
A rendezvényen nem csak a ma is so-
kak emlékezetében élő orvost, hanem
annak felmenőit is – akik szintén ki-
emelkedő személyiségei voltak a ha-
zai orvoslásnak – megismerhették a
résztvevők. Az emlékülésre Lomni-
czy József, Lumniczer Sándor Buenos
Airesben élő fia is hazalátogatott. 

A tanácskozást megelőzően a több-
szörös világbajnok sportolóra, a kivá-
ló vadászra emlékeztek azzal a kiállí-
tással, ami a városháza galériájában
volt látható. A bemutatott trófeákat
Berze Béla gyűjtötte össze a még élő
rokonoktól, akik ma is nagy becsben
tartják a megmaradt emlékeket. Saj-
nos ezeknek ma már csak töredéke
van meg.

A tanácsozáson nem csak Lumni-
czer Sándor sebészt ismerhették meg
az érdeklődők dr. Szállási Árpád
egyetemi tanár segítségével, hanem
családjának történetét is. Lumniczer
István (1747-1806) orvos-botanikus-

ról dr. Karasz-
szon Dénes
egyetemi tanár
tartott előadást,
Lumniczer Sán-
dorra (1821-
1892), a magyar
sebészeti iskola
egyik megte-
remtőjére, a
szabadságharc
honvédorvosi
karának főnökére dr. Kapronczay Ká-
roly, a Magyar Orvostörténeti Társa-
ság főtitkára emlékezett. Az előadá-
sok sorában nem csak az orvos, ha-
nem a kétszeres világbajnok sportlö-
vő tevékenységéről is szó esett. Telje-
sítményét Radnóti László sportripor-
ter méltatta.

Meghatottan szólt édesapjáról
Lomniczy József is, aki ebből az alka-
lomból utazott haza Argentínából.
Miután megköszönte az önkormány-

zat és az alapítvány tevékenységét,
személyes emlékein keresztül eleve-
nítette fel a nem mindennapi életpá-
lyát, s azt a szemléletet, amivel Lum-
niczer Sándor hivatását végezte:

– Minden beteget mint embert,
mint „egyedüli példányt” kezelt. Nem
esetek, nem számok voltak neki az
emberek... Ahogy apám 60-70 évvel
ezelőtt istápolta a betegeit, úgy kelle-
ne kezelni ma is. Felfedezhetnek még
csodálatos sugarakat, gyógyszereket,

de az apám módszere ne változzon!
Dr. Lumniczer Sándor családjában

több generációra visszamenően talá-
lunk orvos ősöket. A Budapesten
1896-ban született édesapja, Lumni-
czer József az Erzsébet Kórház se-
bész főorvosa volt. 1914-ben iratko-
zott be a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem orvosi karára. Egy évre rá
bevonult katonának, s az olasz fron-
ton a tábori sebészkórházban teljesí-
tett szolgálatot. (folytatás a 5. oldalon)
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Kiállítás és tudományos tanácskozás városunkban

Emlékezés dr. Lumniczer Sándorra
Dr. Lumniczer Sándor, a kiváló orvos, vadász és
sportember előtt tisztelegtek a múlt héten pén-
teken azon a kiállítással egybekötött tudomá-
nyos ülésen, amit a Városházán tartottak a
Lumniczer Sándor Alapítvány, a Magyar Orvos-
történeti Társaság és a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub szervezésében, halálának 50. évforduló-
jára emlékezve.

Szeptember 28-án vasárnap is-
mét benépesült a kastéllyal
szembeni zöld terület. A 2003-
ban megalakult Herman Ottó
Magyar Országos Állat- és Ter-
mészetvédő Egyesület
(HEROSZ) gödöllői tagszerve-
zete az Alsópark eme részén
rendezte meg az V. Állatvédel-
mi Napot.

Az állatok világnapja (október 4.) al-
kalmából megrendezett összejövete-
len a kilátogatók megtekinthették a
Gödöllői Kutyakiképző Iskola kutyás
bemutatóját, a bátrabb gödöllőiek pe-
dig benevezhették kedvenceiket a ku-
tyaszépségversenyre, amit keverék és
fajtatiszta kategóriában is kiírtak a
szervezők. Utóbbi kapcsán a zsűrinek
– amit Pécsi Ildikó Kossuth-díjas
színművész, Szűcs Lajos olimpiai
bajnok labdarúgó, dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző és Zsemberyné Si-
mics Judit olimpiai ezüstérmes kézi-
labdázó alkotott – nem volt könnyű
dolga a nyertesek kiválasztásánál.

A korábbi évek hagyományainak
megfelelően az idén is volt lehetőség
kutyusok örökbefogadására is, ezen
kívül ingyenes állatorvosi és kutya-
kozmetikai szaktanácsadás igénybe-
vételére is volt lehetőségük az érdek-
lődőknek.

(fotóösszeállításunk a 9. oldalon)

V. Állatvédelmi Nap

Nagy siker
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A képviselő-testület szeptem-
ber 25-i nyilvános ülésének na-
pirendjén több mint húsz, első-
sorban gazdasági jellegű elő-
terjesztés szerepelt. A legtöb-
bet egyhangúlag, hármat egy-
egy ellenszavazattal illetve tar-
tózkodással fogadták el. Vala-
mennyi jelenlévő képviselő
jóváhagyta a városi költségve-
tés első félévi beszámolóját és
a költségvetési rendelet lét-
számcsökkentési intézkedé-
seket is tartalmazó módosítá-
sát, a testület második félévi
munkatervét, továbbá a VÜSZI
Kht., a Kalória Kht. és a Petőfi
Sándor Művelődési Központ
Kht. törvény által előírt átala-
kításának módját. Ugyancsak
egyhangúlag újabb öt évre ki-
nevezték a Gödöllői Városi Mú-
zeum igazgatójának Gaálné dr.
Merva Máriát.

Az ország gazdasági helyzete az
önkormányzat működésére is kihat.
Az energiahordozók árának emelke-
dése a számlákon keresztül közvetle-
nül érezteti hatását. Figyelmeztető
jelzés az is, hogy az idén várhatóan a
múlt évinél 200 millió forinttal ke-
vesebb iparűzési adóbevétele lesz a
városnak. Gémesi György polgár-
mester a költségvetési előterjesztések
kapcsán elmondta, több hónapja kere-
sik-vitatják az intézményvezetőkkel
közösen, hogy hol, milyen módon le-
hetne csökkenteni az önkormányzat
kiadásait, úgy, hogy a szolgáltatások
minősége és az intézmények műkö-
désének elért színvonala ne lássa ká-
rát a megtakarításoknak. Ennek során
áttekintették és elemezték a kötelező
önkormányzati feladatok körének és
mértékének alakulását. Még koráb-
ban megszületett az a döntés, hogy
működési kiadásokat csak működési
bevételekből fedezzen az önkor-
mányzat. 

Az idei költségvetés most elfoga-
dott módosítása már több létszám-
csökkentési intézkedést tartalmaz.
Október elsejétől a Polgármesteri Hi-
vatalban 10, az Egyesített Szociális
Otthonban 2,5, az Erkel Ferenc Álta-
lános Iskolában 1, a Hajós Alfréd Ál-
talános Iskolában 3, a Petőfi Sándor
Általános Iskolában 5, a Frédérich
Chopin Zeneiskolában 1, a Török Ig-
nác Gimnáziumban 2, a Városi
Könyvtárban 6 álláshely kerül meg-
szüntetésre. Az önkormányzat városi
létszámkerete 1.049,65 főről
1.019,15 főre csökken. A munkáltatói
jogkört gyakorló vezetők az álláshe-
lyek megszüntetését kötelesek leg-
később 2009. szeptember 30-ig vég-
rehajtani. 

A jövő évi költségvetési koncepció
benyújtásakor a képviselő-testület tá-
jékoztatást kap arról is, hogy hol
érhetők el további megtakarítások és
azok jelentenek-e státuszszűkítése-
ket.

Ingatlanok értékesítése

Jóváhagyta a képviselő-testület a
polgármester beszámolóját a vállal-
kozói vagyon hasznosításával kapcso-
latos tevékenységéről. Ennek kere-
tében az üzleti célú ingatlanok érté-
kesítésének helyzetéről is tájékozta-
tást kaptak a döntéshozók. A balaton-
lellei gyermeküdülő értékesítésére ki-
írt pályázat érdeklődés hiányában
eredménytelen volt. Az ingatlan
újabb pályázat tartása nélkül értéke-
síthető. Amennyiben az adásvételre

pályázaton kívül ajánlatot kap az ön-
kormányzat, az értékesítésről a kép-
viselő-testület dönt. 

A Szabadság téri teniszpálya és az
ahhoz tartozó öltözők értékesítésére
kiírt pályázatra nem érkezett vételi
ajánlat. A volt Rézgombos étteremre
egy ajánlatot kapott az önkormány-
zat. A teniszpálya és az öltöző pályá-
zaton kívül értékesíthető. A volt Réz-
gombos étterem pályázati eljárása a
Vagyonrendelet, illetve a mellékletét
képező Pályáztatási Szabályzat elő-
írásai szerint zajlik.

A Petőfi tér 4-6. szám alatt, a Kos-
suth Lajos utca és a Gábor Áron utca
sarkán található ingatlanra négy vételi
ajánlat érkezett. A pályázati eljárás a
Vagyonrendelet, illetve a mellékletét
képező Pályáztatási Szabályzat elő-
írásai szerint zajlik.

Átalakuló közhasznú társasá-
gok

A gazdasági társaságokról szóló
törvény előírja, hogy a közhasznú tár-
saságoknak 2009. június 30-ig át kell
alakulniuk más típusú társasággá
vagy jogutód nélkül megszűnhetnek.
A képviselő-testület a szeptemberi
ülésen meghatározta az általa alapí-
tott három kht. átalakításának módját. 

A VÜSZI Kht.-t 2009. január else-
jei fordulónappal nonprofit kft-vé
alakítják át a következő tevékenysé-
gek ellátására: zöldterület kezelés,
közterületek, utak, hidak fenntartása,
karbantartása, temető és ingatlan üze-
meltetés. A VÜSZI Kht. hulladék-
gazdálkodási tevékenységét ugyan-
csak 2009. január elsejei fordulónap-
pal megszüntetik. E feladat ellátására
az önkormányzat kft-t alapít. Az új
társaság átveszi a kommunális hul-
ladékgyűjtés, szállítás, ártalmatlaní-
tás feladatait, továbbá a számlázást és
a díjbeszedést, szervezi a szelektív
hulladékgyűjtést, ellátja a komposz-
táló telep és a gyepmesteri telep üze-
meltetését.

A Kalória Kft. az újévtől nonprofit
kft-vé alakul át változatlan feladat- és
tevékenységi körrel.

A Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont Kht. nemcsak társasági formát,
hanem nevet is változtat. 2009. január
elsejétől – az önkormányzat által ko-
rábban megfogalmazott funkció alap-
ján – Művészetek Háza Gödöllő Non-
profit Kft. néven működik. 

Bővült az óvoda

Módosították az Egyetem téri Óvo-
da alapító okiratát, mivel az intéz-
ményt egy csoportszobával és a kap-

csolódó helyiségekkel bővítette az
önkormányzat. Ennek révén válto-
zott, 100-ra nőtt a férőhelyek száma
és 120 főre módosult a felvehető 
gyermekek maximális létszáma. Ezek

indokolták az alapító okirat aktuali-
zálását.

Versenytárgyalásos pályázat

A képviselő-testület egyfordulós,
versenytárgyalásos pályázaton törté-
nő értékesítésre jelölte ki az önkor-
mányzat tulajdonát képező, a volt
Emlékpark területén, az Ottó Ferenc
utca, a Thegze Lajos utca és a Márki
Sándor utca által határolt területen ta-
lálható ingatlan-együttesét. 

A 6270/21, 6270/22 és 6270/23
helyrajzi számú, beépítetlen terület
megnevezésű, 8423 m2, 6295 m2 és
6244 m2 nagyságú, tehermentes in-
gatlanok irányára nettó 85, 64 és 63
millió forint. 

Kisajátítás helyett adásvétel

Az Állami Autópálya Zrt. képvi-
selője kisajátítást helyettesítő adás-
vételi szerződéskötés lehetőségét
ajánlotta fel az M 31-es út kisajátí-
tásával érintett önkormányzati terület-
re. A megkeresésben megjelölt 6863/1
hrsz.-ú ingatlanból az autópálya cél-
jához 6449 m2 nagyságú terület szük-
séges. A képviselő-testület hozzájárul
a terület 77 millió forintos ellenérté-
ken történő elidegenítéséhez.

Kiadó parkolóhelyek a könyv-
tár alatt 

Bérbevételre meghirdeti a könyv-
tár alatti mélygarázsban lévő 22 par-
kolóhelyet az önkormányzat. Mint
emlékezetes, a Városi
Könyvtár és Informá-
ciós Központ létesí-
tése során az épület
pinceszintje azzal a
céllal épült meg, hogy
a későbbiekben mély-
garázsként működ-
jön. Az átalakítás
egyik feltétele az volt,
hogy a gépkocsival
való behajtás biztosí-
tott legyen. Ez a felté-
tel a Tűztoronyház
megépítésével teljesült. A Tűztorony-
ház építésével párhuzamosan meg-
valósult a könyvtár pinceszintjének
mélygarázzsá való átalakítása és a két
teremgarázs összenyitása. Az engedé-
lyezési eljárások lezárultak, mind a
Tűztoronyházra, mind a könyvtár
alatti teremgarázsra rendelkezésre áll
a jogerős használatbavételi engedély.

A könyvtár pinceszintjén 36
parkolóhely található. Ezekből 3-ra
határozatlan idejű, 5-re 2018. július
31-ig tartó időtartamra ingyenes

használati jog illeti meg az üzemel-
tetést biztosító Huniber Tűztorony
Kft.-t. A könyvtár dolgozói részére 6
parkolóhely szolgál. A fennmaradó
22 parkolóhely hasznosítható üzleti

céllal. Október 1-jétől a bérleti szer-
ződések fél és egy év időtartamra köt-
hetők meg. A december 1-jéig bérbe
nem adott helyekre egy hónapos idő-
tartamra is köthető bérleti szerződés.
Az előre fizetendő bérleti díj összege
egy havi bérlet esetén bruttó 18.000,
féléves bérlet esetében bruttó
102.600, éves bérlet esetében pedig
bruttó 194.400 Ft. 

Bursa Hungarica ösztöndíj-
pályázat

A gödöllői önkormányzat továbbra
is részt vesz a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Ösztöndíjpályázat finanszí-
rozásában. Az előző pályázati ciklus-
ban 56 állandó gödöllői lakhellyel
rendelkező fiatal kapott Bursa Hun-
garica ösztöndíjat, havi 5000 illetve
4500 forint összegben. Ezt egészítette
ki a megyei önkormányzat és az okta-
tási minisztérium 10 ezer forintra. A
következő pályázati forduló támoga-
tására a városi költségvetés 2,4 millió
forintot tartalmaz. Az önkormányzat
Közoktatási, Művelődési és Sport iro-
dájához benyújtandó pályázat beadási
határideje október 31.  

Több a sportoló iskolás

Felosztotta a képviselő-testület az
önkormányzati iskolák sportpályáza-
taira elkülönített ötmillió forintot. A
Damjanich János Általános Iskola
431 ezer, az Erkel Ferenc Általános
Iskola 1 millió 172 ezer, a Hajós Alf-
réd Általános Iskola 1 millió 080 ezer,

a Montágh Imre Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Készségfej-
lesztő Speciális Szakiskola 727 ezer,
a Petőfi Sándor Általános Iskola 767
ezer, a Török Ignác Gimnázium 821
ezer forint támogatásban részesült.
Az előterjesztő Gémesi György pol-
gármester kiemelte: az iskolák aktivi-
tása múlt tanévben a Sportkoncepció
céljainak megfelelően jelentősen nö-
vekedett, a városi futóversenyeken
való részvételi arány 9%-ról 26%-ra
emelkedett, a házibajnokságok száma
a tavalyi 24-ről 49-re nőtt.

Három ülés van hátra az
évben

A képviselő-testület ebben az év-
ben október 22-én, november 20-án
és december 11-én tart még rendes
ülést. Többek között erről is rendel-
kezik a most egyhangúlag elfogadott
második félévi munkaterv. A munka-
terv azonban csak a keresztmetszete
annak a sokrétű napirendnek, melyet
az elkövetkezendő időszakban a tes-
tületnek tárgyalnia kell.

Az egyik legfontosabb feladata a
második félévnek a közhasznú társa-
ságok átalakítása.

A munkatervben nem szerepel, de
előre láthatóan a második félévben
kerülhet sor a Knézich Károly u. –
Mátyás király u. – Vasvári Pál u. –
Bástya u. – Agyagos u. – Présház u. –

belterületi határ – M3-as autópálya
által határolt terület és a Bajcsy-Zs. u.
– Lumniczer u. – Szent János u – Sző-
lő u. által határolt terület szabályozási
tervének módosítására.

Spanyol és cseh testvérvá-
rosok

Testvérvárosi együttműködési
megállapodásokat is jóváhagyott a
képviselő-testület. A spanyolországi
Valdemoro várossal 2007-ben vette

fel a kapcsola-
tot Gödöllő, s
azóta kisebb
ottani delegá-
ciók látogattak
városunkba.
Az új kapcso-
lat számos le-
hetőséget nyit
meg az együtt-
m ű k ö d é s r e ,

közös európai uniós pályázatokra ala-
pozva. A gazdasági együttműködés
lehetősége is távlatos, hiszen Valde-
moro Gödöllőhöz hasonlóan jelentős
nemzetközi vállalati körnek ad ott-
hont, ipari parkja gödöllői vállalko-
zást is szívesen fogad. A spanyol vá-
ros küldöttsége október elején látogat
Gödöllőre, ahol az ipari parkot is
megtekinti.

A Cseh Nagykövetség közremű-
ködésével jelentkezett és látogatott
Gödöllőre az Elba völgyi Brandỳs
nad Labem –
Stará Boleslav
polgármestere
és két munka-
társa. A Prágá-
tól 20 kilomé-
terre található
város Mária
kultuszú bú-
csújáróhely,
palotája Csehország legjelentősebb
reneszánsz műemlékeihez tartozik, a
Habsburg-ház császárainak kedvelt
tartózkodási helye volt.  A testvérvá-
rosi kapcsolat révén Gödöllőnek a Vi-
segrádi Négyek mindegyik államával
lesz ilyen együttműködése, amely e
közép-európai együttműködést segítő
pályázati források elnyeréséhez nyit
utat.

Átalakulnak a közhasznú társaságok

Csökkenti kiadásait az önkormányzat  

Útprogram
Egyirányúsítják a Remsey körutat.
Október 15-től változik meg a forgal-
mi rend, ezt követően a  behajtás a
Kossuth Lajos utca, a kihajtás pedig a
Plusz Áruház felől lesz lehetséges. A
területen táblákon és szórólapokon
hívják fel az érintettek figyelmét a
változásra. 
Lassan befejeződnek az útprogram
keretében folyó munkák. Október 3-
án pénteken négy helyszínen adják át
a felújított utakat: 

15 óra 30-kor a Nyárfa utca és a
Blaháné út, 16 órakor a Béke utca és
az Október 6. utca, 16 óra 30-kor az
Ipolyság és a Váradhegyfok utca sar-
kán, 17 órakor pedig a Százszorszép
és a Toboz  utca kereszteződésében
várják a lakókat az elkészült utak ün-
nepélyes átadására. 
A járdaprogramon még dolgoznak, a
Blaháné úton és a Szabadság úton
folynak a munkák. 
A felújítások mellett nagy erőkkel
dolgoznak a VÜSZI munkatársai a
városi zöldterületek karbantartásán is.
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Szeptember 24-én tartotta ülé-
sét a Gödöllői Többcélú Kistér-
ségi Társulás. A tanácskozáson
elfogadták az I. félévi szakmai-
és költségvetési beszámolót,
és a II. félévi munkatervet. A
résztvevők meghallgatták az
Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat tájékoztatóját a
2007-2008-as tanévről, vala-
mint azt a tájékoztatót, ami a
Gödöllői Kistérség Turizmus-
fejlesztési Koncepciójának
munkaanyagát foglalta össze. 

Az Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat 2007 szeptember 1-jével kezdte
meg munkáját, és tíz település 36 in-
tézményében, óvodákban, iskolákban
látja el a nevelési tanácsadással és a
logopédiai ellátással kapcsolatos fela-
datokat. Ezek keretében 1183 gyer-
meket részesítettek ellátásban, ezt
minden intézményben, helyben bizto-
sították és biztosítják. Az ellátást jó-
nak ítélték meg a Társulás tagjai, mint

kiderült, az elmúlt időszakban fel-
merült problémák elsősorban a jog-
szabályok változásából adódtak. 

A tanácskozáson ismertették azt a
munkaanyagot is, amit a kistérség tu-
rizmusfejlesztésének koncepcióját mu-
tatta be, kiemelve annak főbb elemeit.
Ennek elkészítéséhez a S.O.S. Ide-
genforgalmi Tanácsadó Kft. hosszas
vizsgálatot folytatott, aminek során
összevetették a jelenlegi kínálatot a
lehetőségekkel és elvégezték a szük-
séges helyzetelemzéseket. Ezek arra
is kitértek, hogy a kistérség közelében

milyen fejlesztések
vannak folyamat-
ban, amik a jövőben
befolyásolhatják az
i d e g e n f o r g a l m i
mozgásokat. 
Felhívták a figyel-
met arra, nagy lehe-
tőségek rejlenek a
vallási és lovas tu-
rizmusban, amiket
még nem használtak
ki kellőképpen, de
ezek fellendítéséhez

is nélkülözhetetlen az összefogás, va-
lamint a szálláshelyek bővítése. Mint
azt a felmérés megállapította, a térség
egyik legjelentősebb problémája,
hogy rendkívül kevés a szálláshely,
így az idelátogatók csak rövid időt
töltenek itt.

A tájékoztatóban kiemelték, rend-
kívül fontos, a jövőben egységes kon-
cepció alapján történjenek a térségen
belüli ez irányú fejlesztések.

Márciusban nyitotta meg ka-
puit, s talán úgy is mondhatjuk,
túl van az első turisztikai idé-
nyen az Erzsébet királyné szál-
loda. Varga Zsolt igazgatót az
elmúlt hónapok tapasztalatai-
ról, valamint városunk idegen-
forgalmi lehetőségeiről kér-
deztük.

– A mögöttünk lévő időszak alapján
azt mondhatom, szerencsés helyzet-
ben vagyunk, mert a vendégforgalom
a mi esetünkben nem korlátozódik a
nyári idegenforgalmi szezonra. A
vendégkörünk ugyanis jelenleg nem
elsősorban a turistákból, hanem a Gö-
döllőre és a környékbeli cégekhez ér-
kező üzletemberekből tevődik össze.
A nyitás óta folyamatosan helyet
adunk  céges rendezvénynek. Szíve-
sen rendeznek nálunk többnapos to-
vábbképzéseket, s nem egy cég ez
alatt a mindössze fél év alatt visszaté-
rő vendégünk lett.  Emellett sok olyan
szállóvendégünk van, aki utazás köz-
ben pihenésként tölt el nálunk egy-
egy éjszakát. 

– Mit gondol, miért éppen ez a
kör érdeklődik elsősorban az Er-
zsébet királyné Szálloda iránt?

– Gödöllőn több olyan nagyvállalat
van, amelyeknek külföldi vezetői
rendszeresen látogatnak el a városba,
valamint gyakoriak a tréningek is.
Ezekhez mi minden szükséges szol-

gáltatást biztosítani tudunk.  Emellett
a következő évben már jóval több tu-
ristára számítunk, hiszen most jelen-
nek meg azok a hazai és nemzetközi
katalógusok, amiben már bemutat-
kozik a szálloda. A márciusi nyitás
miatt az idén erre nem volt lehetősé-

günk, ennek ellenére már többszáz
vendégéjszakát jelentettek a főleg
Lengyelországból és Ausztiából érke-
zett csoportok. Az utóbbiak körében
nagyon népszerű a város, és nem
csupán átutazóban látogatják meg,
hanem szívesen tekintik úticélnak is. 

– Hogyan alakult az első félév
statisztikája?

– Annak elle-
nére, hogy még
nem vagyunk
benne a köztu-
datban, folyama-
tosan emelkedik
a vendégéjsza-
kák száma, s fog-
laltságunk szep-
temberre elérte az
ötven szézalékot,
ami megfelel az
országos átlag-
nak. Az előzetes
foglalások alap-
ján ez a növekvő
tendencia októberben is folytatódik.

– Mi a véleménye, mik a legfőbb
teendők, hogy Gödöllő vonzóbbá
váljon a turisták számára?

– Sok tennivaló van még, ha azt
akarjuk, hogy fellendüljön az idegen-
forgalom, s ne csak a kastély legyen
turisztikai célpont. Az, hogy a főváros
közel van és gyorsan elérhető, sokat
számít, de nekünk azt kell elérni,
hogy ne csak azért jöjjenek ide, mert

itt kedvező áron
találnak megfelelő
szállást, hanem
azt is, hogy itt
töltsék el az idejü-
ket. Ebben fordu-
lópontot jelenthet
majd a termálpro-
jekt megvalósulá-
sa, de sokat tehet-
nek érte a város-
ban idegenforga-
lommal foglalko-
zók is, ha több
vonzó programot

szerveznek. A vendégeink részéről
már többször is felmerült az igény
például a wellness jellegű programok
és a sportolási lehetőségek iránt.
Ezeknek sajnos szűkében vagyunk.
Amiben nincs hiány, azok a kulturális
rendezvények. Sokat jelent majd az

is, ha megvalósul a Főtér program.
Ezzel nagyon igényes környezetet te-
remt majd az önkormányzat, amivel
egy valóban élő belváros alakulhat ki,
s ez sokat segít majd abban, hogy át-
jöjjenek a kastélyból a látogatók.
Ezzel számunkra is új lehetőségek
nyílnak meg, így többek között nyitot-

tabbá tehetjük az éttermi részünket. 
– Mit tudnak önök hozzátenni

ehhez a kínálathoz? 
– A programjaink nagy része nem

csak a szállóvendégeknek, hanem a
gödöllőieknek is szól. Őket is várja az
étterem, ahol a hétvégén cigányzene
szól, és igyekszünk olyan rendezvé-
nyekkel jelentkezni, ami valamilyen
módon kapcsolódik más helyi prog-
ramokhoz. A most látható Sisi kiállí-
táshoz hasonlóan például szeretnénk
más művészeti rendezvényeknek is
helyet biztosítani. Ennek egyik lehe-
tősége, az Erzsébet királynét övező
kultusz ápolása. Ehhez kapcsolódva
szeretnénk még az idén, Erzsébet
napra felállítani a belső udvaron a ki-
rályné szobrát. 

Az év hátralévő részére is van több
elképzelésünk. Az Erzsébet és Kata-
lin bállal várjuk a téli szezont, de ezek
mellett Szilveszterre is kellemes 
programot kínálunk az érdeklődők-
nek. Egyik feladatunk, hogy élővé te-
gyük az épület belső udvarát, hogy az
ne csak közlekedőként szolgáljon, ha-
nem valódi közösségi tér legyen. 

Ennek egyik lépéseként a kará-
csony előtti időszakban igényes, bé-
csi hangulatú vásárnak adunk majd
helyet.

-jb-

Csombor Iván bádogosmester
és Ferenczy Imre üzemmérnök,
lakatos vállalkozó vette át Gé-
mesi György polgármestertől
szeptember 25-én a képviselő-
testület által 7. alkalommal oda-
ítélt Gödöllő Vállalkozója-díjat a
Városházán.

A díjjal – Varga Árpád önkormányzati
képviselő kezdeményezésére – az ön-
kormányzat azoknak a polgárainak a
teljesítményét méltatja, akik tradicio-
nális, illetve modern ipari, szolgálta-
tási tevékenységükkel a város gazda-
sági életében, a lakosság ellátásában
tartósan kiemelkedő és színvonalas
munkát végeznek.

Csombor Iván és Ferenczy Imre
hosszú ideje űzik az ipart. A bádogos-
mester keze munkáját a gödöllői kivi-
telezések mellett fővárosi díszbádogos
munkák is dicsérik. Ferenczy Imre
Gödöllőn működő multinacionális
vállalatok beszállítója. 

Gémesi György méltatásában ki-
emelte: a kis- és közepes valamint a
nemzetközi vállalkozások jelentőségét
és szerepét a város és az ország életé-
ben. Az önkormányzat a törvények ad-
ta lehetőségek függvényében igyek-

szik támogatni a kkv-szférát, amikor
felújítja intézményeit vagy éppen be-
fektetési lehetőséget kínál a város fej-
lesztésében.

Új színfoltja volt az ünnepségnek,
hogy hagyományteremtő céllal a ki-
tüntetett iparosok társaságában kö-
szöntötték a Madách Imre Szakkö-
zépiskola és Szakiskola azon tanulóit,
akik kiváló szakmai felkészültséggel
országos versenyeken kiemelkedő he-
lyezést értek el, iskolájuknak és a vá-
rosnak elismerést szereztek. 

A szakma kiváló tanulói lettek Ku-

binyi László és Losonczi Zoltán autó-
szerelők. Őket felkészítő tanáruk, Tóth
László képviselte. Ugyancsak a szakmai
kiváló tanulóit köszönthette a közönség
Zatureczki Éva és Prahár Brigitta női
ruhakészítők személyében, akik mellett
felkészítő tanáruk, Kiss Szilvia is nagy
tapsot kapott. Varga Árpád hozzátette: –
Kívánjuk, hogy életútjuk hasonló sik-
ereket hozzon, mint a ma itt kitüntetett
mestereknek. Az ünnepséget Tamás
Dorka, a Club Színház tagjának szava-
lata és a Magyar Balettszínház Gödöllő
táncművészeinek játéka keretezte.

Elismerés Csombor Ivánnak és Ferenczy Imrének

Átadták a Gödöllő Vállalkozója-díjakat

Félévi mérleg az Erzsébet királyné szállodában

Növekvő vendégforgalom
Készül a turisztikai koncepció

Kistérségi társulás

Az ENSZ Közgyűlésének hatá-
rozata alapján először 1991-
ben minden esztendőben októ-
ber 1-jén az idősek világnapját
ünnepeljük. 1999-ben pedig
hasonló elnevezésű éves ren-
dezvénysorozatot tartottak. Az
intézkedés célja, hogy közép-
pontba helyezzék a méltóság-
teljes öregkort, valamint az
idősöket visszaintegrálják a
gazdaságba. Európában az ak-
tív munkaerő csökkenése mi-
att egyre nagyobb hangsúlyt
kap az idősek foglalkoztatása,
ezzel is pótolva a munkaerő-
hiányt valamint segítve a teljes
értékű élet fenntartását.

A legutóbbi, 2001-es népszámlálási
adatok szerint ma Magyarországon
minden ötödik ember időskorúnak
számít, vagyis már betöltötte a hatva-
nadik életévet. Területi elosztásban
Budapesten illetve a kistelepüléseken
élnek a legtöbben, a nemek közötti
arány pedig igen egyenetlen: az idő-
sek 61 százaléka nő. Az előző nép-
számláláshoz képest jelentősen csök-
kent a többgenerációs családok szá-
ma, az idős emberek többsége egye-
dül vagy másik időssel él együtt. 

Az öregedő magyar társadalom új
kihívásokat teremt a szociális ellátás
és a foglalkoztatás területén. A rugal-
mas munkavégzés hiánya ebben az
esetben is megnehezíti az elhelyez-
kedést. Magyarországon jellemzően a
dip-lomás és az érettségizett idősek
nem esnek ki a munkaerőpiacról, a
kevésbé iskolázottak esélyei rosszab-
bak ebből a szempontból. 

Gödöllőn két szociális intézmény
foglalkozik az időskorúak ellátásával,
ápolásával. 

Az Ady sétányon található Egyesí-
tett Szociális Intézményben a városi
időskorúak, míg a Dózsa György úti
Fővárosi Szociális Otthonban buda-
pestiek töltik mindennapjaikat. 

Az Egyesített Szociális Intézmény-
ben 60 főről gondoskodnak, akik kö-
zül ötvennek biztosítanak végleges,
10 főnek pedig átmeneti elhelyezést.
Emellett az intézmény keretein belül
két idősek klubja is működik.  Az el-
látás iránt rendkívül nagy az igény,
ezt az is jól példázza, hogy jelenleg
több mint hatvanan várakoznak a vég-
leges elhelyezésre.

A 294 férőhelyes Fővárosi Szoci-
ális Otthonban 242 főt látnak el hely-
ben, ötvenkettőt pedig az erdőkertesi
részlegben gondoznak. Az itteni ta-
pasztalatok szerint is egyre nő az
ápolásra szorulók száma, s azoké,
akiknek napi szinten több órai ápolás-
ra van szükségük. Az otthon lakói kö-
zül tizennégyen túl vannak 90.
évülök, s itt él hazánk egyik legidő-
sebb polgára a 108 éves Ambrus Mar-
git néni is.

Az Idősek hónapja keretében
mindkét intézményben többszínes
program teszi kellemesebbé a bentla-
kók számára az időtöltést, köztük
olyanok is, amelyeken a két intéz-
ményben élők közösen vesznek részt.
A különböző rendezvények összeál-
lításánál nagy hangsúlyt helyeznek
arra, hogy azok ne legyenek megter-
helőek a résztvevők számára, ám tar-
talmasak, szórakoztatóak legyenek.
Így például az Egyesített Szociális In-
tézményben többek között szüreti
mulatsággal, az őszi néphagyomá-
nyokról szóló előadással, vetélke-
dőkkel és városi sétákkal teszik emlé-
kezetessé az idősek hónapját. 

A Dózsa György úti intézményben
is számos program vár a lakókra, töb-
bek között író–olvasó találkozó,
aminek Jókai Anna és V. Kulcsár
Ildikó lesznek a vendégei, de rendsz-
eres teadélutánokra, irodalmi kör
összejövetelre is várják az érdeklő-
dőket. 

-kj-

Színes programok a szociális otthonokban

Idősek Világnapja, hónapja
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Továbbra is várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, témajavaslatai-
kat az alábbi e-mail címre: 
szolgalat@libori.hu, vagy a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.  

Gyorshajtás, és amit a
következményekről tudni kell

A közlekedési szabályszegésekkel
kapcsolatban 2008. május 1-jétől ha-
tályos hazánkban az úgynevezett ob-
jektív felelősség intézménye, amely-
ről sokszor és sokat lehetett olvasni,
hallani a sajtóban, televízióban, ezért
heti cikkünk az ezzel összefüggő főbb
szabályokat ismerteti.
Nézzük meg, milyen kellemetlen meg-
lepetéseket okozhat, és mennyivel nö-
velheti meg utólag például a nyaralás
útiköltségeit egy „tojáshéj nélküli gáz-
pedál”.
2008. május 1. előtt és azóta is élet-
ben van az egyes szabálysértésekről
szóló kormányrendelet azon rendel-
kezése, miszerint gyorshajtás miatt
100 km/h sebességhatárig 50%-os
túllépés, míg 100 km/h feletti sebes-
séghatárnál a harmadával történt túl-
lépésnél a szabálysértési hatóság  ma-
ximum 60.000.- Ft pénzbírságot 
szabhat ki, és bár nem automatiku-
san, de a jogosítvány bevonását is
elrendelheti.
Emellett idén május 1-től létezik egy
új bírságolási lehetőség a közlekedési
szabályszegések körében, ez a köz-

igazgatási bírság, ami egy nagyon
ravasz dolog. Ez alól nem lehet kibúj-
ni a „hozzátartozóm vezette a kocsit,
és nem nevezem meg“ gyakorlattal,
mivel minden esetben az autó forgal-
mi-engedélyében szereplő üzem-
bentartót fogják kötelezni a bünte-
tés megfizetésére. 
Az alábbiakban néhány példával il-
lusztrált magasabb fix összegű bírsá-
got lehet ezek alapján kiszabni. Köz-
igazgatási bírság kiszabására 50 km/h
sebességhatárnál akkor számítsunk
miután az út széléről villanó fényt 
észlelünk perifériális látómezőnkben,
ha a sebességmérőnk legalább 65 km/h-
t mutat, ekkor 60 napon belül valószínű-
leg megkapjuk a 30.000.- Ft-ról szóló
sárga csekkünket. Ez a csekk egy
autópályán történt 156 km/h-ás szá-
guldás után már 50.000.- Ft-ról fog
szólni.
Az érdekesség kedvéért a végleteket
is megemlítjük, úgymint egy 260
km/h-ás ámokfutás, amely az üzem-
bentartónak 300.000.-Ft-jába fog ke-
rülni. Viszont érdemes tudni, hogy ha
10 percen belül kétszer vagy többször
is gyorshajtáson kapnak minket,
”csak” a nagyobb sebesség túllépés
után járó büntetést kell kifizetnünk.
A közigazgatási bírság kiszabása
mellett azonban lefolytatják a ha-
gyományos szabálysértési eljárást
is, szabálysértési bírságot viszont
nem szabhatnak ki, ha közigazga-
tási bírságot fizettettek. A jogosít-
ványt azonban továbbra is elvehetik,
és a büntetőpontokat is kiszabják. Te-
hát szabálysértési eljárás minden-
képpen indul, szabálysértési bírság
azonban nincs, ha ugyanazért a cse-
lekményért a közigazgatási bírságot
már kiszabták.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

A hét kérdése
– Önnek mit jelent a téli idő-
szakra való felkészülés? – tet-
tük fel a kérdést kedves ol-
vasóinknak a múlt héten. Íme
néhány a beérkezett válaszok
közül.

„Már jó néhány éve nekünk is a fű-
tésszámla jelenti a legnagyobb ter-
het télen. Bármennyire is furcsán
hangzik, de nekünk már nyár elején
megkezdődik a téli készülődés, ugyan-
is már ekkor elkezdünk félretenni,
hogy télen legyen miből fizetni a
számlákat. Másként ezt nem tudnánk
megoldani, mivel csaknem ötvenezer
forintot fizettünk már a múlt télen is,
egyhónapi fűtésért. Nekünk még sze-
rencsénk van, mert a férjem is és én
is dolgozunk, de nem egy ismerősünk
már a múlt télen is fagyoskodott,
mert nem tudta volna a gázszámlát
kifizetni...” 

Cs. L-né

„Szerencsém van, mert még a nagy-

mamámtól megtanultam, hogyan
kell eltenni télre a befőtteket, sava-
nyúságokat. Eddig is tettem el, csak
úgy szórakozásból, de az idén már
elsősorban azért raktam tele a kam-
rát, hogy télen legyen mit enni. Ja-
nuár óta csaknem ötven százalékkal
mentek fel az árak, és még egy ne-
gyedév hátra van! Két gyerekkel az
ember ott spórol, ahol tud. Néhány
éve még nem gondoltam, hogy egy-
szer nem csak szórakozásból fogok
befőzni, és azt sem, hogy a barát-
nőimnek ilyen tanácsokat adok
majd, mert ők is azt számolgatják,
mire telik és mire nem...”

Varga Zsuzsanna

„...Az egyik gyerekem hét éves, a
másik tizenkettő. Már a ruházkodás
is kész anyagi csőd, mert bár van,
amit el lehet rakni, hogy majd belenő
a kicsi, azért a ruhák nyolcvan szá-
zalékát ebben a korban szétnyúzzák
a gyerekek. A dzseki, a csizma, a me-
legebb ruhák is elég jelentős anyagi
terhet jelentenek, és minden évben
kell egy csomó új dolog, mert min-
dent kinőnek. Ilyenkor többe kerül a

villanyszámla, mert ugye mind a ket-
tő sokáig tanul és olvas, a gáz, mert
vagy fűt az ember és akkor sokat
fizet, vagy nem, akkor pedig megfá-
zik a család és gyógyszerre megy el a
pénz. Úgy, hogy jóformán a nyáron
arra spórolunk, hogy télen legyen
miből fizetni a számlákat. Ha bele-
gondolok, ez elég szomorú...”

S-né

„...Sajnos, arra nincs pénzünk, hogy
az alakokat, ajtókat korszerűekre
cseréljük, de amit lehet, házilag
megteszünk, hogy ne szökjön ki télen
a meleg. Már az új szigetelések is
elég sokba kerülnek, de meg kell csi-
nálni. Mi ilyenkorra már átnéztük a
dolgokat, és ami a legfontosabb –
mivel nálunk gázfűtés van –, a cirkót
is átnézettük egy szakemberrel. Enél-
kül soha nem indítjuk be a fűtést...”

Kiss Lajos

A hét kérdése: 

– Ön szerint mit tehetne Gö-
döllő, hogy még vonzóbb le-
gyen a turisták számára?

El sem lehet képzelni jobb helyet
egy egyetemnél mindazoknak,
akik minden nap többet akarnak
tudni a világról, hiszen az egyete-
mek a tradíciók avatott őrzői és
az új ismeretek bővizű forrásai
egyben. Ebben a szellemben fo-
gadta a gödöllői egyetem több
tudományos műhelye és színhá-
za a Kutatók éjszakájára érkező
vendégeit szeptember 26-án. 

A földszinti rektori díszteremben az
egyetemen zajló falukutatásokról, vala-
mint a születés, a kisgyermekgondozás
művelődéstörténeti kérdéseiről lehetett
tájékozódni igényes kiállítású és tartal-
mú poszterek és filmek megtekintésé-
vel, s ami az igazi varázsát adja a Kuta-
tók éjszakájának, a kutatókkal beszél-
getve. Az erdélyi Siklódról, ahol a falu-
kutatások egy része zajlott, vendégek is
érkeztek.  

A Vadvilág Megőrzési Intézet sokszí-
nű programja a „kakasos” víztorony
mellett a gyerekek igazi kedvence volt.
Mondtam, hogy vannak itt állatok! – ki-
áltott fel a Damjanich iskola egyik diák-
ja, amikor meglátott egy vadászgörényt.
Nagy sikert aratott körükben az állat-
hangok és a trófeák bemutatója is. Az al-
só tagozatos gyerekek nem csak lelkes,
hanem türelmes befogadói is voltak
azoknak az ismereteknek, melyeket
egyébként a leendő vadgazda mérnökök

sajátítanak el tanáraiktól. Bebizonyoso-
dott: a tanárok legalább olyan jól érte-
nek a gyermekek nyelvén, mint a már-
már felnőtt hallgatókén.    
A Fizika és Folyamatirányítási Tanszé-
ken – többek között az Erkel iskola nö-
vendékei előtt – megelevenedtek Öve-
ges professzor kísérletei. A bátrabb láto-
gatók a kollégium tetején megtekinthet-
ték a fotovillamos erőmű napelemtáb-
láit. A Gödöllői Fiatal Művészek Egye-

sülete és az Argumentum Egyetemi
Színpad Nóti Károly örökzöld kabaré-
tréfáját – Lepsénynél még megvolt – ját-
szotta el a színházteremben, majd musi-
cal dalokat énekeltek, maradandó él-
ményt nyújtva a hálás közönségnek.

Csak méltányolni lehet, hogy az
egyetem is bekapcsolódott a Kutatók éj-
szakája remélhetően hagyománnyá váló
európai uniós eseménysorozatába, ami a
hallgatói utánpótlás megbecsülésre mél-
tó, hatékony formájává válhat évek ki-
tartó munkájával. 

S még egy siker: Bleier Norbert bajai
agrármérnök, a SZIE doktorandusz hall-
gatója 2. helyezett lett a Kutatók éjsza-
kája országos fotópályázatán a Megje-
lölve, újra szabadon című fotójával. Ku-
tatási területe a nagyvad fajok által oko-
zott erdei- és mezőgazdasági kártételek
elemzése. Terepi adatgyűjtésekkel
igyekszik feltárni a vadkárok keletke-
zésének okait, befolyásoló tényezőit. 

Kutatók éjszakája

Kisiskolások a SZIE-n  
A korábbi években megkezdett
emelt szintű útjavítási és vízelve-
zető rendszer építési program
eredményeként ebben az évben
a 120 km összhosszúságú gödöl-
lői úthálózatból a belterületi utak
mintegy 83 %-a aszfalttal burkolt.
Jelentősen javult a vízelvető léte-
sítmények műszaki állapota is.
Így a nagyobb esőzések vize a
legtöbb helyen szabályozottan
jut el a befogadóig. Mindezek
mellett, elsősorban a lakótelepe-
ken, az önkormányzat nagy gon-
dot fordított parkolók aszfalto-
zására és a legveszélyesebb jár-
da szakaszok javítására.

Ennek az állapotnak az elérésére jelen-
tős forrásokat biztosított a város. 2002
óta közel 6 milliárd forintot költöttek az
utak, parkolók, járdák és az árkok, víz-
elvezető  csatornák építésére ami a gö-
döllői életminőség emelkedését és az in-
gatlanok értékének növekedését is je-
lentette. Várhatóan két éven belül a vá-

ros valamennyi belterületi útja, utcája
szilárd burkolatot kap, kivéve néhányat,
amelyek műszakilag vagy jogilag ren-
dezetlenek.

A létrehozott érték közös kincs, amire
közösen kell vigyázni, megakadályozni
a rongálásokat vagy az úttartozékok, 
korlátok és más fémtárgyak ellopását.  A
fenntartás feladatai megsokasodtak,
költségei megnövekedtek. A karbantar-
tás eredményességét azonban megsok-
szorozza, ha mindenki segít benne, a
ház körüli terek ápolásában, az árkok
tisztántartásában. Ezért a Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub 2008. október 4-én
(szombat) délelőtt szervezett Városta-
karítási Napra invitálja a gödöllőie-
ket, és kéri a lakosságot, hogy saját
munkájával, fűkaszálással, szemét ösz-
szeszedéssel, ároktakarítással járuljon
hozzá a város szebbé tételéhez.

A Várostakarítási Nap legfontosabb
célja, a lakókörnyezet igényesebbé for-
málása és a létrehozott vízelvezető lé-
tesítmények biztonságos működésének
biztosítása. 

A délelőtt az árkokból és a házak körüli
területekről összegyűjtött hulladék ösz-
szegyűjtéséhez a VÜSZI ingyenes zsá-
kokat biztosít, és azok elszállításával is
segíti a kezdeményezést. Háztartáson-
ként kettő zsák igényelhető, amelyeket
munkaidőben a VÜSZI Ügyfélszolgá-
lati Irodáján (Gödöllő, Dózsa György út
2.), munkaidőn túl pedig a VÜSZI telep-
hely portaépületében (Gödöllő Dózsa
György út 69.) lehet átvenni.  Ezek el-
szállítását a VÜSZI még aznap megkez-
di. Érdemes tehát élni a lehetőséggel, hi-
szen ha mindenki bekapcsolódik a prog-
ramba, nem csak környezetünket tesz-
szük szebbé és rendezettebbé, de a ka-
pott segítségnek köszönhetően nem lesz
gondja a lakosságnak az ingatlanok kö-
zelében összegyűjtött hulladék meg-
semmisítésével sem. 

Az akcióhoz már annak kezdeti
szakaszában csatlakoztak civil szer-
vezetek, akik vállalták, hogy nem
csak lakókörnyezetüket, hanem
egyéb közterületeken, erdős részeken
is takarítani fognak.

MEGSZÉPÜL A KLAPKA UTCAI BUSZFORDULÓ

Október 4-én a Várostakarítási Nap keretén belül a házak kör-
nyéke és a vízelvezető árkok rendbetétele mellett megszépít-
jük a Klapka utcai buszfordulót is. 
Mindenkit, aki szeretne részt venni a közös munkában, taka-
rítással vagy parkosítással, szeretettel várunk a helyszínen 10
órakor.

Pesti Rudolfné képviselő

Civilek és a VÜSZI  segítik a kezdeményezést

Október 4.: várostakarítási nap

Előzetes letartóztatásba he-
lyezte a bíróság azt a nyugdíjas
korú férfit, aki a gyanú szerint
több tizenéves kislányt is mo-
lesztált a gödöllői lakásán.

A szemérem elleni erőszakkal gya-
núsított, de mindent tagadó 66 éves
férfi ellen egyelőre csak egy tíz éves
lány beszámolója alapján indult eljá-
rás. Ugyanakkor több olyan adat is
felmerült vele szemben, amelyek arra
utalnak, hogy az idős férfi más kislá-
nyokkal is fajtalankodhatott. A ren-
dőrség ezért kéri, hogy jelentkezze-
nek azok a gyermekek, fiatalok, eset-
leg szüleik, akik sérelmére hasonló
bűncselekményt követtek el.

A jelentkezéseket személyesen a
Gödöllői Rendőrkapitányságon, illet-
ve az ingyenesen hívható 06-80/555-
111-es telefonszámon is várják. A

Pest megyei város gyámhivatala a
múlt hét elején értesítette a rendőrsé-
get arról, hogy egy 10 éves gödöllői
kislány elmondta náluk, hogy egy
idős helybéli férfi intim helyeken si-
mogatta, illetve felajánlotta szexuális
téren szerzett tapasztalatait. A további
nyomozás kiderítette, hogy több 
gyermek és fiatalkorú
– főként lány – járt
fel a férfi lakásába. A
széleskörű adatgyűj-
tés és tanúkutatás so-
rán sikerült több fia-
talkorú lányt azonosí-
tani, akik meghallga-
tásuk során elmond-
ták, hogy a férfi korábban több alka-
lommal végzett önkielégítést előttük,
illetve intim dolgokat kért tőlük. A
gyanúsított a kihallgatása során any-
nyit mondott, hogy őt emberbaráti 

szeretet vezérelte, amikor a gyerme-
keknek enni-inni adott, internetezni
és játszani hívta őket a lakásába, de a
szemérem elleni erőszak elkövetését
tagadja. A bíróság ennek ellenére el-
rendelte előzetes letartóztatását, vele
szemben a kapitányságon szemérem
elleni erőszak miatt folyik eljárás.

***
Időről időre felbukkannak a forgalom-
ban hamis bankjegyek, s ez alól váro-
sunk sem kivétel. Nemrégiben hamis
10 és 20 ezer forintosokat találtak Gö-

döllőn, amik között jobb és kevésbé
jobb hamisítványok voltak. Ezeknél a
papír nem tartalmazta a szükséges víz-
jeleket és a fémszálat is utólag ra-
gasztották rá a „bankjegyre”. 

Rendőrségi hírek

Hamis pénz Gödöllőn
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Alapító: dr. Varga Tibor
Az egyetem három éves (hat félév)

Tanszékek tanszékvezetők:
Őstörténet-történelem: Prof. dr. Bakay  Kornél

Jogtörténet: dr. Tóth Zoltán József  és dr. Varga Tibor
Hadtörténet: Prof. dr. Zachar József

Néprajz: Prof. dr. Andrásfalvy Bertalan
Társadalomtudományok: Prof. dr. Vass Csaba

Egészségtan: Prof dr. Kellermayer Miklós és dr. Ütő István
Művészetek: Ütő Endre

Harcművészet: Balczó András (többszörös olimpiai és világbajnok) 
és Csepin Péter hagyományőrző  vitéz

Tandíj: egy félévre 35 000.- Ft.
Az oktatás 2008. októberétől az adott hónapban péntek 16 órától 

vasárnap 16 óráig tart. 
Az I. félév időpontjai: október 17., 18., 19., november 14., 15., 16. de-

cember 12., 13., 14.
Helyszín: Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház  és Konferenciaközpont

Jelentkezés és bővebb információ:
06-30-389-30-91, 06-20-567-42-99, 06-20-828-05-59 vagy 

e-mailen: level@szentkoronaorszaga.hu

SZENT KORONA 

SZABADEGYETEM GÖDÖLLŐN

– Amikor kiderült, hogy a rádió a
továbbiakban nem használhatja a
jól bevált, széles körben ismert Ca-
lipso nevet, mihez kezdtek?

– Bizonyos jogi nehézségek léptek
fel a Calipso névhasználattal kapcso-
latban, így kénytelenek voltunk ismé-
telten megváltoztatni azt. Mint tulaj-
donos, a rádió indulásakor én javasol-
tam, hogy legyen a neve Pelikán, ami
mindig is a szívem csücske volt. Min-

denki tudja, hogy ez Gödöllő címerál-
lata; tulajdonképpen a lokálpatriotiz-
mus szellemiségét erősítő, a helyi ér-
tékek szem előtt tartását fontosnak ér-
ző névre volt szükségünk, ezt pedig
véleményem szerint a Pelikán mint
név, tökéletesen kifejezi. 

– A névmódosítás hozott-e ma-
gával egyéb változást a rádió életé-
ben?

– Ez az esemény a rádió működé-

sének egyik szegmensét sem érinti. Az
anyagi bázis adott, a személyi feltételek
és a technikai igények ugyancsak bizto-
sítottak, vagyis minden rendben van a
rádió körül. Továbbra is az a célunk,
hogy egy Gödöllő-centrikus műsorszó-
rással erősítsük a média világát.

– Erről lehet tudni bővebben vala-
mit?

– Azt hiszem minden feltétele adott
annak, hogy a Pelikán Rádió a közel-
jövőben a regionális médiumok sorá-
ból – a digitális műsorszórás létrejöt-
tével – átlépjen az országos sugárzá-
súak körébe.

Beszélgetés Boros Györggyel

Ismét szól a Pelikán 
Nyolc évvel ezelőtt, 2000-ben kezdte el sugározni először adását
városunk rádiója, a Pelikán Rádió. A helyi médium az évek folya-
mán két alkalommal is névváltozáson esett át: előbb Másik Rádió
lett belőle, majd az egykori, országszerte is fogható Calypso Rá-
dió akkori főszerkesztőjének, a gödöllői médiumot jelenleg is ve-
zető B. Tóth Lászlónak érkeztével Calipso („i”-vel és nem „y”-nal
írva) néven működött, egészen a nyári hónapokig. Ősztől viszont
már ismét Pelikán névre hallgat a rádió. A változásokról Boros
György tulajdonossal beszélgettünk.

Eltemettük Terényi Máriát
Szeptember 12-én névnapján, megrendülve búcsúz-
tunk Terényi Mária nyugdíjas óvónőtől.
75 éves korában, hosszú szenvedés után ment el
közülünk.
Fájdalommal kísértük utolsó útjára: szerető család-
ja, a régi iskolatársak, barátok, közvetlen munka-
társai és volt óvodásai.
Régi, gödöllői polgári családból származott és itt
élte áldozatos életét. Sokan ismerték, becsülték és
szerették.
Nagyon értékes, hivatástudattal rendelkező, fele-
lősséget vállaló embert vesztettünk el benne.
Czikáné Szilágyi Emília, volt helyettese a búcsúzás-
nál szépen kifejtette emberi nagyságát.

1954-ben tanítói oklevelet szerzett. 1955-ben Sza-
dán kezdte meg óvónői pályafutását, mint vezető
óvónő. 1959. augusztus 10-től Gödöllőn lettünk
munkatársak. Jó kolléganő volt. Fáradtságot nem
kímélve, önzetlenül a hátrányos helyzetű gyerme-
kek felzárkóztatására tette fel életét és az óvodán
túl is figyelemmel kísérte életüket, segítette őket.
Az elért eredményeiknek szívből örült. 1974 körül a
Corvin körúti (ma Erzsébet királyné körút) óvodá-
ban vezető lett. Fáradhatatlan volt fiatal neve-
lőtestületének összekovácsolásában. 
Sok társadalmi munkát végzett és szervezett, hogy
minél kevesebb pénzből többet és szebb környe-
zetet tudjanak a gyermekeknek biztosítani. Később
a Mosolygó úti (ma Kazinczy körút) négy csoportos

óvoda vezetése is hozzá került. 
Nyugdíjba vonulásáig ezt az óvodát és nevelőtes-
tületét is vezette eredményesen. Közben beteg,
idős édesanyját ápolta nagy szeretettel és támo-
gatta mindenben családját. 
Ha volt gondja, problémája, soha sem panasz-
kodott. Kissé fanyar humorral csak annyit mondott:
„Látod, ez az én formám.” Végül egyedül maradt,
de nem magányosan. Ott voltak a régi barátok. Csa-
ládja, hosszantartó betegségében, szenvedésében
példásan mellé állt. 
Búcsúzunk, de nem felejtünk! Lélekben nagy, de 
szerény voltál. Érdemes volt élned, értékes életed-
del példát mutattál mindenkinek.

Dr. Kovács Jánosné 

(folytatás az 1. oldalról)
A háborúban teljesített szolgálataiért a
Vitézi Rend tagja lett. Nevét Lom-
niczyre magyarosította, majd kormány-
zói engedéllyel a Lomniczy-Lumniczer
nevet használta. A háború után folytatta
egyetemi tanulmányait, s 1921-ben dok-
torált. Ezután az  I. sz. Sebészeti Kli-
nikán dolgozott. 1923-ban műtőorvosi
képesítést szerzett, 1934-től tanársegéd,
majd 1937-től egyetemi magántanár
lett. 1939-től '45-ig a kassai Állami Kór-
ház sebész főorvosa volt. A II. világhá-
ború végén ismét hadikórházban dolgo-
zott, majd Pestre jött, ahol  a Népjóléti
Minisztérium a Magdolnavárosi (mai
Róbert Károly körúti ) Állami Kórház
sebészeti osztályának vezetésével bízta
meg, ahol haláláig dolgozott. A kiváló
tudós orvos kora legnagyobb sebészei
közé tartozott, aki jelentős tudományos
munkát is végzett. Betegeiért nagy fele-
lősséget érzett, nem csak a sikeres mű-
tétet tartotta fontosnak, hanem a beteg

utókezelését, gondozását és rehabilitá-
cióját is. Mint sok kiváló orvos, ő is eu-
rópai műveltséggel bírt, kiválóan be-
szélt németül, angolul és franciául, s

emellett világhírű sportember volt.
Egyetemistaként vett először puskát a
kezébe, s lett koronglövő. Rövid idő
alatt a világ legjobbjai közé küzdötte fel
magát, 1933-ban Bécsben, 1939-ben
Berlinben világbajnokságot nyert. Bécs-
ben felállított világrekordját 25 évig
senki sem tudta túlszárnyalni. Évtize-
deken át a világranglista legjobbjai kö-

zött tartották számon. Még életének
utolsó évében, 62 éves korában is indult
nemzetközi versenyen. Széles érdeklő-
désű és látókörű ember volt, aki számá-
ra rendkívül fontosak voltak a baráti és a
kollegiális kapcsolatok. Gödöllői házá-
ban gyakran látta vendégül barátait, a
gödöllői orvosoknak minden évben
egyszer összejövetelt rendezett. Mint hí-
res sebészorvos, kiváló társasági ember,
világhírű sportlövő és szenvedélyes va-
dász, a legmagasabb vadászkörökben
mozgott. Ő volt Horthy Miklós híres gö-
döllői vadászatainak egyetlen „civil”
vendége. Mindezek ellenére, mivel soha
pénzt nem fogadott el, elszegényedve
halt meg.
Emlékét Gödöllő városában utca őrzi,
egykori lakóházán születésének 100.
évfordulóján emléktáblát helyeztek el, s
nevét viseli egy a Magyar Orvosi Ka-
mara által létrehozott alapítvány, vala-
mint az ez által létrehozott díj is viseli a
nevét. Kép és szöveg:kj

Nagy sikerű kiállítás és tudományos tanácskozás 

Emlékezés dr. Lumniczer Sándorra

Tisztelt Gödöllői Szolgálat! 
„A legutóbbi számukban megjelent
„Útfejlesztések” című cikk olvasásakor
merült fel bennem, hogy vajon a város-
vezetés tervezi-e a Dózsa György út
–Rét utca és a Dózsa György út – M3
lehajtó csomópontok átalakítást. Bár
pontos baleseti statisztikákat nem isme-
rek, de rendkívül veszélyesnek tartom
mindkét kereszteződést, különösen
előbbit. Szada felől esetenként 90-100
km/h sebességgel érkező járműveket a
domb miatt nehéz észrevenni. A hely
ideális lenne egy körforgalom számára,
hiszen lelassítaná a Szada felől érkező-
ket és megszűnne a kocsisor reggelente
a Rét utcában is.  Ezzel egyidejűleg jó
lenne, ha az M3 lehajtónál lámpás ke-
reszteződést alakítanának ki. Kérem, ha
ezzel kapcsolatban van információjuk,
közöljék az újságban az olvasókkal.“ 

Üdvözlettel: Brezovszky Péter 

Kedves Olvasónk!
A levelében említett útszakaszok közül

egyik sem Gödöllőé. Az M3-as lehajtó,
a Dózsa György út és a Rét utca is a
Magyar Közút Kht-hoz tartozik, így az
ott folyó munkákról felújításokról és át-
alakításokról is a Kht. dönt. Reméljük
azonban, hogy az ön által említett prob-
lémák egyikére megoldást jelenthet,
hogy az  M31-es építése során  az  M3-
hoz történő bekötése részeként a mos-
tani lehajtót és környékét teljes egészé-
ben átépítik. Ennek 2010-re kell elké-
szülnie. Mint a városüzemeltetési iro-
dán megtudtuk, a munkálatok a tervek
szerint rövidesen megkezdődnek.

Tisztelt Szerkesztőség!
„Nemrégiben olvastam egy írásukat a
buszforgalom tervezett átszervezéséről
és arról, hogy pályázatot fognak kiírni
arra, ki végezze ezt a munkát. Nem tu-
dom, ilyen jellegű tevékenységre há-
nyan tudnak pályázni, de remélem, lesz
miből választania az önkormányzatnak,
s találnak majd olyan céget, aki a jelen-
leginél színvonalasabban tud dolgozni. 
Én a Klapka utcai járattal közlekedem
minden nap. Azt már megszoktuk, hogy

a buszok pontatlanok, ez már szinte fel
sem tűnik. Most azonban kétszer is elő-
fordult egymás után, hogy a busz elfe-
lejtett jönni. Ott álltunk a megállóban
többen, sokan munkába, iskolába siet-
tek. Volt, aki emiatt késte le a pesti csat-
lakozást.  Elég sokszor jövök be a bel-
városba, de mivel nem mindig ugyan-
akkor, ezért általában telefonon meg-
kérdezem, hogy mikor van a következő
busz. Van úgy, hogy 10-15 percig kell
hívjam a központot, mert nem veszik fel
a telefont. A végállomásnál már meg-
szokott, hogy a busz legalább 5 perccel
később indul, mint a kiírt idő. Arról,
hogy ezek a buszok milyenek, most
nem kívánok részletesen szólni, csak
annyit, hogy nyáron volt olyan, hogy
sem kapaszkodni, sem leülni nem le-
hetett, mert a járművek a tűző napon
várakoztak, és úgy fel voltak forró-
sodva, hogy az embernek megégett a
bőre, ha hozzáért akár a kapaszko-
dóhoz, akár az üléshez. 
Remélem, ez csak jobb lehet a jövő-
ben!“

Név és cím a szerkesztőségben

Lomniczy József emlékezett édesapjára

Olvasóink írták
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Mint ahogy a béka egy csók ha-
tására királyfivá változik, úgy
lesz Norma Dale-ből, ebből a
jelentéktelen, semmiben sem
sikeres nőből egy csapásra va-
lóságos tündérkirálynő.
Nancy Baxter Mindörökké Nor-
ma című romantikus regényét
olvasva bizonyítottnak láthat-
juk, hogy pénz igenis boldogít,
mi több, csodát művel. 

Mert mi történik? Norma apja a halá-
los ágyán átad egy kulcsot a lányá-
nak, s ez a kulcs egy olyan ládát nyit,
mely telis-tele van ropogós bankje-
gyekkel. Zöldhasúakkal. Százdollá-
rosokkal.

Ne firtassuk, honnét a pénz, miért
rejtegettetett hosszú éveken át – fő,
hogy végre előkerült. S alkalmat ad rá
az immár harmincéves nőnek, hogy
gyökeresen átalakítsa az életét. 

Ezentúl márkás ruhákba öltözhet,
jó fodrászhoz járhat. De ami a lényeg:
elutazhat az Orkney-szigetekre. 

Azért éppen oda, mert egyszer,

még gyerekkorában szintén az apjától
kapott egy plüss lunda madarat is.
Tudják, aminek olyan mulatságosan
nagy csőre van, majdnem akkora,
mint az egész madár, s ami északon
fészkel. Izlandon, és mint a Mind-
örökké Normából kiderül, a Skóciától
északra fekvő, ahhoz tartozó kisebb-
nagyobb szigeteken is.

Az újjászületett nő már a hajóúton
is meghódít egy olyan férfit, egy
amerikait, mint ő, aki korábban, ott-
hon valószínűleg észre se vette volna.
Ám ez még semmi ahhoz képest, amit
az Orkney-szigetek bennszülött férfi-
lakosságának a szívében véghez visz.

Mert talán nem annyira a márkás
ruhákra, hanem a borongós tájra, az
óceán hideg hullámai által csapkodott
partokra, a sziklák között süvítő der-
mesztő szélre volt Normának szük-
sége ahhoz, hogy megtalálja önmagát. 

Meg a több évezredes építmé-
nyekre, melyek Stonehengere emlé-
keztetnek, ahhoz hasonlóan rejtélye-
sek. Erre is jelen voltak a kelták, va-
rázsoltak a druidák, s az utódok, sőt,

egyenes ági leszármazottak nagysza-
bású ünnepségeket rendeznek az em-
lékükre. 

Azonkívül élik a hétköznapjaikat.
Észrevehető, hogy az írónő valóban
járt, időzött ezen a tájon, hogy hatása
alá került az itteni műemlékeknek,
szokásoknak, légkörnek. S hogy nagy
szerelmeket is álmodott ide, roman-
tikus fordulatokat gondolt ki. Végül
is, szomorú lenne, ha már álmodni se
tudnánk.
(Nancy Baxter: Mindörökké Norma)

- nád - 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A viking herceg

AJÁNDÉKKÖNYV AZ ISKOLÁSOKNAK!
Aki 1000 forint felett kötelező olvasmányt vásárol, kap mellé egy „Magyar helyesírás röviden” című könyvet. 

Az akció szeptemberben és októberben tart. 

Továbbra is Gaálné dr. Merva
Mária vezeti a Gödöllői Városi
Múzeumot a képviselő-testület
múlt heti döntésének értelmé-
ben. Az igazgató asszonnyal a
következő időszak terveiről be-
szélgettünk, amelyek között
kiemelt helyet foglal el az ál-
landó kiállítás átalakítása.

– Megtisztelő számomra a testület
bizalma, megerősít abban, hogy he-
lyesek voltak azok a törekvések, ame-
lyek az elmúlt években jellemezték az
itt folyó munkát. Mindig igyekeztünk
a helyi értékeket felkarolni, bemutat-
ni, s a pályázatom összeállítása során
is nagy hangsúlyt helyeztem a gazdag
helytörténeti anyag minél szélesebb
körű bemutatására, annak bővítésére,
figyelembe véve azokat az igényeket,
amelyek az elmúlt években megjelen-
tek.

– Hogyan érinti ez a jelenlegi ki-
állítást?

– A múzeum állandó kiállítása je-
lenleg öt nagy részből áll: az egykori
szecessziós művésztelepet bemutató
anyagból, Ignácz Ferenc gyűjtemé-
nyéből, a Csupor-hagyatékból, a ter-
mészetrajzi kiállításból és a település-
történeti részből. Gyűjteményünk az
elmúlt években folyamatosan gyara-
podott, a rendelkezésünkre álló hely
egyre szűkösebbnek bizonyul, így át
kellett gondolnunk, hogyan szervez-
zük át kiállításainkat úgy, hogy a he-
lyi értékeket képviselő anyagok közül
minél többet tudjunk a közönség elé
tárni. 

A legjelentősebb gyűjteménygya-
rapodás az elmúlt években a mű-
vésztelep anyagában történt. A Feith
Magda-hagyatékból bútorok, festmé-
nyek és egyéb műtárgyak kerültek a
birtokunkba, és szeretnénk, ha a jövő-
ben visszakerülne több olyan tárgy is
az állandó kiállításba, ami korábban
annak része volt. Ismét láthatóak lesz-
nek például Nagy Sándor üvegabla-
kai, de bemutatjuk a szintén általa a
velencei magyar pavilon számára ké-
szített Attila lakomája című mű hat
részből álló kartonon lévő terveit, s
külön helyet kap az egykori szövő-
műhely anyaga. Ebben ismét látható-
ak lesznek azok a szőnyegrekonstruk-
ciók is, amelyeket a jubileumi kiál-

lításra készíttettünk el.
– Mi kerül ki az állandó kiállítás-

ból? 
– A Csupor-gyűjtemény a jövőben

nem ebben a formában lesz látható,
de ennek a darabjai sem kerülnek rak-
tárba. Egy részét beépítjük az állandó
kiállításba, az egyházművészeti tár-
gyak egy része pedig a Mária Mú-

zeumban lesz látható Máriabesnyőn,
ahol igazán méltó körülmények közé
kerülnek. Csupor Zoltán tordasi plé-
bános anyagát – még egy 1990 előtti
tanácsi döntés nyomán – örökölte a

múzeum, nem tartozik a gyűjtőkö-
rünkhöz, ezért döntöttünk ennek az
átalakítása mellett. Így tudjuk megte-
remteni annak a feltételeit, hogy az
európai hírű művésztelepünk anyagát
nagyobb terjedelemben mutathassuk
be.  

– Megszokhatták már városunk
lakói, hogy évről-évre új, érdekes
kiadvánnyal lepik meg az olvasó-
kat. Az idei esztendőben mire szá-
míthatnak?

– Jelenleg több kiadványtervünk is
van, ezek közül már decemberben
kézbevehetik a Mária Múzeum gyö-
nyörű katalógusát, ami akár szép ka-
rácsonyi ajándék is lehet. E mellett
dolgozunk a Gödöllő monográfia má-
sodik kötetén és szeretnénk kiadni a
művésztelep tagjainak levelezését.
Nagy siker számunkra, hogy a nemré-
giben megjelent Írók és múzsák vala-
mennyi példánya elfogyott, jelenleg
ennek a bővített kiadásán is dolgo-
zunk. 

– Ezek mellett a feladatok mellett
mikor kezdődik meg a kiállítás áta-
lakítása?

– November 9-én bezár a Torocz-
kai-tárlat, 28-án pedig már a megújult
állandó kiállítással várjuk az érdeklő-
dőket. -jk-

Október 2-től Lauterachban, a
Bodeni tó partján fekvő kisváros-
ban nyílik meg az a kiállítás, me-
lyen Katona Szabó Erzsébet kép-
viseli a magyar művészeket. Az
ötnapos tárlatot úgy szervezték,
hogy az ott múzeumok éjszaká-
jaként számontartott, nagysza-
bású rendezvényt is ekkor rende-
zik meg.  

Három művész, két osztrák és a magya-
rokat képviselő Katona Szabó Erzsébet
kapott meghívást a kiállításra, akinek
Kert esőben című képét ismerhetik meg
az érdeklődők. A meghívás a Gödöllői
Iparművészeti Műhely egy korábbi gra-
zi kapcsolatának köszönhető, ami jól

példázza a gödöllői művészek nemzet-
közi elismertségét. 

A sorozatos kiállítások mellett nagy-
szabású rendezvényre is készülnek a
Körösfői utcai GIM Ház alkotói. Októ-
ber 18-án zárja kapuit az Üzenet című
tárlat, s ekkor adják át ünnepélyes kere-
tek között a közönség és a művészek
díját. A tervek szerint a rendezvényen
mutatják be a műhely 10 éves fennállása
alkalmából megjelentetett katalógust is.

Ezt követően már az úgynevezett
Téli kert című kiállításra készülnek,
ahol a hazaiak mellett külföldi művé-
szek is bemutatkoznak, Giessenből és a
dachaui művésztelepről is érkeznek ki-
állítók.  A Téli Kert  november 12-től
lesz látható és látogatható. -kj-

Folyamatosság és változások a múzeumban 

Megújul az állandó kiállítás

A gödöllői művésztelephez is kötődő Toroczkai Wigand Ede építész, bel-
sőépítész, bútortervező iparművészt elsőként bemutató, még egy hónapig
látható, összegző igényű életmű-kiállítás látogatói (köztük neves művészek,
építészek, ismert és elismert kulturális-közéleti személyiségek) vendég-
könyvi beírásaikban méltatják a tárlaton bemutatott anyag igényességét, az
esztétikus elrendezést, kivitelezést. 
„Igen, voltak, akik szebb jövőt álmod-
tak maguknak és nekünk, mint ez a
megvalósult jelen, amiben élnünk
kell. De az ő álmaikból még lehet újra
valóság, ha nemes lelkű emberek szü-
letnek erre a földre. Köszönet azok-
nak, akik nem kötöttek alkut a pusztí-
tó erőkkel és segítettek megőrizni a
gödöllőiek hagyatékát!” – vall például
Kobzos Kiss Tamás a látottakról. Egy
„családilag érintett” hölgy, Pesthy
Márta, a következőt írta: „Örömmel
láttuk viszont nagymamánkat a To-
roczkai által tervezett, zalaegerszegi
Pesthy-házban.”  Illyés Gyula lánya, a
művészettörténész Illyés Mária is gra-
tulált a kiállításhoz, Tábori Lászlót
pedig elgondolkodtatták a látottak: „Milyen magasból lehet ilyen mélyre
hullani…”  – elmélkedik beírásában.

Rövidesen megjelenik a GIM katalógusa

Külhon után hazai tárlat

A reneszánsz év előtt tisz-
teleg az a kiállítás, ami
szombaton nyílt meg, és
egy héten át látható a Pe-
tőfi Sándor Művelődési
Központ Gödöllő Galériá-
jában. A tárlaton a szent-
endrei Kósa Reneszánsz
Kerámia Stúdió mutatko-
zik be.

Szemet gyönyörködtető pompás tár-
gyakban gyönyörködhetnek a látogatók
a kiállításon, amelynek megnyitóján a

bemutatott tányérok, gyertyatartók és
képek mellett a Colla Parte Consort és a
Saltarello Reneszánsz Együttes vará-
zsolt kellemes hangulatot a galéria falai
közé. Végig sétálva a falak mentén visz-
szautazhatunk az időben, bepillantha-

tunk Hunyadi Mátyás korának művé-
szetébe, s megismerkedhetünk annak
szimbolikájával.

A kiállítás bátran felkereshetik
most már azok is, akik koráb-
ban távol tartották magukat az
ilyen és hasonló rendezvények-
től, arra való hivatkozással, kis-
gyerekkel nem célszerű ilyen
helyre menni. A művelődési
központ az ő részükre szervezte
és nyitotta meg szeptember 29-
én a Diverzitás Alapítvánnyal
közösen a Pelikán kuckót, ahol

tapasztalt óvónők felügyelik a gyere-
keket. Jelenleg 9-13  óráig várják az ap-
róságokat, akik sok-sok játék közül vá-
laszthatják ki, mivel töltik el az itt töltött
időt.

Kép és szöveg: jb

Újdonságok a művelődési központban

A reneszánsz jegyében

Óriási sikerű bemutatót tartott a
Magyar BalettSzínház Gödöllő
szeptember 26-án a Petőfi Sán-
dor Művelődési Központban. Há-
rom táncmű kelt életre, vala-
mennyit első alkalommal mu-
tatták be városunkban.

A program első részében a Petr Zuska
által koreografált Tengeröböl című mű-
vet, valamint  Egerházi Attila Csillám és
Por című darabját láthatta a közönség,
amely csaknem zsúfolásig megtöltötte a
nézőteret. A második részben szólalt
meg Ravel Bolerója, aminek dallamaira
szintén a balettigazgató Egerházi Attila
készített koreográfiát, s ami teljesen ma-

gával ragadta azokat, akik a táncnak
szentelték az estét. Mindhárom produk-
ció az érzékekre, érzelmekre épít. Míg a
Tengeröbölben egy párkapcsolat válto-
zásait követhette nyomon a szemlélő,
mély érzelmi húrokat pendítve meg, en-
nek ellenpontjaként is lehetett tekinteni

a  humorban és iróniában bővelkedő,
jó hangulatú Csillám és porra. Az est
második részében Ravel zenéjét ele-
venítették meg a Magyar BalettSzín-
ház Gödöllő táncosai. A műről szólva
Egerházi Attila úgy fogalmazott, az
nem más, mint a vágyak megjelení-
tése táncban, egy nagy ívű zenei gobe-
lin, amin folyamatosan bontakozik ki
a kép, amelyben az első halk hang
megszólalásától lassan, folyamatosan
jutunk el a teljes kibontakozásig az
érzelmek lágy hullámain át a teljes
extázisig, s válik láthatóvá a zene, a
tánc által. Az est folyamán három
olyan produkciót láthatott a gödöllői
közönség, amelyek egyfajta kereszt-
metszetet adtak az együttes gazdag
repertoárjából.

Fergeteges siker volt a Bolero

Három táncmű egy estén
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Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
Képző- és iparművészeti tanfolyamok

2008. október – 2009. május

1./ Gobelin- és szőnyegszövő tanfolyam (2 x 4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten. Foglalkozások
időpontja: keddenként 10-14 és 15-19 óráig. Művészeti vezető: Remsey Flóra kárpitművész. 
Részvételi költség: 1. kurzus: 27.000 Ft (2008. okt – 2009. jan)
2. kurzus: 30.000 Ft (2009. február – 2009. május)

Első foglalkozás október 7-én 10 és 15 órától
2.) Kerámia – plasztika – rajz tanfolyam (2 x 4 hónapos kurzus)
14 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten. Foglalkozások időpontja: hétfőnként 14.30-18.30 óráig
Művészeti vezető: F. Orosz Sára keramikusművész
Részvételi költség: 1. kurzus: 30.000 Ft (2008. szeptember – 2009. január)
2. kurzus 30.000 Ft (2009. február – 2009. május)

A foglalkozások szeptember 8-án megkezdődtek.
3.) Rajz- és képzőművészeti tanfolyam (2 x 4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő és haladó szinten. Foglalkozások időpontja: szombatonként 10-14 óráig. Művészeti
vezető: Anti Szabó János képzőművész
Részvételi költség: 1. kurzus: 27.000 Ft (2008. október – 2009. január)
2. kurzus: 30.000 Ft (2009. február – 2009. május)

Első foglalkozás október 11-én 10 órától
Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 30-áig (munkanapokon 9-15 óráig, Sukta Zsuzsa titkáránál)

GIM-HÁZ Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői  utca 15-17., Tel./fax: 28/419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI
VÁROSI MÚZEUM

Előzetes 
időpontegyeztetéssel
és bejelentkezéssel a

következő
foglalkozásokra várunk

iskolai csoportokat:

A mezőváros élete.
Helytörténeti óra 
tárlatvezetéssel

Legyünk 
muzeológusok!
A 40-45 perces

foglalkozások közben 
a 10-18 éves 
korosztálynak 

szeretnénk bemutatni a
muzeológus feladatait

Művészettörténet óra a
gödöllői művésztelepről

(előadás)

A Toroczkai Wigand Ede
(1869-1945) építész,

iparművész című 
kiállítás bemutatása

(előadás)

A múzeum bemutatása
feladatlapok 
segítségével. 

Foglalkoztató óra

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, 

Szabadság tér 5.

Tel-fax 28/422-003

e-mail: 
godolloi.muzeum@vnet.h
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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 Csörsz-árok

Ókori erődrendszer, út (vízelvezető árokkal), vagy
határjelzés, esetleg...?
Az Alföld peremén kirándulva olyan csatorna, illetve ba-
rázdaszerű képződményekkel találkozunk, amelyek ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal végighúzódnak az or-
szágon. Keletkezésük már régóta foglalkoztatja mind az
egyszerű paraszti gazdálkodásból élő embert, mind a ku-
tatót. Tájanként több elnevezése ismert: Ördögárok,
Csörsz-árok, Rasponné útja, Ördögszántás, Kakasboráz-
da. E nevek utalnak keletkezésük népies magyarázatára,

létrehozva számos eredetmondát (Csörsz árka, Rasponné
vára). A Csörsz-árok egy mesterséges sánc, mely a Du-
nakanyartól az Al-Dunáig húzódik, és keletkezését a ré-
gészek a szarmatákhoz illetve a rómaiakhoz kötik. Funk-
ciójáról megoszlanak a vélemények: lehetett védelmi vo-
nal mások szerint út, vagy határjelző.

A Csörsz-árok földrajzi bemutatása
A Csörsz-árok a Dunakanyar vidékéről indul
ki, és végighalad az Alföld északi részén, majd
délre fordul és az Al-Dunánál éri el a folyamot.
A Duna-Tisza-közi szakaszt, ahol három sánc
fut párhuzamosan, Csörsz-ároknak, a tiszántú-
lit, ahol 2-4 sánc halad párhuzamosan (a negye-
dik Magyarországon kívül, Románia területén
fut), Ördögároknak nevezi a népnyelv. Az előb-
bi osztás tovább bontható: a Duna-Tisza-közi
Kisárokra és Csörsz-árokra, a tiszántúli bánáti-
ra és Berettyó-, Körös-menti Ördögárokra. Egy
másik felosztás a tiszántúli sáncokat legbelső,
belső, és külső szakaszra osztja A sánc nem
minden helyen követhető nyomon egyértelmű-
en, egyes szakaszok megsemmisültek, betemet-
ték, beszántották, így csak fúrásokkal, kartog-
ráfiai módszerekkel, légi felvételek segítségével lehet kö-
vetkeztetni a nyomvonalra. Az egész árokrendszer hossza
1260 km, szélessége 3,4–10 m között változik, mélysége
1,5-3 m a jelenlegi szinttől mérve. A megmaradt sáncok
kb. 2 méter magasságúak. A sánc Ny-K irányú szakaszán
(Dunakanyar– Debrecen, Újfehértó) az árok a sánc északi

oldalán, míg az
É-D irányú
(Debrecen–Al-
Duna) esetén a
keleti oldalon
található. Az
á r o k r e n d s z e r
sok helyen ki van téve a pusztulás veszélyének, mivel ke-
vés olyan szakasz van, amelyik védett területen halad ke-
resztül. Elsősorban a Csörsz-árok teljes hosszában való
védetté nyilvánítását, karbantartását célozzuk meg, ké-
sőbb tanösvényt kialakítva bevonjuk a Gödöllő környéki

történelmi turizmusba. Az Anglia és Skócia kö-
zött húzódó ugyanilyen közel egykorú és állapotú
Hadrianus-fal és kiegészítése az Antoninus-fal
már a Világörökség részei lettek. 

A Csörsz-árok megjelenése korai iratokban
A rómaiak irányításával az Alföldön élt szarma-
ták építették a IV. század első felében, I. (Nagy)
Constantinus (uralkodása: 306-337) korában. 
A IV. század utolsó évtizedéig mint a rómaiak
előretolt védelmi vonala a népvándorlás népei-
nek támadásait volt hivatott kivédeni és elterelni.
Az eredeti 5-8 m széles és 2-3 m mély árok, belső
oldalán az árokból kitermelt földtöltéssel, az év-
századok folyamán erősen lepusztult. Épebb álla-
potban maradt összefüggő szakaszai Dormánd,
Erdőtelek, Debrecen, (Nagyerdő) és Gödöllő ha-
tárában láthatók. A sáncrendszer mellett római
katonai tábor (Felsőgöd) és őrállomás (Hatvan)
került elő. 
A Csörsz-árok azon képződményekhez tartozik
melyeket a népnyelv ördögároknak, ördögszán-

tásnak nevez ősrégi időkből fennmaradt sáncokat, árko-
kat az egész ország területén. Hívják még Óriások árká-
nak is Árpád-kori oklevelekben. Ezen objektumok nem
egy időből származnak és nem egy néptől. Többnek ere-
dete ismeretlen, illetve egyes árkokról még nem eldön-
tött, hogy emberi kéz műve vagy természetes eredetű-e.

A Magyar utónévkönyv szerint Csörsz bizonytalan erede-
tű (valószínű szláv eredetű) régi magyar személynév je-
lentése feltehetőleg fekete (ökör, marha).
Az első írásos nyom IV. Béla 1267. évi zázty-i apátság
1067 körüli alapítólevelének megerősítő okiratában sze-
repel egy határleírás kapcsán.

A Csörsz-árok egy másik említése a XVI. századi
Székely István reformátor, író művében a Chronica
ez vilagnac yeles dolgairól (más néven Krakkói
Krónika) című könyvében jelent meg 1559-ben
Krakkóban. (Soproni, 1969.) Székely István a 718-
as évre vonatkozóan ír Csörsz árkáról, melyben
megemlíti, hogy az Attila előtt itt élt népek készítet-
ték az ország védelmére. (Balás, 1961.) Székely sze-
rint a sánc egy szkíta királytól eredeztethető, mére-
teiről így ír: „...akort nag mell volt mint most eg va-
ros arokia es a tetein eleuen fac voltak ultetuen ki-
nec az giukerei meg tartottac a töltest hog be ne
omollion kiken kapuc voltanac es es ör alloc...“.
(Székely, 1559.) Már Székely István előtti létezett
egy monda, melyet a Krakkói Krónikában cáfol. Ezt
a mondát Komjáthy István írta le Mondák könyve
című művében.
A Csörsz árok eredetéről Tompa Mihály, jeles köl-
tőnk „Népregék“ című könyvében is megemlékezik.

Harkányiné Székely Zsuzsanna, Benő Dávid,
Prunner Andrea, Katona Andrea

A Csörsz-árok gödöllő-valkói szakaszáról 

Az Antoninus-fal Skóciában

Szeptember 29-én este kö-
szöntött be ros hásáná, vagyis
a zsidó naptár újéve. Ekkor lé-
pünk be az 5769. évbe. Maga a
ros hásáná kifejezés azt jelenti
szó szerint, hogy
„az év feje”.

Ros hásánát az ítél-
kezés napjának is ne-
vezik, hiszen a ha-
gyomány szerint az
Örökkévaló három
könyv egyikébe írja
be mindenkinek a
nevét. Az első könyv
az igazaké, a máso-
dik a gonoszoké, a
harmadik pedig azo-
ké akiket egyikbe sem lehet egyértel-
műen besorolni. Az igazak jutalma az
élet, a gonoszoké a halál, míg a har-
madik könyvbe beírtak a következő
évig haladékot kapnak.

Legnagyobb jellegzetessége a só-
fár, ez a kos szarvából készült kürt,
amit ilyenkor többször is megfújnak.
Ezt maga a Tóra írja elő. A vallási tör-
vények szerint napi minimum har-
minc sófárhangot kell hallani. Annak,
hogy miért kell sófárt szólaltatni,
több magyarázata is van. Az egyik
ilyen az, hogy felrázza az embereket,

és bűnbánatra készteti őket. Egy má-
sik magyarázat szerint a sófár hang-
jára megnyílik az ég és az imák és
könyörgések közvetlenül az Örökké-
valóhoz jutnak.

Ros hásáná ünnepén szokás külön-
leges ételeket fogyasztani. A kalács
ilyenkor nem hosszúkás, hanem ke-
rek, áldásmondáskor nem sót, hanem
mézet használnak. Az almát is mézbe

mártva esszük. Gránátalma sem hiá-
nyozhat, hiszen a hagyomány szerint
ennek 613 magja van, vagyis ameny-
nyi tórai parancsolat. És természete-
sen a hal a fejével együtt is az ünnepi
étkek része. Az édes és kerek ételek
segítségével kívánjuk azt, hogy az el-
következendő év kerek, teljes és édes
legyen.

A hagyomány azt tartja, hogy az
Örökkévaló ros hásánákor kezdi be-
írni a neveket a három nagy könyvbe,
de megpecsételni majd csak jom ki-
purkor fogja.

Az 5769. év

Ros hásáná

Meghívó
a koszorúzással egybekö-
tött október 6-ai, városi
ünnepségre, melyen az

1849-es aradi vértanúkra
emlékezünk.

Helyszín: Török Ignác-
szobor (Petőfi utca)

Időpont: 2008. október
6., hétfő, 16.30

Újabb értékes fényképpel gazdagodott gyűjteményünk a régi
Gödöllőről. Köszönjük Kozáné Erzsikének, hogy beküldte az
egykori Sándor-kocsma fotóját. Érdekesség, hogy ma is ugyani-
lyen funkciót tölt be a Bethlen Gábor utcában álló épület, ame-
lyet egyszerűen csak Dinnyésként emlegetnek...

Meghívó
„Lelkemből leledzett szerelmes

magzatim” címmel

Bada Márta festőművésznek nyílik
kiállítása a Gödöllői Városi

Könyvtárban,
október 5-én 16 órakor.

A megnyitó után Fuszenecker Fer-
enc és Lőrincz Ferenc az alkotóról
készített portréfilmjét tekinthetik

meg az érdeklődők.

Múlt heti számunkban ad-
tunk hírt arról, hogy szüle-
tésnapját ünnepli a szabad-
ság téri szökőkút, amit
1984. szeptember 26-án, a
városközpont rendezésekor
avattak fel. Számításainkba
azonban kis matematikai hi-
ba csúszott. A szökőkút,
mely Pázmándi Antal alko-
tása, nem 19, hanem 24 év-
vel ezelőtt lett a belváros
dísze.

HHeellyyeessbbíí ttééss

GÖDÖLLŐ ANNO



Ahhoz, hogy tavasszal gyönyörköd-
hessünk hagymás növényeinkben,
most kell nekikezdeni a munkáknak.
A gondos kertész, virágzás után föl-
szedte a tulipán, a jácint, a nárcisz, a
krókusz hagymáit, amelyek már túl
sűrűn voltak a földben, és egymás fej-
lődését a következő években gátolták
volna. Ezek a hagymák nyáron szá-
raz, szellős helyen pihentek. Most
gondosan előkészítjük a tavaszi hagy-
más virágok helyét. A földet felássuk,
megtrágyázzuk, majd elegyengetjük.
Ezután a megtisztított, egészséges
hagymákat elültetjük. Igen fontos,
hogy a hagymák elég mélyre kerülje-
nek! Az általános szabály az, hogy a

hagyma fölött kétszer olyan vastag
földréteg legyen, mint a hagyma ma-
gassága, vagyis a tulipánt legalább
10-12 cm mélyre kell ültetni.

Ha önálló virágágyat kívánunk lé-
tesíteni, akkor a hagymákat egymás-
tól 15 cm távolságra tegyük. Ha az a
tervünk, hogy tavasszal a hagymások
közé egynyári virágpalántákat ülte-
tünk, amelyek a hagymások visszahú-
zódása után uralják majd az ágyást,
akkor kissé nagyobb távolságra kell a
hagymákat a földbe süllyeszteni. 

A harmadik lehetőség az, ha a gya-
korlottabb kertész a rózsabokrok
vagy az évelőágy növényei közé kí-
ván hagymásokat ültetni. Ebben az
esetben laza rendszerben – a hely
adottságait kihasználva – ültethetjük
a hagymákat. 

A szeptember-októberben elültetett
virághagymáknak még van idejük ar-
ra, hogy gyökeret eresszenek, és az
őszi fagyokig megerősödve felké-
szüljenek a kora tavaszi gyors virág-
zásra. Ha az ültetést novemberre ha-

lasztjuk, akkor kemény
tél esetén számolnunk
kell a hagymák felfagyá-
sának veszélyével. Az el-
ültetett hagymáknak a
zöld hajtásuk is megjele-
nik a talaj felszínén.
Ezeket nem kell félteni a
zord időjárástól, nem
fagyérzékenyek, károso-
dás nélkül átvészelik a
telet. A legismertebb
hagymásnövények ter-
mészetesen a tulipán,
nárcisz, jácint és a kró-
kusz. Pedig ma már számtalan szép és
különleges növény közül válogathat-

nak a kertészek.
És mit tehet az,
akinek nincs
kertje? Ők se
szomorkodjanak.
Akik imádják
ezeket a kis virá-
gokat, és eddig
maximum csak
vázában élvez-
hették, van egy
másik tippünk.
Ma már könnyen
lakásban is haj-
tathatunk tavaszi
hagymásokat. 

Az amarilliszt például sokszor már
cserépben árulják, csak haza kell vin-
ni, a megfelelő hűvös és világos he-
lyen elhelyezni és várni a növény fej-
lődését, majd a
gyönyörű virág-
zást. A kisebb tu-
lipánok, jácintok,
vagy akár a ta-
vasszal nyíló sáf-
rányok, gyöngyi-
kék is alkalmasak
a téli, szobai virá-
goztatásra.

Válasszunk ki
néhány egészsé-
ges, tiszta, meg-
felelő méretű
hagymát. Dug-
dossuk a hagy-
mákat, csúcsukkal felfele sekélyen
(kb. egy hagymányi mélységre) egy
széles, de aránylag lapos edénybe,
amelyet előzőleg rostos, laza földke-
verékkel töltöttünk meg. Ezután majd
szórjunk rá a laza földkeverékből. A

takarásra használhatunk fűrészport,
szalmát vagy fenyőkérget is. Öntöz-
zük meg bőségesen a tálat, majd kez-
dődhet a várakozás. A hagyma elő-
ször gyökeret ereszt.

A különböző fajtákat nem érdemes
egy tálba ültetni, mivel eltérő időben
bontják szirmaikat, s az elvirágzott
szálak nem mutatnak jól egy edény-
ben.

Minimum nyolc-tíz héten keresztül
tartsuk sötét, hideg helyen (1-2 °C) a
cserepet, ezalatt kell begyökeresednie
a hagymáknak. A különböző növé-
nyek, eltérő hosszúságú hidegkeze-
lést igényelnek, ráadásul az időszak
hosszáról a profi dísznövénytermesz-
tők is órákat tudnának vitatkozni.

Ami biztos beválik: ha a talajfel-
szín tetején is megjelennek a gyöke-
rek, akkor készen állnak a hagymák a
hajtatásra. Az október elején elülte-

tett, majd hidegkezelésen átesett
hagymatálakat karácsony körül ve-
hetjük elő hajtatni.

Így gyönyörű virágos tavaszt va-
rázsolunk a zord téli napokra.

Október 4-5.:

dr. Kozma Attila
Tel.: 20/584-1303

Veresegyház, Erkel F. u. 3/E.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Állati dolgok

V. Állatvédelmi Nap
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Nem csak kertészeknek...

Hagymás virágok ültetése

15 év után október 3. és 5. kö-
zött a Hungexpón kerül meg-
rendezésre Európa legna-
gyobb kutyás rendezvénye, az
Európa Kutyakiállítás. Ismert
kutyaszerető embereket kér-
deztünk, miértt jó ez hazánk-
nak.

Magyarország mindig nagyszerű há-
zigazda ha otthont adhat nagyszabású
nemzetközi rendezvényeknek. Ez kü-
lönösen igaz a MEOE által rendezett
nagy érdeklődéssel és figyelemmel
kísért kiállításokra.A 15 év után újra
Magyarországon megrendezhető Eu-
rópa Kiállítás nagy megtiszteltetés és
elismerés a hazai ebtenyésztőknek és
a nemrég még felszámolás veszélyé-
nek is kitett MEOE-nek. A nem kevés
megpróbáltatás után az óriási lendü-
lettel dolgozó szervező csapat mun-
kájának köszönhetően kitűnő feltéte-

lekkel várják a kiállításra érkező te-
nyésztőket és látogatókat. A néhány
napos rendezvény a látványon és be-
mutatkozáson felül lehetőséget bizto-
sít a szakmai kapcsolatok erősítésére,
bővítésére ezzel is erősítve a nagy
múltú, és komoly nemzetközi tekin-
téllyel bíró egyesületet és hozzájárul
a hazai idegenforgalom további fel-
lendítéséhez. Megköszönöm a szer-
vezők munkáját a résztvevőknek sok
sikert a látogatóknak kellemes napo-
kat kívánok.

Gémesi György, az Európa Kiállítás védnöke

Szept. 24-én tűnt el a Körösfői
u. 44. sz. alól 3 éves, ivartala-
nított kandúrunk. Három gye-
rek várja haza, családtagnak
számít. Ha bármit tud róla,
kérjük, hívjon: 20/596-5221.
Előre is köszönjük!

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

Szeptember 29-október 6-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. 
Tel.: 545-585.
Október 6-13-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Az 1956-os Forradalom
gödöllői eseményeit 
feldolgozó filmhez 

dokumentumokat, fotókat
keresünk. 

G5 MOZGÓKÉPMŰHELY 
Telefon: 30/2032303

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY 

PÁLYÁZATOT HIRDET A GÖDÖLLŐI REZSIHÁTRALÉKKAL
RENDELKEZŐ CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA. 

A PÁLYÁZATI LAPOT A POLGÁRMESTERI HIVATAL PORTÁJÁN
VAGY A 106-OS SZOBÁBAN LEHET IGÉNYELNI. 

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2008. OKTÓBER 20.

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy
szeptember 11-től október 11-ig kifüg-
gesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Irodáján, a Bajcsy-Zs.
u. – Lumniczer u. – Szent János u. – Sző-
lő u. által határolt terület Szabályozási
Tervének módosítása. 
A kifüggesztés ideje alatt a tervvel kap-
csolatos észrevételeiket a helyszínen
megtehetik.

2008. október 19. vasárnap
Gödöllői Királyi Kastély

A Gödöllői Királyi Kastélyban idén első alkalommal kerül megren-
dezésre a Gödöllői Vadásznap. Gödöllő és a vadászat évszázadokra 
visszanyúló kapcsolataira való tekintettel a Gödöllői Vadásznapot 

hagyományteremtő szándékkal hívjuk életre.
Ennek megfelelően gazdag programkínálattal várjuk a vadászat 

különleges világába bepillantani vágyókat.

10.00-TÓL 18.00 ÓRÁIG FOLYAMATOSAN ZAJLÓ PROGRAMOK:

• A Magyar Vadászíjász Egyesület trófeáinak kiállítása
• Vadászkutya-bemutatók 
• Íjászverseny a Lovardában
• Edelwild vadászruha bemutató (Zanako Bt.)  a D’Elia Szalon közreműködé-
sével, melynek keretében Erzsébet királyné fekete bársonyruhájának másolata is
bemutatásra kerül
• Szarvashívás bőgőkürttel (ifj. Homolya Károly és Homolya László)
• Vadászkamara Kürtegyüttes koncertje 
• Gödöllô Táncegyüttes műsora
• Kézművesek, iparművészek vadászati témájú vására
• Gyermek előadások, kézműves foglalkozások
• Vadászat-kalandpark
• Vadászgörény símogató
• Solymász-, íjászbemutató, íjáztatás  
• Múzeumi „vadászat”
• Parktúra
• Vadászati témájú előadás, filmvetítés a Barokk Színházban
• Hintózási lehetőség a Kastélyparkban 
• Vadból készült ételek, kürtőskalács

A rendezvény fővédnöke: 
Ambrózy Árpád, a Magyar Vadászíjász Egyesület elnöke

Rossz idő esetén a programok a Díszteremben illetve 
a Barokk Színházban kerülnek megrendezésre.

Információ, ill. jegyértékesítés:
Gödöllői Királyi Kastély, Tel: (28) 410-124, (28) 420-588, 

Fax: (28) 422-077
informacio@kiralyikastely.hu; www.kiralyikastely.hu

Már szombaton, október 18-án is színes programokkal várjuk a Kastélyba 
látogató vendégeinket.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A FELADATKÖRÉBE
TARTOZÓ AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI,

HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS, KÖZSZOLGÁLTATÁSI 
SZERZŐDÉS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA 

PÁLYÁZATOT HIRDET.

A pályázati kiírás dokumentációja 80.000 Ft + ÁFA összegnek Gödöllő
Város Önkormányzatának Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 

12001008-00155330-0010004 számú számlájára való befizetést 
igazoló okmány eredeti, vagy másolati példányának bemutatása 
ellenében vehető át, Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának

Városüzemeltetési Irodájában 
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. III. emelet 308. szoba), 
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, 

pénteken 8 és 14 óra között

Gödöllő Város Önkormányzata az
Oktatási és Kulturális Miniszté-
riummal együttműködve a 2009.
évre ezennel kiírja a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2008/2009.
tanév II. és a 2009/2010. tanév I.
félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az állandó gödöl-
lői lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hall-
gatók jelentkezhetnek, akik állami-
lag támogatott, teljes idejű (nappali
tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat. Akiknél a
velük közös háztartásban élő szemé-
lyek jövedelme alapján kiszámított
egy főre eső havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 40.000 forintot.

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsőokta-
tási intézmények hallgatói, a közép-
iskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben résztvevő
hallgatók, doktori (Ph D) képzésben
résztvevők, külföldi intézménnyel
hallgatói jogviszonyban állók.

A pályázatot a Polgármesteri Hiva-
tal Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodán írásban, a hivatal Lakosság-
szolgálati Irodáján beszerezhető pá-
lyázati űrlapon, a pályázó által aláír-
va, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2008. október 31.

A pályázat kötelező melléklete: a
felsőoktatási intézmény által kitöl-

tött eredeti Jogviszony-igazolás.
Csatolni szükséges a pályázó és a
vele egy háztartásban élők egy főre
jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot, valamint a
szociális rászorultságot igazoló ok-
iratokat.

A települési önkormányzat saját
maga bírálja el a beérkezett pályá-
zatokat, a határidőn túl benyújtott,
hiányos vagy formailag nem meg-fe-
lelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Döntéséről 2008. december 5-ig
írásban értesíti pályázókat. A pá-
lyázó a döntés ellen fellebbezéssel
nem élhet.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjról bő-
vebb felvilágosítás kapható a Pol-
gármesteri Hivatal Közoktatási,
Művelődési és Sport Irodán. 

Gödöllő Város Önkormányzata az
Oktatási és Kulturális Miniszté-
riummal együttműködve a 2009.
évre ezennel kiírja a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot felsőok-
tatási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az állandó gö-
döllői lakóhellyel rendelkező, hát-
rányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2008/2009 tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolá-
sok; vagy 
b.) felsőfokú diplomával nem ren-
delkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert érettségi-
zettek; 
és a 2009/2010. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében
államilag támogatott, teljes idejű
(nappali tagozatos)  felsőfokú alap-
képzésben, egységes, osztatlan kép-

zésben, felsőfokú szakképzésben kí-
vánnak részt venni. 
Akiknél a velük egy háztartásban élő
személyek jövedelme alapján kiszá-
mított egy főre eső havi nettó jöve-
delem nem haladja meg a 40.000 fo-
rintot.

A pályázók közül csak azok része-
sülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-
ben először nyernek felvételt felső-
oktatási intézménybe és tanulmá-
nyaikat a 2009/2010. tanévben tény-
legesen megkezdik. A pályázó a fel-
vételi értesítő másolatának megkül-
désével ezt majd köteles bejelenteni
2009. szeptember 1-ig az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatás-
kezelő Igazgatóságára.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2008. október 31.

A pályázatot a Polgármesteri Hiva-
tal Közoktatási, Művelődési és Sport

Irodán írásban, a hivatal Lakosság-
szolgálati Irodáján beszerezhető pá-
lyázati űrlapon, a pályázó által aláír-
va, egy példányban kell benyújtani.
Csatolni szükséges a pályázó és a
vele egy háztartásban élők egy főre
jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot. Tanulói
jogviszony igazolást. 

A települési önkormányzat saját
maga bírálja el a beérkezett pályá-
zatokat, a határidőn túl benyújtott,
hiányos vagy formailag nem megfe-
lelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Döntéséről 2008. december 5-ig
írásban értesíti a pályázókat. A pá-
lyázó a döntés ellen fellebbezéssel
nem élhet.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Pályázatról bővebb felvilágosítás
kapható a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodán.

Pályázati felhívás

A Gödöllő, Szabadka u. 6/b. I/5., Szt. János u. 26. II/23.,
Deák F. tér 1. III/11., Deák F. tér 2. I/3., Deák F. tér 3. I/9.,
Deák F. tér 3. fszt. 2., Deák F tér 3. I/7., Deák F. tér 3. II/12.
szám alatti, üres, költségelvű lakbérrel bérbe adható laká-
sok öt éves bérleti jogának megszerzésére irányuló pályá-
zatok benyújtására 2008. AUGUSZTUS 27-IG VOLT LEHETŐSÉG.

A pályázati eljárás lezárásaként 2008. október 9-én, csütörtöki napon,
14 órakor a Városháza I. emelet 121. sz. tanácskozó termében a lakás-
bérlők kiválasztására nyilvános sorsolást tartunk.

A sorsoláson azok az érvényes pályázatot benyújtott pályázók vehetnek
részt, akiket a Képviselő-testület 248/2008. (IX. 25.) sz. önkormányzati ha-
tározata 1. pontjával meghatározott.

A sorsoláson részt vevő valamennyi pályázó részére postai úton névre szóló
meghívót küldünk.
A sorsolás nyilvános, ezért az érdeklődőket tisztelettel várjuk.

Halász Levente, a Gazdasági Bizottság Elnöke

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS „B típus

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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A régi községháza helyén megnyílt

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA
étterme és kávéháza várja Önöket!

Napi 3 fogásos menüajánlat:
1000 Ft/fő

Elfogadjuk üdülési csekkjét,
Sodexho és Accor Ticket

utalványát!

Kóstolja meg Sisi kedvenceit étlapunkról!

Szeptemberben ingyenesen látogatható az
„Erzsébet királyné emlékezete“ c. kiállítás a belső udvarban.

Pénteken és szombaton 18-tól 22 óráig élőzenével várjuk kedves
vendégeinket! 

A BELÉPÉS INGYENES!

SZERETETTEL VÁRJUK TERASZUNKON IS A BELSŐ UDVARBAN. 

Nyitva tartás:              Étterem: 12–24            Kávéház: 7–24.

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

Csatlakozzon Ön is a gödöllői 

TESCO csapatához!

Az alábbi munkakörökbe keresünk kollégákat: 
- Karbantartó
- Pék eladó
- Csemege eladó
- Baromfi eladó
- Nappali, valamint éjszakai árufeltöltő
- Részmunkaidős pénztáros (heti 20/25/30 óra)

Jelentkezni a következőképp lehet:
-Személyesen: Áruházunk recepcióján, az ott található munka-
vállalási űrlap kitöltésével
- Levél formájában: Önéletrajz beküldé-sével az alábbi címre:
2100 Gödöllő, Thegze Lajos út 2. 

Programelőzetes

2008. október 6-án 18 órai kezdettel a szálloda
szekciótermében előadást tartunk „Muzsikáló fe-
jedelmek, fejedelmi muzsikusok, muzsikus-feje-
delmek” címmel.  

Előadó: dr. Farkas Iván főorvos.

2008. október 19-én 17 órától, az étteremben zenés műsorral egybekötött 

vadászlakomára várjuk vendégeinket. 

Sztárvendég: Koncz Gábor

2008. november 10- 16-ig az étteremben Márton-napi libanapok

2008. november 22-én 19 órától Erzsébet és Katalin bált rendezünk a bálteremben.

A domonyvölgyi
Lázár Lovaspark
szakképzett, gya-
korlattal rendel-
kező szakácsot
keres. 
Érdeklődni lehet: a 06 30/683-1212-es

telefonszámon vagy 
a lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu 

e-mailre várják az önéletrajzokat.

PARKOLÓ BÉRLÉSI LEHETŐSÉG 

A PIACI MÉLYGARÁZSBAN

24 órás hozzáférhetőség, térfigyelő kamerás és biztonsági
őrrel védett hely, kedvező ár. 
Érdeklődni a 06/30/5030-777-es telefonszámon lehet.

Piac Kft.



12 Gödöllői Szolgálat 2008. október 2.Sport

Hogy miért újra az később kide-
rül. Most jöjjenek a remek ered-
mények az Országos Gyalogló
csapatbajnokságról: a 13 éves lá-
nyoknál bajnok lett a GEAC-os
Pesti Zsófi, Gyenes Adrienn,
Sóss Réka, a 13 éves fiúknál baj-
nok a Nagy Mátyás, Pápai Már-
ton, Törő Lajos, míg a 14-15 éves
fiúknál 2. helyen végzett a Győri
Barnabás, Kiszel Krisztián, Hege-
dűs Tamás, Judák Endre négyes
(az előző hét végén az egyéni ser-
dülő Ob-n már dobogós és pont-
szerző helyezéseket szereztek a
gyaloglók). 

A gyaloglók edzője, felkészítője Gada-
necz György testnevelő-atlétaedző, aki
maga is kiváló gyalogló versenyző volt,
a legendás Kirchhofer József tanítvá-
nya. Benkő Ákos így beszél a régi-új

szakágról: „Történt, hogy többször szó-
ba került a GEAC-ban, van egy gyalog-
ló múlttal rendelkező edző, neki van egy

jól felkészített futó csoportja, próbáljuk
meg bővíteni a GEAC szakági palettá-
ját. A Gadanecz-csoport pedig, szép
csendben elkezdte gyakorolni a speciá-
lis technikát, a jó fizikai alapokra tá-

maszkodva. Aztán az ország atlétikájá-
nak nagy meglepetésére megjelentek és
tisztán és eredményesen gyalogoltak és
mezőnyben érték el sikereiket, nem kis
gondot okozva az „uralkodó” gyalogló
egyesületeknek. A gyalogló szakággal
bővülve a Bp. Honvéd mellet csak a

GEAC-ban van az orzságban az
összes szakágban képzés. Sprint,
gát, közép-hosszútáv, gyaloglás,
ugrások és összetett.” Nem lenne
teljes a kép, ha ebben az írásban
nem emlékeznénk meg a fentebb
már említett Kirchhofer József-
ről, és gyalogló tanítványairól,
akik a gödöllői atlétika eredmé-
nyességi tablóján igen előkelő
helyet foglalnak el. Tagja volt a
nemzeti válogatottnak Benedek
Krisztina, Poldán Erika, Végh Ti-
bor, Kacsuk Ferenc, Poldán Fe-

renc, Id. Kiss György pedig még 61 éve-
sen is edzésben van és a szeniorok kö-
zött gyűjti az érmeket. Reméljük, Ga-
danecz György tanítványai méltó utód-
jai lesznek a „régieknek”        -Benkő Ákos-

A Gödöllői Sport Klub felnőtt és
U19-es csapata az elmúlt hétvé-
gén Hévízgyörkön vendégszere-
pelt a megyei I. osztályú bajnok-
ság 8. fordulójában. A felnőttek
ismét kikaptak, sorrendben öt-
ször (0–2), míg az ifisták is vere-
séget szenvedtek a listavezető
györkiektől (1–6).

Nagy Dániel utoljára vezette a csapatot,
ugyanis a vereséget követően közös
megegyezéssel a jövő héttől már nem Ő
irányítja a csapatot. A találkozón sokkal
jobban játszott a GSK, de a góllövéssel
továbbra is hadilábon áll a csapat, rúgott
gól nélkül, pedig nehéz mérkőzést nyer-
ni. Gól nélküli első félidőt követően két
kapitális védelmi hibát is kihasznált a
Hévízgyörk, ezzel simának tűnő veresé-
get szenvedtek a mieink és továbbra is a
tabella 13. helyén szerénykednek. Az
ifisták nagy verésbe szaladtak bele és le-
csúsztak a bajnoki tabella 5. helyére.

Nagy Dániel elmondta: „A tavaszi re-
mek sorozat és az év eleji jó kezdés mi-
att elhittük, hogy minden rendben van,

ami nagy hiba volt. Kevesen indultunk
neki a bajnokságnak, a távozókat nem
igazán sikerült pótolnunk, nem edzet-
tünk megfelelő létszámban, így nem
tudtunk gyakorolni sem, ami az ered-
ménytelenséget hozta magával. A vál-
tással talán sikerül felrázni a társaságot.
Jól éreztem magam és nem haraggal
váltunk el, hiszen Gödöllő a szívem
csücske, ugyanis itt fociztam én is hosz-
szú éveken keresztül és ha a jövőben
felkérnek az egyesület vezetői, akkor
szívesen folytatom a munkát. Sok sikert
kívánok a csapatnak!”
Pest megyei I. osztály, 8. forduló
Hévízgyörk – Gödöllői SK 2–0 (0–0)
U19: Hévízgyörk – Gödöllői SK 6–1
Gól: Kecskés Gergő

Utánpótlás – Rangadót nyert az
1996-os csapat

Az országos II. osztályú bajnokság B
csoportjában szereplő és a tabellát veze-
tő U13-as gárda rangadót nyert a máso-
dik helyen álló Budaörs ellen, míg az
U15-ös csapat emberhátrányban szerez-

te meg a 3 pontot. A C csoportban sze-
replő U14-es alakulat továbbra is szokja
a lékkört, míg az U12-es csapat izgal-
mas mérkőzésen maradt alul a második
helyen álló Dunaújváros ellenében.
Országos kiemelt U15-U13-as baj-
nokság II. osztály közép B csoport, 8.
játáknap
U13: Gödöllői SK – Budaörs 5–0. Gó-
lok: Pervai Gáspár (2), Szabó Tibor, 
Hajdú Tamás, Husz Attila
U15: Gödöllői SK – Budaörs 1–0 Gól:
Kővágó Ádám.
Országos kiemelt U15-U13-as baj-
nokság II. osztály közép C csoport, 7.
játéknap
U13: Gödöllői SK U12 – Dunaújváros
2–4 Gól: Rólik György (2)
U15: Gödöllői SK U14 – Dunaújváros
0–6
Pest megyei I.-III. osztály U16, 4. for-
duló
Isaszeg – Gödöllői SK U16 0–0
Következik:
Okt. 4., szombat 15.30 (ifi: 13.30)
egyetemi sportpálya: Gödöllői SK –
Felsőpakony
Okt. 5., vasárnap 15.30 egyetemi sport-
pálya: GEAC – Vácduka
Okt. 5., vasárnap 10 óra egyetemi felső
pálya: Gödöllői SK U16 – Dány          -lt-

Az elmúlt vasárnap, szeptember 28-án első ízben rende-
zett a X2S Team és a Kirchhoffer József Egyesület Gö-
döllőn X2S terepduatlon versenyt, amelyen közel 60
egyéni induló és 7 váltó vett részt. Az X2S (Cross to Sa-
ve) jelentése: A természettel összhangban élő, gondol-
kodó, sportoló ember. Kaland, küzdelem, kihívás - életstí-
lus. A 6,6 km futás, 20 km kerékpár és 3,3 km futásból

álló verseny közepesen nehéz, élvezetes terepen zajlott
az Egyetem környékén, és a mögötte elterülő dombo-
kon. A váltóban induló gödöllői Pintér Tamás, a GEAC fu-

tójával Pápai Gergellyel az oldalán a 2. helyet sze-
rezték meg az elsőként célba érő, ugyancsak gö-
döllői kerékpározó Balázs Róbert mögött (váltó-
társa a GEAC atléta Czindity Attila volt). A dobogó
3. fokára a szintén gödöllői Soós Tamás (kerék-
pár)- Pelsőczi Attila (futás) páros állhatott.
Meggyes Gábor szervező értékelt: „Nagyon jó ver-
seny volt. Szeretnének  hagyományt teremteni,
és ezentúl – reményeik szerint – minden évben
megrendezni Gödöllőn ezt a versenyt, amely talán
egyre több indulót és érdeklődőt mozgat majd
meg a jövőben.”
Ha valaki kedvet kapott ez iránt a sport iránt, a
következő verseny október 4-én és 5-én lesz Pilis-
csabán, a Pázmány Péter Egyetemen.

Eredmények: 
Abszolut férfi: 1. Meggyes Gábor, 2. Sipiczki Csaba,
3.Muskatal István
Nők: 1. Dósa Eszter, 2. Gergelics Dóra, 3. Mátyási Zsófia 
Váltók: 1. Czindrity Attila (futás), Balázs Róbert (kerék-
pár), 2. Pápai Gergely (futás), Pintér Tamás (kerékpár), 3.
Pelsőczi Attila (futás), Soós Tamás (kerékpár) -li-

Szeptember közepétől elkezdődött a ví-
vószezon az utánpótláskorúak számá-
ra. Ez idáig két hétvégén folytak vívó-
versenyek a pástokon. Az elsőről, a len-
gyelországi kadet kard nemzetközi ver-
senyről nem sok eredménnyel számol-
hatunk be, az elmúlt hétvégén azonban
már sikerült a gödöllői vívóknak döntős
helyezéseket szerezniük. A hónap utolsó
hétvégéjén rendezett kadet és junior tőr
válogató versenyen a GEAC vívója,
Varga Zsuzsa a kadet és a junior tőr vá-
logatón is bejutott a legjobb nyolc közé,
továbbá két gyermek korosztályú kar-
dozó is döntőt fogott. A tőröző Varga a
kadetben a 6., míg a juniorok között a 8.
helyen végzett. A versenyeken egyaránt
35-en indultak. Edzője: Fekete Gábor.

A kardozóknál elkezdődött a reménység
versenysorozat, amelynek az első állo-
mása Szigetszentmiklós volt. A gyer-
mek korosztályban értek el a gödöllői
vívópalánták döntős helyezéseket. A 21
fős mezőnyből Gémesi Huba 5. és
Bancsics Máté 6. lett. Edzőjük: Bokor
Gergely.

Válogató verseny – Cél a világbaj-
nokság

Október 5-én Gödöllőn, az egyetemi
sportcsarnokban rendezik az idei első
korosztályos válogató versenyt, a TEVA
Kupát. Az U23-as, illetve junior ver-
senynek, amely egyben válogató is, a
korosztályos világbajnokságra való ki-

jutás a tétje. A gödöllői vívók közül pás-
tra lép majd a felnőtt EB bronzérmes
Benkó Réka, hosszú kihagyás után
Nagy Petra, Gémesi Csanád és a juni-
or vb arany csapat tagjai, Gémesi Bence
és Gáll Csaba. A verseny érdekessége
lehet, hogy indulni fog a felnőtt világ-
bajnok csapat tagja, Szilágyi Áron is.
Gémesi Csaba, a GEAC vívó szakosz-
tály vezetőjének várakozásai: „Ez az el-
ső válogató a nyári szünetet követően és
a ranglista szempontjából igen fontos
lesz, így örülünk, hogy a GEAC vívó
szakosztálya rendezheti a mostani ver-
senyt. A gödöllői versenyzőktől a végső
nyolcba jutást várjuk, utána pedig már
minden megtörténhet. Minden érdeklő-
dőt szeretettel váronk a versenyre”. 
TEVA Kupa U23-as, illetve junior válo-
gató verseny
Október 5., vasárnap egyetemi sport-
csarnok 10 óra -lt-

A hagyományosnak ne-
vezhető városi horgász-
versenyt az idén szep-
tember utolsó hétvégé-
jén rendezték meg. 
A remek időnek kö-
szönhetően nagy lét-
számban neveztek a
versenyre mind a fel-
nőtt, mind a gyermek kategóriában. A fiataloknál Botlik Anita volt a legügye-
sebb, míg a felnőtteknél Juhász István használta a legjobb a pecabotot. A díja-
kat Gödöllő Város Címzetes Főjegyzője, dr. Nánási Éva adta át.
Gyermek verseny dobogósai: 1. Botlik Anita, 2. Karlovics Martin, 3. Pusoma
Norbert
Felnőtt verseny dobogósai: 1. Juhász István, 2. Nemes Ferenc, 3. Barsy László

-ll-

Gödöllőn maradt az Ádám László
vándorserleg, miután a szeptem-
ber 27-én megrendezett emlék-
tornán a TEVA-GRC, megelőzve a
BSE-FCSM és az Újpest Volley
csapatait megvédte tavalyi első-
ségét. Az egyetemi sportcsar-
nokban megrendezett három-
csapatos tornán Hollósy László
tanítványai a bajnokság főpróbá-
jaként is tekinthették a körmér-
kőzéses tornát, ugyanis a követ-
kező hétvégén már a Kaposvár
csapatát látják vendégül a
mieink a bajnokság első forduló-
jában.

Az első mérkőzésen a BSE és a TEVA
találkozójára került sor, amely igen iz-
galmas csatát hozott. A gödöllőieket fű-
tötte a visszavágás, hiszen a Városma-
jorban négy héttel ezelőtt elszenvedett
vereségért szerettek volna törleszteni
Kötél Dóráék. A mérkőzés hatalmas
küzdelmet és helyenként látványos játé-
kot hozott és ami a legfontosabb, a
TEVA-GRC 3–2-es győzelmét. A csa-
patot jól fogta össze Bajáriné Pesti
Anikó csapatkapitány, valamint Vargá-
né Rácz Márta jól szolgálta ki az ütő-

ket, akik közül elsősorban a kubai No-
ralvis Aguilera állította néha megold-
hatatlan feladat elé a budapesti lányokat
bombaerős leütéseivel.
A GRC túljutva nagy riválisán, könnye-
dén verte meg az Újpest Volley-t (3–0),
így veretlenül végzett az élen és sor-
rendben harmadszor nyerte el a vándor-
serleget. A városmajoriak is két vállra
fektették a lilákat (3–1), ezzel a tavaly
még gödöllői dresszben virító Gud-
mann Csilla és Mester Orsolya csapa-
ta, a BSE végzett a 2. helyen, míg az Új-
pest szerezte meg a 3. pozíciót. Az ön-
kormányzat jóvoltából különdíjak át-
adására is sor került. A legjobb gödöllői
játékosnak járó díjat Noralvis Aguilera,
a BSE- ből Tóth Andrea, míg az újpesti
csapatából Balajcza Barbara érde-
melte ki.
Eredmények:
TEVA-GRC – BSE-FCSM 3–1 (-19,
23, -18, 22, -13)
TEVA-GRC – Újpest Volley  3–0 (-9, -
20, -17)
BSE-FCSM – Újpest Volley 3–1
Következik:
Női NB I. Liga: Október 4., szombat 16
óra (junior: 13:30-kor) egyetemi sport-
csarnok: TEVA-GRC – Kaposvár        -tt-

Kézilabda – Eredményes fia-
talok – GKC vegyes a hétvé-
gén
NB II., déli csoport nők:
Dunavarsány – Gödöllői KC
29–25 ifi: 27–34
Pest Megyei bajnokság „B” cso-
port:
Gödöllői KC II. – Aranyszarvas
SE 27–21; Vecsés SE II. – Gödöl-
lői KC II. 25–23
Pest Megyei bajnokság „A” cso-
port:
GKC – Tápiószele 39–24 ifi:
46–35
Következik: NB II., nők: Október
4., szombat, 14 óra (ifi: 12 óra):
GKC – Ercsi SE

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Vereség után edzőváltás

Atlétika – Újra van gyaloglás Gödöllőn

GEAC-os bajnokok

Vívás – Elkezdődtek a vívóversenyek 

Négy döntős a GEAC-ból 

Horgászverseny – Remek idő, jó fogás

Terepduatlon – Első ízben Gödöllőn

Gödöllői aranyérem

Röplabda – Ádám László emléktorna

Első hely a főpróbán

Szeptember 29-én hazai pályán
fogadta a Gödöllői SK teremlab-
darúgó csapata a Duna Takarék
AFC együttesét az NB I-es futsal
bajnokság 4. fordulójában. A gö-
döllőiek mindvégig jobban ját-
szottak, de a számtalan kiha-
gyott helyzet megboszzúlta ma-
gát, így 6–3-as vereséget szenve-
dett Baranyai Pál gárdája.

Az első 10 percben legalább négy száz
százalékos helyzete volt a mieinknek és
akár már ekkor eldönthette volna váro-
sunk futsal csapata a három pont sorsát,
de a helyzetek rendre ki is maradtak,
ami végül meghatározta a találkozó me-
netét. Hazai gól helyett a Duna Takarék
szerzett vezetést, de Berkes László egy
perc múlva egalizált. A játék képe nem

változott, gödöllői helyzetek, ikrényi
kontrák. A GSK támadott, míg a ven-
dégek újabb gólt lőttek és a szünetben
vezettek is. A folytatásban kettő perc rö-
vidzárlatot követően 4–1-re elhúzott az
ellenfél. Smeló Dávidék mindent meg-
tettek az egyenlítés érdekében, fel is
zárkóztak 4–3-ra, sőt az utolsó 3 perc-
ben hazárdírozott a csapat és vészka-
pussal támadta az ellenfél kapuját. Az

egyenlítés helyett
viszont két el-
adott labdából az
üresen maradt ha-
zai kapuba rúgott
két vendég góllal
eldőlt a mérkő-
zés. Ugyan kika-
pott a Gödöllő, a
játék képe és a ki-
dolgolzott hely-
zetek alapján egy
nyerhető mérkő-
zést engedett ki a
kezéből a csapat.

A Gödöllői SK a 4. fordulót követően
a 6. helyet foglalja el a tabellán (6
pont, 12–12-es gólkülönbség).
Futsal NB I., 4. forduló
Gödöllői SK – Duna Takarék AFC
3–6 (1–2)
Gólszerzők: Berkes László, Harnisch
Ákos

-tt-

Futsal NB I. – Elpuskázott helyzetek

Siker helyett vereség



INGATLAN
* Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két ge-
nerációnak alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes csalá-
di ház két fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es
telekkel, ásott kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon
megkímélt állapotú 160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi
ház. Nappali, étkező, 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra,
gardrob, garázs 780-an telkkel. Tel.: 20/9-805-765
* 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 központjában eladó egy új építésű társasház 52 nm-
es lakása. Földszint + tetőtérben található egy amerika kony-
hás nappali, háló, fürdőszoba és 2 WC. Parkolási lehetőség az
udvarban adott. Ár: 16.6MFt Tel.:20/9458-119.

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes részén
de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken
elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház,
mely 2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-
étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gon-
dozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület talál-
ható, melyben garázs, nyári konyha található. A kertben termő
gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szociális intézmények.
IÁr:7,5 MFt Tel: 70-312-5965,  20-928-3938
* Eladó Gödöllőn,az Antalhegy lábánál egy 62 nm-es, 3.emeleti
1+2 félszobás körpanorámás téglaépítésű társasházi lakás.
Iár.:16,8 millió Ft. Érd.: (20) 339-8589
* Gödöllő Kossuth L. Utcában földszinti, erkély nélküli, 55 m2-
es, két szobás, egyéni szabályozású távhő által fűtött, felújított,
panellakás, tulajdonostól eladó. Azonnali beköltözéssel. Akár
irodának is! Irányár: 11,9 millió Ft. Tel.: 06/20-3527445.
* Gödöllőn Kertvárosban tégla, 4 szoba + nappalis,cirkós
pincés családi ház sürgősen eladó.Iár: 19,9 mFt   20-772-2429 
* Eladó ikerházfél Veresegyházon! 426m2-es parkosított, gon-
dozott telekrész, 85m2 hasznos, 2 szoba + nappali.Iár 22 MFt
20-539-1988 
* Sürgősen Eladó ház a Központban 3 szobás,alápincézett
,tégla szép telekkel . I.ár 19 MFt 20-772-2428
* CSAK A GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONTNÁL! Eladó új építésű
ikerház Gödöllőn  2 szoba + nappali, garázs 300 nm
telekrésszel.Kulcsrakész ár: 22 MFT  20-804-2102
* Eladó házrész Gödöllőn az Alvégben 60nm-es , 540 nm-
telekrésszel , tégla , konvektoros . Iár: 9,6 MFt 20-804-2102 
* Központban másfélszobás , jó beosztású lakás alacsony
közös és fűtési költséggel eladó,kulturált lakótömbben.I.ár: 9,8
MFt  20-772-2429 
* Gödöllőn jó fekvésű építési telek az Alvégben 20 méteres
utcafronttal SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 12,9 MFt 20-772-2429
* Sürgősen Eladó Gödöllőn az Újfenyvesben
gyönyörű,gondozott közműves 720 nm-es építési telek, szép
fákkal a telken.  Iár 11,9 MFt 20-7722429 
* Palotakerten parkra néző 45 nm-es felújított lakás sürgősen
eladó Iár 8,9 MFt 20-7722428
* 2 szobás, 62 nm-es felújított lakás 4 emeletes házban
palotakerten eladó(padlólapos folyosó,konyha,fürdő,laminált
parkettás nagyszoba) Iár 10,5 MFt 20-772-2429 

* 840 NM-ES, ÉPÍTÉSI TELEK SZADÁN SÜRGŐSEN ELADÓ,
víz, villany a telken 6,9 MFt-ért 20-772-2429 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT GÖDÖLLŐ ÉS SZADA LEGNAGYOBB
TELEKVÁLASZTÉKA! www.godolloihaz.hu
* SŰRGŐSEN eladó KERTVÁROSBAN 3 szobás jó állapotú iker-
ház Iár 18,5 MFt 20-804-2102
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SZOCPOLKÉPES 3,5 szobás különálló ikerház
eladó emeltszintű szerkezetkész ár 24,7 MFt Új építésű iker-
házak házak nagy választékban irodánkban! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722429 www.godolloihaz.hu
* Csanakban gyönyörű környezetben új építésű 4 szoba nap-
palis garázsos,panorámás ikerház ELADÓ Iár 31,9 MFt
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429  
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-Szabadság téren 72 m2-es felújított lakás 14,5 MFt.
-Szadán 3 szobás erkélyes mfsz lakás  tégla
cirkós 1000m2 saját telekkel 20 MFt.
-Fácán sori 118m2 nappali + 3 szobás
lakóház garázzsal 32 MFt.
-Perczel utcában összközműves 1044m2
telek hétvégi házzal 7,5 MFt.
-Rögesben 1200nm telken 80 nm családi ház
konvektoros 21 MFt.
-Veresegyházán Öreghegyen 759 nm telken
128 nm-es  csház 28.5 MFt.
-Panorámás különleges 2265m2 belterületi
telek ép.engedéllyel 24,9 MFt.
-János utca 1.em 2,5 szobás konvektoros,
erkélyes lakás 12.3 MFt.
-102m2 üzlethelyiség  földszinti Újpalotán
forgalmas központban 18 MFt.
-225m2 üzlethelyiség 1.emelet/tetőtér
Isaszegen  40,5 MFt.
-Új építésű családi házak 28MFt-tól a Röges
Lakókertben.

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

�yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig

K E D D E�  � I � 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

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést

nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent

hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.



* SÜRGŐSEN eladó 5szobás 168m2-es családi ház Isaszegen
csendes nyugodt zsákutcában! 2 generációnak is alkalmas
dupla fürdőszoba, gondozott kert! Iár 20,9 MFt 20-7722428 
* 4 szoba nappalis garázsos ház Szadán 1100 m2-es telekkel
jó közlekedésnél eladó. Iár 22,5 MFt 20-7722429
* Szőlő utcában 60 nm-es 2 szobás erkélyes lakás eladó Iár 11
MFt 20-7722428
* Eladó 2 szoba + nappalis lakás a Szőlő u.-ban csendes
helyen. Jó vétel  Iár  14 MFt  20-772-2428
* Kazinczy krt. 2 szobás fszt-i. konvektoros lakás ELADÓ Iár
11,9 MFt 20-804-2102  
* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ
HÁZAKAT LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL
SZEMBEN 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllőn a  Belváros egyik legkeresettebb részén, 693 nm-es, 2
utcára nyíló telken, 110 nm alapterületű, 3 szobás családi ház.
Pince, garázs, melléképület van. Iá: 19,5 mFt. Érd: 06-20-919-4870
* Gödöllőn befejezés előtt álló, 60 nm alapterületű, nappali + 2
szobás, kétszintes lakóépület, 610 nm-es telekkel. Iá: 18,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn, az Antalhegyen, 772 nm-es, örökzöldekkel beül-
tetett, parkosított telken, 1994-ben épült, 108 nm lakóterű,
kétszintes lakóház (nappali+1+fél szobás) garázzsal. Iá: 25
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás
(+társalgó) teljesen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő
családi ház 540 nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 27
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn központhoz közel, 120 nm lakóterű (nappali+3 szo-
ba), kétszintes sorházi lakóház. Teljesen felújított (új
nyílászárók, új elektr. vezetékek, új burkolatok, szaniterek).
165 nm-es, örökzöldekkel beültetett udvar, előkert. Iá: 29 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn 950 nm-es panorámás telken 100 nm alapterületű, 3
szintes családi ház (nappali, szoba, konyha, étkező, fürdőszoba, 2
wc, fűthető télikert; tetőtér félkész állapotú; pincében: garázs,
műhely, mosókonyha, tároló. Iá: 39 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 160 nm-es színvonalas külső és
belső kialakítású, 3 szobás, amerikai konyhás galériás,
kifogástalan állapotban lévő családi ház, teljesen alápincézve
(irodahelyiség, mosókonyha, 2 beáll.garázs), hangulatos,
parkosított telekkel. Iá: 45 mFt. FŐNIXINGATLANIRODA, Gödöl-
lő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 1258 nm-es parkosított, panorámás telken, 2005-ben
teljesen felújított, 170 nm alapterületű, nappali + 4 szobás, 3
szintes, színvonalas kialakítású családi ház (riasztó, kamera, auto-
mata garázsajtók és kapu). Iá: 63 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn téglaépítésű háztömbben, egyedi fűtésű, magas-
földszinti, 56 nm-es, 2 szobás részben felújított, jó állapotú
erkélyes lakás. Ár: 13 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn II. emeleti, 44 nm-es, 1+fél szobás, egyedi fűtésű,
egyedi vízórás lakás. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn 69 nm-es, egyedi fűtésű, jó állapotban lévő,
1+2xfél szobás, erkélyes lakás. Iá: 14 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* Új-Hatvanban, központhoz közeli csendes utcában, 70 nm-
es, 2 szobás felújításra szoruló polgári jellegű, utcafrontos
családi ház melléképülettel, 250 nm-es összközműves telekkel.
Iá: 15 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Szadán 1080 nm-es telken, 100 nm alapterületű,
téglaépítésű, teljesen alápincézett, 2 szobás családi ház, fedett
nagy terasszal, garázzsal. Iá: 20 mFt. Tel: 20-9194-870

* Mogyoródon belterületi építési övezetben, 2284 nm-es (23
m-es utcafront), ikerházak építésére is alkalmas összközműves
saroktelek. Iá: 21 mFt. Érd: 06-20/919-4870
* Domonyvölgyben belterületi építési telkek, panorámás elhe-
lyezkedéssel 800-1600 m2 területűek eladóak. És más ingat-
lanok helyben. 30/415-4102
* Belterületi, 600 m2-es, építési telek, összközműves,
tehermentes kicsi téglaépülettel, fúrt kúttal, csendes helyen,
aszfaltozott utcában, jó közlekedéssel tulajdonostól sürgősen
eladó. Iár: 12,5M Ft. Tel: 30/265-8202
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK! Érd: 30/946-7702
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Érd: 30/946-7702
* ANTALHEGYEN eladó 720 m2-es belterületi, közműves, déli
fekvésű TELEK. Tel: 06-70/534-7803
* Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás 2350
m2-es megosztható építési telek 80 m2-es felújítható házzal
eladó. Tel: 28/421-619
* Gödöllőn a Klapka utcában jó fekvésű, örökpanorámás 949
m2-es telken, többirányú hasznosításra is alkalmas 200 m2-es
, földszintes épület /jelenleg üzlet/ eladó. Irányára :29,5 M Ft.
Tel: 30/ 224-1627
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
* 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
* HARASZTBAN 120 m2-es felújított ház kis kerttel, garázzsal, első
tulajdonostól, családi okok miatt sürgősen eladó. Tel: 30/241-9391
* Kertvárosi, újjáépített, tetőtér beépítéses (105+62m2) két lakás-
nak is alkalmas családi ház 2 beállós garázzsal, kúttal eladó. Szocpol
igénybe vehető. Iár: 40M Ft Érd: 30/542-0351, 30/406-0063
* Eladó SZŐLŐ UTCÁBAN 69 m2-es 1+2 félszobás
KLIMATIZÁLT, FELÚJÍTOTT LAKÁS. Érd: 20/588-1694
* HÉVÍZGYÖRKÖN 3 szobás összkomfortos részben felújított
családi ház azonnal beköltözhetően, 94m2 +40 m2 mel-
léképülettel, rendezett udvarral, kerti berendezésekkel a
központ mögött, nyugodt, biztonságos környezetben eladó. Iár:
16M Ft. Tel: 20/495-9447
* Palotakerten jó állapotban lévő 63 m2-es, 2 szobás, erké-
lyes, első emeleti lakás eladó. Ár: 12,5M Ft. Tel: 70/320-6985
* Eladó Gödöllő központjában egy 7. emeleti 72 m2-
esKastélyra néző, 2,5 szobás kéterkélyes, jó állapotban lévő
öröklakás. Iár: 13,9M Ft Érd: 30/211-3195
* Palotakerti 44 m2-es, 1. emeleti lakás tulajdonostól eladó.
Tel: 20/460-4542
* Erzsébet körúton 1 szobás lakás 3. em. eladó. Ár mege-
gyezés szerint. Tel: 30/266-4789
* Gödöllőn nagyon jó helyen tulajdonostól eladó egy ALAC-
SONY REZSIJŰ, csendes, 2 szobás, légkondicionált, 4. emeleti
igényesen újított lakás. Iár: 11,9M Ft. Érd: 30/681-1270
* Eladó Budapesttől 40 km-re Aszód zöldövezetében 180
(2×90) m2 alapterületű, 2 szintes összkomfortos 2 lakásos
családi ház. 5 szoba, 2 konyha + 2 étkező, fürdőszoba és tusoló
WC-vel. Dupla garázs, parkosított udvar és kert. A főváros 30
perc alatt megközelíthető (M3, busz). Ár: 28 millió Ft. Az ingat-
lan kiválóan alkalmas üzlet vagy iroda működtetésére. (Parkolási
és közlekedési lehetőség) Tel: 20/941-3704, 20/383-3099
* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen téglaépítésű társasházban 2
szobás, 58 m2-es, nagyerkélyes, saját pincés öröklakás jó
állapotban eladó. Egyedi fűtésű, saját vízórás, külön konyha,
étkező. Iár: 13M Ft. Érd: 20/9123-994
* Szadán 2004-ben épült 110m2-es hangulatos családi ház,
1520m2 telekkel 38,6 M Ft-ért eladó! 3+fél szobás, 2 fürdő, tetőtér
beépíthető. Extrák, infó, képek: www.ingatlanok.hu. 20/399-8105
* Gödöllő Palotakerten egyetemtől 3 percre, 58m2-es,
2szobás magasföldszinti, nagy erkélyes, 2éve felújított, járóla-
pos lakás eladó. Iár: 13 millió Ft. Érd: 06/28-413-412
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* Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon extra panorámás 1850
m2-es dupla sortelken egy 450 m2-es, 3 szintes 4 éves családi
ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappali, 50 m2-es kertkapcso-
latos terasszal, dupla garázzsal stb. Érd: 30/9425-103
* Gödöllőn Kossuth Lajos utcában 1 szobás, parkettás, járóla-
pos földszinti lakás eladó. Iár: 9,8 M Ft. Tel: 20/6637-307
* Újfenyvesben 2006-os építésű 160 m2-es ikerházfél eladó
tulajdonostól. Iár: 33,5M Ft. Érd: 30/972-3082
* Gödöllőn 1 szobás 35 m2-es gázfűtéses lakás kis előkerttel
a Repülőtéri úton eladó. Iár: 8,5M Ft. Érd: 30/649-2367
* Palotakerten felújított 63m2 nappali+2félszobás lakás
eladó. Víz-, elektromos vezetékek kicserélve, új burkolatok
(laminált padló, kőbur.), szaniterek. Lift felújított. Ár:
11,99MFt. 20/569-6081
* Igényes LAKÁS ELADÓ Gödöllőn, Kör utcában szépen felújít-
va. Egyedi fűtés, 69 m2, 2+félszoba, gyönyörű kilátás, csendes
környezet. Iár: 15,2MFt. Érd: 20/369-3545
* Gödöllőn János utcai első emeleti, tégla építésű 36 m2-es
egyszobás erkélyes lakás eladó! Iár: 9,7M Ft.- Tel.: 20/451-7351
* Eladó János utcai, téglaépítésű, 43 m2-es, 2 szobás, erké-
lyes, első emeleti lakás eladó! Ár: 12,5MFt.- Tel.: 70/320-6985
* Betegség miatt eladó Blahán kétszintes családi ház 800
négyszögöles gyümölcsössel (2 család részére is megfelel). Iár:
35M Ft.- Tel.: 28/432-588
* Gödöllő Kertvárosban 884m2 telken 2szoba összkomfortos
130m2 lakterű kertes ház 2 autóbejáróval, aknás garázzsal,
nagy műhellyel, ipari árammal, szép kerttel eladó. Iá: 22MFt.
Érd: 20/446-1941
* Eladó Gödöllő zöldövezetében 1 szobás (44 m2) lakás. 3.
emeleti, liftes, vízórás, egyedileg szabályozható fűtéssel. Érd:
18:00 után a 06-1-239-2007 számon
* Eladnám, vagy elcserélném: Bp. Őrs vezér téri 2 szobás, fiat-
alosan felújított magasföldszinti lakásomat. Csere: Gödöllőn
1,5 szobás lakásra. Tel: 70/501-5161
* Nagyfenyves részén a Király utcában nagyon olcsón
eladó 170 m2-es sorház kerttel. 5 szoba, 3 fürdő. 33,9
M Ft. Érd: 70/422-4170
* Fácán soron 2 szobás, nagyon világos, 2 erkélyes lakás 19,5
M Ft-ért eladó. Egyedi kialakítású, nagyon jó állapotú. 65 m2.
Tel: 06-70/4224-170
* Gödöllő városközpontban azonnal költözhető, 2 szobás, 4.
emeleti, konvektoros lakás eladó. Iár: 11,8 M Ft. Tel: 20/360-5847
* Dányban családi ház eladó! 2szoba, nappali, konyha,
fürdő, konvektoros fűtés, központi szennyvízcsatorna,
kábeltévé, tel., 405-ös telekkel. Ár megegyezés szerint.
Gödöllői csere érdekel. Tel: 20/460-9058
* KARTALON a központban 552 m2-es telken 90 m2-es
hosszú komfort nélküli 3 szobás családi ház eladó.
Melléképületekkel, termő gyümölcsössel. Tel: 20/213-7054
* Eladó Budapesttől 40 km-re Aszód zöldövezetében 180
(2×90) m2 alapterületű, 2 szintes összkomfortos 2 lakásos
családi ház. 5 szoba, 2 konyha + 2 étkező, fürdőszoba és tusoló
WC-vel. Dupla garázs, parkosított udvar és kert. A főváros 30
perc alatt megközelíthető (M3, busz). Ár: 28 millió Ft. Az ingat-
lan kiválóan alkalmas üzlet vagy iroda működtetésére. (Parkolási
és közlekedési lehetőség) Tel: 20/941-3704, 20/383-3099

* KARTALON Gödöllőtől 18 km-re kétgenerációs külön-
bejáratú, igényesen kialakított családi ház áron alul
eladó vagy gödöllői lakótelepi LAKÁSRA CSERÉLHETŐ
értékegyeztetéssel. Érd: 70/947-6846
* Gödöllő, Antalhegyi 79/A, 135 m2, 3 szoba, nappali, terasz,
kert, téglalakás gázcirkó, garázs, +40 m2 beépített tetőtér
tulajdonostól eladó. Iár: 26,9M Ft. Tel: 30/645-4273
* Eladó lakás Gödöllő központjában a Remsey körúton: 3. em.,
79 m2, 2+2 félszoba, étkező, vízóra, erkély, 2WC, távfűtés.
18,5 M Ft. Pinceparkoló: 1,9 M Ft. Tel: 30/3437-934
* Jó lakóközösségben, Gödöllő, Szt. János u. elején, K-Ny
tájolású, második emeleti, erkélyes, kétszobás, konvektoros,
alacsony rezsijű lakás eladó. Érd: 20/4141-933
* Gödöllőn a Kertváros szívében a HÉV megállóhoz 5 percre 2
szobás összkomfortos kis rezsijű ikerház fele eladó. Tel: 28/418-339
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN ELADÓ 59 m2-es, erkélyes, 2
szobás (laminált parkettás) 3. emeleti lakás. Iár: 11,5 M Ft.
Érd: 70/550-0605
* Gödöllőn kétszobás 1. em. gázkonvektoros, nagy erkélyes
lakás eladó a János utcában buszpályaudvartól 2perc, 13M Ft.
Billenő-ajtós betongarázs a Patak téren eladó. 2,5M Ft. Érd:
20/226-8723, 28/411-745
* Gödöllőn, főútvonal mellett 20 m2-es üzlethelyiség reális
áron, sürgősen eladó. Tel: 20/532-7275
* Gödöllőn, a Repülőtéri úton sorházban 32 m2-es, galériás
lakás előkerttel eladó. Iár: 8,2 M Ft. Tel: 20/439-5995
* Veresegyházon 70 m2-es, 2 szobás ház 713 m2-es telken
eladó. A házhoz összesen kb. 20 m2 melléképítmény tartozik.
Iár: 16,5 M Ft. Tel: 20/439-5995
* Keresek eladó lakást Gödöllő, Központban 1,5 szobástól 2,5
szobásig. Tel.: 0630-337-0700.
* LAKÁS Gödöllő, JÓ VÉTEL! Első emeleti, egyedi fűtéses,
erkélyes téglalakás a Szent János utcában: 54 m2-es, 2
Szobás sürgősen eladó! IRÁNYÁR: 11.500.000 Ft. Telefon:
0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL
SZEMBEN. Sorszám: 3190.
* LAKÁS Gödöllő, Szent János utcában: 40 m2-es, 2 Hálós,
I.emeleti, egyedifűtéses, erkélyes lakás eladó. IRÁNYÁR:
12.000.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu
– A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 0848.
* ELADÓ ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS Gödöllő, Központjában! 2008-as
építésű házban: 62,79 m2-es FSZT-es lakás 19.800.000 Ft-ért,
Tetőtérben plusz 45 m2 beépítési lehetőséggel, saját kertrésszel,
és kocsibeállóval eladó. HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám:
2991. INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* ELADÓ LAKÁS Gödöllő, Szabadság tér: 76 m2, 1 + 3
Félszobás, egyedi kialakítású, 2 erkélyes, kiváló állapotú lakás
eladó újszerű konyhabútorral. A háznak saját kazánra váltás és
szabályozható fűtésre átállás folyamatban. IRÁNYÁR:
13.500.000 Ft. – ALKUKÉPES! Telefon: 0630-919-5960.
www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 1884.
* ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllő, Központban: 62 m2-es, 2
Szobás, magasföldszinti, cirkófűtéses újszerű lakás, zárt
udvarral, játszótérrel, csendes helyen eladó. IRÁNYÁR:
19.700.000 Ft. HÍVJON! 0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ
KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 0382

* HÁZRÉSZ LAKÁS ÁRON! Gödöllő: Kertvárosban, 50 m2-es, 2
Hálós belülről felújított, külön kerti bejárattal, 320 m2-es önálló
telekrészen eladó. Kitűnő közlekedés, csendes környzet. Hihetetlen
irányár: 12.500.000 Ft. Hívjon most! 0630-919-5960. Sorszám:
0923. INGATLANVADÁSZ KFT. -  A POSTÁVAL SZEMBEN.
* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ LAKÁSOKAT,
HÁZAKAT, TELKEKET ADATBÁZISUNKBAN LÉVŐ ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE NYOLC ÉVES HELYI ELADÁSI TAPASZTALATTAL.
INGATLANVADÁSZ KFT. A POSTÁVAL SZEMBEN. Tel: 0630-
919-5960 www.ingatlanvadasz.hu
* Eladó Gödöllő, Szt. János utcában földszinti 40 m2-es, más-
félszobás, téglaépítésű, alacsony rezsijű felújítandó lakás. Iár:
9,8 M Ft. Tel: 20/328-9666
* Gödöllő városközpontban 90 m2-es lakás ELADÓ vagy
KIADÓ!! Földszinti téglalakás konvektoros fűtéssel. Iár: 20,8M
Ft. Tel: 06-20/3-238-106
* Gödöllőn központban 2,5 szobás konvektoros, maga-
sföldszinti lakás KIADÓ! Továbbá a Harasztban garázs
ELADÓ! Érd.: 30/241-1602
* EGYEDÜLÁLÓ AJÁNLAT! VEGYEN MÉLYGARÁZS BEÁLLÓT
MÉG A TÉL BEÁLLTA ELŐTT A SZENT-IMRE HÁZBAN! INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* LAKÁSCSERE: CSERÉLJE LE RÉGI LAKÁSÁT ÚJRA! INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZAK A HARASZTBAN, EGYMILLIÓVAL
OLCSÓBBAN! 73m2-es, nappali, 2hálószobás lakások kocsi-
beállóval, kerttel, azonnal beköltözhetően. 320.000,-Ft/m2
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en
eladótér, iroda, áruátvevő, öltöző. Ár:335.000,-Ft/m2+Áfa
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KIADÓ IRODÁK! Gödöllőn a város szívében 20-60 m2 közötti
első osztályú irodák kiadók. Ár: 2.500,- Ft/m2+Áfa INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* KIADÓ ÚJSZERŰ LAKÁS 60 m2-es, 2. emeleti, 2 szobás, tel-
jeskörűen igényesen felújított lakás. Ár: 60.000,- Ft/Hó INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* KIADÓ LAKÁS 3. emeleti, világos, 60m2-es, egyedi-mérős, 2
szobás, teraszos, gardróbos, légkondis, teljesen felszerelt.
Ár:100.000,- Ft/Hó. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ELADÓ 1. EMELETI LAKÁS a Kossuth L. utcában világos,
56m2-es, 2szobás, teraszos, jó állapotú lakás. Ár:13,8M
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* CSALÁDI HÁZ AZ ALVÉGBEN Beköltözhető, nap-
pali+4szobás 170m2-es ház, terasz, 3állásos garázs,
50m2-es pince, parkosított 980m2-es telek. Ár: 37MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS ELADÓ! Kossuth L. utcában föld-
szinti, 56 m2-es, 2 szobás, egyedi-mérős, felújított lakás. Ár:
12,5 MFt. INGATLANBANK 06704562103  
* ÚJSZERŰ LAKÁS! Központban téglaépítésű, cirkó fűtéses,
2.emeleti, 53 m2-es, 1 szobás, nagy konyhás, étkezős, légkondi-
cionálós lakás. Ár: 18MFt. INGATLANBANK 06704562103  
* ELADÓ LAKÁS! Központban 3. emeleti, 60 m2-es, 2
szobás, teraszos, gardróbos lakás. Ár: 12,5 MFt. INGAT-
LANBANK 06704562103  

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*A Harasztban 693 nm-es, két utcára
nyíló telken, régi építésű, felújított ház
eladó. Gondozott kert, boros pince. Iá:
19,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Március 15. utcában
20 nm-es, különálló garázs hosszú-
távra bérbeadó 15 Ft/ hó irányáron.
KIADÓ IRODA:
*GÖDÖLLŐN, a városközpontban, (a
Magyartölgy Ingatlaniroda mellett) föld-
szinti irodahelyiség hosszútávra bér-
beadó. Bérleti díj: 50eFt/hó+ rezsi+ ÁFA.
TELKEK:
*SZADÁN, 1115 nm-es, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek (közmű a
telek előtt), eladó. Iá: 7 mFt.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 1400
nm-es közművesített, panorámás
építési telek eladó. Iá: 8,2 mFt.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2960
nm-es közművesített, panorámás, két ut-
cára nyíló, építési telek eladó. Iá: 26mFt.

*GYOMAENDRŐDÖN, a hármas
Körös partján, idilli környezetben
30000 nm-es (engedély halastó
létesítésére) zártkert eladó.  Irányár:
6,6 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában
840 nm-es közművesített telek 45 nm-
es szuterénnal, építési engedéllyel
eladó. 15% -os beépíthetőség. Iá: 9,6
mFt.
*MOGYORÓD-TÖLGYESEN 1260 nm-
es panorámás építési telek 18 nm-es
faházzal, sok gyümölcsfával eladó
(vezetékes víz, villany, ásott kút)
eladó. Iá: 9 mFt.
*IKLADON, 1300 nm-es, építési telek,
teljes közművel, érvényes építési
engedéllyel, erdő szélén, csendes
környezetben eladó. Iá: 5,8 mFt. 
*GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444
nm-es terület eladó, jelenleg 3%-a épí-
thető be, közmű mellette. Iá:
3800Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562
nm-es, zártkerti telek (20 nm-es faház,
30 nm-es házalap, fúrt kút, villany)
eladó. Iá: 8,5 mFt.
IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-
es telken most épülő, 102 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok októberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 29,5 mFt.

*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630
nm-es telken most épülő, 136 nm-
es, nappali+ 4 szobás, garázsos
ikerházi lakások októberi átadás-
sal leköthetők. Szoc. pol. felve-
hető. Irányár: 29,5  mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 120
nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4
szobás, amerikai konyhás ikerházi
lakás nagy terasszal, garázzsal
eladó. Irányár: 31,5 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Palotakertben 64 nm-es, két-
szobás, 4. emeleti, erkélyes, felújított
lakás, (egyedileg szabályozható
fűtéssel) áron alul eladó Iá: 11,7 mFt
*A Palotakertben 57 nm-es, két-
szobás, 10. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 11,5 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-
es, harmadik emeleti, kitűnő elren-
dezésű, 2,5 szobás, erkélyes lakás
eladó.  Irányár: 12,9 mFt. 
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, kon-
vektoros lakás (tágas szobákkal,
alacsony rezsivel) eladó vagy családi
házra cserélhető. Irányár: 12,5 mFt.



* TÓ-PANORÁMÁS CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN Természeti
környezetben, csendet kedvelőknek. 1000m2-es gondozott
telek, 145m2-es ház, terasz, garázs, melléképület.  Ár: 33MFt
INGATLANBANK 06704562103  
* HARASZTI CSALÁDI HÁZ 2 generáció számára kiválóan alka-
lmas 6 szobás, 220m2-es ház, 540 m2-es telekkel, garázzsal.
Ár: 35,9MFt INGATLANBANK 06704562103  

ALBÉRLET
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllőn Kossuth Lajos utcában új építésű lakás hosszú távra
kiadó. Tel.:20/980-5765
* Palotakert 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfort, teljesen felújít-
va, új bútorral KIADÓ: 50 E +kaució, vagy ELADÓ. Tel:
30/9446-816
* Gödöllőn családi ház kiadó hosszútávra. 2szoba, nappali,
konyha, fürdőszoba + garázs, 2000m2 telken. Exkluzív
kivitelezés. Ár: 95 ezer/hó + 2 havi kaució. Tel: 20/9361-233,
28/415-581, 20/217-6017
* Gödöllő központjában 44 m2-es másfélszobás távfűtéses
lakás 2008. november 15.-től hosszútávra igényesnek kiadó. 2
havi kaució szükséges. Tel: 20-335-0027
* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em. távfűtéses, bútorozat-
lan lakás hosszabb távra kiadó. 50 e Ft/hó, rezsi, 2 havi kau-
ció. Érd: 30/9079-322
* János utcai első emeleti konvektoros kétszobás lakás
bútorozottan kiadó. Érd: 30/370-9803
* Kétszobás különbejáratú összkomfortos házrész az Isaszegi
út elején kiadó. Érd: 30/246-1283
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Albérlet kiadó! Szőlő utcában a 4. emeleten 2+ fél szobás
lakás hosszútávra kiadó. Tel: 70/549-2276
* Kiadó két szobás + étkezős 64 m2-es, felújított, konvektoros
lakás új konyhabútorral, egyedi mérőórákkal központhoz közel.
Tel: 30/448-4538
* Külön bejáratú lakrész Kertvárosban, egyetemhez közel
(külön terasz, szoba, konyha, fürdő tárolóval, hűtő, mikrosütő,
mosógép) 1-2 személynek olcsón kiadó. Tel: 70/360-9407
* Dózsa Gy. úton 3 szobás, berendezett első emeleti lakás
hosszútávra kiadó (bútorozatlanul is) 10. 01.-től. Egyedi fűtésű,
2 havi kaució szükséges. Tel.: 70/283-1187, 70/520-6562.
* Gödöllő Szőlő utcában 69 m2-es magasföldszinti lakás alac-
sony rezsivel október 15.-től HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Ár: 65E
Ft/hó + 2 havi kaució. Tel: 20/3363-293
* Kiadó bútorozatlan felújított 61 m2-es lakás. Kaució szük-
séges. Tel: 30/896-1291

* Gödöllőn, János utcában 65 m2-es jó állapotú, egyedi fűtés-
es, vízórás lakás hosszabb távra kiadó. 2 havi kaució szük-
séges. Tel: 20/576-4466
* Gödöllő központi, 2. emeleti, 48 m2-es, 1+1szobás, egyedi
fűtésű lakás kiadó. Tel: 20/9641-386
* Gödöllőn, Palotakerten 8. emeleti egyszobás, felújított lakás
(a szoba berendezés nélkül) nem dohányzó, megbízható szemé-
ly(ek) részére hosszabb távra kiadó (egyedi mérőórás távfűtés,
hőszigetelt nyílászárók, kábeltévé, internet- igény szerint -,
alacsony rezsi). Kiváló közlekedés: vasútállomás, buszpályaud-
var, HÉV (egyetem) 5 percre!. Bérleti díj: 45 ezer ft.-/hó+rezsi.
Kéthavi kaució szükséges! Tel.: 70/466-5808
* Gödöllő Palotakerten 65 m2-es, 2 és fél szobás igényesen
felújított, bútorozott, klímatizált, vagyonvédett lakás egyedileg
szabályozható fűtéssel, hosszú távra KIADÓ! Érd.: 30/380-5875
* Gödöllőn a Szent István utcában 2 szobás, gázkonvektoros,
bútorozatlan, ill. konyha, fürdőszoba felszerelt, hosszú távra KIADÓ.
40 ezer+rezsi+ 1 havi kaució szükséges. Érd.: 20/450-1780
* Téglaépületben 2 szobás gázkonvektoros, bútorozott lakrész 55
ezerért plusz kaucióért kiadó. Tel: 30/502-4148, 30/277-8113
* Gödöllő Palotakerten 44 m2-es 1,5 szobás lakás 2008. okt.
1-től hosszútávra kiadó. 45 e Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szük-
séges. Tel: 20/3961-150
* Gödöllőn, Kazinczy körúton 61 m2-es 2 szobás gázfűtéses lakás
hosszútávra kiadó 55.000 Ft + 1 havi kaució. Tel: 30/212-6390
* Azonnali beköltözéssel bútorozott szoba kiadó fiatal férfi
részére Gödöllőn. Érd: 30/611-1080
* Kossuth Lajos utcában 1+2 félszobás 4. emeleti lakás kiadó.
60. 000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 30/236-5989, 16 h után
* KIADÓ kétszobás erkélyes, bútorozott, kábeltévés, palotak-
erti panorámás lakás, közel az egyetemhez. Tel: 30/831-0592
* Gödöllő központjában, a János utcában másfélszobás egyedi
fűtésű lakás kiadó. 45 e. Ft/hó + rezsi. Érd: 30/390-1505
* Kiadó Gödöllő központjában 2 és fél szobás, 64 m2-
es, 1. emeleti bútorozatlan lakás, akár azonnali
beköltözéssel. Tel: 20/539-5425
* Gödöllőn, (Palotakerten) 1. em. 2 szobás, erkélyes,
egyedi – mérős, bútorozott lakás kiadó. 60.000 Ft +
rezsi/hó. Tel: 30/9285-272
* ALBÉRLET KIADÓ. Tel: 28/416-449, 20/226-3007
* Két szobás, részben bútorozott parkettás, padlólapos,
redőnyös lakás szabályozható, mért fűtéssel (58.000 Ft + rezsi
+ kaució) november 1.-től kiadó. Tel: 30/222-5274
* Gödöllőn, Ambrus közben 50 m2 1,5 szobás távfűtéses,
vízórás, kábeltévés, előkertes földszinti lakás bútorozatlan
hosszútávra kiadó okt. 1-i beköltözéssel. 55 e Ft/hó + 2havi
kaució. Érd: 30/2100-125, 70/454-5984
* Kiadó Gödöllő Kertvárosában tetőtér beépítéses 75 m2
alapterületű 3 szoba összkomfortos, tágas nappalival
70.000/hó + rezsi. Érd: vas.- csüt. 6-19h-ig. 70/332-3322
* Gödöllő Remsey körúton egyedi fűtéses sorházi lakás (nap-
pali + 2 szoba) kis kerttel kiadó. Tel: 20/333-7833
* Lakhatási lehetőség, ingyen! Független, egyedülálló,
nemdohányzó hölgynek kevés házi munkáér t. Tel:
28/421-255, 70/409-5294

* Gödöllőn Szt. János utcában magasföldszinti, erkélyes, egye-
di fűtésű, részben bútorozott 2 szobás lakás kiadó. Kaució
szükséges. Tel: 20/556-5832
* Gödöllő Kertvárosban központhoz közel 2 szobás, fürdős-
zobás, félig bútorozott lakóház új felszerelésekkel, mel-
léképülettel azonnal kiadó. Buszmegálló 1 percre. Két havi kau-
ció szükséges! Ugyan ezen a telefonszámon garázs kiadó! Tel.:
70/392-5754

KIADÓ

* Garázs, üzlethelységgel, raktárhelységgel kiadó. Tel.:
20/9455-583.
* Gödöllő belvárosában üzlethelyiség kiadó reális áron.
Érd.: 20/9-421-768
* Gödöllőn központban 2,5 szobás konvektoros, maga-
sföldszinti lakás KIADÓ! Továbbá a Harasztban garázs
ELADÓ! Érd.: 30/241-1602
* Gödöllő központjában a Remsey Jenő körúton
(Fibernet mellett) 86 m2-es üzlethelyiség ELADÓ vagy
KIADÓ. Érd: 06-70/295-6693
* Gödöllőn, Kastélynál, felújított, külön bejáratú 65
m2-es házrész kiadó irodának stb. (Berendezett.)
Kialakított parkolás. Tel: 30/307-7314
* Gödöllőn a Blaháné út 80. sz. épület üzletnek vagy irodai
tevékenységre, hosszútávra kiadó. Osztható, teljes közmű, jó
parkolási lehetőség. Tel: 30/948-6151
* Gödöllő központjában a Szent István utcában 100 m2-es
alapterületű kétszintes ingatlan jó megközelítési és parkolási
lehetőséggel, 20 m2-es utcafronti erkéllyel iroda, vagy lakás
célra hosszú távra KIADÓ! Érd.: 30/380-5875
* Gödöllő központjában 26 m2-es helyiség kiadó elsősorban szol-
gáltatási tevékenységre (irodának). Érd: 30/225-4726 (egész nap.)
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! 25 m2-es üzlethelyiség kiadó
Gödöllő, Kőrösfői u. 14. sz. alatt. Tel: 30/209-0517
* Isaszegen 80 m2-es ház lakásnak, irodának, cégképviselet-
nek, szépségszalonnak, raktárnak kiadó. Ár megegyezés
szerint. Uitt 80 m2-es üzlet bármilyen tevékenységre kiadó.
(Egyben is.) Tel: 30/4948-518
* Működő kondi- és fitnessterem Gödöllőn, professzionális
gépparkkal, hosszútávra bérbe adó. Tel.: 20/326-2486

ÁLLÁS
* Gödöllői autószalon autószerelőt és karosszéria-
lakatost keres. Tel.: 20/479-98-73
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal ren-
delkező, fiatal pultos lányt, szakácsot  és  pizzasza-
kácsot felveszünk. Tel.: 30/913-8769.
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* Felszolgálót és mosogatónőt felveszünk a Sziget
Vendéglőbe. Tel.:20/3309-564.
* OPEL GAÁL MÁRKAKERESKEDÉS könyvelőhöl-
gyet keres, mérlegképes végzettséggel, önálló
gyakorlattal. Napi 8 órás munkaidőre, heti 5 alka-
lommal. Főállásban. Önéletrajz : opelgaal@vnet.hu,
cím: 2100  Gödöllő, Dózsa Gy 67.
* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ kol-
légákat keres az alábbi munkakörök betöltésére :
raktáros, autószerelő, karosszéria lakatos, kézi autó-
mosóba mosós. Kiemelt kereseti lehetőség, teljesit-
ménybérezés. Jelentkezni lehet önéletrajzzal: opel-
gaal@vnet.hu, cím: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67.
* Gödöllői internet kávézóba délutános munkaidőbe
munkatársat keresünk. Iskola, vagy már meglévő
főmunkaidős állás mellett végezhető. Alapvető infor-
matikai ismeretek szükségesek. Tel.: 20/375 95 62
* SZÁMÍTÁSTECHNIKA tanárt keresünk hétvégi
munkára, kiemelt bérezéssel! A munkavégzés helye
Gödöllő. Tel.: 20/375-9562
* Gödöllő központjában lévő sörözőbe szakképzett
pultos felszolgálót felveszünk. Tel.: 70/312-5965
* Októberben nyíló szépségszalonba fodrászt,
műkörmöst felveszek. Érd: 30/231-5353
* Gödöllői székhelyű tanácsadó iroda munkatársakat
keres. Kellemes körülményeket és folyamatos szakmai
képzést nyújtunk. Bővebb információ:
www.tandhconsulting.hu, 20/2411-377, 20/438-4178
* Friss nyugdíjas mérlegképes könyvelő pénzügyi,
valutapénztárosi, számítógépes (Word, Excel, Acces)
gyakorlattal elhelyezkedne. Érd: 20/971-4086
* Europass dajka végzettséggel bébiszitter állást vál-
lalok Gödöllőn. (Gyakorló anyuka.) Érd: 70/391-5176

* GÖDÖLLŐI PIZZÉRIÁBA GYAKORLATTAL
RENDELKEZŐ NŐI FELSZOLGÁLÓT KERESÜNK! Tel:
70/418-5770
* Árkus 2000 Kft irodaszer kereskedés felvételre
keres: bélyegző, névjegykészítéshez, Web áruház
karbantartásához munkatársat. Teljes
munkaidőben. Jelentkezni: arkus@arkus.hu, 17 után
30/996-4891
* Gödöllői TESCO áruházba férfi ill. női takarítókat
keresünk. Tel: 20/772-5793, 20/772-5773,
20/225-1315 (6-15 h-ig)
* Éttermünk gyakorlattal rendelkező szakácsot
keres fő- vagy mellékállásban! Érd: 20/971-6272
(10-22h)
* Gyermekszerető, víg kedélyű, gyakorlattal ren-
delkező nyugdíjas nő gyermekfelügyeletet vállal.
Érd: 20/364-0056
* Gyermekszerető mama munkát keres. Gyermekét
elhozom az óvodából, iskolából, tanulok vele.
(Megbízható, leinformálható.) Tel: 30/431-5027
* Gödöllői Kézi Autómosóba férfi munkatársat
keresek. Tel: 30/9915-554
* Kőműveseket, segédmunkásokat, ácsot, vagy
komplett brigádot keresek. Tel: 30/9915-554
* Cégünk keres függőzni tudó CO-2 hegesztőket,
ill. autófényezőket dunakeszi munkahelyre. Magas
kereseti lehetőség. Szállás, utazás biztosított. Érd:
20/492-3044
* Hagyományos forgácsolókat és CNC gépkezelőket
keresünk budapesti munkahelyre. Kiemelt bérezés.
Utazás biztosított. Tel: 20/236-9797
* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓ-
munkatársak jelentkezését a 28/513-115 telefon-
számon várjuk. 
* Gödöllői étterem gyakorlattal rendelkező, főzni
tudó konyhai dolgozót keres egyműszakos
munkarendbe. Tel: 20/316-5833
* Nyílászáró szerelésben jártas munkatársat, vagy
segítőt keresek. Tel: 20/915-7031



* Isaszegi kertépítő cég segédmunkásokat, tér-
burkolásban jártas szakembereket és BOBCAT típusú
munkagépre gépkezelőt keres. Tel.: 30/444-7163
* Recepciósi munkakörbe, angol nyelvtudással
(olasz előny) rendelkező munkatársat keresünk
gödöllői és szadai munkahelyre. Érdeklődni és
pályázni a 30/269-6038-as telefonszámon lehet.
* Gödöllői munkahely – könyvelő munkatársat
keres. Lehet pályakezdő is. Érdeklődni a 28/520-
877-es telefonszámon lehet.
* Büfébe Gödöllőn, ápolt megjelenésű, önállóan dolgo-
zni tudó munkatársak jelentkezését várjuk fényképes,
kézzel írott önéletrajzzal. 2101 Gödöllő Pf: 353
* Eladó – pénztárosi munkakör betöltésére
fényképes, kézzel írott önéletrajzzal rendelkező
munkatársak jelentkezését várjuk szadai élelmiszer
ABC-ben. Cím: 2101 Gödöllő Pf: 353
* Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű
betanítással irodaházon belüli értékesítésre. Havi:
145.000 Ft. Tel: 30/8577-940

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák,
házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel!
Tel.:: 30/851-8763.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler,
villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-
6200. www.hutogepszereles.hu 
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül.
Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu 
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán
belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű
villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szaksz-
erű elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok,
mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24
óráig. Tel.: 70/613-5662. 
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások
készítése. Tel.: 28/407-122.
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-
tartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-
fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.:
30/9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vál-
lalok rövid határidőn belül. Tel.: 70-944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka,
elfogadható áron! Tel.: 20/9133-165
* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* Földmunka vállalása, földmunkaképek és tartozékok
adás-vétele. Tel: 30/9362-846, 30/415-4102
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T:
06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
* VÍZ – GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS! Családi házak,
lakások, közületek gépészeti kivitelezése, igény
szerint megfizethető áron. Ep-gép 98 Kft. tel:
20/267-4998
* Precíz takarítást és vasalást vállalok. Tel:
20/495-9447
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szál-
lítás. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel.
30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is. 
* Fodrász házhoz megy! Gödöllő és Pécel
környékén, korrekt áron vállalok fodrászkodást,
hajápolást, vágást, sütést, festést, frizurakészítést,
szőrtelenítést, stb. Tel: 20/206-8745

* Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti mód-
szerrel. Reuma, izületi bántalmak, hátfájás, fájdal-
mak megszüntetésére. Talpreflex masszázs és
egyéni jóga oktatás. Tel: 70/701-9510
* HRG – Gyógyúszás foglalkozás 0-18 éves
gyerekeknek! Mozgásszervi, belgyógyászati és
idegrendszeri betegségek kezelése céljából.
Aszód, Veresegyház és Veresegyház Misszió
uszodáiban. Info: 30/2035-980, 20/4730-677
Petróczy Zsuzsanna
* UROLÓGIA, ANDROLÓGIA! Dr.Rózsahegyi József
urológus, andrológus szakorvos, főorvos, orvostu-
domány kandidátusa. Kedd, Csütörtök: 16.30 –
19.00 Előjegyzés: 06-1/350-0631, 20/972-5592.
1132Bp. Babér u. 32.I.em. Gönczöl és Babér u.
sarok (Magánparkolóval.)
* Gyógypedikűr tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás benőtt köröm szak-
szerű kezelése, ápolása. Nyugdíjasoknak pedikűr és
talpmasszázs. 800 Ft-tól is Bejelentkezés: 20/532-
7275 Bárándi
* MASSZÁZS! Okl. Gyógymaszőrtől gyógy-, sport-,
frissítő svédmasszázs! Gödöllőn 2 helyen is! Érd:
Simon Csilla 70/333-5478
* MASSZÁZS a Palotakert 4. szám alatti üzlet-
soron. Kedvező árú bérlet akár ajándékba is.
Bejelentkezés: 70/369-7213. Bátya Zoltán sza-
kképzett gyógymasszőr.
* Újra indul a PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú kis cso-
portunkba! H.-Sz.-P. 18-tól, Kedd 18-tól. Tel.:
70/414-1629
* BODY COACH FITNESS! A leggyorsabb,
legkíméletesebb, leghatásosabb edzés kortól, test-
súlytól függetlenül! Tel.: 701/414-1629
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alkalmanként is.
Tel.: 30/20-200-50
* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS
LAKÁSOK MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT
ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák.
Kitűnő anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* VIACOLOR ÉS TÉRBURKOLATOK LERAKÁSÁT
VÁLLALOM GARANCIÁVAL. Tel: 20/9430-194
* KŐMŰVES MUNKÁKAT VÁLLALOK GARANCIÁVAL.
Tel: 20/9430-194
* Lakásfelújítás, házépítés A-Z-ig, burkolás
1500Ft/m2, dryvitolás 1800Ft/m2, gip-
szkartonozás, gépi vakolás, viakolorozás anyaggal
4000Ft/m2, kemenceépítés, gépészet, hibael-
hárítás garanciával. Tel: 20/801-9778
* PROFESSIONAL CV WRITER! RENEW OR PRE-
PARE A NEW ENGLISH CV. CONTACT BRENDON
+3670/330-1332
* GYŰRŐDÉSMENTESÍTŐ! Mostantól már nem kell
vasalnia, háztól-házig szállítva mi megtesszük
Önnek már holnapra! Rendelés: min. 3 kg ruha. Ár:
1kg vasalatlan ruha: 800 Ft/kg. Tel: 20/667-5348,
email: gyurodesmentesito@gmail.com 
* GÉPÉSZMÉRNÖK VÁLLALJA AUTÓJA Műszaki
vizsgára való felkészítését, vizsgáztatását,
javítását. Tel: 30/495-6658
* Gödöllőn és vonzáskörzetében vállaljuk induló
építkezés teljes körű kivitelezését hasznos
alapterület 139.000 Ft/m2 áron
HITELÜGYINTÉZÉSSEL. Tel: 20/242-7762

OKTATÁS
* TOP-TAN: Ne várja meg, míg gyermeke begyűjti a
rossz jegyeket az iskolában: Magán tanulószoba, kor-
repetálással 5-10. osztályosoknak. Korrepetálás matem-
atika, fizika, kémia tantárgyakból: 30-908-41-30. 
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Fiatalító ételek – védelem
vámpírok ellen

Hiszen a rontó szellemek ellen megvéd a

fokhagyma (még biztosabb karót döfni a vám-

pír szívébe), de nem ezért főzünk vele olyan

gyakran a konyhában. Természetes ízfokozó

hatását használjuk ki, ám bizonyított, hogy

sajátos antioxidáns tartalma véd az

agyérelmeszesedés ellen is. Ezek a vegyületek

leginkább növényekben találhatóak, s fő

szerepük, hogy megkötik a káros hatású

szabadgyököket. Utóbbiak tehetők felelőssé az

öregedésért, daganatos és más betegségekért.

Ez ellen küzdve első számú fegyverünk a

paradicsom, az abban lévő likopin nevű

hatékony antioxidáns, amely a piros színt is

adja e gyümölcsnek. A brokkoli és zeller

flavonokkal segít – emiatt gyógyhatású a

fagyöngy is! Az áfonya gazdag anticiánokban.

A csokoládé és a vörösbor a polifenolokkal

semlegesíti a szabadgyököket, a sárgarépa,

sütőtök pedig béta karotinnal.

Fontos tudni, hogy a magas hőmérséklet elbon-

tja e segítő vegyületeket, s a vitaminokat. A

túlfőzés az ízanyagokat is átalakítja. Ezért a

legjobb és legfinomabb akkor lesz a zöldség, ha

szájunkban még roppan egy kicsit. A legtöbb

zöldségnek elég egy kis párolás, forrázás.

Ehhez hasonló hatást érünk el, ha csőben

sütünk, azaz beburkoljuk a zöldséget hússal

vagy tésztával. Mi pulykamell hengerbe rejtünk

császárhúst, brokkolit. Mire a hús megsül,

benne a zöldség üdén friss, roppanós marad. A

vadhúsok mellé tálalt áfonya pedig nemcsak az

élvezetben segít. Hozzá egy pohár testes vörös-

bor (tudják polifenolokban gazdag) – kész

fiatalítókúra!

(T)Együnk az egészségünkért!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68 (x)

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig



* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - SZOMBATI CSO-
PORTOS TANFOLYAMOKRA 20% KEDVEZMÉNY.
ANGOL KÖZÉPSZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS
NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐK IS INDULNAK.
KÖVETKEZŐ KEZDŐ CSOPORTUNK KEDD-
CSÜTÖRTÖK 16.30-AS IDŐPONTOKBAN. ANGOL,
NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSO-
PORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS
NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TAN-
FOLYAMOK. AZ EGYÜTT IRATKOZÓK FEJENKÉNT
ANNYISZOR 5% KEDVEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN
IRATKOZNAK (TEHÁT 5 EMBER PÉLDÁUL
FEJENKÉNT 25%). RÉSZLETEKÉRT KERESSE
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁS-
SAL ÁTELLENBEN.
* TOP-TAN: Angol haladó csoport, középfokú nyelvvizs-
gára felkészítő középiskolásoknak és felnőtteknek
(2x2 ill. 2x3 óra). További információk: Gödöllő, Szőlő u.
16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-
423-744, mobil: 30-224-75-63.
* JÁTSZÓHÁZ. OLYAN SZÜLŐK JELENTKEZÉSÉT
VÁROM, AKIK - AZ ÓVODÁSKOR ELŐTTI, ILL.
ÓVODÁS ÉLETKORBAN SZERETNÉNEK MEGOLDÁST
TALÁLNI GYERMEKÜK RÉSZLEGES, VAGY EGÉSZ
HETES ELHELYEZÉSÉBEN.  – SZERETNÉNEK
GYERMEKÜK SZÁMÁRA RENDSZERES JÁTSZÓHÁZI
TEVÉKENYSÉGET BIZTOSÍTANI. SZÍVESEN
VENNÉNEK RÉSZT RENDSZERES PEDAGÓGIAI ÉS
GYAKORLATI MUNKÁBAN. ÉRD: 20/375-0550
* TOP-TAN: Angol kezdő és Pre-Intermediate cso-
port indul 2X3 (este) ill. 2x2 (délelőtt) órában.
További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744,
mobil: 30-372-20-26.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Egész nap,
minden szinten, minden korosztálynak. Nyelvvizsga
előkészítő ORIGO, TELC, GOETHE egyéni és kiscso-
portos (max.. 4fő). Tel: 06/30/611-0036, 28/422-
473 Kollarics Katalin
* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon szeptem-
ber 29.-től januári nyelvvizsgával. Részletfizetési
lehetőség van. Tel: 30/273-9479, 30/504-1222
* MATEMATIKATANULÁS BÁRKINEK BÁRMIKOR
KÖZÉPISKOLAI TANÁRRAL, GÖDÖLLŐ
KÖZPONTJÁBAN. Tel: 20/3304-704
* Némettanárnő nagy tanítási gyakorlattal diákok
vizsgára való felkészítését, korrepetálását vállalja.
Uitt ELADÓ árok fölötti kapubejáró bolomittal kezelt
szarufából (70×150cm) egy éves használat után
útépítés miatt eladó. Tel: 28/418-560

ADÁS~VÉTEL
* GYÁRI ÁRON eredeti Jade köves gerinc-
MASSZÁZS-ÁGYAK 249.000 Ft-ért eladók. Tel:
70/978-7777
* Konvektorok (5 db) és villanybojler (120 literes)
fűtés felújításból kimaradt újszerű állapotban
eladók. Érd.: 20-3527445
* Helyhiány miatt sürgősen eladó egy  fél évet
használt két magas támlás székkel  konyhai
sarokülő garnitúra. Irányár: 50eFt. Újonnan 98eFt
volt. Tel: 20/547 55 38
* Eladó egy használt, új állapotú, fémvázas,
egyszemélyes hintaszék. Tel.: (20) 212-6315
* Eladó olcsón egy használt, jó állapotban lévő Nokia
9300 típusú kommunikátor. Tel.: (20) 212-6315
* Eladó építkezésből megmaradt 2,5 nm 33 x 33
cm-es és 2,5 nm 44 x 44 cm-es kültérre is alkalmas
járólap. Tel.: (20) 212-6315

* Áron alul eladó egy vadonatúj, 55 x 78 cm-es
Velux tetőtéri ablak építőkerettel együtt. Tel.: (20)
212-6315
* Eladó 300 db, 10 x 25 cm-es, rusztikus felületű,
fehér, szíriai terméskő burkolóanyag nagy menny-
iségben. Tel.: (20) 212-6315
* ARNOLD SPORT Akció! Új, használt és bemu-
tatótermi otthoni és profi kondigépek stb. hatalmas
választékban, reális árakon eladók.
www.arnoldgold.hu Tel: 30/9510-769
* ELADÓ! 120 éves, négyfiókos, körorsós, süllyesz-
thető-SINGER varrógép, kitűnő állapotban: 80.000
Ft, 6 lámpaernyős antik bronz csillár 50.000, 4
részes 40 éves kolónia szekrénysor színes üveggel
megkímélt 800.000 Ft, 1 db 200 l hűtőláda 25.
000 Ft, 1 db új vérnyomásmérő 5.000 Ft, 1 db
infravörös hősugárzó 5.000 Ft, 1 db antik lám-
paernyő 8.000 Ft, 1 db.60 éves antik, nyitható
toalett tükör, polírozott: 80.000 Ft Érd. minden nap
17.00 óra után 06-30-421-7357
* KIÁLLÍTÁSOKBÓL MARADT HÁZTARTÁSI KUKÁK
ELADÓK! Kerekes: - 80L: 4500 Ft, - 120L: 6000 Ft,
- 240L: 8500 Ft. Tel: 20/329-9695
* ELADNÁM borászati felszerelésem: hordók,
prések, műanyag edények, permetező gépek,
darálók. VENNÉK Energomatt működőképes, v. alig
használt mosógépet, szobai szekrénysort. Tel.
30/392-6096
* Bramac cserép hódfarkú antracit 5200 darab 60
Ft.-, tégla 44-es 370 Ft. újak ELADÓ! Tel.: 20/935-
4687
* Konvektorok kitűnő állapotban, 5 évesek, ebből
1db látvány-konvektor + 1 db villanybojler 80 l-es,
5 éves eladó. Tel: 30/2588-000
* Eladó fodrászpult székkel és fejmosóval. Érd:
70/280-2276 Sürgős!
* Eladó szép ágyneműtartós HEVERŐ 4.000 Ft-ért,
ÁGYNEMŰTARTÓ, olcsón 4.000 Ft, 3 db 25 literes
üvegballon 2.000 Ft/db. Érd: 20/981-8633,
28/410-066

TÁRSKERESŐ
* Egy 40-es (Tel: 20/245-61750) és egy 60-as
(Tel: 20/965-1808) hölgy komoly kapcsolatot keres
Gödöllő és környékéről.
* Szeretné megtalálni kedvesét, párját? Nagyon
elfoglalt, nincs ideje és alkalma ismerkedni? Kérjen
segítséget Tőlem! Bizalomra és őszinteségre épülő
közvetítésemre számíthat. Tel: 20/967-4009,
70/546-2484, 30/228-4096
* Lófarkas kislány keresi hasonló tulajdonságokkal
rendelkező fiú ismerettségét.

ÁLLAT
* KERESSÜK! Szept. 24-én tűnt el a Kőrösfői u. 44.
sz. házból. 3 éves, nagyméretű, vörös cirmos, ivar-
talanított kandúr. Három gyermek várja haza,
családtagnak számít. Ha bármit tud róla, kérem,
hívjon: 20/5965-221 Előre is köszönjük!
* Választási malac 8000 Ft., hízó 350 Ft/kg
ellenében eladó. Tel: 20-939-0824
* Fajtatiszta fekete puli kölykök áron alul eladók.
Érd: 28/417-125, 20/915-0341

EGYÉB
* Sürgősen eladó Renault Scenic Grand (Expres-
sion) családbővülés miatt. 2007.II, 28e km, magyar
forgalomba-helyezésű. Ár: 250eFt kp és 3.8MFt
hitel. Tel.: 20/952-7271.
* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
* FŐZŐKLUB – FŐZŐISKOLA. Süssön, főzzön
velem! Gyorsan elkészíthető finomságok korsz-
erűen vagy hagyományosan. Havi 1-2 alkalommal
igény szerint. Diákok és kismamák, gyertek közénk!
Tel: 30/513-6490

* É-DENSÉG DISZKONT. Olcsó árakkal várom
kedves vásárlóimat. H-P-ig. Cím: Szabadság tér
24. A teniszpálya mellett.

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, akác-hárs,
selyemfű és vegyes méz 1060 Ft/kg + üveg.
Napraforgó 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913

* Eltartási szerződést kötnék egyedülálló nénivel
vagy bácsival. Középkorú egészségügyi dolgozó
vagyok. Tel: 20/9896-900

* Gödöllőn eladó egy 4 tagú szobabútor +
kinyitható heverő + 2fotel. 40e Ft. Érd:
70/3091-244. Eladó wellness 3 nap Sopronban.
50e Ft. Tel: 20/4933-240

* PANDA BÁR és JÁTÉKTEREM MEGNYÍLT.
Várjuk kedves vendégeinket. Casinó játékgépek.
NON-STOP nyitva tartás. Sör különlegességek.
minőségi italok, udvarias kiszolgálás.
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Beküldési határidő:

2008. október 9.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Berzékiné Kovács Ildikó, Kecskés dűlő
7076, Dányi Leonetta, Szabadság tér
15.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Pap Ferenc, Hegy u. 8., Gáspár Éva,
Röges u. 39.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Wolf Miklósné, Tátra u. 3., Kormos
Klára, Ifjúság u. 22.

Recept
Csokoládés diótorta

HOZZÁVALÓK:
A tésztához: 7 tojásfehérje, 21 dkg cukor, 21
dkg apróra vágott dió, 3 evőkanál liszt.
A krémhez: 7 tojássárgája, 12 dkg cukor, 2
csomag vaníliás cukor, 10 dkg kockákra tördelt
étcsokoládé, 1 púpos kávéskanál kakaópor, 25
dkg margarin.

ELKÉSZÍTÉS:
A tésztához a tojásfehérjéket a cukorral ke-
mény habbá verjük, majd beleforgatjuk a liszt és a dió keverékét.
A masszát sütőpapírral bélelt, 30 x 35 cm-es tepsibe simítjuk.
Előmelegített sütőben 165 fokon kb. 30-35 percig sütjük. A tész-
tát rácsra borítjuk, lehúzzuk róla a sütőpapírt. Ha kihűlt, három-
felé vágjuk.

A krémhez a tojássárgákat a cukorral gőz fölött habosra kever-
jük. Hozzáadjuk az étcsokoládét, a kakaóport, a vaníliás cukrot,
és továbbra is gőz fölött a krém besűrűsödéséig kevergetjük. Ha
kihűlt, robotgéppel hozzákeverjük a margarint. A piskótalapokat
megkenjük, majd kívülről is bevonjuk vele a tortát.


