő telefonszámo-
kon: 06-20-3903799 vagy 06-30-
8575786. 

A Gödöllői Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a ForrásA Gödöllői Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a TormaySzociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Tormay
Károly Egészségügyi Központ Védőnői SzakszolgálataKároly Egészségügyi Központ Védőnői Szakszolgálata

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET „A sokszínű természet” címmel.
A pályázatra 1-12. osztályos tanulók rajzait várjuk. 

A művek bármilyen technikával készülhetnek. 
Beérkezési határidő: 2007. november 9. 

A rajzokat a Forrásban és az iskolavédőnőhöz lehet leadni.
Az eredményhirdetés időpontjáról a díjazottakat értesítjük

ISMÉT EGYÜTT!
Szeretettel hívunk minden kedves érdek-
lődőt november 9-én 18 órára a művelő-
dési központba, ahol 13. alkalommal ren-
dezzük meg a Petőfi Sándor Általános Is-
koláért Alapítvány jótékony célú estjét. 
Tervezett programjaink: 18-tól 19
óráig: Tanítványaink műsora a színházte-
remben; 19 órától: Megnyitó, vacsora,

bál, ahol Győri Péter együttese zenél,
tombolasorsolás, büfé
Az est házigazdái: Soós Lászlóné igazgató
és dr. Pápai Éva kuratóriumi tag

Belépőjegyeket a Petőfi iskolában lehet
venni. Jegyárak: 1000.- Ft. (műsorra);
3500.- Ft. (műsor, egy pohár pezsgő, va-
csora). 

„Verecke híres útján jöttem én…”

Gödöllőiek Kárpátalján (II.)

Kellemes hangulatban telt a Nyugdíjasok Napja, amit a Petőfi Sándor
Művelődési Központban tarott a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület. A meg-
jelenteket Pintér Zoltán alpolgármester köszöntötte. Ünnepi műsorral
az Erkel Ferenc Általános Iskola kamarakórusa, valamint a Teátrum
Színház társulata kedveskedett az egybegyűlteknek. Az összejövetel le-
hetőséget adott a 90 évesek köszöntésére is.

Köszöntötték a 90 éveseket

Nyugdíjasok napja

Ha az éhezésről beszélünk, az
emberek szeme előtt általában
Afrika vagy Ázsia szegényebb
országai jelennek meg, pedig
csak körül kell néznünk a köz-
vetlen környezetünkben – akár
egy pályaudvaron, akár egy
aluljáróban –, hogy észreve-
gyük: van mit tennünk helyben
is. A Keresztény Fiatalok az If-
júságért Egyesület október 16-
án, az Élelmezési világnapon e
gondolat jegyében szervezett
rendkívül sikeres akciót a rá-
szorulókért.

Meleg, főtt ételt napok
óta nem evő hajléktala-
nok, kisemmizett, átvert
vagy egy szerencsétlen
félreértés, vita miatt
rossz útra tévedő embe-
rek, elhanyagolt idősek
könnyes szemmel
mondtak köszönetet
egy-egy falat élelmisze-
rért és pár kedves szó-
ért. Megható pillanatok-
nak lehettek tanúi azok, akik elláto-
gattak a Szabadság téri áruház előtti
adománygyűjtésre és osztásra, hiszen
rengeteg embernek sikerült örömet
okozni az összegyűlt több száz kilo-
gramm élelmiszerrel. Fiatalok és idő-
sebbek egyaránt kitettek magukért:
kaptak szendvicseket diákoktól, cso-
kipénzből felajánlott adományt egy
négyéves lánytól, házi süteményt és

almát egy nagymamától, de még haj-
léktalanok is felkeresték a szerve-
zőket, hogy segítsenek még jobban
rászoruló sorstársaikon. Az adomá-
nyok egy részét helyben szétosztották
a rászorulók (hajléktalanok, idősek,
nagycsaládosok) között – szinte min-
denkinek két élelmiszerrel tömött
szatyor jutott. A tartós élelmiszereket
a Forrás Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálatnak továbbították, ahol pon-
tosan tudják, hol és kinél a helye az
adományoknak.

– Az egyesület célja a segítség-
nyújtáson kívül az volt, hogy felhívja

a figyelmet az éhezőkre, hiszen egyre
többen, Magyarországon is több száz-
ezren vannak, akiknek napi pár falat
élelem megszerzése is komoly gondot
okoz – foglalta össze az okokat és cé-
lokat Nagy Adrienn, a KEFI elnöke,
aki elmondta azt is, hogy a fiatalok
már készülnek a következő segélyak-
ciójukra, amely valószínűleg egy ka-
rácsonyi ajándékosztás lesz.

Fiatalok az éhezőkért

Több száz kiló élelmiszer
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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!

A máriabesnyői kapucinus kolostor
Máriabesnyő 1749-ben került teljesen gróf Grassalkovich Antal birtokába. A tö-
rök hódítás következtében a  hajdani település helyén ekkor csak romok voltak. 
A búcsújáróhely megépítéséhez többféle legen-
da kapcsolódik. Az egyik szerint a gróf nejének
kocsiját, amikor egy alkalommal a hatvani kas-
télyukból Gödöllőre tért vissza négyesfogatán,
a megbokrosodott lovak elragadták, és a ka-
tasztrófát úgy sikerült elkerülni, hogy a grófné
Istenhez fohászkodott segítségért. Azon a he-
lyen, ahol a kocsi megállott, egy valamikori
templom romjai voltak. Csodás megmenekülé-
séért a grófné templom építését határozta el.
Valószínűbb azonban, hogy a gróf és felesége
azért emelt a loretói Szűz tiszteletére templo-
mot, mert a grófné hosszas betegségéből fel-
gyógyult.
A templom építéséhez még 1759-ben hozzálát-
tak. Az építkezésre kiszemelt romos terület
megtisztításakor csodás esemény történt. Fied-
ler János gödöllői kőművessegéd éjszaka álmot látott, melyben valaki közölte
vele, hogy ha a romok között egy bizonyos helyen ásni fog, akkor szép tárgyat
talál. 1759. április 19-én az adott helyen egy kis csonttárgyat talált: a Boldogsá-
gos Szűz Máriának a szobrát. Az elkészült templomba a gróf, eredeti terveinek
megfelelően az olaszországi Loretoból hozatta el stájer kapucinus atyákkal az
ottani kegyszobor mását, melyet az eredetihez hozzá is érintettek. Érdekes azon-
ban, hogy Máriabesnyőn a nép körében inkább a csodás módon megtalált kis
kegyszobornak, mint a loretói szobornak alakult ki tisztelete.
1761. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján szentelték fel a máriabes-
nyői loretói kápolnát. A búcsújáróhelyre zarándokolók lelki szükségleteinek el-

látására gróf Grassalko-
vich Antal a kapucinus
atyákat kérte fel. 1763-ban
megszületett a máriabes-
nyői zárda felállítására vo-
natkozó megegyezés a ka-
pucinus rend és gróf Gras-
salkovich Antal között. Az
első években a házfőnö-
kön (superior) kívül két
felszentelt pap és két lai-
kus testvér lakott a zárdá-
ban. A zárda és a templom

(mely magában foglalta a korábbi loretói kápolnát) felépítése az 1770-es évekre
fejeződött be.
A szerzetesek és a zarándokok segítésére rendelt cselédeknek a gróf hét házat
építtetett a kolostor közelében. A szerzetesrend kiválasztásában nagy szerepet
játszott az a tény, hogy a búcsúsok gyóntatását ezekben az első években a hatva-
ni kapucinusok szokták ellátni. Így esett rájuk a gróf és Migazzi bíboros érsek, a
gróf lelki vezetőjének választása. 1763-ban került aláírásra a kolostor első, ideig-
lenes alapítólevele. Legfőbb nehézséget a gróf és a kapucinusok megegyezésé-
ben az a tény adta, hogy Grassalkovich Antal nem tudta elfogadni, hogy a szer-
zetesek, a rend előírásának megfelelően, koldulással keressék meg a mindennapi
kenyeret. Végül kompromisszum született: a zárda minden nap mond egy misét
az alapítók lelki üdvéért, cserébe az alapító örök időre gondoskodik a templom
és a zárda szükségleteiről. A gróf használatra erdőt és halastavat adott a szerzete-
seknek. A szerzetesek fő feladata Isten és a Boldogságos Szűz tiszteletének ter-
jesztése lett. 1769-ben, többek adománya révén gyógyszertárat rendeztek be a
kolostorban, amelynek vezetését a rendi elöljáróság fráter Joákim okleveles gyó-
gyszerészre bízta. A szerzetesek a kezdetektől fogva végezték a szegényebb, fő-
leg a környékbeli kisebb településeken lakó gyermekek okítását. A kapucinusok
ezen kívül ingyen temették a halottakat, ezért ilyen esetekben is főképp a szegé-
nyebb lakosok fordultak hozzájuk. Itt temették el azonban a zárda alapítóit, és
leszármazottait is, máig
látogatható a földi ma-
radványaikat örző kripta.
1774-ben Máriabesnyőn
volt kapucinus szerzetes
Fessler Ignác Aurél
(1756-1839), aki hatal-
mas összefoglaló törté-
neti művet írt a későbbi-
ekben. Egyik korai kie-
melkedő irodalmi alko-
tásunk is Máriabesnyőhöz kötődik: a Máriabesnyői töredék néven ismert nyelv-
emlék egy itteni kódexből került elő.
Sok kiemelkedő személyiség zarándokolt el az egyre híresebbé vált búcsújáró-
helyre, például Ferdinánd toszkánai nagyherceg, de többször megfordult itt Er-
zsébet királyné is, valamint gyermekei, Mária Valéria és Gizella főhercegnők.
IV. Károly királynak, sajnos, nem adatott meg, hogy meglátogathassa a kegyhe-
lyet, de 1918-ban a királyi gyermekek itt imádkoztak, mielőtt elhagyták volna
Magyarországot. Máriabesnyő 1936. január 1-jével lett önálló plébánia, ekkortól
kezdve hozzá tartozott Babat- és Szárítópuszta valamint Királytelep is. A bes-
nyői búcsújáróhely vonzáskörzetébe a Galga- és a Tápió-menti falvak, valamint
Budapest tartozik. A templom fő búcsúja: Nagyboldogasszony ünnepe (augusz-
tus 15.).

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Az előző számunkban olvas-
hattak Heltai Miklós múzeumi
tevékenységéről, akinek gyűj-
tőmunkája alapjául szolgált a
múzeum későbbi sikereihez.

Miután megértek az intézményesülés
feltételei, 1977-ben a város megalapí-
totta a Városi Helytörténeti Gyűjte-
ményt, ami Polónyi Péter (1931-
1993) igazgatásával kezdte meg mű-
ködését. Az új intézmény elsősorban
a településtörténet, a gödöllői mű-
vésztelep és a természeti környezet
kutatására és bemutatására vállalko-
zott. A gyűjtemény gyarapítására,
műtárgyak vásárlására a Városi Ta-
nács az első évben 380.000 Ft egysze-
ri támogatást biztosított, ekkor vásá-
rolták például Sidló Ferenc Ébredés
című márványszobrát, több Körösfői-
Kriesch Aladár, Nagy Sándor, Rem-
sey Jenő grafikát, festményt, szőnye-
get. Jelentős gyarapodást jelentett
1978 folyamán Kampis Antal, a ne-
ves művészettörténész gyűjteményé-
nek bekerülése a Helytörténeti Gyűj-
teménybe.

Sok jelentős, a város történetével
kapcsolatos írott és képes dokumen-
tumot gyűjtöttek be az országos
könyvtárakból és múzeumokból. A
helytörténeti kutatómunka bázisintéz-
ményévé vált a Helytörténeti Gyűjte-
mény, évente krónikaíró pályázatot
hirdettek, amelynek során sok hasz-
nos dolgozat született. A honismereti
mozgalomban is részt vett az intéz-
mény, kiállítások rendezésével, elő-
adások, konzultációk tartásával.

Az intézmény egyre több helyisé-
get foglalt el a vendégfogadóból, ahol
1981-ben nyílt meg az első állandó
kiállítás a gödöllői művésztelep té-

makörében. Az összegyűjtött anyag
alapozta meg a művésztelepi gyűjte-
ményt. Ekkor kellett feltérképezni a
leszármazottak, örökösök, családta-
gok körét, sőt a magángyűjtőket is,
akiket aztán örököltek a későbbi
munkatársak is. Ugyanebben az év-
ben hozta ki Polónyi Péter Budapest-
ről Holló Barnabás Erzsébet királyné
Deák Ferenc ravatalánál című dom-
borművét a Magyar Tudományos
Akadémia pincéjéből a gödöllői
Helytörténeti Gyűjteménybe. Az
arisztokratikus témájú műalkotást az
1950-es években száműzték az aka-
démia előcsarnokából a pincébe. Gö-
döllőn falat kellett bontani, hogy be-
férjen az alkotás az épület előterébe,
és sokan becsülték a gödöllői múzeu-
mot azért, hogy vállalta ennek a mű-
nek a kiállítását.

1984-ben nyílt meg a második ál-
landó kiállítás Természeti környeze-
tünk címmel, s ettől kezdve már napi
8 órában üzemelt az intézmény a ko-

rábbi részleges nyitva tartás helyett.
Élénk közművelődési tevékenység
folyt a Helytörténeti Gyűjteményben,
évente hat-hét időszaki kiállítást ren-
deztek, közöttük vándorkiállításokat
is. Polónyi Péter sok előadást tartott a
járás különböző településein. A legje-
lentősebbek időszaki kiállítások:
Remsey Jenő emlékkiállítás (1985),
Iparművészet a gödöllői művésztele-

pen (1987) Erzsébet királyné szüle-
tésének 150. évfordulójára (1987).
Csupor Zoltán Mihály tordasi plébá-
nos 1987-ben ajánlotta föl művelő-
déstörténeti gyűjteményét a gödöllői
közgyűjteménynek.

Megjelentek az első kiadványok:
Gellér Katalin-Keserü Katalin: A gö-
döllői művésztelep 1901-1920. Kiál-
lítási katalógus (1981), Polónyi Péter:
Emlékezések a gödöllői művészte-
lepre (1982), Horváth Lajos: Gödöllő
történetének írott forrásai 1325-1711
(1987), Polónyi Péter: Gödöllő (ké-
pes album) (1989). A felsorolt kiállí-
tások, kiadványok témáiból is látszik,
hogy már ekkor lefektették az alapo-

kat, kijelölték azokat
a fő irányokat, kutatá-
si területeket, ame-
lyek azóta is megha-
tározzák a múzeum
munkáját. Polónyi
időszakát az alapítás
lázas tevékenysége
jellemezte, a gyűjtés
szenvedélye, az intéz-
ményi struktúra kiala-
kítása, az épület meg-
szerzése, költségvetés

kiharcolása folyamatos létbizonyta-
lanság közepette. Sokáig nem is volt
önálló költségvetése az intézmény-
nek, a művelődési osztályra kellett
minden számlát benyújtani, minden
vásárlást jóváhagyatni. A begyűjtött
anyag rendszerezésére nemigen ma-
radt idő. Tízéves munkával megte-
remtették a feltételeket ahhoz, hogy
elnyerje a múzeumi rangot az intéz-
mény, ami 1988. december 21-én kö-
vetkezett be.

Polónyi Péter 1987 végi nyugdíjba
vonulása után öt éven át Varga Kál-
mán vezette az intézményt, aki a mű-
velődési központból került a múze-
umba. A kiállítóterek és a múzeumi
háttérmunka új rendjét alakították ki,
raktárakat hoztak létre és rendszerez-
ték a begyűjtött műtárgyakat. Polco-
kat, leltárkönyveket, múzeumi dobo-
zokat szereztek be, és elkezdték a leg-
fontosabb műtárgyak szakleltározá-
sát. 1988-ban két kiállítást nyitottak:
az Erzsébet királyné emlékszobát és a

Séták a régi Gödöllőn című helytör-
téneti kiállítást. A helytörténeti kiállí-
tás időszaki bemutatónak készült, de
legalább öt évre „állandósult”, így az
időszaki kiállításokat általában a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Központ kiál-
lítótermében, a Gödöllői Galériában
rendezték.

A szakmai munkában a legfonto-
sabb témákra koncentráltak: a XX.
század eleji szecessziós gödöllői mű-
vésztelepre és a barokk Grassalko-
vich-kastélyra. E két terület munkájá-
nak segítésére két alapítványt is létre-
hoztak: a Gödöllői Művésztelep Ala-

pítványt (1991) és az Erzsébet
Királyné Alapítványt (1992). A
művésztelep témakörében
újabb fontos műtárgyakkal,
kéziratokkal, visszaemlékezé-
sekkel gyarapították a gyűjte-
ményt és két időszaki kiállítást
rendeztek: Mihály Rezső em-
lékkiállítás (1989) és Nagy
Sándor és Nagy Sándorné
Kriesch Laura emlékkiállítása
(1990). Felvették a kapcsolatot
a Nagy Sándor-ház Angliában
élő örököseivel, restaurátortá-
bort szerveztek a ház állag-
megóvása érdekében, és pályá-
zati támogatás segítségével kí-

sérletet tettek arra, hogy beleltároz-
zák a Nagy Sándor-házban lévő mű-
vészeti hagyatékot. A Gödöllői Mű-
vésztelep Alapítvány segítségével je-
lentette meg a múzeum Remsey Ág-
nes Nagyobb mozdulat című vissza-
emlékezését 1992-ben.

Ez idő alatt zajlott az 1996-ban
megnyílt kastélymúzeum előkészíté-
se. Ekkor formálódott a Grassalko-
vich-kastély rehabilitációs programja
és ezen belül a múzeumi koncepció,
amelynek munkájából az országos
múzeumok mellett a helyi múzeum is
kivette a részét, például kastélytörté-
neti kiállítást rendezett a romos épü-
letben 1991-ben. A gyűjteményi mun-
ka is a kastélyra koncentrált, a még
fellelhető bútorok, a berendezés meg-
maradt darabjai, a kastéllyal kapcso-
latos tárgyi- és dokumentumanyag
szisztematikus és célirányos gyűjtése
folyt. Ekkor került a múzeumba I.
Grassalkovich Antal egészalakos
portréja, Stróbl Alajos Erzsébet ki-
rálynéról és Ferenc Józsefről készített
mellszobra, Erzsébet királyné szemé-
lyes tárgyai (2 db stóla, monogramos
zsebkendő, 2 pár cipő, kesztyű, ruha-
dísz, stb.), királyi porcelánok.

Ignácz Ferenc 1990-ben ajándé-
kozta szülővárosának az óceániai szi-
getvilágból származó egzotikus, nép-
rajzi gyűjteményét, s ennek első
tárgyegyüttese 1992-ben érkezett Ma-
gyarországra és került bemutatásra a
Gödöllői Galériában. A múzeum ré-
gészeti ásatást végzett 1991-ben Ba-
batpusztán, amelynek során egy Ár-
pád-kori templom és temető leletei
kerültek elő. Ebben az időszakban
egy jelentős tanulmánykötet szüle-
tett, a múzeum első évkönyve 1992-
ben, mely számos fontos tanulmányt
tartalmaz a művésztelep és a kastély
témakörében.

Varga Kálmán, Faludi Ildikó, Ko-
vács Éva később a kastélymúzeum-
ban folytatta pályafutását. A kastély-
múzeum 1996-os megnyitásával
megváltozott a közgyűjteményi mun-
kamegosztás a városban, és a Városi
Múzeum életében is egy új korszak
kezdődött.

G. Merva Mária

30 éves a Gödöllői Városi Múzeum

Babattól a pápuákig

Meghívó
Teleki Pál születésének 128. évfordulója alkalmából

2007. november 7-én, szerdán 11 órai kezdettel
megemlékezést tartunk szobránál,

melyre tisztelettel meghívjuk.
A megemlékezésre autóbusz indul 10.30-kor a Művelődési Ház,

10.45-kor a Premontrei Gimnázium parkolójából
Egyesületünk szokásos évi közgyűlését későbbi időpontban

tartjuk, amelyre külön meghívót küldünk.
Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Meghívó
A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány és Gödöllő Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és családját
2007. október 29-én, hétfőn, 17 órára

a Gödöllői Városi Múzeum előtti térre Körösfői-Kriesch Aladár portrészobrának avató ünnepségére.
Avató beszédet mond: dr. Gémesi György Gödöllő polgármestere, és Körösfői László, a Körösfői-

Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Az avatást követően 18 órától a Gödöllői Királyi Kastélyban kerül sor a Körösfői-Kriesch Aladár
emlékplakett ünnepélyes átadására. Az est előadói és közreműködői: Herczenik Anna, opera-
énekes, Baráth Nóra, Horváth Béla oboaművész, Láng Gabriella zongoraművész, Simonova
Jaroszlava gordonkaművész, Albert Julianna, Soós Gabriella, Anka Péter, Madarászi László.
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Adva van egy sorozatbűnöző,
aki nőket rabol el, aztán a fér-
jeknek küldött levélben a kisza-
badulásukért fizetendő váltság-
díjat a következőképpen jelöli
meg: „amennyit ér”. Így történ-
het, hogy egy egyszerű autósze-
relő mindössze tizenkilencezer
dollárért visszakapja a felesé-
gét, hiszen az volt a legnagyobb
összeg, amit keservesen össze-
kaparhatott, míg a kőgazdag
Mr. Thornton egymillió dollárjá-
ra csak a baljós válasz érkezik:
„rossz szám”. 

Hátborzongató körülmények között
találja meg aztán az FBI az asszony,
Mrs. Thornton hulláját, egy vízalatti
rácshoz láncolva a floridai barlang-
rendszerben az Ördög Fülének neve-
zett szikla mögött.

Mindeközben vidáman éli világát
Jack Swyteck, a fiatal ügyvéd, annál
inkább, mert a barátnője, Mia olyan
gyönyörű, hogy mindannak, aki csak
meglátja, eláll szeme-szája. Aztán
egyszer csak megint meg kell vele is-

merkednie. Egy sikeres ingatlanügy-
nök mutatja be neki egy partin a fe-
leségeként. 

Miának férje van! Jackben csak
most tudatosul, hogy boldog együtt-
léteik leginkább csak a szerelemről
szóltak, semmit nem tudott meg a nő-
ről. Egy csúnya sebhelyet vett észre a
combján, de még azt sem igyekezett
kideríteni, hogy került oda. 

S a bűnöző legközelebbi áldozata
éppen Mia lesz. A férj megkapja a vált-
ságdíjra vonatkozó szokásos üzenetet:
„amennyit ér”. Azonban, mint kijelenti,
számára az asszony már nem ér sem-
mit. Pontosan tudja, hogy megcsalta
Jackkel. Ki fizessen tehát? És mennyit? 

Megkezdődik a versenyfutás. Pén-
zért, időért. El kell kerülni, hogy Mia
is az Ördög Füle mögött végezze. Vi-
deófelvételek érkeznek, hogyan kí-
nozza elrablója az asszonyt. Már csak
azért is, hogy a szenvedésektől meg-
meneküljön, ki kell szabadítani. 

A korábbi áldozatokat nem kínoz-
ták, nem érkezett róluk semmiféle
felvétel, nem küldettek velük, mint
Miával pedig igen, üzenetet.

Mennyiben különbözik Mia má-
soktól? Mi kötötte a férjéhez? Aki vá-
ratlanul kiböki: Mia nem is létezett,
amíg ő el nem vette. Kicsoda tehát ez
a nő? Miféle rejtélyek övezik? Párhu-
zamosan nyomoz az FBI és Jack.
Közben sötét és sokszor hátborzon-
gató titkok kerülnek elő a föld mé-
lyéből.

A végső hajsza a barlangrendszer-
ben folyik. Az Ördög Füle mindenre
megoldás. Vagy talán mégsem.
(James Grippando: Váltságdíj egy
halottért) - nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Az Ördög füle mögött

Az irodalmi élet jeles gödöllői kö-
tődésű alkotóit és itt élő, vagy in-
nen származó múzsáikat ismer-
hetik meg az olvasók Gaálné dr.
Merva Mária napokban megje-
lent könyvéből, amely a városi
múzeum azonos című kiállításá-
nak anyagát bővítette ki és gyűj-
tötte egy kötetbe. A könyv, amely
a múzeumi boltban már kapható,
a legújabb kutatások eredmé-
nyeit is tartalmazza.

Nagy sikert aratott 2005-ben a Gödöllői
Városi Múzeum irodalmi kiállítása, ami
a városhoz kötődő írókat, költőket és
múzsáikat vonultatta fel, addig nem lá-
tott fotókat, dokumentumokat tárva az
érdeklődők elé. A most megjelent kötet
azonban már nem csak a kiállításra fel-
dolgozott anyagot foglalja össze, hanem
egyfajta irodalomtörténeti kalandozásra
invitálja az olvasókat. Grassalkovich
Antal „Beteges és unalmas gondolatai”-
tól a ma is alkotó Ferdinandy Györgyig
utazhatunk az időben négy évszázadon
át, bepillantást nyerve többek között Pe-
tőfi Sándor, Erzsébet királyné, Heltai Je-
nő és Sík Sándor munkásságába, de
megtudhatjuk azt is, milyen irodalmi
kapcsolatokkal bírtak az egykori mű-
vésztelep alkotói. 
A könyv egyik újdonság a Görög Ilona-

ként ismert Kosztolányi Dezsőné Har-
mos (Schlesinger) Ilonát bemutató
anyagrész. Kosztolányiné nem „csak”
múzsaként érdemelte ki helyét a könyv-
ben, hanem szerzőként is. Eddig megje-
lent művei mellett nemrégiben látott
napvilágot „Burokban születtem” című
visszaemlékezése. Ebben az egykori
Gödöllővel is megismerteti olvasóit,
akik ízelítőt kaphatnak a XIX. század
vége, XX. század elejének gödöllői han-
gulatából, s megemlékezik városunk
több ismert személyiségéről is. Schle-
singeréknek nyaralójuk volt a városban,
a család a nyarak nagyrészét itt töltötte. 

A kötet nem csak az irodalmi emlé-
kek összefoglalására szorítkozik, hanem

egyfajta művelődéstörténeti áttekintést
is nyújt. Így került az anyagba Magyar
Kázmér és Berente István. Mindkettejük
nevét ma utca őrzi Gödöllőn.

Magyar Kázmért talán úgy is említ-
hetjük, mint az első gödöllői magán-
gyűjtemény létrehozóját. Bejárva a tör-
ténelmi Magyarországot, annak egész
területéről gyűjtött tárgyakat, viselete-
ket, s a mintegy 2500 darabból álló nép-
rajzi gyűjteményt házában, mások szá-
mára is megismerhetővé tette. Otthona
így egyfata kulturális központtá vált.
Neve mecénásként is ismert volt, több
művészt is támogatott. Barátai között
tudhatott több neves írót is, többek kö-
zött levelezéseket folytatott Móra Fe-
renccel. 

A könyvben helyet kapott Berente
István is, akinek nevét elsősorban orvos-
ként ismerik és tisztelik még ma is. A be-
tegek gyógyítása mellett szenvedélye-
sen érdekelte a történelem, saját kutatá-
sai alapján írta  meg Gödöllő monográ-
fiáját, amely példázza, mennyire fon-
tosnak tartotta az értékeke megőrzését. 

Az Írók és múzsák Gödöllőn az első
olyan kiadvány, melynek segítségével
átfogó képet kapatunk városunknak az
irodalomban betöltött szerepéről. Mivel
az elmúlt években felmerült az igény,
hogy az érettségin helytörténeti témából
is választhassanak a diákok, forrásul
szolgálhat mind a tanárok, mind a vizs-
gázók számára. A könyvet november 6-
án kedden, 16 órakor a városi múzeum-
ban Kerényi Ferenc lektor mutatja be a
nagyközönségnek.                 -jk-

Írók és múzsák Gödöllőn

Egy kiállítás könyve

Három díjjal tért haza a Gödöl-
lő Táncegyüttes a XXIII. Kállai
Kettős Néptáncfesztiválról. Az
október 5-7 között megrende-
zett programon, melynek Nagy-
kálló adott otthont huszonnyolc
hazai és határon túli magyar
csoport mérte össze tudását. 

A háromnapos program során Nagy-
kállón és Nyírbátorban léptek szín-
padra a gödöllői táncosok. A megmé-
rettetés során nagykállói oláhost,
nagyecsedi csárdást, magyar verbun-
kot és botolót láthatott előadásukban
a közönség, és a zsűri. Ez utóbbi a
táncosok teljesítményét nívódíjjal, a
két koreográfus, Tóth Judit és Szép-
halmi Zoltán teljesítményét alkotói
különdíjjal jutalmazta.  
Merésznek tűnt, de eredményes vál-
lalkozásnak bizonyult, hogy egy

nyírségi fesztiválra nyírségi
táncokat vitt a gödöllői
együttes, akiket „oroszlán-
körmüket mutogató fiatal
társaságnak” nevezett a zsű-

ri. Az értékelés során többek között
kiemelték az együttes felkészültségét
és a paraszti érzésvilág hiteles tolmá-
csolását. Felhívták a figyelmet arra,
hogy a csapatban rendkívül jól érvé-
nyesülnek az egyéniségek. A koreog-
ráfiák úgy nyilatkoztak: ez a helyes

út, amennyiben valaki a hiteles tol-
mácsolásra törekszik. 
A produkcióról szólva külön is ki-
emelték a botolót, valamint felhív-
ták a figyelmet az  úgynevezett „haj-

likázóra”. A párválasztós játékban,
melyben nem csak a táncnak, ha-
nem az éneknek is jelentős szerep
jut, a gödöllői  táncosok improvizá-
ciós lehetőséget is kaptak, amely re-
mek ötletnek bizonyult.

-bz-

Sidló Ferenc szobrászművészről, az
egykori Gödöllői Művésztelep alkotó-
járól nyílt kiállítás a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ ol-
vasótermében, születésének 125. évfor-
dulója alkalmából. 
Az Iparművészeti Iskolában, Stróbl Ala-
jos mesteriskolájában, majd Bécsben és
Münchenben tanult. 1906-tól a Műbará-
tok Köre ösztöndíjával Rómában járt.
Hazatérve Gödöllőn telepedett le, ahol
Körösfői Kriesch Aladárral volt kapcso-
latban. Együtt készítették a koronázási
domborművet a marosvásárhelyi kultúr-
palota számára. 1926-tól a Képzőmű-
vészeti Főiskola tanára volt, 1929-ben
az Ernst Múzeumban kollektív kiállítást
rendezett. 1936-ban állami nagy arany-
éremmel tüntették ki. A Horthy-korszak
sokat foglalkoztatott emlékmű- és port-
részobrásza volt. Legismertebb műve a
székesfehérvári István király szobor és a

budapesti Danaidák kútja. Gödöllőn ma
a városi múzeumban és a Premontrei
gimnáziumban található alkotása. A mú-
zeumnak a művésztelepi anyagában ta-
lálható többek között Ébredés (Vágya-
kozás) című alkotása, de az ő keze mun-
káját dicséri dr. Takács Menyhért mell-
szobra is, amit eredetileg a régi gimnázi-
um, ma Szent István Egyetem lépcsőhá-
zának legfelső pihenőjén helyezték el.
Az iskola megszüntetésekor, 1950-ben a
többi egyházi tárgyú képzőművészeti al-
kotással együtt eltávolították. Az Gö-
döllői Premontrei Perjelség és a Szent
Norbert Gimnázium közössége az utó-
kor tiszteletének és hálájának jeléül,
idén februárban közadakozásból elké-
szíttette a szobor másolatát, és elhelyez-
te a gimnázium aulájában.
A könyvtár kiállításán művei mellett
életútját is megismerhetik az érdeklő-
dők.

Egy fesztivál, három díj

Kállai kettős
125 éve született Sidló Ferenc

Kiállítás a könyvtárban
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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 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. Jelent-
kezési 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, vasárnap 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

HELYSZÍN: 
Gödöllői Királyi Kastély, 

Barokk Színház
IDŐPONT:

2007. november 24., 19 óra

Jegyek 3500 forintért vásárolhatók a

királyi kastély pénztárában 

10-16 óra között 

Pécsi Ildikó önálló estje
„Bőröndök – 
és benne az 

életem“



Két tipp arra, hogy készítsünk hulladék-
ból csodás madáretetőt! Még nem tud-
juk, hogy az idei tél mennyire lesz ke-
mény, novembertől áprili-
sig azonban gyakran kö-
szönt ínséges idő nem köl-
töző madarainkra.

Rengeteg variáció van
madáretetőből, meg is vá-
sárolhatóak az állatkeres-
kedésekben vagy gazda-
boltokban, de a saját kezű-
leg készített az igazi nagy
sikerélmény. A legegyszerűbbek 10 perc
alatt készülnek el, mégpedig a hul-
ladékot hasznosítjuk újra! 

Műanyag pille palack, mint etető:
Ez a legegyszerűbb változata az ete-

tőknek. Kicsivel a palack alja felett kell
fordított U alakú részt vágni. A kivágott
részt lehajtjuk, alulról megerősítjük, ha
kell, de inkább válasszunk egy kemé-
nyebb palackot. Megerősíteni egy bot
beszúrásával lehet, mely bot hosszabbra
hagyható, mint a kihajtásra kerülő mű-
anyag rész. A palackot a kupaknál meg-
kötjük és egyszerűen egy fára akasztjuk. 
Etető tartós tejes / üdítős dobozból:

Az etető külsejét itt nagyon széppé
tehetjük, például a dekupázs (szalvéta-

technika) segítségé-
vel, vagy festéssel. A
világosabb színű do-
bozokra sokkal job-
ban lehet dolgozni.

A madáretető ebből az anyagból is tar-
tósra készíthető, és nagyon jól tűri az
időjárás viszontagságait. A doboz fel-

szegezhető kamrafalra,
vagy felköthető kerítésre.
1./ Fessük be a dobozt, idő-
járást tűrő festékkel, vagy a
festék réteget lakkozzuk le.
(Esetleg decoupage techni-
kával borítsuk be és lak-
kozzuk át!) Várjuk ki míg
megszárad. A levágott sar-
kot természetesen ragasz-

szuk jól vissza a dobozhoz!
2./ A doboz alja felett néhány centivel
készítsük el a fordított U alakú rést a
madaraknak, majd hajtsuk ki, és a kihaj-
tott rész alját erősítsük meg a doboz aljá-
ba szúrt bottal, amire a madár rászállhat. 
3./ Rögzítsük a dobozt és töltsük meg
eleséggel.
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HEROSZ

Vigyél haza!

1 éves keverék kan 1 éves keverék szuka

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592

Ajándék kiscicák:
30/402-8898, 28/432-487.

www.poraz.hu
1 éves spániel kan

1 éves keverék kan

A virágszezon még nem ért vé-
get, a kert utolsó előadására
készül. A színes lombok mel-
lett, az őszirózsák hullámzó vi-
rágtengeréből kiemelkednek
az aranybarna díszfüvek. Az
őszi napsütésben áttetszően
légiesnek hatnak, eső után a
vízcseppek gyöngysorként
ékesítik őket, a zúzmarától el-
lenállhatatlanná válnak, de ta-
lán legszebbek a fagyos őszi
szelekben hajladozva.

A díszfüvek az őszi kert fő szenzáci-
ói, dacolnak a hideg szelekkel és a
fagyokkal. A későn virágzó évelők-
kel társítva izgalmas növénykombi-
nációkat hozhatunk létre, sőt a fűfé-
lék magasságát, formáját is kihasz-

nálva különböző hatásra számítha-
tunk. Könnyedséget és áttetszőséget
érünk el a lecsüngő szálú füvekkel,
így a sokak által kedvelt kínai toll-
borzfűvel vagy a magas kékperjével.
Az egyenesen növő füvek –, mint a
nádtippan – rendszerezik az ágyást,
vagy kiemelik egyes részeit. Az ala-
csony, gömbös növekedésű füvek –,
mint a deres csenkesz – színesítik az
alacsony évelőkből kialakított
ágyást. Míg a magas füvek uralkod-
nak a kerten, kis kertekben egyene-
sen túlméretezettnek hatnak. Épp ez-
ért ezüstfűből és zebrafűből válasz-
szuk az alacsonyabb Pumilla és Little
Fontaine fajtákat.

Az őszi napsütésben bontakoznak
ki e növények teljes
szépségükben. Az árva-
lányhaj és az ezüstszínű
nádperje aranysárgára
színeződő légies szálai
könnyen meggyőznek
bennünket arról, hogy
ne mondjunk le a fü-
vekről az őszi ágyásban.
Egyes fajták, így a vesz-
szős köles vagy az
Alang-Alang fű intenzív
vörös színeikkel borús
napokon is magukra

vonják tekintetünket.
A füvek igénytelenek. Legtöbb

nemzettségük a napsü-
téses, száraz helyeket
kedveli. A sásfélék ezzel
szemben a nedves föld-
ben, félárnyékban fej-
lődnek a legjobban.
Ilyen ágyásokba ültes-
sünk lecsüngő sást és
gyepes sédbúzát. Fák alá
talajtakaróként telepít-
hetünk árnyéki sást és
havasi perjeszittyót is. A
tópartra is kerül fűfajta,
hisz a tavi káka sekély
vízben nő, vagy a széleslevelű gyap-
júsás a tópart nedves talaján érzi jól
magát.

A díszfüvek legjobb formájukat
évelőkkel társítva hozzák. A színes
cickafark, a számtalan varjúháj válto-
zat, a csót árvirág, az illatos méhbal-
zsam és a sötétlila zsálya egészen
őszig virágoznak díszes párost alkot-
va a kecses fűszálakkal. Az ősziró-
zsák színes foltjai, a bókoló nap-
fényvirágok és a bájos szépecskék is
illő kísérői füveinknek.

Egyes füvek nem élik túl hideg te-
leinket, évente újra kell telepítenünk
őket. A rövid életű díszfüvek ősz vé-

ge felé elveszítik formájukat, a nyári
virágokkal együtt lejár az idejük,
mégis érdemes ágyásainkat eleve-
nebbé tenni tollkalásszal, sörényes
árpával, vagy rózsás tollborzfűvel.

Az enyhe éghajlatú tájakról szár-
mazó füveket védenünk kell a fa-
gyoktól. Az alacsonyabb fajtákat
lombbal vagy fenyőágakkal, míg a
magasabbakat összekötözés után fe-
nyőgallyakkal takarjuk.

Enyhébb teleken a díszfüveket
visszavághatjuk, de ha hosszú, fa-
gyos télnek nézünk elébe, a metszést

hagyjuk tavaszra. Tavasszal vigyáz-
zunk arra, hogy csak az elszáradt fű-
szálakat távolítsuk el, a friss hajtások
nem sérülhetnek.

Mikor és hogyan ültessük el a ki-
választott fűfélét? Sok éves tapaszta-
lat alapján a tavasszal ültetett füvek
gyorsabban növekednek. A füvek
könnyen terjednek, ha nem vigyá-
zunk a hónapok alatt megtervezett
növénytársítások helyét egyedural-
kodóként átveszik. Ezt elkerülhetjük,
ha megfelelő műanyag fóliával vagy
konténerrel szabályozzuk terjedésük
határait.

(g.m.)

Kertész leszek...

Díszfüvek

Valószínű, hogy az egyetlen al-
kalom, amikor kiskutyánkkal
kiabálunk, ha az vécének hasz-
nálja a szoba szőnyegét. Nos,
az ordítás kevésbé, az okítás
viszont annál hasznosabb. 

Ők is olyanok, mint a kisbabák, nem
tudják, hova kell „kimenni“, hacsak
mi meg nem tanítjuk nekik. Ha betar-
tunk néhány igen hasznos ne-
velési tanácsot, kutyusunk biz-
tosan hamar megtanulja, hogy
„mi a módi a családban“, és
szobatiszta lesz. Azonban az is
előfordulhat, hogy ez a folya-
mat nem megy egyik napról a
másikra, és akár 1-2 hónap is
eltelhet, mire megszokja. A
probléma ilyenkor leginkább
az, hogy egy kiskutyát nem szí-
vesen fenyít meg a gazdája,
sokszor inkább elnéző vele
szemben. 

A szobatisztaságra szoktatás
az egyik legnehezebb feladat a
néhány hónapos kutyáknál. A
hat hónapos, vagy ennél fiatal-
abb kiskutyák ugyanis képte-
lenek pár óránál tovább szabá-
lyozni a hólyagműködésüket. Ezért,
ha naponta 4-5 órát vagyunk távol
otthonról, akkor egyértelműen nem
ez a megfelelő alkalom egy fiatal eb
vásárlására. Ha azonban semmi aka-
dálya egy új jövevény befogadásá-
nak, akkor is folyamatosan tartsuk
rajta szemünket, és ne hagyjuk, hogy

a szobába piszkítson. A nagyon fiatal
kutyusokat minden második órában
sétáltatni kell, főleg akkor, ha előtte
ettek és játszottak is.

Figyeljünk az árulkodó jelekre,
úgy mint a körbeszaglászás vagy a
körbe-körbe járkálás. Ilyenkor azon-
nal ragadjuk meg a pórázt, és vigyük
ki a kedvenc helyére, ahol könnyíthet
magán. Ha ott végzi el a dolgát, di-

csérjük meg, és jutalmazzuk valami
finomsággal. A dicsérettel soha ne
várjunk otthonig, ugyanis csak így
tanulja meg, hogy mi az, amit elvá-
runk tőle. Legyenek ezek a dicséretek
kissé túlzóak, hiszen a kutyus még
nem tud a nyelvünkön, csak az eltúl-
zott hangsúlyokból, gesztusokból kü-

lönbözteti meg helyes és
helytelen cselekedeteit.

Ha már találtunk egy he-
lyet, ahova kutyusunk szí-
vesen jár, ha a „szükség“
úgy hozza, akkor térjünk
vele vissza mindig ugyano-
da. Vigyük el hosszabb sé-
tákra és játsszunk vele, de
mindig csak a kétbetűs ki-
térő megtétele után! 

Amikor a kiskutya ép-
pen vizel, kommentáljuk a
nagy eseményt a „pisil a jó
kutyus!“, vagy hasonló bá-
torító kifejezésekkel, így
elérhetjük, hogy pár alka-
lom után csupán a biztató

szóra nekiálljon elvégezni a dolgát az
általunk kiválasztott és a célra tökéle-
tesen megfelelő helyen.

A kutyust rendszeres időközön-
ként etessük, és mindig jó minőségű,
magas tápértékű eleséget kapjon, ez-
zel is elősegítjük a szobatisztaság
megtanulását. Korától függően a kis-
kutyának naponta 3-4 alkalommal
adjunk enni. Ha mindig ugyanabban

az időben etetünk, anyagcse-
réje kiszámítható lesz, és ez a
mi dolgunkat is megkönnyíti.
Nem érdemes tagadni, hogy
egy kutyus szobatisztaságra
nevelése bizony fokozott
éberséget, sok türelmet és ki-
tartást igényel.

Ha kutyánk odabent megy
ki, testi fenyítést soha ne al-
kalmazzunk, mivel nem érti,
hogy mi történik és miért, így
többet ártunk vele, mint hasz-
nálunk. A leszidás azonban
jótékonyan hat, ezt viszont
tényleg azonnal meg kell ten-
nünk, mert pár perc elteltével
sem tudja már a büntetést a
bevizeléshez kötni. Fontos,
hogy a büntetésnél mindig le-

gyünk következetesek, és mindig ha-
sonlóan végezzük. Ha megtörtént az
eset azonnal takarítsuk fel kutyánk
művét, mivel a szagok könnyen inge-
relhetik kedvencünket, hogy legkö-
zelebb is ott végezze kis- vagy nagy-
dolgát. A legjobb, ha klóros fertőtle-
nítőt használunk, mert ennek a szagát
a kutyák nem kedvelik.

Viszont azt is meg kell jegyezzük,
hogy a kutyapiszok az utcán, téren,
parkban is zavaró és ott ugyanolyan
kötelességünk összeszedni, mint a
saját lakásunkban. Gondoljunk bele,
hogy mi sem szeretünk belelépni más
kutyák „ajándékába”. A sétához min-
dig vigyünk magunkkal egy zacskót,
amibe felelős gazdiként összeszed-
hetjük a kutyagumit és a legközeleb-
bi kukánál már meg is szabadulha-
tunk tőle. Hiszen ha kedvencünket
meg tudtuk tanítani hol is végezze
dolgát, talán gazdaként megtanulhat-
juk, hogy azt fel is kell takarítanunk
utána, mivel erre már magától képte-
len.

Állati dolgok – Néhány szó a szobatisztaságról

A kiskutyát is nevelnünk kell

Október 27-28.:

dr. Horváth Márk
Tel.: 20/385-5726

Gödöllő, Szabadság u. 97.

Állatorvosi ügyelet

7 hetes keverékek

Őszi-téli jótanácsok

Hulladékból etető



2007. október 25. Gödöllői Szolgálat 9 Mozaik

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

Október 22-29-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Október 29-nov. 5-ig: Sanitas, Thegze Lajos u. 2. Tel.:
545-585.

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa
György út 38. Tel.: 28/410-302, 20/937-6375. 
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel:
28/430-856, 30/634-3723.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Ezen a héten a – cikksorozat
megjelenésének kezdete óta –
felgyülemlett néhány mondat-
ban megválaszolható olvasói
kérdésekre reagálunk. Tovább-
ra is várjuk kérdéseiket, észre-
vételeiket, esetleges témaja-
vaslataikat a Gödöllő, Pf. 112,
vagy a szolgálat@libori.hu cí-
mekre. 

Az új cégtörvény szerint a kft-ék ese-
tében 500.000 forint lett a törzstőke
minimuma. 4 éve működő kft-ém
csökkentheti a 3 millió forint törzstő-
kéjét 500. 000 Ft-ra? 
Igen, amennyiben a társaság taggyű-
lése ezt elhatározza. A társaság elhatá-
rozhatja a törzstőkének a leszállítását
veszteség rendezése érdekében vagy
tőke kivonás céljából, illetőleg azért,
mert a saját tőkének másik elemét kí-
vánja a törzstőke – jegyzett tőke – ter-
hére megnövelni. A törvény szerint fő-
szabályként a tőkeleszállítás a tagok
üzletrészének nagyságát törzsbetét-

arányosan érinti. Természetesen a törzs-
tőke csökkentése a társasági szerződés
módosítását is maga után vonja. 
Lakásomat kívánom értékesíteni. A Ve-
vőtől a foglalót két tanú jelenlétében át-
vételi elismervény formájában a szer-
ződés megkötése előtt is átvehetem? 
Ingatlan esetében foglaló kizárólag a
szerződés megkötésekor köthető ki (e
minősége a szerződésből egyértelmű-
en ki kell, hogy derüljön), illetve a 
szerződés aláírásával egyidejűleg kell
az Eladó részére átadni. Tehát az Ön
által említett módon átvett összeg ki-
zárólag előlegnek tekinthető.  
A vagyonosodási vizsgálat során sze-
mélyesen kell az APEH-nál megjelen-
nem, vagy meghatalmazott útján is
képviseltethetem magam? 
Az ellenőrzés során általában nem kö-
telező a személyes megjelenés, sza-
bályszerű meghatalmazás alapján bár-
mely nagykorú magánszemély ellát-
hatja a képviseletet. Figyelembe kell
azonban venni, hogy az adóhatóság az
ellenőrzés során különböző kérdése-
ket tehet fel a tényállás tisztázása ér-
dekében, és amennyiben ezekre a kér-
désekre a meghatalmazott nem tud ki-
elégítő válaszokat adni, kötelezheti
személyes megjelenésre az ellenőrzés
alá vont magánszemélyt is. Amennyi-

ben erre vonatkozó szabályszerű
idézést küldenek, a megjelenési köte-
lezettségnek eleget kell tenni.
Milyen okiratokat kell benyújtanom a
bíróság felé a válóper megindítá-
sához? 
A kereseti kérelemmel egyidejűleg be
kell nyújtani az eredeti házassági
anyakönyvi kivonatot, illetve ameny-
nyiben a házasságból gyermek szü-
letett annak eredeti születési anya-
könyvi kivonatát, és 12.000 forint ér-
tékű illetékbélyeget. 
A gépjármű felelősség biztosítás alap-
ján fennálló kártérítési igényem esetén
a biztosító a kárösszeg kifizetését köt-
heti-e különböző hatósági-(rendőrsé-
gi), bírósági határozat felmutatásá-
hoz? 
A káresemény bekövetkezésének iga-
zolására elegendő a rendőrségi beje-
lentés, a helyszíni szemle jegyző-
könyve, hiszen ebből már kiderül a
kár bekövezésének helye, ideje, a kár
elsődleges felmérhető összege. Arra
sem a károsultnak, sem a biztosítónak
nincs ráhatása, hogy a nyomozás meny-
nyi ideig tart, így akár 2-3 évet is várni
kellene amíg a biztosító fizet, ami jog-
szabályellenes. Tehát a biztosító nem
jogosult a kár elbírálásának ilyen fel-
tételhez kötésére.

Projektünk ötletadó városába,
az osztrák Tullnba hívták össze
október 16-ára a partnereket
és az elmúlt 34 hónap eredmé-
nyei iránt érdeklődő rokon-pro-
jektek résztvevőit. 

Az igényes ének-zenekari felvezetés
után a 120 főnyi hallgatóság előtt elő-
ször a projekttel kapcsolatos elvárá-
saik teljesüléséről szóltak a partnerek
képviselői, részünkről dr. Fábián
Zsolt önkormányzati főtanácsadó. Ő
érdekesen közelített a főtéma jogo-
sultságához: a valamikori, helyi erő-
forrásokra alapozott, decentralizált
energialőállítást felváltotta a koncent-
ráltan működő energiaipar, annak
minden jó, de emberi szempontból
gyakran vitatható vonzatával együtt.
Most újra megkíséreljük a helyi ener-
giaforrásokat helyben hasznosítani,
regionális értékmentésre, munkahely-
teremtésre, a szállítási ráfordítás mér-
séklésére törekedve.

Gödöllő Önkormányzatának 9 fős
delegációját dr. Krassay László alpol-
gármester vezette. Köztünk voltak a
helyi jogi, pénzügyi, érdekérvénye-
sítő és PR-csoportok vezetői, az EU-
REGIO díjat a szelektív hulladék-

gyűjtést bevezető kampány kidolgo-
zásáért elnyert team vezetője, Kará-
csony Zita, valamint dr. Hajdú József,
aki a Gödöllő által koordinált „Leg-
jobb gyakorlat” műszaki kézikönyvet
állította össze. A könyv születését
megelőző nemzetközi adatgyűjtésről,
a gyengeségek és erősségek alapján
végzett SWOT-elemzés eredményei-
ről és a kézikönyv tartalmáról tartott
előadását nagy figyelemmel kísérték.
Ez a több mint 200 oldalas kézikönyv,
amely a megújuló energiák hasznosí-
tásának elvét és gyakorlatát angol
nyelven mutatja be, a hazai közönség
számára CD-n magyarul is hozzáfér-
hető. A lemezt a VÜSZI Kht. vu-
szikht@gmail.com email-címén lehet
– bevezetésképpen költségtérítés nél-
kül – megrendelni.

A görög előadó a megújuló ener-
giák hasznosításának általánosítható
üzleti tervét mutatta be. Német rész-
ről 12 típustechnológia 5 országból
begyűjtött fajlagos hozam- és ráfor-
dítás adatait, engedélyezésijogi vo-
natkozásait taglalták. Ők és az oszt-
rákok dolgozták ki a különleges ori-
entációjú marketingterv részleteit is.
Ezek és a projekt keretében született
más tanulmányok – így a Gödöllő ál-

tal a szelektív hulladékgyűj-
tés bevezetését segítő kam-
pányok ötletei – angol nyel-
vű DVD-n állnak rendelke-
zésre, amely ugyancsak a

vuszi-kht@gmail.com címről szerez-
hető be.

Az EU-politikusok, az önkormány-
zatok és a szakcégek vezetőinek kö-
tetlen megbeszélésein már kezdtek ki-
rajzolódni a követőprojektek lehet-
séges témái is. Városunk és régiónk
az energiagazdálkodás szervezettebbé
tételéhez, a tanácsadási rendszer ki-
építéséhez és példaértékű mintaberu-
házások megtervezéséhez igényel
uniós segítséget.

dr. Tátrai György
RECORA helyi projektmenedzser

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus

Gödöllő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve a 2008. évre ezennel
kiírja a BBURSA 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. DDöntéséről 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 BBURSA 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. DDöntéséről 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.

Recora project

Eredmények és előretekintés

KÖZLEMÉNY

A Madách Imre Szakmunkásképző és Szakközép-
iskola Tanulóiért Alapítvány tájékoztatja a támo-
gatóit, hogy 2006. évben SZJA 1%-ából kapott tá-
mogatás összege: 262.100,-Ft, amelynek az Alapít-
vány célja szerinti felhasználása a következőkép-
pen történik:

Hátrányos helyzetű tanulók karácsonyi támogatása:
165.000,-Ft
Testvériskolai kapcsolattartás: 66.154,-Ft
Szakmunkástanulók érettségire való felkészítése:
30.946,-Ft
További támogatásokból kerül felhasználásra 
Szakmunkástanulók érettségire való felkészítése:
132.054,-Ft
Tanulmányi versenyek nevezési díjai: 122.289,-Ft

A VÁROSI PIAC 
ÜNNEPI 

NYITVATARTÁSA

október 27., szombat 7-13 óráig
október 28., vasárnap ZÁRVA
október 29-31-ig (hétfő –szerda)
7-18 óráig
november 1., csütörtök zárva
november 2-3. (péntek szombat)
7-13 óráig
november 4., (vasárnap) ZÁRVA

Tisztelettel értesítjük a lakosságot,
hogy október 20-től november 20-ig
kifüggesztésre kerül a Polgármesteri
Hivatal Lakossági Irodáján, a Kőrösi
Csoma Sándor utca – Faiskola tér-
Villanytelep utca – Hajnal utca és
környéke területre vonatkozó Szabá-

lyozási Terv módosítás. A kifüg-
gesztés ideje alatt a tervvel kapcsola-
tos észrevételeiket a helyszínen
megtehetik. Ehhez kapcsolódó  LA-
KOSSÁGI FÓRUM november 7-
én 17 órakor lesz a Hajós iskola Tö-
rök Ignác utcai épülete ebédlőjében.

Támogatásukat köszönjük!



ÁLLÁS
*Gödöllői autószalon keres szakképzett autószerelőt, jogosítvánnyal ren-
delkező adminisztrátort és női értékesítőt. Tel.: 30/998-9976.
*Mogyoródi gumiszerelőműhelybe munkatársat felveszünk. Tel: 30/990-1114 
*Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk. Tel.: 30/223-9801.
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács, konyhaikisegítő nő,
férfi jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138769, érdeklődni hétfőtől péntekig 9-18 óráig.
*Szobafestőket felveszek Veresegyházára, munkákra. Gödöllőről gépkocsival
szállítás! Jelentkezés: 20/520-2074
*A JÓZSA TÉSZTAIPARI KFT nemdohányzó férfi munkaerőt keres tész-
tagyártáshoz. Tel: (28) 430-892
*Önállóan dolgozni tudó villanyszerelőt felveszünk 35 éves korig Gödöllő és
környékéről. Tel: 30/500-7028
*GAZDASÁGI, LAKBERENDEZŐI ügyintézőt felveszünk pénzügyi, adminisztrációs,
kalkulátori, függönyözési, eladói munkára gödöllői szaküzletbe. Szakképzettség,
gyakorlat, rátermettség, számítógép kezelés szükséges. Tel: 30/9461-807
*Jól bejáratott, stabil vendégkörrel rendelkező szalonomba műkörmöst, fodrászt
és kozmetikust keresek. (Vendégkörrel jelentkezők előnyben.) Érd: 30/422-2848
*A Panda autómosóba munkatársakat keresünk jogosítvánnyal és gyakorlat-
tal rendelkezőt. Érd: Holló Józsefné 20/9417-670
*Munkatársak jelentkezését várjuk vagyonőr munkakör betöltésére.
Fényképes önéletrajzot a Gödöllő, 2101. Pf. 353.-ra kérjük.
*Gödöllői és Vác környéki munkahelyre vagyonőröket keresek 400 Ft-os
órabérért. Tel: 30/948-1087
*Gyakorlattal rendelkező eladó és pénztáros munkatársak jelentkezését vár-
juk gödöllői ABC-be. Önéletrajzot a Gödöllő, 2101. Pf. 353.-ra kérjük küldeni.
*Víz-gázszerelőt keresek azonnali kezdéssel Gödöllő és környékéről. Tel:
30/9622-133 Szűcs László
*Gödöllői munkahelyre FÉMIPARBAN jártas, nem dohányzó munkatársat
keresünk. Tel: 20/802-1287
*Raktári munkást felveszünk. Arzenál Áruház Gödöllő, Dózsa Gy. út 96.
*Gödöllőn bevezetett fodrászatba kozmetikus, masszőr, pedikűrös-manikűrös
munkatársat keresek! Tel: 20/9810-696
*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
*DIÁKOKNAK alkalmi és folyamatos munkalehetőségek! Euroworld
Iskolaszövetkezet, Gödöllő, Gábor Áron u. 1. (Fókusz Üzletház emelete) Tel.:
06-309-353-241
*Panda sörözőbe gyakorlattal rendelkező, megbízható PULTOST keresünk.
Tel.: 20/9417-670.
*Központban működő étterem konyhai kisegítőt-mosogatót keres. Tel:
20/3550-008, 30/528-8845
*Friss eü. nyugdíjas vállal idős-beteg ápolást, bevásárlást, gyermekfelü-
gyeletet, bármikor, alkalmanként is. Autóm van! Tel: 20/354-9688

*Dolgozni szeretne? Dinamikus, megbízható, de életkora elhelyezkedési prob-
lémát okoz? Legyen a munkatársunk. Érd. munkaidőben: 20/9-749-879
*Gödöllői ESSO Töltőállomás shop-eladó munkakörbe munkatársakat keres.
Érdeklődni a helyszínen lehet önéletrajzzal.
*50 éves hölgy háznál takarítást, kertgondozást, idős ember ápolását vállal-
ja. Tel: 70/7743-932
*Gödöllői egyműszakos munkahelyre LAKATOS műhelybe BETANÍTOTT MUNKÁRA jó
fizetéssel rugalmas munkatársat keresek. Gyakorlat nem szükséges. Tel: 28/430-749
*ASZTALOS SEGÉDMUNKÁST FELVESZEK. Tel: 30/222-4228
*Gödöllői cég kereskedelmi részlegének fejlesztéséhez, munkatársakat keres.
A jelentkezés feltétele minimum középfokú végzettség, jó kommunikációs és
problémamegoldó képesség, valamint informatikai ismeretek (nyomdaipari
terület, webfejlesztés). Jelentkezni a (28) 415-050-es telefonszámon lehet.
*Újonnan épült irodaházunkba keresünk agilis munkatársakat irodai
munkára, napi 8 órában havi 150 E Ft-ért. Tel: 30/611-0569
*Gödöllőről és vonzáskörzetéből keresünk fiatal, megbízható munkatársakat összetett
irodai feladatok elvégzésére, napi 8 órában, havi 140 E Ft-ért. Tel: 30/528-2972
*Középkorú hölgy bármilyen munkát elvállalna. (Kertgondozás, gyermekfelü-
gyelet, nagytakarítás, idősek gondozása stb.) Referenciával. Tel: 30/3595-690
*ANGOL tanárokat keresünk Gödöllőre. Színvonalas szakmai munka, piacképes
fizetés, rendszeres szakmai továbbképzések. I.L.I. Nyelviskola, Gd, Kőrösfői u. 2.
Tel.: 28/511-366, 20/543-1775, info@ili.hu 
*Az AeroKid Sport Dance Klub tanárok, óvónők, edzők jelentkezését várja sport-
tánc foglalkozások vezetéséhez, gyermekek számára. A jelentkezők képzésen
vehetnek részt, mely után munkalehetőséget, csoportot biztosítunk. Táncklubok,
egyesületek jelentkezését is várjuk! 20-447-9342 aerokid@freemail.hu 
*Gödöllői étterembe fiatal, érettségizett felszolgálónőt képesítés nélkül is
felveszünk 30 éves korig. Tel: 20/9148-885

INGATLAN
*Gödöllőn új ikerházi lakás I. osztályú kivitelben az egyetem mögötti részen (Rónay György
utcában) eladó. 1270 nm-es telken, egyenként 123nm-es laktérrel, 4 szoba+nappali,
étkező, konyha, 2 fürdőszoba, padlófűtéssel. Laktéren felül 20 nm-es garázs, 18nm-es
terasz. Kandalló lehetőség. Szocpol. felvehető. Iár: 29,5-32,9MFt. Tel.: 30/9328-578.
*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort. Lakások
saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek.
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, ÖSFÁKAL, ASZFALTOZOTT ÚT MELLETT, BIZTONSÁGOS,
CSENDES KÖRNYEZETBEN A KÖRNYEZETÉRE ÍGÉNYES, 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. Érdek-
lődni lehet:  06-20/942-4062 tf-számon. 
*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
*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 GARÁZS új építésű társasházban Szilhát utcai lottózó környékén,
eladó GARÁZSBEÁLLÓ a Remsey mélygarázsban. Érd: 30/201-7329
*Szadán (Szada és Gödöllő határán) gyönyörű panorámás, csendes utcában építési telek
(tulajdonostól) eladó. 3 db egymás melletti, egyenként 400 nöles, külön helyrajzi szám-
mal, 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
*GÖDÖLLŐN magasföldszintes 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 
*GÖDÖLLŐN A KERTVÁROS LEGSZEBB UTCÁJÁBAN 78-AS ÉPÍTÉSŰ
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.Iár:20,9 M Ft GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20) 772-
2429  www.godolloihaz.hu
*Veresegyházán újszerű 3 szoba+nappalis egyszintes családi ház sűrgősen
eladó.Iár:27,5MFt 20-772-2428
*GÖDÖLLŐN Kertvárosban két generációnak alkalmas téglaház sürgősen
eladó telekáron! Iár 13,9 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
*SZADÁN ÉPÍTÉSI TELEK 5,5 MFt-ÉRT ELADÓ !  GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT  OTP MELLETT  20-772-2429   SZADA ÉS GÖDÖLLŐ
LEGNAGYOBB 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  
*GÖDÖLLŐN 2000-BEN ÉPÜLT 3 SZOBA+NAPPALIS CSALÁDI HÁZ 1000-es telken
eladó Iár22,5 Mft 20-772-2429   

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.
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-Nappali + 3 szobás, 80 m2-es földszinti, erkélyes,
konvektoros lakás kis kerttel, garázzsal 19 MFt
-Csanakban új építésű ikerház, nappali + 3
szobás, 488 m2 saját kerttel, garázzsal, emelt-
szintű szerkezetkészen 26,7 MFt
-Blahán 1705 m2 telken 140 m2-es, nappali + 4
szobás családi ház, masszív szerkezetű, de
felújítandó 19 MFt
-János utcában 2. emeleti, erkélyes, konvek-
toros, tégla lakás másfél szobás 12,2 MFt.
-Kossuth L. utcában 65 m2-es 2 és fél szobás
erkélyes lakás 12,9 MFt.
-Domonyvölgyben 297 nöl belterületi építési
telek 5,8 MFt.
-Belvárosi 149 m2-es, 4 szobás lakás garázzsal
kiadó 280 eFt/hó.
-Remsey krt-on mélygarázsban gépkoc-
sitároló 1,7 MFt.
-Veresegyházon 144 m2-es, nappali + 3 szobás
önálló, új családi ház kulcsrakészen 29,9 MFt
-Veresegyházon 103 m2-es, nappali + 3 szoba +
étkezős igényes sorház 336 m2 telekkel 21,6 MFt



*SÜRGŐSEN ELADÓ  CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN. Iár 16,5Mft 20-772-2428 
*ELADÓ 1+2 FÉLSZOBÁS ERKÉLYES 64m2-es szép lakás GÖDÖLLŐ közpon-
tjában. Egyedi fűtésmérő Iár11,9 Mft 20-772-2429
*SÜRGŐSEN ELADÓ JÁNOS UTCAI FELÚJÍTOTT panorámás 59nm-es,jó
beosztású lakás! Ár:11,3Mft 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 Királytelepen,rendezett utcában 2 és félszobás családi ház,530
nm-es telken sürgősen eladó.I.ár:13,5M Ft 20-772-2429  
*Eladó 2000 nm-es építési telek Gödöllőn,széles D-NY-i fekvésű telek eladó,
nyugodt csendes utcában. I.ár: 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
*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
*VÁSÁROLNÉK ÜRES TELKET GÖDÖLLŐN. Tel: 70/639-4565
*Gödöllőn, Boncsokban 1700 m2 telek faházzal, villannyal eladó. Ár alku
nélkül 3,5 M. Ft. Tel: 06-70/377-0552
*GARÁZS! a Kossuth-Remsey mélygarázsban 22 m2-es garázs 3,3 M-ért, a
János utcában 22 m2-es garázs 3 M-ért eladó. Tel: 20/446-7727
*CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE, TERVEZÉSE Tel: 70/639-4565
*Eladó a központban, csendes helyen 74 m2, 2 szoba + nappalis, D-Ny-i fekvésű, világos,
cirkó fűtéses újszerű lakás. Csere kisebb házra! Iá: 18,9 M. Tel: 70/371-4531
*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 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 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, erkélyes, felújított
lakás, (laminált parketta, stb.) eladó. Iá: 13,3 M. Érd: 30/500-7028
*Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, jó állapotú, kétszobás, 2. emeleti, parket-
tás, konvektoros, vízórás lakás saját tárolóval eladó. Iá: 11,6 M. Tel: 30/350-4346
*Eladó János utcában 60nm-es felújított, erkélyes, konvektoros lakás. Iár:
11,9MFt. Tel.: 20/937-1881.
*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
*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
*Gödöllőn téglaházban 54 m2-es lakás 12,5 M, 100 m2 családi ház 2300 m2
összközműves telken 22 M, Kerepesen 2 szintes szépen felújított ház 23,5 M,
Hévízgyörkön 2700 m2 zártkert 2,5 M-ért eladó. HÁZ és VÁR BT. T: 28/430-
890, 20/435-7387
*JÁSZAPÁTIBAN KOMFORTOS NYARALÓ ELADÓ. Iá: 2,7 M. Érd: 20/5517-194
*Eladó az Erzsébet körúton egy 3. emeleti 55 m2-es, 2 szobás, teljesen
felújított lakás. Iá: 12,8 M. Érd: 20/432-7267
*IKLADON 720 m2-es telken 100 m2-es, 4 szobás, emeletes, komfortos ház
melléképülettel, pincével, ipari árammal eladó. Tel: 28/414-559 (este)
*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
*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
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FELSŐSZINTŰ INGAT-
LANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Máriabesnyő Lakóparkban, erdő mel-
lett 69 nm-es, első emeleti (étkező konyha,
nappali + háló), 2002-ben épült, igényes,
erkélyes, padlófűtéses lakás, tárolóval,
saját parkolóval eladó. Iá: 19.5 mFt.
A Paál László közben 1+ fél szobás+
étkezős, 51 nm-es, téglaépítésű,
gázkonvektoros, negyedik emeleti
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt.
*A Kossuth L. u. 1 sz. alatt 33 nm-es,
tetőtéri, egyedi fűtésű, emeltszintű
szerkezetkész lakás, kocsibeállóval
eladó. Irányár: 12 mFt.
A Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, magasföldszinti, felújított,
téglaépítésű,  konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt .
*A Szabadka utcában 54 nm-es, két
szobás, második emeleti, felújított,
erkélyes, téglaépítésű, konvektoros
lakás eladó. Iár: 13 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:

*A Rögesben 900 nm-es telken 1998-
ban épült, kétszintes, 160 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás klimatizált családi ház
(parkosított telek, medence, dupla
garázs,  pince, öntöző rendszer) eladó.
Irányár: 43 mFt.  
*Az Alvégen 3469 nm-es gyönyörűen
parkosított telken (a telek végében halastó,
patak) 260 nm-es 6 szobás, kétszintes
lakóház (pince, terasz) eladó. Vállalkozásra
kiválóan alkalmas! Iár: 68 mFt.
* A Királytelepen 630 nm-es telken, 3
szobás, 61 nm-es téglaház, garázzsal
eladó. Irányár: 13,5 mFt
* Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nappali
+4 szobás családi ház eladó. Iár: 35mFt.
* A Királytelepen, csendes utcác-
skában 600 nm-es telken,(nappali+2
szoba+2 fél szoba), 106 nm-es, egysz-
intes, 2005-ben épült családi ház
eladó. Irányár: 33 mFt
*A Kertvárosban 720 nm-es telken 150
nm-es, felújított 3 szobás, garázsos
családi ház eladó. Irányár: 24,5 mFt.
*Az Antalhegyen 890 nm-es telken 125 nm
lakóterületű, 3 szobás családi ház (dupla
garázs, ipari áram) eladó. Iár: 23,2 mFt.
*A Harasztban 490 nm-es gondozott
telken 100 nm-es, felújított családi ház
(35 nm-es tároló, két autó r. kocsibeál-
ló) eladó. Irányár: 19,9 mFt
*A Lázár Vilmos utcában, panorámás
domboldalban, 1800 nm közművesített
telek, 80 nm–es, felújításra szoruló
házzal eladó. Irányár: 18 mFt. 

ÚJ LAKÁSOK:
*A Fenyvesben 800 nm-es telken, új
építésű, 85 nm lakóterületű (tetőtér
beépíthető), 3 szobás, garázsos iker-
házi lakás eladó.  Irányár: 28,2 m Ft.
*A Fenyvesben 1268 nm-es telken, új
építésű 160 nm-es, garázsos ikerházi laká-
sok októberi átadással eladók. Iá: 33 mFt.
*KISTARCSÁN az AUCHAN mellett
most épülő135 nm-es ikerházi lakás kb.
70 %-os készenléti állapotban 20 mFt -
ért eladó (kulcsrakészen. 28,6 mFt).
*SZILASLIGETEN a Rózsakert
Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű,
új építésű, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók. 
KIADÓ IRODÁK:
*GÖDÖLLŐN a Testvérvárosok útján
81 nm-es, 3 helyiségből álló, klima-
tizált tetőtéri iroda hosszútávra bér-
beadó. Bérleti díj: 122 eFt/hó +rezsi.
*GÖDÖLLŐN a belvárosban 50 nm-es,
emeleti (2 önálló helyiség+ konyha,
fürdő, WC) iroda, kocsibeállóval
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 85
eFt/hó +rezsi.
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz. alatt,
(a Magyartölgy Mérnöki Iroda mellett)
27 nm-es, földszinti irodahelyiség (mel-
lékhelyiségekkel) hosszú-távra bér-
beadó.  Bérleti díj: 80 eFt/hó +rezsi.



*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
*Gödöllő központjában téglaépítésű társasház III. emeletén 2 szobás 52 m2-
es lakás eladó. Iá: 12 M. Érd: 20/5650-698
*Eladó János utcában 60nm-es felújított, erkélyes, konvektoros lakás. Iár:
11,9MFt. Tel.: 20/937-1881.
*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
*Gödöllő, János utcában eladó 1+2 félszobás, 2. emeleti, egyedi fűtéses
téglalakás 11,9 M-ért! Tel: 30/385-5569
*Gödöllő központjában, kétemeletes téglaépítésű ház 1. emeletén, 52 m2-es,
konvektoros, felújított lakás eladó. Iá: 12,8 M. Érd: 30/297-1977
*Gödöllő központjában eladó 2 szobás 55 m2-es, egyedi fűtésű hőmérő órá-
val ellátott lakás. Beépített konyhabútor, légkondi, nagyon alacsony
fűtésszámla. Iá: 12,5 M. Tel: 20/593-2294
*Gödöllőn, a Szabadság téren (OTP fölött) eladó egy 44 m2-es 1,5 szoba
–konyhás felújított lakás. Iá: 12,4 M Ft. Érd: 20/210-4725
*FÁCÁN soron eladó egy 80 m2-es felújított sorházi öröklakás. Iár: 26,5 MFt.
Érd: 30/9338-064
*Gödöllőn, a Szt. János utcában 64,5 m2-es, 2,5 szobás (külön bejáratú),
erkélyes, egyedi cirkófűtéses, saját vízórás, alacsony rezsijű TÉGLA lakás
eladó. Iá: 14,5 M.Tel: 30/461-4308
*Gödöllőn, a Szt. János utcában 40 m2-es 2. emeleti téglaépítésű, gázkon-
vektoros, egyedi vízórás, erkélyes, 1,5 szobás, alacsony rezsijű lakás saját
tárolóval eladó. Iár: 10,9 M. Tel: 30/405-2601
*Sürgősen eladó Palotakerten 2 szobás 62 m2-es lakás 4. emeleten, jó
közlekedéssel. Iár: 11,4 M. Tel: 20/381-6226
*Domonyvölgyben belterületi, déli fekvésű, panorámás, 2300 nm-es megosztható
építési telek 80 nm-es felújítható házzal, pincével eladó Tel: 28/421-619
*Gödöllő Királytelepen 2003-ban épült 500 m2-es telken lévő 170 m2-es két-
szintes ház (kétállású garázs, klíma, elektromos kapuk, ipari áram, üzlethely-
iség, Wellman konyhabútor) februári költözéssel eladó 36 M-ért. Tel: 28/410-i
*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 melléképülettel,
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, két-
szobás nagykonyhás lakás új konyhabútorral 2008. júliusi kiköltözéssel 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 utcafront-
tal, 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 generációnak
alkalmas ház 1000 m2-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*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. Iár: 17,5 M. Érd: 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.
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában 55 m2-es 4. emeleti lakás eladó. Új ablakok,
légkondi, új konyha, gyönyörű kilátás. Iár: 12,9 MFt. Érd: 30/399-7378
*Gödöllőn 1,5 szobás eladó lakást KERESEK! Érd: benny26@freemail.hu Tel:
30/519-5599
*Gödöllőn tulajdonostól sürgősen eladó Szent István téri 4. emeleti 2 szobás
erkélyes lakás. Ügynökök kíméljenek. Tel: 20/346-7827
*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.: 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 

*Gödöllőn a Haraszti részen 2 generáció részére is alkalmas kívül, belül teljesen felújí-
tott színvonalas belső kialakítású, 180 nm lakóterű, 6 szobás, 2 konyhás, 2 fürdős-
zobás kétszintes családi ház 2 garázzsal, műhellyel, tárolóval. 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 INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*Gödöllőn 2006-ban épült, 136 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes iker-
ház-fél garázzsal, 300 nm-es saját telekrésszel. Iá: 25,5 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, 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 garáz-
zsal, 1296 nm-es gyümölcsös és parkosított telekkel. Iá: 28 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*Gödöllőn a Blahai dombon ikerház építésére is alkalmas, 2400 nm-es,
összközműves belterülei építési telek eladó. Iá: 16,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Egyetemnél eladó földszinti, 42 nm-es, 2 szobássá átalakított és felújí-
tott egyedi fűtésű, téglaépítésű lakás saját pincével. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, 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
*Gödöllőn a Blahai részen 80 nm alapterületű, nappali + 2 szobás ÚJ
ÉPÍTÉSŰ ikerházi lakások garázzsal, egyenként 400 nm-es panorámás
telekrésszel 2008. évi átadással leköthetők. Iá: 27 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, 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
*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, tervrajzzal). 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
*Gödöllőn az Irtványosban eladó egy 1014 nm és egy 1036 nm-es szántó
egyenként 700.000,-Ft-os irányáron. Tel. 20-919-4870

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
*Gödöllőn a Szőlő utcában 2 szobás félig bútorozott lakás hosszútávra kiadó.
Tel. 30/3822-498
*Kiadó a János utcában 2 szobás, konvektoros, 4. emeleti lakás. Alacsony
rezsi. 55 E + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 70/517-1370
*Kiadó a Kastély mellett 80 m2-es tetőtéri lakás külön-bejárattal, garázs
lehetőséggel, irodának, lakásnak szép környezetben. Tel: 30/307-7314
*Főbérlő nélküli ház, lakás kiadó, társbérletben is Gödöllő belvárosában. Tel.:
20/9390-797, 28/511-366
*Gödöllő központjában 1,5 szobás bútorozatlan, kábeltévés, távfűtéses lakás
hosszútávra kiadó. Havi 50 E. Ft +rezsi. 1 havi kaució. Érd: 70/701-6046
*Kábeltévés, központifűtéses családi ház albérletbe kiadó. Tel: 28/411-988
*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 kony-
ha, fürdő, kert, kocsibeállási lehetőség. Részben bútorozott. 90 E +rezsi. 2
havi kaució szükséges. Tel: 20/444-0371, 20/391-2778
*Gödöllő városközpontban 75 m2-es földszinti lakás jó parkolással iroda vagy
lakás céljára kiadó, ugyanott új 90 m2-es légkondicionált erkélyes alacsony
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
*Gödöllőn 2 szobás lakás kiadó november 1.-től. 50 E + rezsi, 2 hónap kau-
ció. Tel: 20/439-5938 (15 h után)
*Igényes lakás az István Lakóparkban! 2 szoba összkomfort világos nappali, 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.
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*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
*Gödöllő központjában téglaépítésű társasház III. emeletén 2 szobás 52 m2-
es lakás eladó. Iá: 12 M. Érd: 20/5650-698
*Eladó János utcában 60nm-es felújított, erkélyes, konvektoros lakás. Iár:
11,9MFt. Tel.: 20/937-1881.
*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
*Gödöllő, János utcában eladó 1+2 félszobás, 2. emeleti, egyedi fűtéses
téglalakás 11,9 M-ért! Tel: 30/385-5569
*Gödöllő központjában, kétemeletes téglaépítésű ház 1. emeletén, 52 m2-es,
konvektoros, felújított lakás eladó. Iá: 12,8 M. Érd: 30/297-1977
*Gödöllő központjában eladó 2 szobás 55 m2-es, egyedi fűtésű hőmérő órá-
val ellátott lakás. Beépített konyhabútor, légkondi, nagyon alacsony
fűtésszámla. Iá: 12,5 M. Tel: 20/593-2294
*Gödöllőn, a Szabadság téren (OTP fölött) eladó egy 44 m2-es 1,5 szoba
–konyhás felújított lakás. Iá: 12,4 M Ft. Érd: 20/210-4725
*FÁCÁN soron eladó egy 80 m2-es felújított sorházi öröklakás. Iár: 26,5 MFt.
Érd: 30/9338-064
*Gödöllőn, a Szt. János utcában 64,5 m2-es, 2,5 szobás (külön bejáratú),
erkélyes, egyedi cirkófűtéses, saját vízórás, alacsony rezsijű TÉGLA lakás
eladó. Iá: 14,5 M.Tel: 30/461-4308
*Gödöllőn, a Szt. János utcában 40 m2-es 2. emeleti téglaépítésű, gázkon-
vektoros, egyedi vízórás, erkélyes, 1,5 szobás, alacsony rezsijű lakás saját
tárolóval eladó. Iár: 10,9 M. Tel: 30/405-2601
*Sürgősen eladó Palotakerten 2 szobás 62 m2-es lakás 4. emeleten, jó
közlekedéssel. Iár: 11,4 M. Tel: 20/381-6226
*Domonyvölgyben belterületi, déli fekvésű, panorámás, 2300 nm-es megosztható
építési telek 80 nm-es felújítható házzal, pincével eladó Tel: 28/421-619
*Gödöllő Királytelepen 2003-ban épült 500 m2-es telken lévő 170 m2-es két-
szintes ház (kétállású garázs, klíma, elektromos kapuk, ipari áram, üzlethely-
iség, Wellman konyhabútor) februári költözéssel eladó 36 M-ért. Tel: 28/410-i
*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 melléképülettel,
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, két-
szobás nagykonyhás lakás új konyhabútorral 2008. júliusi kiköltözéssel 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 utcafront-
tal, 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 generációnak
alkalmas ház 1000 m2-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*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. Iár: 17,5 M. Érd: 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.
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában 55 m2-es 4. emeleti lakás eladó. Új ablakok,
légkondi, új konyha, gyönyörű kilátás. Iár: 12,9 MFt. Érd: 30/399-7378
*Gödöllőn 1,5 szobás eladó lakást KERESEK! Érd: benny26@freemail.hu Tel:
30/519-5599
*Gödöllőn tulajdonostól sürgősen eladó Szent István téri 4. emeleti 2 szobás
erkélyes lakás. Ügynökök kíméljenek. Tel: 20/346-7827
*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.: 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 

*Gödöllőn a Haraszti részen 2 generáció részére is alkalmas kívül, belül teljesen felújí-
tott színvonalas belső kialakítású, 180 nm lakóterű, 6 szobás, 2 konyhás, 2 fürdős-
zobás kétszintes családi ház 2 garázzsal, műhellyel, tárolóval. 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 INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*Gödöllőn 2006-ban épült, 136 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes iker-
ház-fél garázzsal, 300 nm-es saját telekrésszel. Iá: 25,5 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, 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 garáz-
zsal, 1296 nm-es gyümölcsös és parkosított telekkel. Iá: 28 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*Gödöllőn a Blahai dombon ikerház építésére is alkalmas, 2400 nm-es,
összközműves belterülei építési telek eladó. Iá: 16,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Egyetemnél eladó földszinti, 42 nm-es, 2 szobássá átalakított és felújí-
tott egyedi fűtésű, téglaépítésű lakás saját pincével. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, 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
*Gödöllőn a Blahai részen 80 nm alapterületű, nappali + 2 szobás ÚJ
ÉPÍTÉSŰ ikerházi lakások garázzsal, egyenként 400 nm-es panorámás
telekrésszel 2008. évi átadással leköthetők. Iá: 27 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, 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
*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, tervrajzzal). 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
*Gödöllőn az Irtványosban eladó egy 1014 nm és egy 1036 nm-es szántó
egyenként 700.000,-Ft-os irányáron. Tel. 20-919-4870

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
*Gödöllőn a Szőlő utcában 2 szobás félig bútorozott lakás hosszútávra kiadó.
Tel. 30/3822-498
*Kiadó a János utcában 2 szobás, konvektoros, 4. emeleti lakás. Alacsony
rezsi. 55 E + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 70/517-1370
*Kiadó a Kastély mellett 80 m2-es tetőtéri lakás külön-bejárattal, garázs
lehetőséggel, irodának, lakásnak szép környezetben. Tel: 30/307-7314
*Főbérlő nélküli ház, lakás kiadó, társbérletben is Gödöllő belvárosában. Tel.:
20/9390-797, 28/511-366
*Gödöllő központjában 1,5 szobás bútorozatlan, kábeltévés, távfűtéses lakás
hosszútávra kiadó. Havi 50 E. Ft +rezsi. 1 havi kaució. Érd: 70/701-6046
*Kábeltévés, központifűtéses családi ház albérletbe kiadó. Tel: 28/411-988
*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 kony-
ha, fürdő, kert, kocsibeállási lehetőség. Részben bútorozott. 90 E +rezsi. 2
havi kaució szükséges. Tel: 20/444-0371, 20/391-2778
*Gödöllő városközpontban 75 m2-es földszinti lakás jó parkolással iroda vagy
lakás céljára kiadó, ugyanott új 90 m2-es légkondicionált erkélyes alacsony
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
*Gödöllőn 2 szobás lakás kiadó november 1.-től. 50 E + rezsi, 2 hónap kau-
ció. Tel: 20/439-5938 (15 h után)
*Igényes lakás az István Lakóparkban! 2 szoba összkomfort világos nappali, 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.
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*Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, lakások
felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, fes-
tés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/434-9328
*Gépi kaszálást, ill. kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel.: 70-944-2377
*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 öngyó-
gyító 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.
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka!
Tel.: 70/505-1177.
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/528-7777, 30/20-200-45.
*Gyesen lévő anyukaként idősek látogatását, segítését (2 éves kislányom
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.

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
*Több éves tapasztalatra támaszkodva közép és emelt szintű érettségire való
felkészítést vállalok történelemből, földrajzból és matematikából. Érd: 20/482-9558
*TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdőknek és haladóknak. Érd: 20/544-8021, Bálint Krisztina
*MATEMATIKA korrepetálást, érettségire való felkészítést vállal
„óvodától egyetemig”, okleveles középiskolai tanár. Tel: 28/419-470
este, 20/380-2268 délután.
*TOP-TAN: Új: egyetemistáknak: Zöld Út. Felnőtteknek: beszédkészség-
fejlesztő tanfolyam középfokon novembertől: Péntek: 9.00-11.15-ig.
Bekapcsolódási lehetőség már működő csoportokba, felzárkóztatással. Érd:
www.toptan.hu, info@toptan.hu, 28-423-744, 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Magán tanulószoba 5-10 osztályosoknak, korrepetálás matemati-
ka, fizika, kémia, magyar tantárgyakból. Érd: 28-423-744, 30-908-4130.
*ANGOL, Német, Francia, Spanyol felnőtt és gyermek nyelvtanfolyamok indul-
nak októbertől folyamatosan az I.L.I. Nyelviskolában. Beiratkozás, szintfelmérés
folyamatosan, előzetes telefonos bejelentkezéssel. Tel.: 28/511-366, 20/543-
1775, info@ili.hu, Gd, Kőrösfői u. 2. Felnőttképz.nyilv.tart.sz.: 13-0295-04

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal. Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gd, Kőrösfői u. 2. Tel.:
28/511-366, 20/543-1775, info@ili.hu 
*Vállalom alsó tagozatos illetve 5-6. osztályos gyermeke matematika kor-
repetálását! Tel.: 30 914-6182
*Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást vállalok. Dyslexiások
fejlesztésében is segíthetek. Tel.: (30) 489-4940

ADÁS~VÉTEL
*Eladó E-25-ös gázkazán, (fehér) beltéri ajtó, gáztűzhely palackkal, kisméretű
garázsajtó. Valamint 2 szoba összkomfortos LAKÁS egyedi konvektoros fűtés-
sel, pincével, beköltözhetően Gd, Kazinczy krt.-on. Tel: 70/629-3458
*Eladó 1 db 2,3 kW-os 1 éves német gyártmányú áramfejlesztő 60 E, 1 db
1,1 kW-os 15 E. Érd: 70/628-4360
*Eladó 2 db női kerékpár 25 E Ft-ért. Tel: 28/418-187
*Sürgősen eladó egy Whirlpool 1000 fordulatos mosógép és 2 db heverő. Tel:
20/593-0218
*Tüzifának alkalmas használt raklapok eladók. Tel:20/9354-687
*Jó minőségű, bontott gázkonvektorok, TŰZIFA eladó. Tel. 20/933-2081, 20/9611-688
*BŐR + TÖLGYFA 3+1+1 íves, sötétbarna, holland ülőgarnitúra iár: 89 E Ft
és antik fotel párban iár: 49 E/ 2db eladó. Tel: 20/4377-660
*Eladó gurulós, összecsukható beltéri ping-pong asztal 15.000, Lőrinc L.
László kötetek 1000/db. Tel: 30/455-6364
*Eladó 2 funkciós babakocsi (lábzsák, esővédő, új állapotban), járóka, TETAMATIC 30-as
gázkazán, bontott, billenős garázskapu, öntöttvas kád. Tel: 28/416-540, 70/949-4418
*Eladó szobakerékpár (7E), fekvőpad (4 E), 13 fokú fém létra (5 E Ft). Tel: 70/340-5372
*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.
*Argo TWIN-Cut Plus fűnyírótraktor tartozékokkal eladó (fűgyűjtő, hótoló).
Érd: 28/411-988 (18-20h között)

TÁRSKERESŐ
*Nyugdíj előtt álló hazafi Németországból. 172 cm, sportos testalkatú, szerény,
nem dohányzó, józan életű asztalos. Hasonló 50-60 éves (özvegy)asszony
ismeretségét keresi élettárs céljából. Minden fényképes levélre válaszolok. Címem:
Hargitai Béla, 01877. Bischofswerda Maximilian-Kolbe str. 10. Németország.
*„ÉVA” Társközvetítése! Keresek „megalapozott jövővel” 28 éves fiúnak
komoly kapcsolatra hasonló gondolkodású lányt: 172/72/28; 30 éves lánynak
intelligens fiút: 178/80/30. 30/228-4096
*Szeretettel várom azoknak az érdeklődését, akik segítségemmel komoly
kapcsolatra vágynak. Minden korosztálynak bizalmat és diszkréciót biztosí-
tok. 20/967-4009, 70/546-2484, 30/228-4096

JÁRMŰ
*FORD Tranzit 9 személyes kisbusz friss vizsgával eladó. TRABANT Kombi
alkatrésznek, 10000Km-es gyári motorral, sok új alkatrésszel olcsón eladó. MER-
CEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3345.
*Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr. Tel.: 20/363-97-10.

ÁLLAT
*Elutazna, de a kutya itthon marad? Kertes házban, kutyák között ő is lehet Gödöllőn.
Szukák és ivartalanított kanok jöhetnek! Nincs kennel vagy megkötés. Érd: 28/412-045
*Eladó Bichone Havanese krémszínű 3 hónapos kan kiskutyák oltással,
törzskönyv nélkül azonnal elvihetők. Ár: 30 E. Tel: 28/403-586, 20/413-2243

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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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

FELHÍVÁS
4+1-es teremlabdarúgó bajnokság

indul novembertől, szombati
játéknapokkal Isaszegen 

Nevezési határidő: október 31., 
Bővebb információ és nevezés:
Tokai Norbert, 06/70-28-30-588

A Megatherm-Gödöllő,
kihasználva a bajnoki
szünetet sorra játssza fel-
készülési mérkőzéseit. Az
elmúlt pénteken az Ara-
mis II. gárdáját fogadta
Kis János együttese és 
nyert 6–4-re. A mérkőzé-
sen többnyire az eddig ke-
veset, vagy egyáltalán
nem játsszó fiatalok kap-
tak lehetőséget. Most pénteken, október 26-án 19 órakor a nyáron ala-
kult Kecskemét csapatát fogadják városunk teremlabdarúgói. A talál-
kozó az egyetemi sportcsarnokban lesz.
Felkészülési mérkőzés: Megatherm-Gödöllő – Aramis II. 6–4

Az elmúlt hétvégén, a 10. for-
dulóban végre megtört a jég és
az Őrbottyán vendégeként si-
került megszereznie első győ-
zelmét a Gödöllői SK labdarú-
gó csapatának a megyei I. osz-
tályú bajnokságban. A GSK
3–2-re tudott nyerni idegenben
és elmozdultak az utolsó hely-
ről, míg az ifisták is begyűjtöt-
ték a kötelező három pontot
(4–2).

A gödöllői kaput, a megbetegedett
Tóth Gyula helyett az ifjúsági korú
Koscsó Tamás őrizte, aki remek telje-
sítményt nyújtott és nagyban hozzájá-
rult a győzelem megszerzéséhez. Ter-
mészetesen a játékosok is kitettek ma-
gukért, akik remekül alkalmazták a
gyors kontrákat. Az első félidőben az

egyik ilyen kontrát követően Holló
Miklós szerzett vezetést csapatunknak
(0–1). A hazaiak ugyan próbálkoztak,
de a remekül záró gödöllői védők rend-
re kisegítették egymást, így két veszé-
lyes próbálkozást leszámítva nem volt
esélyük a gólszerzésre vendéglá-
tóinknak.

A szünet után tovább érvényesült
Nagy Dániel csapatának taktikája és a
második játékrész elején egy újabb
gyors ellencsapást ismét gólra váltot-
tunk. Ezúttal Lauda Zoltán volt ered-
ményes (0–2), sőt akár újabb gólokat
szerezhettek volna a mieink, de az
utolsó passzoknál pontatlanok voltak
a játékosok. Az őrbottyániak ugyan
szépíteni tudtak, de ismét jött az ezen
a meccsen remekül kontrázó Gödöllő
és Müller Péter pontos lövését köve-
tően ismét kettővel vezettünk (1–3).

A végén egy szemfülesen elvégzett
szabadrúgásgóllal megint közelebb
kerültek a házigazdák (2–3), de már
nem volt több idő, ami azt jelenti,
hogy a GSK megszerezte első győ-
zelmét a megyei I. osztály
2007/2008-as kiírásában.

A forduló többi eredményének kö-
szönhetően három helyet lépett előre
a csapat és jelenleg 7 ponttal, a 13. he-
lyen áll városunk megye egyes csapa-
ta. Az ifisták hozták a kötelezőt és nyer-
tek 4–2-re, ezzel továbbra is őrzik do-
bogós helyüket a tabellán.
Következő mérkőzés: október 28. va-
sárnap, Gödöllői SK – Tárnok. Kez-
dés: 13.30-kor (Ifi: 11.30-kor). 

Pest megyei I. osztály, 10. forduló
Őrbottyán – Gödöllői SK 2–3 (0–1)
Gólszerzők: Holló M., Lauda Z.,
Müller P.
Ifi: Őrbottyán – Gödöllői SK 2–4
(0–2)
Gólszerzők: Száraz Szabolcs (2),
Sztriskó István, Szabó Dávid.         -ll-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Nyert és előzött a Gödöllő

Október 22-én, hazai pályán
fogadta ellenfelét, az osztrák
klagenfurti Vadmacskák csa-
patát a TEVA-GRC és tudott
nyerni 3–1 arányban váro-
sunk együttese, ezzel három
sikertelen próbálkozás után
ismét győztesen hagyhatták
el a gödöllői lányok a pályát.

A találkozó mindvégig nagy csatát
hozott, de a sikert talán jobban
akaró Hollósy lányok megérde-
melten örülhettek a győzelemnek,
akik most is tettek róla, hogy ed-
zőjüknek gyarapodjanak ősz haj-
szálai. Az első szettet nehezen, a
másodikat simán hozták a lányok,
míg a harmadikban a szokásosnak
mondható rövidzárlat most sem
maradhatott el, így szépíteni tudtak
az osztrákok (2-1). Ekkor a feszült-
séget kevésbé bíró szurkolók a bü-
fébe rohantak nyugtatóért és már a
közelgő végre, vagyis az újabb ve-
reségre próbáltak kisebb-nagyobb
téteket feltenni. A többnyire egy-
más hibáiból élő csapatok közül a
végjátékokban jobban koncentráló
és többnyire szép dolgokat produ-
káló mieink szerencsére ezeket a
pletykákat nem hallhatták és ismét
magukra találtak, így megnyerték a
negyedik szettet, ezzel együtt pe-

dig a mérkőzést. A lányok öt mér-
kőzést követően a Közép-európai
Liga harmadik helyén állnak 7
ponttal, a szintén hét pontos Novo
Mesto (szlovén) és a Nyíregyháza
mögött.
Hollósy László értékelt: – Ez egy
fontos mérkőzés volt abból a
szempontból, hogy a középme-
zőny első felében maradhassunk. A
lényeg, hogy nyertünk, de néha
csináltunk buta hibákat is, amiből
természetesen tanulnunk kell. 
A csapatomnak jelenleg talán az le-
het az erőssége, hogy tényleg csa-
patot alkotunk és nincsenek egyé-
niségeink, mondhatni, jól működik
a rutinosabbak és a fiatalabbak

közötti összhang.
Közép-európai Liga, 5. forduló
TEVA-GRC – Sparkasse Klagen-
furt (osztrák) 3–1 (22, 16, -21, 20)
A forduló másik, magyar érde-
keltségű mérkőzésén: Betonút-
NRK Nyíregyháza - Post Schwe-
chat (osztrák) 0–3
NB II. – Szoros vereség a
Közgáz ellen
Az NB II-ben szereplő juniorok a
Közgáz röplabdás hölgyeit fogad-
ták az elmúlt hétvégén és 2–0-s
vezetésről kaptak ki a mieink 3–2-
re.
NB II.: TEVA-GRC junior -
Közgáz SC 2-3

Kép és szöveg: -tl-

A GKC II. két rangadót is játszott az el-
múlt hetekben, sikertelenül. Előbb a
Százhalombatta csapatát fogadták a mi-
eink és kaptak ki öt góllal, majd a Diósd-
hoz látogatottunk, ahol a szünetben
ugyan vezetni tudtunk, de a végén mégis
a hazaiak örülhettek. A Szupercsoport-
ban szereplő GKC kiütötte ellenfelét az
Erdőkertest, míg az NB II.-ben vitézke-
dő hölgyek Érden szenvedtek kettő gó-
los vereséget.
Pest Megyei I. osztály, 8. forduló:
Gödöllői KC II. – Százhalombatta VISE
18–23 (8–10)
9. forduló:

Diósdi KC – Gödöllői KC II. 24–23
(13–14)
Férfi felnőtt Szupercsoport, 9. forduló 
Gödöllői KC – Erdőkertes 42–35
NB II. déli csoport, nők, 5. forduló
Érd – Gödöllői KC 28–26 (17–8)
Következő mérkőzések:
Férfiak, Pest megyei I. osztály: GKC II.
– Gyömrő VSK II. október 28., 18 óra
Férfiak, Szupercsoport: GKC – Bu-
dakalászi SC II. október 27., 18 óra
Nők, NB II. déli csoport: Gödöllői KC –
Szigetszentmiklósi NKSE, október 28.,
14 óra
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Október 6-án Csehországban,
Jihlavában rendeztek nemzetkö-
zi sportakrobatikai versenyt, me-
lyen a Grassalkovich SE férfi né-
gyese (Bangó Dávid, Janocha
Márk, Kőrösi Krisztián, Szamosi
Attila.) is részt vett és ért el 2. he-
lyezést.

A remek körülmények között megren-
dezett versenyen Köhler Ákos tanítvá-
nyai balszerncsés körülmények között,
mondhatni bravúros ezüstérmet produ-
káltak, ugyanis a férfi négyes egyik tag-
ja, Kőrösi Krisztián a verseny előtti ed-
zésnapon egy szerencsétlen esést köve-
tően könyöksérülést szenvedett, ennek
ellenére a 2. lett a csapat.
Köhler Ákost elmondta: – Sajnos, a ver-
senyt megelőző napon az edzés nem si-
került valami fényesen, mert a négyes

felsője (Kőrösi K.) kétszer is leesett cso-
portos elemből, melynek következmé-
nye egy könyökszalag-húzódás lett.
Nos, másnap a fiúk így versenyeztek és
tisztességesen helytálltak. Krisztián fo-
gat összeszorítva végigcsinálta a gya-
korlatokat, és bár becsúszott néhány
rontás, le a kalappal előtte. Fölösleges
azon morfondírozni, hogy ha nincs a sé-
rülés, akkor talán nyerünk. Szeretném
megköszönni támogatóinknak a segít-
séget, hogy kijuthattunk erre a ver-
senyre.

Akik pedig kedvet éreznek maguk-
ban (6-14 éves kor között), hogy ezzel a
sportággal kerüljenek közelebbi kapcso-
latba, azokat nagy szeretettel várja a
GSE a Damjanich János Általános Isko-
la tornatermében kedden és pénteken
16-17 óra között. Érdeklődni Kőhler
Ákosnál lehet (06/209-511-072)          -lk-

A gödöllői asztaliteniszezők re-
mekül szerepelnek az idei baj-
nokságokban. A több fronton
szereplő férfiak közül az NB III-
as csapat 5 forduló után pont-
veszteség nélkül áll a tabella
élén, hasonlóan a megye B-ben
versenyző 4. csapathoz, akik 
szintén pontveszteség nélküliek.

A megye A-ban a klub 2. csapata
küzd, ahol becsúszott egy vereség a
bajnoktól, meg 3 döntetlen idegen-
ben, míg a 3. csapat nem kezdte jól a
bajnokságot. A csapat eredményei a
http://www.geac-pingpong.fw.hu web-

oldalon láthatóak.Örömteli hír a gödöl-
lői asztalitenizezők számára, hogy a
Damjanich iskola befogadja a szakosz-
tályt, így kezdődhet az utánpótlás to-
borzása, képzése. Az edző Monostori
Péter lesz, aki BVSC nevelésű, NB I-
es szintű játékos. A szakosztály tervei
szerint minden gyereket fogadnak és
később rostálnak majd. Kezdés pon-
tos időpontja egy két héten belül. Ad-
dig is minden jelentkezőt szeretettel
fogadnak. 
Kérdéseiket, leveleiket az asztalite-
nisz.godollo@gmail.com e-mail cím-
re várják a klubvezetők.
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Megkezdődött a sakk csapatbajnok-
ság. A Gödöllői Sakkbarátok Egye-
sülete immár három csapattal képvi-
selteti magát. A GSBE I. (12 fős) az
NB II-ben, GSBE II. (10 fős) a Pest
megye I. osztályban, míg a GSBE II.,
(5 fős) a Pest megye I/A osztályban
szerepel. 

Az NB II. első fordulójában a sze-
rencsével hadilábon álló GSBE I. mi-
nimális vereséget szenvedett a ven-
déglátó Vác csapatától. A Pest megye
I/A osztályban a rutinos Visegrád ma-
gabiztos győzelmet aratott a GSBE
III. csapata ellen.

A Gödöllői Sakkbarátok Egyesü-
lete minden pénteken 14.30-tól sakk
szakkört és edzést tart a Petőfi Sándor

Általános Iskolában. 
NB II Erkel csoport: 
Vác – GSBE I. 6,5–5,5
Győzött: Kovács Gy., Reznák A., 
Sillye K., Kőszegi L., Döntetlen:
Bándy A., Bajnóczi P., dr. Tallós E.,
Vesztett: Nagyajtai G., Veréb G.,
Ruttkay P., Kozma G., Botka J.
Pest megye I/A osztály  Herczeg Osz-
kár csoport
Visegrád-GSBE III. 4-1
Győzött: Fehér J., Vesztett: Fehér M.,
Horváth J., Posztobányi P., Ecsedi Zs.
Következő mérkőzések: október 28.
Pest megye I. osztály: GSBE II. – Bia-
torbágy; november 11. NB II.: GSBE
II. – Újszász; november 11. Pest me-
gye I/A: GSBE III. – Zsámbék      -vb-

Futsal – A felkészülés jegyében

Barátságos meccsek

Röplabda – Közép-európai Liga

Hazai siker a Vadmacskák ellen

Asztalitenisz – Menetelnek a gödöllőiek

Utánpótlás toborzó

Sportakrobatika –  Grassalkovich SE

Sérülten is jó eredmény

Kézilabda – Bajnoki kudarcok

Vereségek a rangadókon

Sakk – Bajnoki rajt

Idény eleji forma
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Beküldési határidő:
október 31.

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

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát
nyerte: Mihajlovich Alex, Szent
János u. 11., Gugó András,
Ripka Ferenc u. 11.
A Városi Mozi belépőjét nyer-
te: Tóth Lilla, Csalogány u. 7.,
Mezriczky László, Kossuth La-
jos u. 37.
A besnyői Gazdaáruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Kovács Zoltán, Blaháné
út 178., Fekete István, Erzsébet
királyné krt. 1.


