
Városunkkal ismerkedtek vasárnap
Valdemoro városának küldöttei, akik
a testvérvárosi megállapodás aláírá-
sára érkeztek Gödöllőre. Az önkor-
mányzati, gazdasági és kulturális sza-
kemberekből álló delegáció megte-
kintette a királyi kastélyt, majd a
Petőfi Sándor Művelődési Központ-
ban rövid ízelítő keretében a váro-
sunk kulturális életébe nyerhettek be-
pillantást a Magyar BalettSzínház
Gödöllő, az Arpeggio Gitárzenekar, a
Gödöllő Táncegyüttes és a Talamba
ütőegyüttes segítségével. Vendégeink
ellátogattak a városi könyvtárba, és
megtekintették az Ipari Parkot.

A királyi kastély dísztermében
Gloserné Szabó Györgyi, a Testvérvá-
rosi Egyesület elnöke köszöntötte az
ünnepség résztvevőit, s ismertette az
egyesület tevékenységét. Elmondta, a
kezdeti cél az volt, hogy olyan kap-
csolatok jöjjenek létre, amik az anya-
országhoz való tartozást erősítik,

majd később fordul-
tak Európa nyugati
része felé, hogy
kezdeményezzék a
kapunyitást, a pár-
beszédet. Ezzel nem
csak más kultúrák
megismerésére, ha-
nem gazdasági té-
ren az uniós pályá-
zatokon való közös
részvételre is lehe-
tőség nyílik.

Az aláírók közül
elsőként Gémesi
György mondott beszédet , aki szólt a
megállapodás előzményeiről, s meg-
köszönte Tóth Gábor, hazánk nemré-
giben leköszönt spanyolországi nagy-
követének munkáját, aki három évvel
ezelőtt kezdte meg az előkészítést.
Ezután hosszú idő telt el, majd a múlt
évben látogattak először Valdemoro
küldöttei Gödöllőre, s ezt követően

gyorsult fel az a folyamat, aminek
eredményeként megszülethetett a
megállapodás a két város között.
Mint mondta, Gödöllő számára rend-
kívül fontosak a testvérvárosi együtt-
működések, mivel ezeken keresztül
fejleszthetők az emberek, a civil szer-
vezetek, a kulturális, az oktatási és a
sport kapcsolatok, s ezek teszik lehe-

tővé népeink számára egymás megis-
merését. 

Javier Hernandez, Valdemoro al-
polgármestere ünnepi beszédében
úgy fogalmazott: „Nagyon fontos
napja ez Valdemorónak és Gödöllő-
nek, mert az aláírással átvágjuk a két
város közötti hatalmas távolságot.”

(folytatás a 3. oldalon)
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Testvérvárosi megállapodás
A királyi kastély dísztermében, ünnepélyes kere-
tek között írta alá dr. Gémesi György, Gödöllő pol-
gármestere és Javier Hernandez, a spanyolországi
Valdemoro alpolgármestere a két település közöt-
ti testvérvárosi megállapodást. Az eseményt meg-
tisztelte jelenlétével Rafael Valle Garagorri spa-
nyol nagykövet és Tóth Gábor, hazánk volt spa-
nyolországi nagykövete is.
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Szeptember 30-án a gödöllői
Erzsébet királyné Szállodában
beszélgetéssel egybekötött
olimpiai élménybeszámolót
tartottak.

A Lokálpatrióta Klub szervezésében
megrendezett eseményt dr. Gémesi
György, a Magyar Olimpiai Bizottság
alelnöke, az est fővédnöke nyitotta
meg. A közönségsikert és teltházat
hozó rendezvényen részt vett Cseh
László háromszoros olimpiai ezüstér-
mes úszó, Boczkó Gábor a pekingi já-
tékokon 4. helyezést elérő vívó, Hor-
nyák Ágnes kézilabdázó, aki szintén
4. helyezést ért el a női csapattal, és a
paralimpiai játékokon hazánkat és
egyben városunkat is képviselő Pálfi
Judit kerekesszékes vívónő.

Az est házigazdája Radnóti László
sportriporter volt. Meghívást kapott,
és a nézők között foglalt helyet a syd-
neyi olimpián ezüstérmet szerző Si-
mics Judit egykori kézilabdázó és
Szűcs Lajos egykori labdarúgó, aki
kereken negyven évvel ezelőtt ünne-
pelhetett a válogatottal olimpiai baj-
noki címet Mexikóban. A sportolók
meséltek a kínai játékokon szerzett
élményeikről, és természetesen az
elért eredményeikről, valamint arról,
hogyan lehetne még jobb a magyar
sport.

(folytatás a 12. oldalon)

Olimpiai élményest

Közönségsiker
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Négy helyszínen adták át a fel-
újított városi utakat pénteken.
Összesen 16 utca lakóit várták
a rövid ünnepélyes avatásra,
ahol Krassay László és  Pintér
Zoltán alpolgármesterek tájé-
koztatták az érintetteket az el-
végzett munkákról, majd a la-
kókkal közösen vágták át a
nemzeti színű szalagot, jelké-
pesen átadva ezzel a forgalom-
nak a megújult utakat. Az el-
múlt években a gödöllői városi
utak felújítására közel hatmil-
liárd forintot fordított az önkor-
mányzat.

A blahai városrészben a Nyárfa utca,
a Blaháné út vízelvezetése és a Ká-
polnaköz csomópont felújítása össze-
sen 32.562.000 forintba került.  A
munkálatok eredményeként 255 mé-
teres szakaszon újult meg az útburko-
lat. 
Az Árpád, a Béke, a Március 15., az
Október 6. és a Kodály Zoltán utca,
valamint a Munkácsy úti parkoló is
megszépült az elmúlt hetekben. Eb-

ben a körzetben 7855 négyzetméteres
terület kapott új burkolatot, mintegy
110.047.000 forintért. 
Gazdagodott az Újfenyves is. Az
Ipolyság, a Lelesz, a Kassa, a Rozs-
nyó és a Váradhegyfok utcában ké-
szült el az új útburkolat mintegy 1400
méteres szakaszon. Erre csaknem 50
millió forintot fordított az önkor-
mányzat.
Máriabesnyőn az Őrház, a Szedres, a
Százszorszép és a Toboz  utca felújí-
tására került sor az idén. 
A közel 5000 négyzetméternyi terület
felújítása a hozzá tartozó gépkocsi
beállók kialakításával 65.187.000 fo-

rintba került.
Járdaépítésre
7.400.000 fo-
rintot fordított
az önkormány-
zat.
Az átadások so-
rán az ünnepé-
lyes pillanatok
mellett arra is
volt lehetőség,
hogy a lakók a
polgármesteri
hivatal illetéke-
seivel és a ki-

vitelező képviselőivel kicseréljék a
felújítással kapcsolatos tapasztalatai-
kat, és választ kapjanak felmerülő
kérdéseikre is. A legtöbben a csapa-
dékvíz elvezetésről, a tervezett továb-
bi fejlesztésekről informálódtak. 
A lakossági érdeklődést és aktivitást
mutatja, hogy például az Újfenyves-
ben jelezték az ott élők, ők is kiven-
nék részüket a fejlesztésből. Mivel a
most átadott utcákban nagyon sok a

kisgyermekes család, ezért, hogy
meggyorsítsák a területen a járdák ki-
építését, vállalnák, hogy a városi ren-
delettel összhangban, a 40 százalékos
önrészvállalással hozzájárulnak a mi-
előbbi kiépítéshez. Jelezték, hogy for-

galomlassító eszközök megvásárlásá-
val is segítenék a jelenleginél kultu-
ráltabb közlekedés megvalósítását.
Pintér Zoltán alpolgármester a hely-
színen arról tájékoztatta az érdeklő-
dőket, hogy az önkormányzat nyitott
a kezdeményezésre, amennyiben an-
nak biztosítottak a műszaki és jogi
feltételei.

Megkezdődnek a munkák abban a há-
rom utcában is, amiket pályázati
pénzből újít fel az önkormányzat. A
Mátyás király úton (a Hunyadi  utca –
Arany János utca közötti szakaszán),
az Arany János utcában (a Mátyás  ki-

rály út–Babati
út közötti  ré-
szen) és a Baba-
ti úton (az
Arany János ut-
ca – Asbóth ut-
cai buszmegál-
ló között) októ-
ber 13-án kez-
dik meg az asz-
faltszőnyegezés
előkészítését.
A munkákat for-
galom mellett
végzik, ez idő

alatt sebességkorlátozásra és útszűkü-
letre lehet számítani az érintett szaka-
szokon. 

***
Forgalmi rend változásra kell számí-
tani a Remsey körúton, mivel azt egy-
irányúsítják. A behajtás a Kossuth La-
jos utca, a kihajtás pedig a Plusz Áru-
ház felől lesz lehetséges a jövőben. A

területen táblákon és szórólapokon
hívják fel az érintettek figyelmét a
változásra. 

***
Megkezdődik a Rákos-patak gyalogos-
hídjának rekonstrukciója a Szabadság
úton. A felújítás idejére a szakaszt októ-
ber 14-től lezárják, gyalogosközleke-
désre a Patak téren keresztül lesz lehe-
tőség.

***
A napokban megkezdődik a Rákos-pa-
tak medrének rendbetétele is. Ennek so-
rán a szakemberek felmérik a meder je-
lenlegi állapotát, és kitűzik a pontos te-
rületét. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy

elvégezzék a megfelelő szabályozási és
kiépítési munkákat, amik rendkívül fon-
tosak a város csapadékvíz-elvezetése
szempontjából, mivel ez az egyetlen ter-
mészetes vízelvezetője Gödöllőnek. Ezt
a szerepét azonban csak abban az eset-
ben tudja betölteni, ha megfelelően ki
van építve. A munkák elvégzéséhez
szükség van a lakosság együttműködé-
sére is, mivel sok helyen a patakmeder
csak a zárt telkeken keresztül közelít-
hető meg. Kép és szöveg: jb

Négy helyszín, 16 utca

Útátadások Gödöllőn

Gödöllőre látogatott a múlt héten
Kocsis István, a BKV vezérigazga-
tója, aki Gémesi György polgár-
mesterrel a közlekedési vállalat
új stratégiájáról tárgyalt. A meg-
beszélés során megállapodtak
abban, a BKV az önkormányzato-
kat is bevonja a munkába, s kö-
zösen dolgozank azon, hogy a jö-
vőben az elővárosi közlekedés
háttere biztosított legyen.

Kocsis István kinevezésekor nagy vissz-
hangot váltottak ki a sajtóban megjelent
nyilatkozatai, melyekben sürgette, hogy
az agglomerációs települések is vállal-
janak részt a HÉV működésének költsé-
geiből. A megjelentekre akkor  nyílt le-
vélben reagált Gödöllő polgármestere,
amit lapunk teljes terjedelmében közölt.
Ebben Gémesi György felajánlotta
együttműködését:„olyan beruházások
közös pályázat útján történő megvaló-
sításához, amelyek a szolgáltatás szín-
vonalát növelik, és a minőségi tömeg-
közlekedés kialakítását segítik.”

Ennek a levélnek kapcsán látogatott
városunkba a BKV Zrt. vezérigazgató-
ja, aki lapunknak elmondta: elsődleges
célja az volt, hogy közvetlenül cserél-
jék ki  véleményüket a felmerült kér-

désekben. A megbeszélés során tájékoz-
tatást adott az új fejlesztési elképzelé-
sekről, s kezdeményezte egy olyan, az
önkormányzatokkal közös rendszer ki-
alakítását, ami elősegíti, hogy az
együttműködés terjedjen ki a BKV-t és
az önkormányzatokat érintő jogszabá-
lyok megalkotására, s teremtse meg a
lehetőséget a közös munkára. 
Gémesi György elmondta: a tárgyalá-
son megállapodtak abban, hogy a Ma-

gyar Önkormányzatok
Szövetségének szervezé-
sében néhány héten belül
tárgyalóasztalhoz ülnek a
HÉV közlekedésében
érintett települések  és a
BKV vezetői, hogy a pol-
gármesterek elsőkézből
kapjanak tájékoztatást a
közlekedési vállalat új
stratégiájáról.  A tanácsko-
zást abban a reményben

szervezik meg, hogy az így létrejövő
fórum nem csak egyszeri, hanem fo-
lyamatos konzultációt biztosíthat.
Mint mondta, a közösen megoldandó
feladatok között kiemelt helyen sze-
repel, hogy biztosított legyen a műkö-
dés  finanszírozása, a BKV-nak a jegy-
árak felett járó pénz ne legyen kiszol-
gáltatva a politikai irányzatoknak,
hanem legyen kiszámítható. Meg-
vizsgálják annak a lehetőségeit is,
hogy az infrastruktúra fejlesztésébe
hogyan tudnak bekapcsolódni az ön-
kormányzatok. 

Gödöllő esetében erre jó példa,
hogy az önkormányzat és a BKV Zrt.
közös pályázaton igyekszik forráso-
kat szerezni a HÉV-MÁV állomás
rendbetételére. -jb-

Az elmúlt hetekben a város több
pontján is gondok voltak a közvi-
lágítással. Az önkormányzathoz
és szerkesztőségünkhöz több la-
kossági panasz is érkezett, ame-
lyekben azt jelezték, hogy a hibá-
kat a bejelentés ellenére sem ja-
vították ki. Utánajártunk, kinek
mi a feladata a közvilágítással
kapcsolatban, s mit tehetnek az
érintettek, amennyiben zavart
észlelnek a szolgáltatásban.

A közvilágítás biztosítása az önkor-
mányzat feladta, de a közvilágítást szol-
gáló hálózat az ELMŰ tulajdona. Azt

azonban, hogy az esetleges meghibá-
sodást kinek kell megjavítani, az adott
esettől függ. Amennyiben egyedi meg-
hibásodásról, világítótest-cseréről kell
gondoskodni, azt az önkormányzat inté-
zi, a karbantartásra szerződött szolgálta-
tón keresztül. Azonban ha kábel, vagy
szakaszhiba merül fel, ami nem egy-egy
lámpát, hanem nagyobb területet érint, a
tulajdonos ELMŰ feladata a hiba elhárí-
tása. 

Az önkormányzat szakemberei na-
ponta ellenőrzik a városi közvilágítás
működését és megteszik a szükséges in-
tézkedéseket. Amennyiben önkormány-
zati feladatról van szó, kiadják a felada-

tot a karbantartást végző szolgáltatónak,
vagy ha az ELMŰ hatáskörébe tartozik,
úgy őket értesítik. A javítást a szolgálta-
tási szerződésben foglaltak szerint a for-
galmas helyeken öt naptári nap, a külső
területeken tizennégy nap alatt kell elvé-
gezni. Az észlelt meghibásodásokat az
önkormányzat portáján az 529-180-as,
valamint az ELMŰ-nél a 40-39-39-39-
es telefonszámon jelenthetik be, a hét-
végén is fogadják a hívásokat, s megte-
szik a szükséges intézkedéseket. Célsze-
rű azonban a városháza telefonszámán
bejelentést tenni, itt ugyanis nem csak
dokumentálják a beérkezett hívásokat,
hanem a megfelelő helyre továbbítják a
panaszt. Az elmúlt hetekben ugyanis
több alkalommal előfordult, hogy az
ELMŰ-nél téves információt kaptak a
bejelentők arról, kinek a feladata intéz-
kedni az adott ügyben. -jb-

Az egyeztetések élére áll a MÖSZ

Együttműködést akar a BKV Bár az időjárás nem kedvezett a szombati város-
takarításnak, mégis eredményes volt az akció. A
lakosság nagy része ugyanis „előre dolgozott”,
azaz már a hét második felében rendbe tették a

házak környékét, s a lakótelepeken is több helyen elvégezték a szüksé-
ges munkákat, s kikészítették az elszállításra váró zöldhulladékot. En-
nek eredményeként a VÜSZI szombaton 249 köbméter, azaz 48,6 ton-
na zöldhulladékot szállított el. Az akcióhoz kapcsolódóan civil szer-
vezetek már a hét folyamán is végeztek takarítási munkákat a külterü-
leteken, az itt összegyűlt hulladékot még hét közben elszállították. 
A kedvezőtlen időjárás miatt nem sikerült befejezni a parkosítást a Klap-
ka buszfordulóban, a munkákat azonban megkezdték. Pesti Rudolfné
képviselő irányításával levendulabokrokat ültettek, s a VÜSZI segítsé-
gével rövidesen helyükre kerülnek a terület szépítésére szánt fák is. -kj-

Ha nem égnek a lámpák

Közvilágítási gondok
Kocsis István és Gémesi György

Útátadás a Százszorszép utcánál

Megújult utca a Blahán

Az Újfenyvesben 5 utcát újítottak fel

Várostakarítás
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(folytatás az 1. oldalról)
Az alpolgármester kiemelte: a két

településben rendkívül sok a közös
vonás, így például, hogy minden-
napjaikat meghatározza a főváros
közelsége, mindkét város hangsúlyt
helyez a hagyományok megőrzésé-
re, s jellemző rájuk a turizmus iránti
nyitottság. 

Elmondta, Valdemoro aktív nem-
zetközi kapcsolatokkal rendelkezik,
nyitott az üzleti lehetőségek iránt, és a
fenntartható fejlődés elkötelezettje.
Javier Hernandez hangsúlyozta: „ez-
zel a megállapodással egy gyümöl-
csöző kapcsolat indulhat el, amihez
Valdemoro sokat hozzátehet, de ami-
ből sokat tanulhat is.“ 

Spanyolország hazánk iránti ér-
deklődését jól mutatja, hogy a val-
demorói delagációban helyet kapott
Miriam Rabanedal, Pinto városának

polgármester asszonya is, aki szin-
tén magyar településsel tervezi test-
vérvárosi megállapodás aláírását a
közeljövőben. 

A két város közötti együttműkö-
dés létrejöttét üdvözölte Rafael
Valle Garagorri, a spanyol királyság
nagykövete, aki szintén elismeréssel
szólt Tóth Gábor volt nagykövetnek
a magyar-spanyol kapcsolatok fej-
lesztése terén végzett munkájáról.
Mint mondta, nagy lépést jelentett,
hogy négy éve Budapesten megnyílt
a Cervantes Intézet, ahol tanfolya-
mokkal és kulturális programokkal
várják az érdeklődőket.

Felhívta a figyelmet arra, sok kö-
zös feladatot jelent majd számunkra,
hogy 2010-től a két ország Belgi-
ummal együtt látja el az elnökséget
az Európai Unióban, valamint arra,
hogy novemberben magyar gazdasá-
gi év kezdődik Spanyolországban,
ami szintén új lehetőségeket nyit

meg. Rafael Valle Garagorri beszé-
dét azzal zárta: „Magam és a nagy-
követség nevében kijelentem, min-
dent, ami ennek a kapcsolatnak az

erősítéséhez szükséges, rendelke-
zésükre fogok bocsátani.“

Az aláírási ünnepséget követően a
valdemorói delegáció a Petőfi Sán-

dor Művelődési Központban és a
Városi Könyvtár és Információs
Központban ismerkedett a gödöllői
kulturális élettel, ízelítőt kaptak mű-
vészeti csoportjaink programjaiból,
s megtekintették Bada Márta festő-
művész kiállítását. A látogatás során
spanyol részről több javaslat is el-
hangzott, ami alapja lehet a telepü-
lések kulturális együttműködésének.

(b.j.)

Széles körű együttműködési lehetőségek

Testvérvárosi megállapodás

Befejeződtek a felújítási munkák a ki-
rályi váró épületén, így az épület be-
járati része ismét eredeti állapotában
látható és hosszú idő után ismét hasz-
nálható. A jelenleg MÁV tulajdonban
lévő épületen felújították az oszlopo-
kat, a párkányokat és rendbe tették a
kocsifelhajtót.

Ismét használható a királyi váró fő-
bejárata. A munkát még június l-jén
kezdte meg az Ornament 2000 Kft., és
szeptember 30-án történt meg a mű-

szaki átadás. Ezt követően nyitották
meg az utazóközönség előtt is a több
éve zárva tartott bejáratot. A felújítás
során helyreállították az eredeti osz-
lopfelületeket, oszlopfejeket és -tör-
zseket, újra öntötték az alsó és a felső
párkányokat, valamint eredeti állapo-
tának megfelelően alakították át a ko-
csifelhajtót. Felszedték az ide nem illő
viacolor burkolatot, és hasított bazalt
kiskockaköveket raktak le, valamint
megszüntették az oldallépcsőt.

Civil szervezetek képviselői, szoci-
ális intézmények munkatársai és ön-
kormányzati képviselők utaznak a hé-
ten Wageningenbe, holland testvérvá-
rosunkba. A két település kapcsola-
tában hagyományosan évente tarta-
nak nagyobb találkozót, amikor is az
egyes szakterületek képviselő szak-
mai találkozókon cserélik ki tapaszta-
lataikat.

A küldöttségben a Testvérvárosi
Egyesület mellett a Zöld Klub, a Re-
gina Alapítvány, az Egyesített Szoci-
ális Intézmény, a Forrás Szociális Se-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársai, valamint önkormányzati
képviselők kaptak helyet. 

Az idei esztendőben „ A nők szere-
pe a társadalomban” címmel rendez-
nek tanácsozást Wageningenben,
amelyen a Regina, a Testvérvárosi
Egyesület és az önkormányzati képvi-
selők vitatják meg az aktuális kér-
déseket holland partnereikkel. 

A már évekkel ez-
előtt megkezdett kö-
zös munkát folytat-
ják a Zöld Klub tag-
jai, akik hosszú ideje
ápolnak kapcsolatot
a helyi környezet-
védőkkel. Számukra
a város zöldszerve-
zetei ismertetik az
aktuális környezet-
védelmi programo-
kat, de természete-
sen a gödöllői kül-
döttség tagjai is be-
mutatják a városunk-
ban e téren folyó
projekteket. 

Az elmúlt években kiemelkedően
jó kapcsolat alakult ki a gödöllői és a
wageningeni szociális intézmények
között. A Forrás és az Egyesített Szo-
ciális Intézmény munkatársai számá-
ra ők szerveznek szakmai programot.

Hasonlóan a múlt évi gödöllői ren-
dezvényhez, az idén városunk
küldöttségének tagjai veszik birtokba
egy napra a helyi városi piacot, ahol
„magyar termékekkel” mutatkoznak
be, elsősorban zenei és gasztronómiai
világunkból adnak majd ízelítőt.

Folytatódnak azok az egyezte-
tések, amelyek még a nyáron
kezdődtek meg az önkormány-
zat és azok között az intézmé-
nyek, szolgáltatók között, akik
városunkban idegenforgalom-
mal foglalkoznak, illetve abban
érdekeltek. A  gödöllői turiszti-
kai koncepció elkészítésébe
valamennyi érintettnek lehető-
sége van bekapcsolódni.

A nyáron megtartott
városházi prezentá-
ció volt az előzmé-
nye annak a találko-
zónak, amire a múlt
héten került sor, ez-
úttal a Kiskastél Ét-
teremben, melynek
vezetése vállalta,
hogy a munkához a
jövőben is biztosítja
a helyszínt. A ren-
dezvényen, melyen
vendéglősök, szál-
lásgazdák, múzeum-
vezetők, program-
gazdák, civilszerve-
zetek is meghívást
kaptak, az S.O.S.
Idegenforgalmi Ta-
nácsadó Iroda be-
számolt a múlt hó-
napokban végzett
munkáról, melynek
során feltérképezték
a jelenlegi állapoto-
kat.

A megbeszélés résztvevői rendkí-
vül aktívan kapcsolódtak be a munká-
ba. Javasolták többek között, hogy a
koncepcióban foglaltakat szakaszo-
san dolgozzák ki, azaz jelöljék ki azo-
kat a célokat, amiket rövid-, közép- és
hosszútávon gondolnak megvalósíta-
ni. Emellett fontosnak tartották azt is,
hogy az elképzelésekben jelöljék
meg, milyen célcsoportokat kívánnak
megcélozni. 

A lehetőségekről szólva elhang-
zott, fontos lenne, hogy Gödöllő kap-
csán ne csak a kastély szerepeljen az
idegenforgalmi köztudtatban, hanem
a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kap-
janak a már most meglévő lehetősé-
gek is, mint például a vallási turiz-
mus, és a konferencia turizmus, amik-
hez városunk kiváló adottságokkal

rendelkezik. Kiemelték, a máriabes-
nyői fejlesztések hatásai már most ér-
zékelhetőek, hiszen egyre többen ér-
keznek a kegyhelyre, s folyamatosan
nő az oda látogató diákcsoportok szá-
ma is. Számos hozzászóló ajánlotta a
szecesszió népszerűségének talaján a
gödöllői művésztelep látogathatóvá
tételét , beemelését a város fő látniva-
lói közé. Felmerült, nagy szükség len-
ne arra is, hogy egyfajta specializáló-

dás induljon meg, ami adott célkö-
zönséget vonzana. Így például, fontos
lenne, hogy az éttermeknek legyenek
sajátosságai, ne ugyanazzal a kínálat-
tal találkozzon a betérő.

Mint az a fórumon elhangzott, a
következő időszak feladatai közé tar-
tozik többek között, hogy olyan prog-
ramcsomagokat dolgozzanak ki, ami-
ket az utazási irodák beépíthetnek kí-
nálatukba, s amik nem csupán egy-
egy rendezvényre invitálnák ide a lá-
togatókat, hanem folyamatosan szere-
pelhetnének a turisztikai palettán

A sokszínű résztvevői kör hozzá-
szólásaiból kiderült, hogy van, lesz a
turizmusért tenni,összefogni kész
polgári-vállalkozói-városgazdai hát-
tér Gödöllőn.

(k.j.)

Az érintettekkel közösen készül a koncepció 

A turizmusfejlesztésért

Megnyitották a királyi váró főbejáratát

Átalakítás után

INFO
Valdemoro egy több mint 53 ezer lakosú, Madrid
déli agglomerációjához tartozó kisváros, mely 64
km2-en terül el. Élénk kulturális, gazdasági és
sportélettel rendelkezik. Egészen az 1960-as
évekig főként a mezőgazdaságból származott az
ottaniak jövedelme. Mára ez alaposan megválto-
zott: 60,34 % szolgáltatás, 39,5 % ipar, 0,16 % ag-
rárszektor. (Érdekesség, hogy Valdemoróban van
gyára a Gödöllőn is működő Lear Corporationnek.)
Valdemoro már a rézkorszakban lakott terület volt.
A nevét a mór hódításnak köszönheti, ami után
kapta a Mórok völgye nevet, ami spanyolul így
hangzik: Valle de Moro.
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Erős civil és önkormányzati kapcsolatok

Wageningeni tapasztalatcsere
Terítéken Wageningen

Javier Hernandez, Gémesi György és Miriam Rabanedal

Cristina Porres Mormeneo, a Magyar
BalettSzínház Gödöllő spanyol táncosa
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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.  

Ezen a héten ismét a hozzánk érke-
zett  levelekből válogattunk, és a je-
lentősebb olvasói kört érdeklő kér-
désekre adott válaszokat a lapban is
közzétesszük. 

– Elvesztettem az adókártyámat,
tudom az adóazonosító számomat,
ennek ellenére van teendőm?

– Nem elég az adóazonosító ismere-
te, arról kell rendelkezni a szükséges
igazolvánnyal is. A pótláshoz szükséges
a megfelelő nyomtatvány kettő példá-
nyos kitöltése (száma:08T34). Ez be-
szerezhető az adóhivatal ügyfélszolgá-
latain, vagy  letölthető a www.apeh.hu
címről is. Eljárási illetéket fizetni kell,
összege 2200 forint.

– A férjemnek előző házasságából
van egy lánya. A leányzó november-
ben tölti be a 18. életévét, de még is-
kolába jár. Az iskola mellett viszont
félállásban dolgozik. Szeretném meg-
tudni, hogy ilyen feltételek mellett
meddig kell a férjemnek a gyerektar-
tást fizetnie? 

– A kiskorú gyermek tartásáról ese-
tükben a bíróság határozatában foglal-
tak az irányadók. Továbbá: A továbbta-
nuló kiskorú jogosult tartásra; de abban
az esetben, amennyiben a kiskorú saját
jövedelemmel rendelkezik, köteles a
háztartás költségeihez hozzájárulni.
Amennyiben a hozzájárulása az eltartá-
sának a költségét is fedezi, a tartásra kö-
telezett mentesülhet a fennálló tartási
kötelezettsége alól. Ha a gyermek keres-
ménye csak részben elégséges a költ-
ségek fedezésére, ezt a tényt mindkét
szülő oldalán értékelni kell. A tartásdíj

szükségességének, mértékének megál-
lapítása során az eset összes körülmé-
nyeit figyelembe kell venni, így a gyer-
mek tényleges szükségleteit, az önálló
jövedelme mértékét, s mindkét szülő
körülményeit  is, egybevetve.

– Mennyi a költsége egy házassági
bontó (válás) pernek és mennyi ideig
tarthat míg kimondják a válást? Kell-
e válási okot benyújtani,  és ha igen,
ez befolyásolja-e a bírót az ítéletben?
Lehet-e, vagy szükséges eltartási szer-
ződést kötni szülőnek gyermekével,
ha igen mit kell, hogy tartalmazzon
ezen szerződés?

– A házassági bontóper költségeinek
és az idejének a meghatározása – akár
hozzávetőlegesen is – különösen az ügy
körülményei ismeretének hiányában
nem lenne felelős válaszadás a részünk-
ről. Általánosságban véve: a per lefolyá-
sának várható időtartama függ mind a
házasfelek, mind a per egyéb résztve-
vőinek az eljárási cselekményeitől, s az
adott ügy körülményeitől. Az eljárási il-
leték mértéke 12.000,- Ft. 

A házasság felbontása iránt indított
perben a bíróság az eset összes körül-
ményei mérlegelésével, s a rendelkezés-
re álló bizonyítási eszközök, ill. bizo-
nyítékok mérlegelése alapján dönt a há-
zasság felbontása kérdésében. Az a há-
zastárs, aki a házassága felbontását kéri
a bíróságtól, meg kell hogy jelölje azo-
kat az okokat, amelyek kérését megala-
pozzák – kivéve azt az esetet, amelyben
a kérelmet a házastársak egyező akarat-
nyilvánításukként nyújtják be.

A szülő a gyermekével köthet tartási
szerződést. A szerződést írásba kell fog-
lalni. A szerződő felek ellenkező rendel-
kezése hiányában, ez a tartási szerződés
ingyenes. A szerződésben a lényeges
körülményekről kell rendelkezni, így
különösen a szerződő felek (szülő és 
gyermeke) személyéről, a szerződés tár-
gyáról, az esetleges ellenszolgáltatás-
ról. Fontos tudni, hogy a kötelezett a
jogosultnak mindazt köteles szolgál-
tatni, ami a megfelelő eltartásához
szükséges – az eltartott körülményei
alapján

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

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

„…Mindig a termálprogramról be-
szélnek, de nemcsak ez a lényeg.
Nem tudom, hány turista sétál ki pél-
dául az Erzsébet parkba, hányan
mennek ki az arborétumba, de azt
sem tudom, hogy a gödöllőiek tud-
ják-e, ha a hétvégén szeretnének egy
kicsit csavarogni a környező erdők-
ben, merre érdemes indulni. 
Nincsenek prospektusok, kiadvá-
nyok, amikből ezt meg lehetne tudni.
Én legalábbis még nem találkoztam
ilyenekkel…”  

Sass Lajos

„Vannak nagyon jó kezdeményezé-
sek, de ezek sajnos megmaradnak
városon belül. Ilyen például a mú-
zeum irodalmi túrája, a művésztelep-
hez kapcsolódó túrája, amiket le-
hetne népszerűsíteni, nem csak itt
Gödöllőn, hanem a térségben is…” 

Kocsis Péterné

„ Nagyon sok olyan program van,
amire rá lehetne szervezni turista-
csoportokat. Ilyenek például a bes-
nyői búcsúk, amit nem használnak ki
annak ellenére, hogy sokat beszélnek
a vallási turizmusról. Ilyen a Ma-
gyar Szabadság Napja, amiben már
az egyház lát fantáziát, hiszen ehhez
kapcsolódóan szervezik meg a Kár-
pát-medencei búcsút…” 

V. T.

„…Nem igazán értem, miért nem 
szervez senki két-három napos ki-
rándulásokat. Én nemrég barátok-
nak állítottam össze egy olyan prog-
ramot, amikor első nap délelőtt a
kastélyt néztük meg, ebéd után pedig
kisétáltunk az arborétumba, ahol
egy csodálatos délutánt töltöttünk el.
Másnap irány Máriabesnyő, a temp-
lom és a múzeum megtekintése után
pedig Pap Miska forrásnál bográ-
csoztunk egyet. Sajnálták, hogy nem
tudtak tovább maradni”  

Csillag B.

A hét kérdése: 
– Ön szerint többségében kik
felelősek a gyalogosátkelő-
helyeken történő balesete-
kért?

Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség szervezésében évek
óta országos összefogás kere-
tében zajlanak az Őszi Könyv-
tári Napok, melynek közép-
pontjában 2008-ban a kama-
szok állnak. A programban
részt vevő könyvtárak feladata
az, hogy a 12-18 évesek fi-
gyelmét ráirányítsák arra, hogy
a könyvtárak milyen lehetősé-
geket kínálnak az olvasásra,
tanulásra, tájékozódásra, kö-
zös együttlétre. 

Az Országos Tini Könyvtári Napok
gödöllői rendezvényeit úgy állította
össze a városi könyvtár, hogy igye-
kezett a korosztály sajátosságait, ér-
deklődését is figyelembe venni, így a
kamaszok számára két napot is prog-
ramokkal töltöttek meg. Ezek közül
az első már lezajlott, Sohonyai Edit,
az ifjúsági regények népszerű szerző-
je október 2-án volt a könyvtár ven-
dége, ahol saját kamaszkori élmé-
nyeiről, az első csókról, a fiúk és lá-
nyok problémáiról beszélt. A találko-
zó vidám hangulatban telt, a legemlé-
kezetesebb pillanatok során az írónő

bemutatta régi személyigazolvány
fényképét, és különböző „cikis” fela-
datokkal szórakoztatta a nagyérde-
műt.

Október 9-én 13 órától szintén a
Tiniké a könyvtár: szexuál-pszicholó-
gus, nevelési, divat, smink, kozmeti-
kai tanácsadók várják a kamaszok
kérdéseit. A délután zárásaként Alko-
tó Tinik mutatkoznak be: a gödöllői
kamaszokkal is működő Vellíciamo
Musical csoport előadását hallhatják
az érdeklődők.

Természetesen az Őszi Könyvtári
Napok keretében nem csak a kama-
szokra gondolt a könyvtár. Október 5-
én nyílt Bada Márta festőművész ki-
állítása, a művésznő október 7-én pe-
dig kisiskolásoknak tartott mesés rajz-
órát. Szintén a kisebbeknek szól a
Könyves Vasárnap délutáni program-
ja: október 12-én délután 3 órától me-
sedélután lesz a Fa ága rügyével fesz-
tivál környékbeli népmesélőivel és
ekkor kerül sor a szeptemberben hir-
detett rajzverseny eredményhirdeté-
sére.

Újdonság a Könyves Vasárnap dé-
lutánján alakuló ülését tartó Irodalmi
Műhely. A könyvtár szeretné egybe-

gyűjteni a helyi amatőr írókat, költő-
ket és szakmai útmutatás mellett segí-
teni őket. A tervek szerint az írókör
havonta találkozik majd, programjuk
közt szerepel: műelemzések, néha 
kortárs költők, írók meghívásával
fűszerezve, egymás műveinek meg-
hallgatása, elemzése, értékelése, kü-
lönböző kreatív feladatok megoldása,
illetve a publikálás elősegítése.

Az Irodalmi Műhelyben való rész-
vétellel kapcsolatban további infor-
máció kérhető a 28-515-539 telefon-
számon.

Az Őszi Könyvtári Napok egyben
a Megbocsátás Hete is, ilyenkor lehet
büntetlenül, késedelmi díj fizetése
nélkül visszahozni azokat a doku-
mentumokat, melyek kölcsönzési ide-
je régen lejárt. S még valami: október
12-én egész nap lehet ingyenes alap-
szintű olvasójegyet váltani, ahogy az
ország valamennyi könyvtárában,
akik az összefogásban részt vesznek.
Hiszen a könyvtárak számára a leg-
fontosabbak az olvasók, mottónak is
ezt választották őszre:
Nekünk bejössz, ha a könyvtárba be-
jössz!

Istók Anna

Az Országos tini könyvtári napok rendezvényei

Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!

Tekintettel az utóbbi időben a
gyalogos-átkelőhelyek közelé-
ben, illetve kerékpárosok rész-
vételével bekövetkezett közúti
közlekedési balesetek megnö-
vekedett száma miatt a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság
a gyalogos-átkelőhelyek kör-
nyezetének és a kerékpárral
közlekedők fokozott ellenőr-
zését hajtja végre.

A fokozott ellenőrzés 2008. október
1. 08.00 órától 2008. november 30.
22.00 óráig  tart, melynek célja a gya-
logosok szabálykövető magatartásá-
nak kikényszerítése a közlekedés biz-
tonságának növelése érdekében. A
rendőrök az ellenőrzés során felhív-
ják a gyalogosok figyelmét a gyalo-
gos-átkelőhelyek szabályos használa-
tára, hogy a jelzőlámpával ellátott
gyalogos-átkelőhelyeken tilos jelzés
esetén ne haladjanak át és csak a kije-
lölt gyalogátkelőhelyet használják. 

A közlekedésben résztvevők közül
a kerékpárosok vannak a legveszé-
lyeztetettebb helyzetben, és sajnos
évről-évre egyre több a halálos kime-
netelű kerékpáros baleset.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy
a kerékpárral közleked1ők közül so-
kan nincsenek tisztában a rájuk vo-
natkozó alapvető közlekedési szabá-
lyokkal. A 2008. év I-VIII. hónap
adatai alapján Magyarországon a ke-
rékpárosok által okozott személyi sé-

rüléses közlekedési balesetek aránya
az összbaleseti számokhoz viszonyít-
va 10 százalék.

A fokozott ellenőrzések célja a ke-
rékpárosok jogkövető magatartásá-
nak formálása, a szabályok maradék-
talan betartásának kikényszerítése,
ezzel a kerékpáros balesetek megelő-
zése, a súlyossági mutatók javítása,
amelynek érdekében kiszűrésre és el-
járás alá vonásra kerülnek a szeszes-
ital és a vezetési képességre hátrányo-
san ható szer befolyása alatt közleke-
dő kerékpárosok, differenciáltan
szankcionálásra az egyéb szándékos
szabálysértéseket (például tilos jel-
zést figyelmen kívül hagyó), a kerék-
párokra vonatkozó műszaki előíráso-
kat (elsősorban kivilágítási), ill. kerék-
párosokra vonatkozó láthatósági sza-
bályokat elmulasztó kerékpárosok.

Az ellenőrzési akció során a jogkö-
vető magatartás elősegítése és a to-
vábbi balesetek elkerülése érdekében
a rendőrök a Pest Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság által biztosított
láthatósági mellényeket és kerékpá-
ros lámpákat adnak át, elsősorban éj-
szaka és korlátozott látási viszonyok
között közlekedő kerékpárosoknak,
akik ilyen felszerelésekkel, eszközök-
kel nem rendelkeznek.

Közlemények 

A Pest Megyei Rendőr – főkapitány-
ság Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 6/2008.(02.12) Főkapi-

tányi Intézkedés alapján a Gödöllői
Rendőrkapitányság Vezetője  kiadta a
2/2008.(03.31). számú Kapitányság-
vezetői Intézkedést. 

Az intézkedésben rögzítésre került,
hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság
működési területén található telepü-
lések bűnügyi fertőzöttségének visz-
szaszorítása, az ott élő állampolgárok
objektív és szubjektív biztonságérze-
tének javítása érdekében az állo-
mányból az adott településekért, tele-
pülésrészekért felelős nyomozói és
körzeti megbízotti hálózatot kell szer-
vezni. A nyomozók és körzeti megbí-
zottak területi beosztás alapján látják
el feladataikat.  

A kapcsolattartó személyének kije-
lölése folytán az információ kölcsö-
nös áramlása és a kommunikációban
rejlő lehetőségek széles körben kerül-
nek felhasználásra. Kérjük a lakossá-
got, hogy forduljanak közvetlenül a
kapcsolattartó kollégáimhoz, melyet
úgy tehetnek meg, hogy a Gödöllői
Rendőrkapitányságot hívják a 06-28-
514-655-ös, vagy a vezetékes telefon-
ról azonnal kapcsolt 107-es telefon-
számokon és az ügyeletes tisztnek el-
mondják, kik Önök, melyik település-
ről, milyen témában szeretnének be-
jelentést tenni. Az ügyeletes tisztek
minden esetben továbbítják az infor-
mációt, és a kapcsolattartó felveszi
Önökkel a kapcsolatot. Minden a
helyi rendőrséggel összefüggő kér-
désben, különösképpen a kiemelt
bűncselekményekkel és a közrend, köz-
biztonság problémakörébe tartozó té-
makörök tekintetében várjuk bejelen-
téseiket, észrevételeiket.

-grfk-

Rendőrségi hírek

Fokozott ellenőrzések

Nemzeten belüli, országok kö-
zötti konferenciát tartottak
megfogalmazásuk szerint egy
értékőrző mivoltában európai
ügy, a székely-magyar rovás-
írás ápolói október 4-én a gö-
döllői művelődési központban.
Az élő rovás – a rovásírás jele-
ne és szabványosítása című ta-
nácskozás a rovásírók és olva-
sók fóruma volt.         

A tanácskozás szervező bizottsága az
egyetemes magyar kultúra kiemelke-
dő és máig élő örökségeként határoz-
za meg a székely-magyar
rovásírást. A szakmai mű-
helymunka során a rovás,
mint nemzeti írás gyakor-
lati kérdéseinek tisztázásá-
val a résztvevők az infor-
matikai szabványosítást is
elő kívánták segíteni. Egy-
re inkább bővülő igény
ugyanis, hogy a rovásírás
ne csak múzeumi tárgy-
ként, hanem az oktatásban,
sőt, a média világában, a világhálón is
megjelenjen.  
– Akkor lehetünk erősek, akkor tu-

dunk hosszú távon a világ élvonalával
tartani, ha őrizzük, átadjuk az új ge-
nerációknak és egyben erősítjük kul-
túránkat, a bennünket évszázadok óta
összekötő értékeket. 
A mai esemény is azt bizonyítja, hogy
sokan vagyunk, akik így gondolko-
dunk, mondta a tanácskozást köszön-
tő dr. Gémesi György polgármester,
majd hozzátette: Gödöllő szívesen ad
otthont a rovásírás-kutatók találko-

zóinak.   
Érdekesség, hogy a 2007-ben el-
hunyt Forrai Sándor tanár, rovás-
írás-kutató „Az írás bölcsője és a
magyar rovásírás” című könyvét
éppen a Gödöllői Petőfi Sándor
Művelődési Központ adta ki húsz
esztendeje. 
A „rovásírás atyja“ 1913-ban szü-
letett Munkácson. Hatalmas gyűj-
tőmunkával a hetvenes években

létrehozott egy 125 képből és magya-
rázó táblából álló rovásírás vándor-
kiállítást, melyet napjainkban felújí-

tottak és melyből most Gödöllőn rész-
leteket láthattak a megjelentek.

Kép és szöveg: st

Műhelytanácskozás 

Rovásírás konferencia 
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Szenvedélybetegek találkozója
„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van.” – Pál apostol rómaiakhoz írt levelének fenti mondata a vezérlője annak a találkozónak, melyet
október 11-én rendeznek a szenvedélybetegek gyógyulásáért a református templomban. Reggel 9 és 10 óra között lesz a gyülekező, majd köszöntés, gondo-
latébresztő elmélkedés, bizonyságtételek, csoportok bemutatkozásai követik egymást az esti záró áhítatig. A rendezők kérik, hogy a találkozón részt venni
szándékozók a következő telefonszámokon jelentkezzenek: 20/390-3799, 30/857-5786.

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

Tisztelt Szerkesztőség!
„A múlt heti újságban olvastam egy le-
velet, amiben helyi buszközlekedésről
írt egy olvasó. Az abban foglaltak nem
csak azért keserítettek el, mert szomorú,
hogy amikor az ember egy vagyont fizet
az utazásért egyre rosszabb szolgálta-
tást kap, hanem azért is, mert nem csak
a buszjáratokra jellemző, amit leírtak.
Én vonattal járok Pestre, majdnem
minden nap. 
Bérletet veszek, ami 24 ezer forintba ke-
rül egy hónapra. Nem szoktam csalni,
lógni, megveszem. Ezért az árért szep-
tember hónapban többek között a kö-
vetkezőt kaptam a MÁV-tól: Minden
héten előfordult, hogy a vonat, amire
felszálltam nem indult el műszaki hiba
miatt, vagy lerobbant a nyílt pályán
Isaszeg és Pécel között, illetve nem egy
alkalommal kimaradt. A tízperces késé-
seket már észre sem vesszük, azt az em-

ber szinte már hozzászámolja az indu-
láshoz, illetve a menetidőhöz. Szeptem-
ber első két hetében egyetlen vonat sem
indult pontosan, és egy sem tartotta be
a menetidőt azok közül, amivel utaz-
tam! Az ajtók sorra fel vannak címkéz-
ve, az egyiken az olvasható, hogy „Ne
blicceljen! Vegyen 30 napos bérletet!” ,
a másikor meg az, hogy „ Nem műkö-
dik.”. 
Mindennapos, hogy a kalauz a vonat
egyik végéből a másikba próbál kiabál-
ni, hogy melyik kocsinál ne próbálkoz-
zanak az utasok, mert egyik ajtó sem
nyílik. Őrjöngő utasok, ideges jegyvizs-
gálók és mozdonyvezetők jellemzik ma
a vasutat, s az ember már kérdezni sem
akar, amikor azt látja, hogy a szeren-
csétlen mozdonyvezető a nyílt pályán
próbálja kétségbeesetten működőké-
pessé tenni a mozdonyt, hogy legalább
a következő állomásig eljusson vele,
miközben mögötte már Gödöllőig ér a
vonatsor, és 40-50 percet, vagy még

többet késett. Mindez havi 24 ezer fo-
rintért!  
Tisztelettel: Bitó Judit

Tisztelt Szerkesztőség!
Szomorúan tapasztaltam az elmúlt na-
pokban, hogy új jelenség ütötte fel a fe-
jét a városban. A sörfesztivál napján
vettem észre először, és azóta sajnos
rendszeresen látom, hogy az aluljáró
félmeztelen hölgyeket ábrázoló plakát-
tal van kidekorálva. Emlékszem, hogy
régebben is voltak ilyen problémák,
azután ezek hosszú időre megszűntek.
A mostani, egy szórakozóhelyet hirdető
plakátok ráadásul számításaim szerint
duplán szabálysértő módon vannak el-
helyezve, a jogszabályok ugyanis nem
erre kijelölt helyen vannak, ráadásul a
jogszabályok tiltják, hogy ilyen jellegű
ábrázolásokat templom és iskolák 300
méteres körzetében  helyezzenek el. Ké-
rem, szerezzenek érvényt a jogszabály-
nak! (név és cím a szerkesztőségben)

Olvasóink írták

A városháza dísztermében tar-
tották tanácskozásukat a tér-
ség gyógytornászai a múlt hé-
ten pénteken. A tudományos
ülést a Magyar Gyógytorná-
szok Társasága Pest Megyei
Szervezete ez alkalommal a
Homeopátiás Baráti Körrel kö-
zösen szervezte, ezzel a terü-
lettel, a homeopátiával ismer-
kedhettek meg ugyanis a részt-
vevők.

Mint az a konferencián kiderült, a té-
ma nem volt ismeretlen az egészség-
ügyi dolgozók előtt. Itt azonban nem
csak a gyógyhatású készítményekről,

hanem azok hatásmechanizmusáról,
készítésükről, valamint a homeopátia
történetéről is hallhattak az érdeklő-
dők. 

A tanácskozás középpontjában ter-
mészetesen a mozgásszervi sérülések,
a reumatológiai megbetegedések ho-
meopátiás kezelése állt, de szó esett
gyermekek mozgás- és légzésterápiá-
jának homeopátiás támogatásáról is. 

Dr. Somogyvári Zsolt gyermekgyó-
gyász-neonatológus szakorvos, a ba-
ráti kör vezetője a szorosan a szakmá-
hoz kapcsolódó kérdések mellett ki-
tért a témával kapcsolatos általános
tudnivalókra is, amikkel az érdeklő-
dők a mindennapok során találkoz-

hatnak. Így többek között a homeopá-
tiás gyógyszerek szedésének módjá-
ra, azok tárolására, sőt készítésükre
is, mivel, mint mondta, sokan  szkep-
tikusak ezekkel a készítményekkel
kapcsolatban, mivel nem tudják,
ugyanolyan laboratóriumi körülmé-
nyek között készülnek, és ugyanolyan
szigorú engedélyezési eljárás után ke-
rülnek forgalomba, mint a hagyomá-
nyos gyógyszerek. Mint azt Somogy-
vári doktor elmondta, a témával né-
hány évvel ezelőtt kezdett el foglal-
kozni, mivel az újszülött gyógyászat-
ban tapasztalt eredményes gyógymó-
dok a koraszülötteknél nem mindig
vezetnek eredményre. Ezért folyama-
tosan keresni kell az új lehetőségeket.
Ezek közül egy a homeopátia, ami
nem is annyira tekinthető újnak,
hiszen több száz éves múltra tekint
vissza. bj

Már az ősszel megkezdődnek
az előkészületei a Születés He-
te 2009. évi rendezvényeinek.
A gödöllői programokat a helyi
civil szervezetek összefogásá-
val állítják össze. A szervezők
ezzel többek között azt kíván-
ják hangsúlyozni, hogy a ren-
dezvény az átlagembert, az át-
lag várandóst, az átlag kisgyer-
mekest, az átlag nőt akarja
megszólítani, informálni, tájé-
koztatni, kiszolgálni, művelni
és szórakoztatni.

„Nőből anyává, anyából nővé” ezt vá-
lasztották a következő rendezvény
jelmondatává, tekintettel arra, hogy
egyre inkább érezhető, és jelen van
mindennapjainkban társadalmunk
egyik fontos és sürgető kérdése a női
szerepek összeegyeztetése. Hogyan
legyünk gondoskodó anyák, szerető
és szerethető feleségek, ugyanakkor
kiváló munkaerők, lehetőleg magas

beosztásban. A 2009-es rendezvény
kiemelt témaként kezelnénk a karrier
és  gyermekvállalás  kérdéskörét,  az
anyai  és  női  szerepek  megélését,  a
tudatos, boldog  nővé és anyává válás
útjait.

A téma újszerű a Születés Hete tör-
ténetében, hiszen nemcsak a váran-
dós  nőket  célozza meg, hanem azo-
kat is, akik már újra dolgoznak  gyer-
mekük  születése  után,  azokat,  akik
még  csak  tervezik  a  gyermekválla-
lást,  és  azokat,  akiket  érdekel  a  női
lélek és a női/anyai  lét  nagy  kérdé-
sei. Valamint azokat is, akik sokadjá-
ra járják végig a nőből  anyává, anyá-
ból nővé  változás/érés  rögös  meta-
morfózisait,  és  talán  azokat  is,  akik
most  kicsi  lányaikat  szeretnék  el-
indítani  a  nővé,  majd  anyává  válás
hosszú  és  kanyargós  útján. 

A rendezvénysorozat nem csak a
helyi szervezeteknek, hanem a térség-
ben működőknek is lehetőséget te-
remt a közös munkára. -jj- 

Az első hónapok visszajelzései alap-
ján bebizonyosodott, időszerű volt
életre hívni egy olyan rendezvényt,
ahol a kismamák és az édesanyák a

velük leginkább kapcsolatban lévő
szakemberekkel közösen kereshetik
a megoldást az őket leginkább érintő
problémákra. 

A következő időszak előadásait
többek között a Civil Utca tapaszta-
latai alapján állították össze, az itt
felmerült témákból, javaslatokból
válogattak. 

A legközelebbi találkozón október
15-én az őssejt felhasználásának le-
hetőségeiről és az egészséges újszü-
löttről, október 29-én pedig az elvá-
lasztás, hozzátáplálás kérdéséről
hallhatnak az érdeklődők, majd –
szokás szerint – kötetlen beszélge-
tésre kerül sor.  A másfél órásra ter-
vezett találkozókat minden hónap
páros szerdáján tartják 14 órától.   -jb- 

1. Hol született és hol halt meg  Er-
zsébet királyné?
Helyes válasz: München – Genf
2. Hogyan emlékeztek meg Gödöl-
lőn a királyné névnapjáról?
Szerenádot adtak, mécsest gyújtottak.
3. Miért Rudolf trónörökös éve 2008?
150 évvel ezelőtt született.
4. Mi volt a keresztneve a gödöllői
királykisasszonynak?
Mária Valéria.
5. Utazhatott-e a gödöllői HÉV-en
Ferenc József?
Igen.

Az október 3-án megtartott sorsoláson a
következő személyeknek kedvezett a
szerencse.
A gödöllői Erzsébet királyné Szállodá-
ban kétszemélyes vacsorát fogyaszthat
el: Ember Eszter (Gödöllő).  Erzsébet
királynét ábrázoló képet küldenek dr.
Király Pálnak (Budapest).
Rudolf trónörökösről szóló könyvet kap
Zsigmonokovics Zita (Gödöllő). A
Nosztalgiafotó felajánlásával jelmezes
fotózáson vehet részt a királyi kastély-
ban: Molnár Árpád (Miskolc), Ba-
loghné Szentirmay Judit (Budapest),

Burmeister Miklósné (Budapest), Kiss
Mónika (Gödöllő), Kovács József
(Gödöllő), Horváth Krisztina (Buda-
pest), Tungli Ágnes (Budapest), Szá-
razné Kovács Terézia (Budapest), Re-

pics Lajosné (Budapest), Ványi Móni-
ka (Zsámbok). Az ingyenes jelmezes
fotózásra érvényes jegyet postázzuk.
Ibolyaszappant küld a helyes megfejté-
sért az Erzsébet királyné Szálloda Kor-
dásné Szász Melindának. (Hajdúszo-
boszló).

Születés Hete Fesztivál 2009

„Nőből anyává, anyából nővé”
Egy újból felfedezett gyógymód

Gyógytornász konferencia 

Nem csak szakmai kérdésekről esett szó

A Kismama klub sikere
Ismét várják a kismamákat a gödöllői védőnők a II. számú ren-
delő nagyteremében a Kismama klub rendezvényein. A helyi
védőnők kezdeményezésére létrejött programsorozaton nem
csak tapasztalatcserére van lehetőség, hanem arra is, hogy ak-
tuális, és a kismamákat érintő kérdésekről szakemberek segít-
ségével kapják meg a legszükségesebb információkat.

Az Erzsébet királyné halálának 110. évfordulója alkalmából ren-
dezett kultuszkiállítást csaknem ezren nézték meg Gödöllőn, az
Erzsébet királyné Szállodában. A Sisi Baráti Kör tagjainak ma-
gántulajdonában lévő relikviák sora időközben újabb alkotással
gazdagodott. Kirchmayer Károly Erzsébet királynét tükör előtt
ábrázoló bronzszobrát egy gödöllői vállalkozó kölcsönözte a be-
mutatóra. Mások érdekes információval bővítették a magyarok
szeretett királynéjának gödöllői tartózkodásával kapcsolatos ed-
digi ismereteket. A látogatók kérdőívet is kitölthettek. A helyes
megfejtők között értékes ajándékokat sorsoltak ki. 

Erzsébet kiállítás és ajándéksorsolás

Szerencsés nyertesek
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A bölcs mondás a bölcsesség-
hez vezet: a tanulást segíti.
Megfogadva képessé tesz arra,
hogy ki-ki szakszerűen járjon
el az élet dolgaiban, hogy a
helyzethez illő döntéseket hoz-
zon, hogy józanul ítélje meg
embertársait. Gyakorolva a
bölcsességben fogant tanácso-
kat maga is bölccsé lesz, aki
pedig vele elveti azokat, balga,
s az is marad egész életére. 

Jim és Elizabeth George lelkész, hi-
toktató házaspár a fentieket figyelem-
be véve a Bibliában található bölcses-
ségi irodalomnak legátfogóbb gyűjte-
ményéből, a ma olvasható formájá-
ban hosszú évszázadok során létrejött
Példabeszédek könyvéből merít, hogy

kisfiúknak, kislányoknak, de
felnőtteknek is a helyes élet-
vezetéshez szükséges intel-
meket nyújthasson át. 

Most megjelent Isten böl-
csessége kisfiúknak című
könyvük alcíme szerint:
Szórakoztató jellemformálás
a Biblia alapján. Csengő-
bongó rímekkel ékesített kis versek-
ben fogalmazzák meg, valójában ho-
gyan alkalmazható egy kisgyermek
életében a vers alatt olvasható bibliai
idézet.

Kedves képek teszik teljessé a
könyvet, jeleneteket ábrázolnak a
boldog, mert jó magaviseletű kisfiú
életéből. A képekről sohasem hiány-
zik a leghűbb társ, a kutya, de gyak-
ran jelen van egy szép zöld béka is,

mintegy kifejezve azt az elvet, hogy
az egész természetet szeretni kell, le-
hetőségeink szerint minden teremtett
lényről gondoskodjunk, engedjük kö-
zel magunkhoz őket.

A kisfiú, ki Istené… áll minden
versnél, az újabb és újabb javasolt tu-
lajdonság fölött: segítőkész, jószívű,
barátságos…
(Jim és Elizabeth George: Isten böl-
csessége kisfiúknak) - nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Életre nevelés

AJÁNDÉKKÖNYV AZ ISKOLÁSOKNAK!

Aki 1000 forint felett kötelező olvasmányt vásárol, kap mellé egy „Magyar helyesírás röviden” című könyvet. 
Az akció szeptemberben és októberben tart. 

Mundruczó Kornéllal 1997-ben
találkoztam először, amikor la-
punk akkori szerkesztője szólt,
hogy a debreceni színháznak a
művelődési központban meg-
tartandó vendégjátékán egy
gödöllői srác, immár pályakez-
dő fiatal színész játssza a fő-
szerepet, készíthetnék vele
egy beszélgetést. Persze,
örömmel, s az történt, ami tör-
ténhetett: egy szerényen mo-
solygó, az interjút adó szerep-
ben szinte félszeg fiatalember
többek közt azt mondta, hogy
itt, Gödöllőn nagyobb izgalom
számára színre lépni, mint bár-
hol másutt, hiszen itt sokan is-
merik, itt született, itt töltötte a
gyerekkorát, a Török Ignác
Gimnáziumban érettségizett…

Aztán nemsokára, olyan két év múlva
ugyanennek a fiatalembernek egy
filmjét mutatták be, nem, nem játszott
benne, ő rendezte, s a különös Nin-
csen nekem vágyam semmi címet vi-
selte.

Már ezzel a filmmel is díjat – díja-
kat – nyert, s aztán sorra jött a többi,
kisfilmek, nagyfilmek, és talán egyik
sem kerülte el, hogy itthon vagy kül-
földön – itthon és külföldön – díjazott
legyen. 

A legutóbbi film, a Delta nyerte el
az idei, a 39. Magyar Filmszemle
Arany Orsó fődíját, majd a világ leg-
rangosabb filmfesztiválján, Cannes-
ban a Filmkritikusok Nemzetközi
Szövetsége ítélte a díját éppen ennek
az alkotásnak. A hazai folytatás sem
maradt el: augusztus 20-a ünnepén a
Magyar köztársasági érdemrend kö-
zépkeresztjével tüntették ki a nem-
zetközi elismerést kivívott rendezőt. 

De az élet, a munka megy tovább.
Most két esemény között beszélge-
tünk Mundruczó Kornéllal: szeptem-
ber 26-án a Nemzeti Színházban tar-
tották Vlagyimir Szorokin A jég című
színdarabjából általa rendezett elő-
adás bemutatóját, s három nappal ké-
sőbb máris színházi fesztiválra utazik
Nyitrára, a Frankenstein-terv című
korábbi színházi rendezésének ottani
bemutatójára.

– A Frankenstein-tervvel meg-
nyerte az idei POSZT, vagyis Pécsi
Országos Színházi Találkozó fődí-
ját. Milyen érzés, mikor valakire
csak úgy hullanak a díjak? 

– Nem állandó díjeső a pályám. A
Frankenstein-terv a hatodik színházi
rendezésem, s eddig még csak meg se

hívtak egyet sem a pécsi találko-
zóra. Most így alakult. Nem ér
célba és nem is érik be minden,
de az nem baj. Az ember dolgoz-
ni jobban szeret, mint plaketteket

gyűjteni.
– Mondta régebben, hogy a gim-

náziumban színjátszás is folyt, az
fordította érdeklődését a színmű-
vészet felé…

– Csináltunk egy előadást… Raj-
zoltam, festettem Debreczeni Zsófi-
nak a szakkörében. Láttam, hogy kép-
zőművésznek nem lennék elég jó. A
gimnáziumi színjátszás időben jött a
számomra, felnyitotta a szememet,
hogy vannak más műfajok is, mint a

képzőművészet. Egyetemre nem vet-
tek fel, viszont az Arany János Szín-
ház stúdiójába igen. Ott töltöttem egy
évet, aztán pedig már felvettek a szín-
művészeti főiskolára. Zsámbéki Gá-
bor osztályába jártam. Az osztálytár-
saim közül többen mára neves színé-
szek. 

– Ön is volt a Katona József Szín-
ház tagja…

– Nem, én ott csak gyakorlatos vol-
tam. Nem szerződtem le sehová. Már
abban az évben, mikor színészként
végeztem, filmrendező szakra jártam
a főiskolán. Kiderült, hogy nagyobb
boldogság nekem rendezni, mint ját-
szani. A távolból nagyon vonzott a
rendezés, de míg el nem kezdtem,
nem tudtam, miért is ennyire izgal-
mas dolog. 

– Kik a kedvenc filmrendezői? 
– Egymástól gyökeresen különböző

rendezőket említhetek. Fellini. Berg-
man. Fassbinder. Az egész életművük.
De például Fellininél mégis leginkább
a klasszikus formákat mutató filmjei.
Az Országúton. A Cabiria éjszakái.

Olyanok, mint a Mona Lisa. Tökéle-
tesek. Mindig reményt adnak az em-
bernek.

– Mikor végezte el a filmrendező
szakot?

– Ki kell számolni… 2003-ban.
Még a második nagyfilmemet, a Szép
napokat is főiskolásként forgattam.

– Hogy jön létre ma egy film?
Még az én időmben, a fiatalkorom-
ban a filmrendezők beléptek a film-
gyárba, s annyi pénzt kaptak a film-
jeikre, amennyi csak kellett nekik. 

– Mikor elkezdtem a pályámat, már
régen nem volt filmgyár. Most pénzt 
szerezni egy filmre, külön szakma, kü-
lön foglalkozás. Szerencsére kiváló pro-

ducerem van Petrányi
Viktória személyében. 
– De gondolom, nem
úgy producer, hogy ne-
ki van pénze…
– Nem, nem, nem.
Olyan, hogy magán-
pénzből finanszíroznak
egy filmet, csak Ameri-
kában létezik. Európá-
ban nem. Itt különböző
helyekről kell össze-
szedni a pénzt. Akár kü-
lönböző országokból. A
Deltának részben Né-
metországból fedezték a
költségeit. 
– A Deltáról a külön-
böző ismertetésekben
azt olvastam, hogy test-
vérszerelemről szól. De
nekem nem annyira a
szerelem, hanem in-
kább a szeretet jelent
meg a filmvásznon.

– Nem a deviancia, tehát a testvé-
rek közötti szerelem volt a lényeg, ha-
nem a sorstragédia. Két idegen ember
találkozott. Az anyjuk úgy mutatta be
egymásnak a két felnőtt gyerekét: ő a
húgod… ő a bátyád. Először pillan-
tották meg egymást. 

Azzal, hogy sután összeölelkeztek,
sorsszerűen megindult köztük valami.
Meglátták, felismerték, hogy mind a
ketten különböznek az őket körülve-
vő környezettől. Nem tehettek mást,
mint hogy egymásba kapaszkodtak,
egymást fogadták el egyetlen lehet-
ségesként a maguk számára. 

A környezetük persze nem tagadta
meg önmagát, a tolerancia hiánya
vagy rideg elutasításban  vagy brutali-
tásban valósult meg. Azt mutathatja be
ez a film: a normalitás viszonylagos,
minden vadhajtás kirekesztésre ítél-
tetett. Ha a néző eljut odáig, hogy ön-
magát is belehelyezze az előtte zajló
történetbe, felteszi magának a kér-
dést: ő hogyan állna hozzá mindah-
hoz, amit lát? 

N. A.

DELTA DÍSZBEMUTATÓ 
A gödöllői Városi Moziban ok-
tóber 13-án 19 órakor közön-
ségtalálkozóval egybekötve
mutatják be Mundruczó Kor-
nél Delta című nagy sikerű
filmjét, ami Cannes-ban meg-
kapta a Filmkritikusok Nem-
zetközi Szövetsége díját, vala-
mint az  idei, a 39. Magyar
Filmszemle Arany Orsó fő-díját.

AZ EST VENDÉGE: MUNDRUCZÓ KORNÉL RENDEZŐ 

Jegyek a Városi Mozi pénztárában korlátozott számban kaphatók. 

Mundruczó Kornél: Delta

Sorsszerűen

Az Erzsébet királyné szálloda díszter-
mében mutatták be a ZeneKÉPzelet
című Cd-t, ami az ismert zongora-
művész házaspár, Várnagy Andrea és
Farkas Zsolt második albuma. A négy-
kezes zongoradarabok között Pécsi Il-

dikó előadásában a magyar
irodalom gyöngyszemei
hangzottak fel, amiket a
zenei részletekkel együtt a
Kossuth-díjas színművész

válogatott össze, aki egyben az album
szerkesztő-rendezője is. 

A Zene világnapján megtartott be-
mutatóra zsúfolásig megtelt a szállo-
da dísztereme, a rendezvény egyaránt
vonzónak bizonyult valamennyi kor-

osztály számára. Pécsi Ildikó
szándéka az volt, hogy egy olyan
összeállítást készítsen, ami az
egész családnak szól. Talán ezt is
szimbolizálja, hogy az albumon
a legifjabb korosztály is helyet
kapott, Várnagy Andrea és Far-
kas Zsolt kislányai, és Pécsi Il-
dikó unokája is megszólaltatott
egy-egy verset.  A klasszikus ze-
neművek mellé pedig olyan iro-
dalmi alkotások kerültek, ame-
lyekben a gyermeki gondolatok
és a mély érzelmek mellett a hu-
mornak is jelentős szerep jut.

Kép és szöveg: kj 

Irodalmi és zenei csemegék

ZeneKÉPzelet 

Nem mindennapi zenei él-
ményben lehet részük azok-
nak, akik október 10-én este el-
látogatnak a Petőfi Sándor Mű-
velődési Központba. 

Az Őszi hangversenybérlet soron kö-
vetkező előadásán a Gödöllői Városi
Vegyeskar, az Arpeggio Gitárzenekar
és a Talamba Ütőegyüttes világkörüli
útra invitálja az érdeklődőket.
A műsor nem véletlenül kapta a „Vi-
lág hangjai” címet. Az est első részé-

ben Ariel Ramírez Creol miséjét szó-
laltatják meg a Talamba átdolgozásá-
ban, a második részben pedig afrikai,
brazil, dalmát, indián, macedón, ma-
gyar és spanyol és dallamok szólal-
nak meg, erre az alkalomra készült át-
dolgozásban. 
Már az előadás színpadra állítása is
komoly kihívás elé állította a szerve-
zőket, hiszen több mint hetvenen főt
és a két együttes hang-szereit kell el-
helyezni a színpadon.

-jk-

Őszi hangversenybérlet 

Világkörüli utazás
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Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tisztelettel meghívja Önt a

Gödöllői Iparművészeti Műhely 10 éves jubileumára rendezett

ÜZENET
című kortárs képző- és iparművészeti kiállítás záró eseményére

2008 OKTÓBER 18-ÁN (SZOMBATON) 17 ÓRÁRA 

a GIM-Ház kiállítótermébe 

Köszöntőt mond: Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere
és Katona Szabó Erzsébet, a Közalapítvány és a GIM elnöke

A kiállítás katalógusát bemutatja:
Dr. Keserü Katalin, művészettörténész

Átadásra kerül a kiállító művészek díja és a közönségdíj
GIM-Ház (Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóháza) 

2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17
telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI
VÁROSI MÚZEUM

IRODALMI TÚRA 
GÖDÖLLŐN

Léda-villa, Brüll Adél 
(1872-1934) háza 

Batsányi u. és Hajnóczy u. 
sarka

Ambrus Zoltán 
(1861-1932) nyaralója

Lovarda u. 6.

Sík Sándor 
(1889-1963) háza

Isaszegi út 42.

Németh László 
(1901-1975) háza

Podmaniczky u. 1/A.

Ferdinandy György 
(1935-) háza

Podmaniczky u. 45.

Ottlik Géza 
(1912-1990) háza
Köztársaság út 63.

Túravezető: G. Merva Mária
irodalomtörténész

A túra időtartama: másfél
óra. Ára: 800 Ft/fő

Időpont: hétfő, kedd,
csütörtök, péntek 8 és 16

óra között
Előzetes bejelentkezéssel,

minimum 10 fő esetén

Gödöllői Városi Múzeum,
2100 Gödöllő

Szabadság tér 5. 
Tel. 28-421-999

e-mail: 
godolloi.muzeum@vnet.hu

A túra csak autóval vagy
autóbusszal érkezőknek 

ajánlott a nagy távolságok 
miatt

2008. október 18.: A Gödöllői Ki-
rályi Kastély színes programokkal
várja látogatóit a Múzeumok Őszi
Fesztiválja keretében megrendezett
egész napos, vadászati témájú ren-
dezvényén.
Szombaton 10 órától 17 óráig fo-
lyamatosan zajló programok: A
Magyar Vadászíjász Egyesület tró-
feáinak kiállítása, Gyermekelőadá-
sok, Néptánc bemutató, Filmvetí-
tés: Tizenkét hónap az erdőn, Kéz-
művesek, iparművészek vadászati 

témájú vására, Íjáztatás, Vadászgö-
rény simogató, Múzeumi „vadá-
szat”, játékos vetélkedő, Parktúra,
Hintózási lehetőség a Kastélypark-
ban, Kürtőskalács, kenyérlángos.
A napközbeni szabadtéri programok
ingyenesen látogathatók.
A Kastélymúzeum, a Királydombi
Pavilon, a XX. századi kiállítás és a
parktúra belépőjegy köteles.
Tel: 410-124, 420-588, Fax:422-077
E-mail: informacio@kiralyikastely.hu
Honlap: www.kiralyikastely.hu

Múzeumok Őszi Fesztiválja a 
Gödöllői Királyi Kastélyban
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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!

Szőlőművelés Gödöllőn (1.)
Magyarország Európa bortermelő övezetének északkeleti
csücskében helyezkedik el. Hazánk a XIX. század végén,
Európa egyik legnagyobb bortermelő országa volt. A ter-
melés mellett a fogyasztás is jelentős volt, bár soha nem
érte el a franciaországi vagy olaszországi mennyiséget,
de ezek mellett a magyarságot itthon és külföldön egy-
aránt a hagyományosan borivó nemzetek sorában tartot-
ták számon. A történelmi Magyarország területének na-
gyobbik része mindenkor kedvező feltételeket kínált a
szőlőtermesztéshez, jóformán az egész ország területén
megteremhetett a szőlő. A borvidékek elhelyezkedése
nagy mértékben klimatikus okokra vezethető vissza. A
középkor folyamán a szőlőkultúra valóban meg is hono-

sodott szinte mindenütt. A művelés hazánkban a minden-
napi életben és a gazdaságban egyaránt fontos szerepet
játszott. A bor a középkortól Magyarország egyik legke-
lendőbb árucikke volt. Fellendítette a városi fejlődést, jö-
vedelemhez juttatta a jobbágygazdaságokat és termény-
adót biztosított a földesurak számára. Ezek mellett a sző-
lő és a bor szervesen beépült a táplálkozás rendszerébe is,
kisebb mértékben gyümölcsként, nagyobb mértékben
italként fogyasztották.
Gödöllőn is a földművelés egyik legfontosabb ága a sző-
lőtermesztés volt, mely a török utáni években fokozato-
san fejlődött, és a XVIII. századtól jelentős szerepet ját-
szott a település gazdasági életében. A szőlőművelés
helyszínei a XIX. század derekáig határozottan elkülö-
nültek, az egy-egy település határában található egyéb
művelés alatt álló területektől. A szőlők a számukra leg-
alkalmasabbnak tartott határrészeken, egy vagy több
összefüggő tömböt képeztek, melyeket a magyar nyelv-
terület túlnyomó részén hegynek neveztek. Gödöllőnek
négy olyan területe volt, ahol szőlőt termeszetek. Ezek
az Ó-besnyői, az Antalhegyi, a Fenyvesi zsellér és az
Öreghegyi szőlők voltak. A területek szinte összefüggő
egységet alkottak. A szőlőbirtokok a máriabesnyői zár-
dától kezdődően kisebb nagyobb megszakítással a sza-
dai határig tartottak. Az Öreghegy volt Gödöllő legré-
gebbi szőlőterülete, itt 226 kisebb nagyobb úrbéri szőlő-
birtok volt. Ehhez a szőlőterülethez tartozott az Öreg-
hegy, a Boncsok, a Pazsak és a Présházdűlő. A szőlőföl-
dek hosszú, vékony parcellákra voltak osztva, melyek
többségén volt valamiféle épület is. Ez alól a Fenyvesi
zsellérszőlők jelentettek kivételt, melyekre semmilyen
gazdasági épületet nem emeltek. A szőlőterületek három-
félék voltak a faluban: a telekhez tartozók, a telekhez
nem tartozók, de a jobbágy tulajdonát képzők és az újon-
nan beültetett, előre meghatározott évig szolgálat alól
mentes szőlők. Ezek mellett voltak az uradalmi szőlőbir-
tokok. A parasztok kezelésében lévő szőlőterületek körül-
belül a tízszeresét tették ki az uradalmi szőlőknek. A régi
szőlőhegyeken a parcellák általában szabálytalan alakúak
voltak. A XVIII. századtól kezdődően egyre általánosabb
lett, hogy a szőlőtelepítésre kijelölt területet nagyobb
egységekre, dűlőkre tagolták, majd ezeket tovább bontva
kisebb egységekben osztották ki a művelésre vállalkozó
személyek közt. A XIX. század elejétől kezdődően már

földmérőket bíztak meg a telkek kijelölésére. A jobbá-
gyok a szőlőtermelés fejében kötelesek voltak hegyvá-
mot fizetni a földesuruknak. 1726-ban az újonnan beülte-
tett szőlő után a jobbágyok kedvezményt kaptak a hegy-
vámot illetően, tehát, aki új területet ültetett be szőlővel,
az 1-5 évig terjedő haladékot kapott a vám befizetésére.
1725-ben 12 akó bora termett a községnek. 1726 és 1737
között 349 akó bort termeltek a faluban, ebből 1730-ban
23-at. A következő években ugrásszerű fejlődés indult
meg: 1741-ben 440, 1743-ban 740, 1757-ben 782 akó bor
került a hordókba. 1760 és 1771 között pedig 1886 akó
bort termeltek a helyi gazdák. Volt olyan jobbágy, aki 30
akó bort termelt 10 év alatt, de volt olyan is, egy Tóth
György nevű, aki 1741-ben az összesen termelt 440 akó-
ból egymaga 30-at állított elő. A jobbágyok leginkább vö-
rösbort termeltek. Minősége nem lehetett valami jó,
hiszen inkább a mennyiséget helyezték előtérbe, de így is
szép jövedelmet jelentett a falu lakói számára.
A szőlőhegyekhez és -kertekhez bizonyos építmények is
hozzátartoztak. A kisparcellás paraszti borvidékeken a
szőlőparcellák többségéhez hozzátartoztak a különböző,
bor készítésére és tárolására szolgáló épületek. Szinte
minden borvidékünkön találhatók egyszerű, nádból kor-
colt vagy venyigekévékből összeállított, felmenő fal nél-
küli, téglalap vagy kör alaprajzú kunyhók. Ha munka
közben kimelegedtek, ide tették a feleslegessé vált ruha-
darabokat, délben itt ettek és pihentek, s ha vihar jött, ide
húzódtak be. A távolabb lakó birtokosok, akik a szőlő-
munkák idején huzamosan a hegyen tartózkodtak, több-
nyire állandó épületeket emeltek szőlejükben. Ezek az
egyosztatú, üres fedélszékű, tűzhely nélküli formáktól a
szoba-konyhás, tűzhelyes, kocsiszínnel, lóállással ellátott
lakóházformákig számtalan változatban előfordultak a
szőlőhegyeken.
A szőlőhegyeken mindig szükség volt olyan fizetett al-
kalmazottakra, akik egész éven át őrizték a szőlőket s a
szőlőterületen található objektumokat. Az éves szolgálat-
ra felfogadott, fizetett alkalmazottakat csősznek hívták.
Számuk a szőlőhegy kiterjedésétől függően változó volt.
Ők ellenőrizték a gyepűk, árkok, kapuk, utak épségét és
azt, hogy nem hatolt-e be kóborló állat vagy tolvaj a sző-

lőhegy területére. Többnyire a szőlőhegyen felépített
csőszházban laktak. Gödöllőn az Ó-besnyői és az Antal-
hegyi szőlőben is állt csőszház. 
A szőlőtermesztés nem csak a paraszti gazdálkodásnak
képezte fontos részét, hanem az uradalom földművelésé-
ben is jelentős szerepet játszott. I. Grassalkovich Antal
egyetlen olyan növényt termesztett az uradalmában, ahol
nem alkalmazta a jobbágyok által kötelező szolgáltatást,
a robotot, ez pedig a szőlő volt. A robotban végzett mun-
ka nem mindig volt megfelelő minőségű, így a szőlőmű-
velés nem fért össze a robot természetével, ahol jó minő-
ségű munkára volt szükség a jó terméshozamhoz. Éppen
ezért a gróf szerződést kötött a birtokában lévő települé-
sekkel, pénzért megváltatta velük a szőlőbeli robotolást,
a kapott összeget szőlőmunkások foglalkoztatására fordí-
totta. Grassalkovich Antal tisztában volt azzal, hogy a
pénzes munkástól jobb és gyorsabb munkát lehetett re-
mélni. Tehát a munkák legnagyobb részét napszámosok-
kal, fizetségért végeztette. I. Grassalkovich Antal csak a
legdurvább műveleteket, mint például a karóvágást, ka-
rózást és azok kihúzását bízta a jobbágyaira. II. Antal
már csökkentette a szőlőre fordított összegeket, mely az
1790-es években szinte eltűnt. Ezután, a többi növény-
hez hasonlóan, a szőlőt is robotban műveltették a jobbá-
gyokkal, melynek meg is lett az eredménye. A tőkék el-
vénültek, kivesztek. Emiatt egy részüket el kellett adni.
A megmaradt szőlőterületen a kényes munkák végzésé-
nél vissza kellett térni a napszámosok alkalmazására. A
munkák közül a trágyahordás a béresek, a döntés a vin-
cellér feladta maradt, de a metszést, az első kötözést és a
szüret egy részét napszámosokra bízták.

(folytatjuk)

GÖDÖLLŐ ANNO

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Az 1956-os forradalom és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója
alkalmából városi ünnepséget rendezünk

2008. október 23-án, csütörtökön 15 órakor

a Szent István Egyetem Tanárképző Intézetének parkjában.

Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait,
az Ön által képviselt intézményt, szervezetet,

minden kedves munkatársát, tagjait, Gödöllő város lakóit.

Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni

legkésőbb október 21-ig

a Petőfi Sándor Művelődési Központ titkárságán a 28/514-130-as telefon
Tábikné Surman Szilvia munkatársunknál hétköznap 9-16 óráig.

Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületei segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 14.30 óráig a helyszínre
juttatni, hogy a koszorúzás rendjének összeállításáért felelős munkatársaink

zavartalanul és időben elvégezhessék feladataikat.

Megértésüket köszönjük.

A hagyományainknak megfele-
lően az október 6-ai nemzeti
gyásznapon Török Ignác szob-
ránál tisztelegtünk az aradi
vértanúk emléke előtt.

Az 1848/49-es sza-
badságharc emléké-
ből örök időkre erőt
meríthetünk: nemze-
tünk akkori helytállá-
sa joggal erősítheti
önbecsülésünket. A
küzdelemben ugyan
alulmaradtunk, de
másképp látjuk ezt a
vereséget, ha végig-
gondoljuk: a kor két
n a g y h a t a l m á n a k
együttes erejére volt szükség ahhoz,
hogy az alig egy év során, a harcok
közben folyamatosan szervezett hon-
védsereget legyőzzék.

A győztesek példátlan kegyetlen-
séggel torolták meg a magyar törek-
véseket. A Habsburg-birodalom bosz-
szújának áldozatul esett vértanúkra
azóta minden október hatodikán meg-
emlékezünk. 1849-ben ezen a napon

végeztek ki Aradon tizenhárom hon-
védtábornokot, köztük a gödöllői szü-
letésű Török Ignácot, és e napon ol-
tották ki Batthyány Lajos, az első ma-
gyar miniszterelnök életét Pesten.

A Török Ignác Gimnázium tanulói
által megtartott városi rendezvény vé-
gén megkoszorúzták a tábornok mell-
szobrát, melynél lerótták tiszteletüket
Gödöllő oktatási és közintézményei,
a helyi civil és politikai szervezetek
képviselői, valamint az aradi vérta-
núk között kivégzett Knézich Károly
és Dessewffy Arisztid kései leszárma-
zottai.

Október 6.: A nemzeti gyásznap

Emlékezés a hősökre



Október 4. az állatok világnap-
ja. A mozgalom 1931-ben
Olaszországban született meg,
és eredetileg a vadon élő álla-
tokra hívta fel a figyelmet,
azonban ma már sokkal in-
kább a velünk élő kedvencek
szerepe dominál az ünnepen.

A világnapok sorában számtalan, az
állatokkal kapcsolatos ünnep alakult
ki. Felmérve a „konkurenciaharcot”
mindegyik keresi saját arculatát, mely-
lyel újat és különlegeset nyújthatnak.
Október 4-e, Assisi Szent Ferenc ha-
lálának évfordulója. A rendalapító
Szent Ferenc az állatok védőszentje,
aki a legenda szerint nemcsak értette
az állatok nyelvét, hanem beszélgetett
is velük. A szervezők a leggyakrab-
ban október első vasárnapjára szerve-
zik a programokat, hogy még több
emberhez eljusson az üzenetük.

Az állatok világnapjának alapelve,
hogy az állatok boldogabbá teszik
életünket, segítőtársként és barátként
gazdagítják mindennapjainkat. Az
ünnep célja, hogy az ember és állat
közötti barátságot erősítse, valamint
felhívja a figyelmet az együttélés fon-
tosságára. 

Világszerte programokkal viszik
közelebb az elgondolást a gyakorlat-
hoz: kisállat-örökbefogadást, állat-
kerti programokat, fesztiválokat, nyílt
napokat és más hasonló akciókat
szerveznek. Hazánkban idén is meg-
tartották az Állatok menetét az And-
rássy úton, amit a Noé Állatotthon
Alapítvány szervezett és amihez több
ismert ember is csatlakozott.

Szintén az állatok világnapja kere-
tében rendezték meg Budapesten Eu-
rópa legnagyobb kutyás show-ját az
Európa Kutyakiállítást, ami mellett
macska, madár és kisállat kiállítást is
rendeztek. Így aki kilátogatott a hét-
végén a Hungexpo területére szinte
valamennyi hobbiállattal találkozha-
tott. 

Az ember a környezetében találha-
tó háziasított és vadállatállományt a
mindennapi élet során, széles körben
használja. A körülöttünk élő állatokat
tesszük ételként az asztalra, belőlük
készülnek ipari módon termékek. Né-
mely ember prémjükkel védi hideg-

ben a testét, sokan az erdőkben hobbi-
ból lövik őket, de vannak, akik állatu-
kat családtagként tartják. Annyira
hozzájuk szoktunk, hogy egyre keve-
sebb szó esik az állati élet tisztele-
téről, pedig az állatok felhasználásá-
nak az ember sokat köszönhet.

Hagyományosnak mondható, hogy
október 4-e, az Állatok Világnapja az-
zal telik el, hogy az állatvédők az em-
ber által tartott gazdasági és kedvte-
lési állatok tenyésztését, tartását, a
velük való bánásmódot összegezik.

Sajnos hazánkban van még mit ten-
ni állatvédelem terén. Bár van elfoga-
dott állatvédelmi törvényünk, mégis
az annyit ér, amennyire betartják, be-
tartatják. Az elmúlt tíz évben még
senkit nem büntettek meg igazán ál-
latkínzásért, holott rendkívül súlyos
esetek is történtek, gondoljunk csak a
soproni kutyakínzó esetére. Az elmúlt
évek alatt sokat javult az ember és az
állat kapcsolata, de sokan még ma is
csak mint az ember kiszolgálójára te-
kintenek az állatokra.

Ma már az oktatásban egyre na-
gyobb figyelmet szentelnek az ember
az állat és a természet kapcsolatára.
Rájöttünk, hogy nem élhetünk vissza
a Föld adta kincsekkel, és nem zsák-
mányolhatjuk ki a természetet. Van
még mit tennünk és majd csak akkor
lehetünk igazán nyugodtak, amikor
már nem csak egy nap fog szólni az
állatok és a föld védelméről, hanem
az egész életünk. Hiszen mi is csak
egy részei vagyunk a földi életnek,
aminek sajnos mi, emberek vagyunk
jelenleg a legnagyobb pusztítói.

Egyik legismertebb gyógynö-
vényünk a csipkebogyó. A ró-
zsafélék (Rosaceae) családjá-
ba tartozik. Cserjés növény,
mely megtalálható erdőszéle-
ken, hegyvidékek lejtőin,
domboldalakon, legelőkön.

A bibliában a csipkebokor Mózes el-
hivatását jelképezi. A középkorban a
lángoló csipkebokrot Mária jelképé-
nek tekintették, aki érintetlenül lett
Isten anyja, ezért a barokk művészet-
ben az égő csipkebokor a szeplőtelen
fogantatás jelképe.

A növény gyógyászati célokra
használt termését szeptember kör-
nyékén gyűjtik. A csipkebogyó drog-
ja kétféle alakban kerül kereskede-
lembe, szárítva és szőreitől, magvai-
tól megtisztítva „csipkehúsként“. 

A csipkebogyó tartalmazza a leg-
több C-vitamint az összes vad és ker-
ti gyümölcs közül, sőt C-vitamin tar-
talma a citroménál tízszer, a narancs-
nál hússzor nagyobb.

A csipkebogyó az első őszi fagyok
idején érik be. A termés színe válto-
zó, de általában elmondható, hogy a
narancssárga színű még nem egészen
érett, míg a sötét mélyvörös már túl-
érett. Jóllehet a túlérett bogyó édes,
C-vitamin tartalmának nagy része
ekkorra elvész.

A gyepűrózsa bogyója a C-vitami-
non kívül számos olyan anyagot tar-
talmaz, amelyet az emberi szervezet

kiválóan tud hasz-
nosítani: pektin,
f l a v o n o i d o k ,
cukor, alma- és cit-
romsav, cser-
anyag, A vitamin. 

Már az ókori né-
pek is felismerték
gyógyító hatását,
főként a sorvadá-
sos betegségek el-
len. A C-vitamin
fokozza a szerve-
zet ellenálló-ké-
pességét, a flavo-
noidok gyulladás-
gátló és antibio-
tikus immunerősítő hatást fejtenek
ki, a pektinek pedig segítik az
emésztést. A bogyóból készített
gyógytea influenzás időszakban,
meghűléses megbetegedések idején
rendszeresen fogyasztandó. Ismere-
tes gyógyhatása vese- és hólyag-
bántalmakra, bélhurut és hörghurut
esetén. Emésztést javító hatása köz-
ismert, gyenge vizelethajtó tulaj-
donságú. A csipkebogyó készítmé-
nyek jól használhatók erősítő, üdítő
és élvezeti célokra is. Ízjavító hatá-
sa miatt gyógynövénykeverékek-
ben, gyümölcsteákban széles kör-
ben alkalmazzák. 

A csipkebogyó tápértéke akkor a
legmagasabb, ha leszedése után
azonnal felhasználjuk. S okrétű fel-
használását az is bizonyítja, hogy te-

át, szirupot, lekvárt is csinálnak be-
lőle, bár elkészítése igen munkás,
miután bogyóban lévő apró szőrök-
től csak szőrszitán való átnyomással
szabadulhatunk meg. 

Csipkebogyótea készítéséhez a
kocsánynál vágjuk le a termést, vág-
juk félbe, távolítsuk el a magokat és
a szőrös magbelet. Apró csipkebo-
gyó esetén ez eléggé fárasztó munka
lehet, ezért érdemes a legkisebbeket
gyümölcslekvárnak félretennünk.

Egyes népek még likőrt, bort és
pálinkát is készítenek belőle, a své-
dek pedig levesnek főzik meg. 

Tehát érdemes most ilyen szép
őszi napokon az erdőket járni és friss
csipkét szedni, amit majd a téli fa-
gyos napokon teaként otthon elfo-
gyaszthatunk.

Október 11-12.:

dr. Bölcskey
Molnár Antal
Tel.: 70/337-9785

Veresegyház, Erkel F. u. 3/E.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Állati dolgok

Az állatok világnapja

Gödöllői Szolgálat 92008. október 9. Élő–Világ

Nem csak kertészeknek...

Szedjünk csipkét!

HEROSZ

Vigyél haza!

1 éves keverék szuka

2 éves keverék szuka

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
20/534-4863, 28/432-487

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

2 éves keverék kan

2 éves keverék szuka

Az Európai Kutyakiállítás
hétvégi programján különle-
ges sikert aratott egy ír far-
kas, Erzsébet királyné ked-
venc kutyájának hasonmása.
Shadow felséges gazdájával
együtt tűrte, hogy a látoga-
tók lefotózzák. Erzsébet ki-
rálynét ezúttal Pál Zsófia
színésznő személyesítette
meg. A szép fekete öltöző-
ket, csipkés zsabóval, a koro-
názási díszruhát is újraál-
modó Czédly Mónika gödöl-
lői ruhatervező készítette el.
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A  királyné   kutyája
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Október 6-13-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243
Október 13-20-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. 
Tel.: 419-749.

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.

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.

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a építésügyet érintő országos
jogszabályok változása miatt Gödöllő Város 
Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i ülésén átfogóan 
módosította a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről 
szóló 16/2001. (V.2.) számú önkormányzati rendeletét. 

Az érdeklődők a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
rendeletet Gödöllő város hivatalos honlapján (www.godollo.hu), 
a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati, Jegyzői és Főépítészi 
Irodáján ügyfélfogadási időben megtekinthetik. 

Gödöllő, 2008. október 3. 

Dr. Nánási Éva
Címzetes Főjegyző 

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS „B típus

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HIRDETMÉNY

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÉRBE-
ADJA A GÖDÖLLŐ VÁROSI KÖNYVTÁR (DÓZSA
GYÖRGY ÚT 8.) ALATT LÉVŐ 22 DB PARKOLÓ-
HELYÉT.

A  BÉRLET IDŐTARTAMA:
féléves, vagy egy éves. 

2008. december 1-ét követően a fennmaradó parkolóhelyekre 
nézve lehetőség van egy hónapos bérbevételre is.

Az időtartam lejártával a bérlet meghosszabbítható.

A BÉRLETI DÍJ: 
féléves bérlet esetében bruttó 102.600 Ft/félév; éves bérlet esetében bruttó

194.400 Ft. A havi bérlet bruttó 18.000 Ft.
A bérleti díjat időszakonként előre kell fizetni.

A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELE: 
A szerződéskötést megelőzően 5000 Ft. kaució megfizetése és ennek iga-

zolása.

FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETŐ: 
Gödöllő Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Irodáján 
dr. Sára Magdolnától (2. emelet 227-es szoba, tel.: 529-147).
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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 

új étlapunkról!

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

Programelőzetes

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

várjuk vendégeinket. Sztárvendég: Koncz Gábor.

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

2008. november 22-én 19 órától műsorral egybekötött Erzsébet- és Katalin-bált
rendezünk. Belépő 9500 Ft/fő (svédasztalos fogyasztással).

December 31-én szilveszteri bálra várjuk Báltermünkbe meglepetés műsorral
(13.500 Ft/fő). Előjegyzés és asztalfoglalás a 28/816-819-es telefonszámon
Schuster Lászlónál.

A DOMONYVÖLGYI LÁZÁR LOVASPARK 
szakképzett, gyakorlattal rendelkező 

SZAKÁCSOT KERES. 
Érdeklődni lehet: a 06 30/683-1212-es 

telefonszámon vagy 
a lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu 

e-mail címre várják az önéletrajzokat.
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(folytatás az 1. oldalról)

A nézőközönség soraiból is záporoz-
tak a kérdések, akik többnyire a ma-
gyar sport helyzetére voltak kíváncsi-
ak, valamint a legtöbb kérdéssel a
magyar csapat legeredményesebb
sportolóját, Cseh Lászlót keresték.
Természetesen mi is megkérdeztük a
a megjelent sportolókat a pekingi
eredményükről, az élményekről, va-
lamint a közeli célkitűzéseikről. Cseh
László: „Összességében elégedett va-
gyok a három ezüstéremmel. Mindent
beleadtam és mindent sikerült végre-
hajtanom, amit elterveztem. Nagy él-
mény volt a pekingi olimpia és sze-
rintem sokkal jobb volt a szervezés,
mint a négy évvel ezelőtti athéni já-
tékokon. Most a pihenésé a főszerep,
míg a legközelebbi versenyem a jövő
évi világbajnokság lesz, ahol szeret-
ném túlteljesíteni az időeredményei-
met.„ Hornyák Ágnes: „Minden

sportoló álma, hogy a leg-
jobb legyen, de 2006-ban,
amikor még Vácott kézilab-
dáztam, gondolni sem mer-
tem arra, hogy két éven be-

lül magyar bajnok, kupagyőztes, Baj-
nokok Ligája elődöntős és olimpiai
negyedik helyezett leszek. Persze
négy éve, amikor először válogatott

kerettag lettem, az olimpiai részvételt
tűztem ki magamnak célul. Ez most
teljesült és remélem, hogy a londoni,
2012-es játékokon is ott lehetek majd
a magyar csapatban. Az idei terveim
között klubszinten a bajnoki cím és a

kupa megvédése, illetve a BL döntő a
cél, míg a válogatottban minél jobban
teljesíteni.” Boczkó Gábor: „Vegyes
élményeim vannak. Az egyéni ver-
seny jól sikerült, annak ellenére, hogy
egy tussal kaptam ki a bronzmeccsen,
csapatban viszont van egy kis hiány-
érzetem. A szervezés nagyon jó volt,
sokat segítettek és több eseményt is

láthattam élőben, pél-
dául kint voltam a fo-
cidöntőn, ami nagy él-
mény volt. Januárban
lesz az első világkupa,
majd júniusban Euró-
pa-bajnokság, azt kö-
vetően világbajnokság.
Szeretnék a verse-
nyekről a lehető leg-
e redményesebben ,
érmekkel hazatérni, a
világranglistán pedig
stabilizálni a helyemet

az 5. hely környékén.” 
Az estet Pintér Zoltán, a Lokál-

patrióta Klub elnöke zárta, majd kö-
vetkeztek az autogramm-osztások és
közös fotózás az olimpikonokkal.

Kép és szöveg: totty

Olimpiai élményest

Közönségsiker
Jól sikerült a GEAC vívói számára
a Gödöllőn megrendezett 23 év
alattiak nemzetközi versenye,
amely egyben kardválogató és
kadet tőrverseny is volt.  A TEVA-
Kupán Nagy Petra és Gémesi
Csanád ezüstérmet, míg Gáll
Csaba bronzérmet szerzett. 

Az október 5-én megrendezett verse-
nyen a nőknél 34-en léptek pástra. A 
viadalon a nemrég elhunyt Gerevich
György emlékére egy perces néma
csönddel adóztak a megjelentek. Gödöl-
lőről egyedül Nagy Petra indult a höl-
gyeknél, ugyanis Benkó Réka sérülés
miatt távolmaradt a megmérettetéstől. A
gödöllői vívőnő a vigaszágról jutott a
legjobb nyolc közé, miután Pető Réká-
tól vereséget szenvedett. A négyért
Minda Szilviát győzte le (15:10-re),
majd a döntőbe jutásért Luczáti Zsófiát
verte meg 15:13-ra. A döntőben ismét
találkozott Petővel, és ezúttal sem sike-
rült legyőznie a 18 éves vívónőnknek a
felnőtt válogatottat (edzője: Kurucz
Balázs). A férfiak mezőnyében 62-en
indultak, közöttük osztrákok és olaszok

is. A verseny erősségét jelzi, hogy öt 
korosztályos világbajnok is pástra lé-
pett, közülük hárman, a későbbi döntős
gödöllői kardvívóink voltak. A Gémesi
testvérpár, Csanád és Bence, valamint
Gáll Csaba is egyenes ágon jutott be a
legjobb nyolc közé. A négyért folyó
küzdelmekben Gémesi Bence egy tus-

sal kikapott Hamar Balázstól,
Csaba Noseda Tamást verte egy
könnyebb asszóban és Gémesi
Csanád is megverte a BSE-s
Puy Kristófot. A döntőbejutá-
sért Gémesi Csaba alulmaradt a
világbajnok csapattársával, Ili-
ász Nikolásszal szemben, a vég-
eredmény 13:15 lett. Csanád
azonban egy kiélezett és izgal-
mas asszóban felülkerekedett a

testvérét legyőző Hamar Balázson és
győzött 15:13 arányban. Az első helyért
sajnos Csanádnak elfogyott a lendülete
és az állóképessége, így kikapott Iliász-
tól, 15:8-ra. Csanád és Bence edzője:
Bokor Gergely, Gáll Csaba edzője: né-
hai Gerevich György. 

A díjakat a gödöllői TEVA gyógy-
szergyár műszaki vezérigazgatója, dr.
Schnitzer Ferenc adta át.

Kadet verseny – Jól tőrözött Var-
ga Zsuzsa  és Liszkai Tamás

Kadet nemzetközi tőrversenyt rendez-
tek Budapesten. A 103 fős női mezőny-
ből Varga Zsuzsa 16 között, a 164 fős
férfi mezőnyben pedig Liszkai Tamás a
32 között búcsúzott a versenytől.   Zsőzső

Győzelemmel kezdte meg bajno-
ki szereplését női röplabda csa-
patunk. Az NB I. Liga kiemelt cso-
portjában szereplő TEVA-GRC a
nyitó fordulóban, október 4-én a
Kaposvár csapatát győzte le 3–1
arányban hazai környezetben. A
juniorok, akik lényegesen fiata-
labbak a mezőnynél már nem
voltak ilyen sikeresek és 3-0-ra
maradtak alul.

A mérkőzés előtt búcsúztatták a nyolc
év gödöllői szolgálat után nyáron a
BSE-hez távozó Gudmann Csillát, va-
lamint köszöntötték a tétmérkőzésen
először pályára lépő kubai légióst, No-
ralvis Yenisley Aguilera Ferguson-t. A
találkozó első szettjét simán hozták Ba-
járiné Pesti Anikóék és ekkor úgy tűnt,

hogy könnyed gödöllői siker születik. A
Kaposvár viszont másképpen gondolta
és kihasználva a TEVA hibáit egyenlí-
teni tudott. A folytatásra sikerült rendez-
ni a sorokat a Hollósy László-Szalay
Attila edzőpárosnak, és egy izzadság-
szagú, valamint egy könnyedén meg-
nyert szettet követően hozta a kötelező-
nek mondható győzelmet városunk röp-

labda csapata. A folytatás papíron 
könnyűnek ígérkezik, ugyanis a mie-
ink először Békéscsabára látogatnak
október 10-én, majd 12-én hazai pá-
lyán fogadják a Miskolc együttesét.
Persze, csak akkor érvényesülhet a pa-
pírforma, ha a jobb erőkből álló gödöl-
lői lányok midvégig koncentráltan ját-
szanak az otthon mindenkire veszé-
lyes Békéscsaba, valamint a megfiata-
lodott miskolciak ellen.
Női NB I. Liga kiemelt csoport, 1.
játéknap
TEVA-Gödöllői RC – BITT Ka-
posvári NRC 3–1 (15, -19, 20, 11)

Juniorok: TEVA-Gödöllői RC – BITT
Kaposvári NRC 0–3 -ll-

Jól szerepelnek a különböző baj-
nokságokban induló asztaliteni-
szezőink. Az elmúlt hétvége mér-
lege: kettő győzelem, 3 döntetlen
és egy vereség.

Kedjük a vereséggel, amelyet a megyei
B-ben szereplő IV. csapat szenvedett el
Püspökhatvanban. Az NB II-es gödöllői
csapatok viszont remekül teljesítettek. A
nők Orosházán győztek 13–5-re, így a 4.
fordulót követően pontveszteség nélkül
vezetik a tabellát. A másodosztályban
újonc férfiak Tatabányán sziporkáztak
és nyertek 16–2-re. Ez a találkozó a
bentmaradás szempontjából igen fontos
volt csapatunknak. Az NB III-ban sze-
replő csapat Cegléden ért el értékes dön-
tetlent, amellyel együtt eddig már 5 pon-
tot szerzett és a középmezőnyben tanyá-
zik. Megyei csapataink dobogóra pá-

lyáznak így minden meccsre esélyesen
érkeznek, ezért számít negatív megle-
petésnek a hazai döntetlen a Megye B-
ben a Tárnok ellen, ahol párosban és
egyesben voltak indiszponált teljesít-
mények. 
Ezzel a döntetlennel csapatunk a má-
sodik helyre csúszott vissza. Vácra is 
esélyesként utaztunk, jó meccset ját-
szottak a mieink és talán közelebb álltak
a győzelemhez, ennek ellenére be kellett
érniük a gödöllőieknek egy döntetlen-
nel. Megye A-ban ez már a harmadik el-
hullajtott pontja a mieinknek, így ez
most a 6. helyhez elég. 

Utánpótlás – Megfelelő debü-
tálás

A Gödöllői SK asztalitenisz szak-
osztályának utánpótlás korú verseny-

zői bemutatkoztak tétmérkőzésen is.
A gyerekek életük első versenyén
Csepelen álltak asztal elé és a vára-
kozásoknak megfelelően szerepeltek.
Többen a főtáblára jutottak, akik arról
lemaradtak, rendre megnyerték a vi-
gaszágat. 
Bartha Tibor lapunknak elmondta:
„Januárban kezdtünk, azaz 9 hónap
alatt jutottunk el idáig. Lesz ez még
sokkal jobb is, ugyanis a Montágh Is-
kola vezetésének köszönhetően  min-
den héten pénteken 18 órától lehető-
ségünk adódik a tornaterem haszná-
latára, ami a további fejlődést segít-
heti elő. Ebben az időpontban szeret-
nénk egyébként beindítani a kiscso-
portunkat (a csoportot 5-10 jelentke-
ző esetén indítják el), azaz a
2002/2003-ban születettek foglalkoz-
tatását. Az edzéseket Síry Veronika,
csapatunk klasszisa tartja majd.”
Jelentkezni, érdeklődni: a 06/20-243-
57-88-as telefonszámon lehet.

-lt-

Döntetlennel mutatkozott be a gödöllői
kispadon Szabados György, aki az el-
múlt héten váltotta Nagy Dánielt a Gö-
döllői Sport Klub felnőtt labdarúgó csa-
patának kispadján. A GSK hazai pályán
fogadta a dobogón tanyázó Felsőpa-
kony gárdáját és ért el gól nélküli dön-
tetlent.
A találkozón mindvégig egyenlő partne-
re volt városunk csapata a rutinosabb, de
igen lekezelően játszó vendég együt-
tesnek. Több ígéretes lehetőséget is ki-
alakítottak a gödöllői játékosok, de ezek
kimaradtak, míg a felsőpakonyiak
mindössze pontrúgásokból és bedobá-
sokból próbáltak veszélyeztetni. A vé-
gén mégis majdhogynem elúszott a
pontszerzés, ugyanis a gólvonalról sike-
rült menteni egy vendég fejes után a
mieinknek. Összességében teljesen
megérdemelten szerzett pontot váro-
sunk csapata és ugyan most sem nyert,
de öt sikertelenül megvívott bajnoki
mérkőzést követően ismét pontot szer-
zett a csapat. A Gödöllői SK kilenc for-
dulót követően a 14. helyen áll (7 pont,
5–18-as gólkülönbség). 
Az U19-es csapat kijavítva elmúlt heti
botlását, 2–1-re nyerni tudott és jelenleg
a tabella 4. helyét foglalja el 19 ponttal
(a listavezető Örkény 22 pontos).
Pest megyei I. osztály, 9. forduló
Gödöllői SK – Felsőpakony 0–0
U19: Gödöllői SK – Felsőpakony 2–1
Gólszerők: Braun Tamás, Kecskés
Gergő

Megyei III. osztály – GEAC hatos
a listavezetőnek

A GSK második csapata a listavezető
Mende otthonában kapott ki minimális
különbséggel (0–1) a monori csoport 8.

játéknapján, míg a gödöllői csoportban
szereplő GEAC egy hatost rúgott a for-
duló előtt még listavezető Vácdukának.
Mindkét gödöllői csapat az 5. helyen áll
a bajnoki tabellán.
Pest megyei III. osztály, monori cso-
port, 8. forduló
Mende – Gödöllői SK 1–0
Pest megyei III. osztály, gödöllői cso-
port, 8. forduló
GEAC – Vácduka 6–0

Utánpótlás – Tízet rúgott a 93-as
csapat

A Gödöllői SK bajnokságban szereplő
csapatai közül Tökölön tudott nyerni az
1997-es csapat, akik első győzelmüket
szerezték, valamint az 1993-as (U16-os)
együttes is győzelemnek örülhetett. Ők
a Dány gárdáját küldték haza 10 góllal.
Az 1995-ös csapatunk gyengébb első
félidei játéka miatt (hat gólt kaptak ek-
kor) szenvedett ismét nagy arányú ve-
reséget.
Országos kiemelt U15-U13-as baj-
nokság II. osztály közép C csoport, 8.
játéknap:
U13: Tököl – Gödöllői SK U12 0–4
Gólok: Fellegi N. (3), Pozsonyi K.
U15: Tököl – Gödöllői SK U14 8–0
Pest megyei I.-III. osztály U16, 5. for-
duló:
Gödöllői SK U16 – Dány 10–0 Gólok:
Papp Máté (3), Ben Ali Mourad (2), Ko-
vács Mihály (2), Grósz Dániel, Hayes
Lukács, Takács Márk.    -tt-

Az elmúlt hétvégén az NB II-ben szereplő nők és lá-
nyok, valamint a pest megyei A csoportban induló
férfiak léptek pályára. A hölgyek kettős sikert arat-
tak az Ercsi ellen, míg a férfiaknál a felnőttek egy
gólos vereséget szenvedtek Veresegyházán, az
ifisták viszont könnyedén nyertek. Hétvégi ered-
mények:

NB II, nők: Gödöllői KC – Ercsi 34–25 ifi: 31–24
Megyei A csoport, férfiak: Veresegyház – Gödöllői
KC 24–23 ifi: 14–24                                                  -li-

Vívás – TEVA-kupa

Nagy Petra ezüstérmes

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Pontos debütálás

KÖVETKEZIK:
Október 11., (U13: 9.30, U15: 11 óra),

egyetemi sportpálya: 
Gödöllői SK – Felcsút 

Október 12., 15 óra, egyetemi sport-
pálya: Gödöllői SK II. – Sülysáp II.

KÉZILABDA – RANGADÓT BUKOTT A FÉRFI CSAPAT, NŐI SIKEREK

Következik:
Október 11., 18 óra (ifi: 16 óra) Hajós iskola:

Gödöllői KC – Erdőkertes

Röplabda – Elrajtoltak a lányok

Győzelem a nyitányon

Következik:
Október 12., 16 óra egyetemi

sportcsarnok: 
TEVA-GRC – Miskolc 

(a juniorok mérkőzését a felnőtt
bajnoki után rendezik).

Asztalitenisz – Férfi rangadók, félsikerrel

Veretlenek a hölgyek

Október 6-án a Goldball RFC Csömör
gárdájánál vendégszerepelt a Gödöllői
SK futsal csapata az NB I. 5. forduló-
jában. Baranyai Pál együttese számo-
latlanul dolgozta ki a helyzeteket, ame-
lyeket kihasználatlanul hagyott, így a
gödöllői hibákat kihasználó tavalyi
ezüstérmes Rubeola örülhetett a győ-
zelemnek (4–0). A találkozó első öt
percében mezőnyfölényt alakított ki a
hazai csapat, de átvészelve ezt az idő-
szakot, egyre bátrabban és veszélye-
sebben játszottak a mieink. Ez lehető-
ségekben is megmutatkozott. A gödöl-
lői játékosok legalább hatszor kerültek

kihagyhatalan helyzetbe, mégis sima,
három gólos RFC vezetéssel ért véget
az első 20 perc. Bosszantó volt, hogy a
gólokat mind egyéni hibából szerezték
a vendéglátók. A folytatásban sem vál-
tozott a kép. A GSK játszott gólveszé-
lyesebben, míg a csömöriek türelme-
sen vártak az adandó hibára. Ebben a
félidőben is legalább hat ordító helyze-
tet alakított ki városunk teremlabdarú-
gó csapata, de most is csak a vendég-
látók voltak eredményesek, egyszer,
kialakítva ezzel a 4–0-ás végered-
ményt.
Baranyai Pál: „Aki csak az eredményt

hallja, azt gondolhatja, hogy sima csö-
möri győzelem született. De az, aki
kint volt a meccsen, láthatta, hogy mi
játszottunk jobban és veszélyesebben,
bár ez mit sem ért gólok nélkül. Örök
törvény, hogy a helyzeteket gólra kell
váltani ahhoz, hogy meccset tudjunk
nyerni.”
A Gödöllői SK az 5. fordulót követően
a 8. helyen áll a tabellán (4 pont,
12–15-ös gólkülönbség).
Futsal NB I., 5. forduló
Goldball RFC Csömör – Gödöllői SK
4–0 (3–0) -tl-

Futsal NB I. – Gödöllői helyzetek, de hiába...

Gólok nélkül nehéz nyerni

Következik:
Október 13., hétfő 19 óra 
egyetemi sportcsarnok: 

Gödöllői SK – Dupont-Fortuna 

Pálfi Judit, Radnóti László, Cseh László, Boczkó Gá-
bor és Hornyák Ágnes élménybeszámolója



INGATLAN
*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 gondozott, rajta kb.30m2
nagyságú, tégla építésű melléképület található, melyben
garázs, nyári konyha található. A kertben termő gyümölcs-
fák 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 tár-
sasházi 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, felújí-
tott, panellakás, tulajdonostól eladó. Azonnali beköltözéssel.
Akár irodának is! Iár: 11,9MFt. Tel.: 20/352-7445.

*CSAK A GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONTNÁL! Eladó új
építésű ikerház Gödöllőn  2 szoba + nappali, garázs 300 nm
telekrésszel. Kulcsrakész ár: 22 MFT  20-804-2102
*Jó ár/érték arány! Tégla 3+2 szobás garázsos panorámás iker-
ház 731nm telekrésszel Gödöllőn eladó Iár 24,5 MFt 20-7722429
*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 Kertvárosban tégla, 4 szoba + nappalis, cirkós
pincés családi ház sürgősen eladó. Iár: 19,9 mFt   (20) 772-
2429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
*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, gon-
dozott 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, lam-
inált parkettás nagyszoba) Iár 10,5MFt 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
ikerház Iár 18,5MFt 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 31,9MFt
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429  
*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 

*Fenyvesben családi ház nagy telekkel csendes utcában
eladó Iár 16,8 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  20-772-2429

*János u 2 szobás I emeleti konvektoros lakás ELADÓ Iár
11,5 MFt 20-804-2102  www.godolloihaz.hu
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-Egyetem téren 2 szobás felújított lakás
14,5 MFt.
-Fácán soron kiadó egyszobás lakás
45ezerFt/hó+rezsi.
-Kossuth utca 2 szobás mfsz felújított
lakás 12,6 MFt.
-Palotakert parkra néző 2 szobás 3.em.
lakás 13,5 MFt.
-Ádám u melletti 673m2 telken 2 szobás
80m2 családiház 18,5 MFt.
-Alvég 630m2 telken nappali+4 szobás csalá-
di ház 35,4 MFt.
-Természetes kialakítású egyedi lakóház
260m2 1629m2 telken 46,8 MFt.
-Szadán belterületi építési telek
1439m2 8,5 MFt.
-Arborétum közeli különleges 120m2
Vadászház gyönyörű 4258m2 telken, 46m2
Vendégházzal 46,5 MFt.
-Szadán egyszintes 3 szobás panorámás
lakás 1000m2 telekkel 20MFt.

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

�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 elfogad-

ni. A lapban megjelent hirdetések tar-

talmáért felelősséget nem vállalunk.



*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 az Antalhegyen (aszfaltozott utcában), 900 nm-es
panorámás saroktelken, 1987-ben épült, 135 nm lakóterű, 2
nappali+2 szoba+2 félszobás tetőteres családi ház garázzsal,
szuterénnel. Iá: 26 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 772 nm-es, örökzöldekkel beültetett,
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
szoba), 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 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 160 nm-es színvonalas külső és bel-
ső kialakítású, 3 szobás, amerikai konyhás galériás, kifogásta-
lan állapotban lévő családi ház, teljesen alápincézve (irodahely-
iség, mosókonyha, 2 beáll.garázs), hangulatos, parkosított
telekkel. Iá: 45 mFt. FŐNIXINGATLANIRODA, Gödöllő, Szabad-
ság 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, automata garázsajtók és kapu). Iá: 63 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban III. emeleti, 59 nm-es, 2 szobás,
részben felújított, Kastélyra néző erkélyes lakás. Iá: 11,9
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Szadán 1080 nm-es telken, 100 nm alapterületű,
téglaépítésű, teljesen alápincézett, 2 szobás családi ház,
fedett nagy terasszal, garázzsal. Iá: 20 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn parkra néző, 63 nm-es, kifogástalan állapotban
lévő, teljesen felújított és átalakított (egybe nyitott napp.-
konyha-étk.+2 szoba) erkélyes lakás (új: parketta, járólap,
szaniterek, konyhabútor, nyílászárók, redőnyök). Iá: 11,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Mogyoródon belterületi építési övezetben, 2284 nm-es
(23 m-es utcafront), ikerházak építésére is alkalmas
összközműves, osztható saroktelek. Iá: 21 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn  a Nagyfenyvesben, csendes környezetben,
993 nm-es parkosított telken 1998-ban felújított, kiváló
fekvésű, 133 nm alapterületű, 4 szobás földszintes pol-
gári családi ház. (pince, garázs, télikert, öntözőrendsz-
er). Iá: 35 mFt. Tel. 0620/9194-870

*Domonyvölgyben belterületi építési telkek, panorámás
elhelyezkedéssel 800-1600 m2 területűek eladóak. És más
ingatlanok helyben. 30/415-4102
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK! 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 ház-
zal eladó. Tel: 28/421-619
*MEGMŰVELÉSRE vagy MEGVÉTELRE AJÁNLOK Gödöllőn
városhoz közel földet. Tel: 20/354-9688
*Eladó egy 750 m2-es telek Gödöllőn a Panoráma utca ele-
jén, 15 % beépíthetőség. Iár: 8,5 M Ft. Tel: 70/3311-730
*ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM! Gödöllőn, kiemelt övezetben
összközműves, ősfás 900 m2 telek 44 m2 újszerű házzal
eladó. 25,2 M Ft. Tel: 70/333-0496
*Egyetem téren garázs eladó. Iár: 550.000 Ft Tel: 20/912-9280
*SZADÁN, Cipős u. 10. sz. alatt közművesített 709 m2-
es telek kis hétvégi házzal, csendes szép környezetben
eladó. Tel: 20/356-4970
*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
*PALOTAKERTI jó állapotú, 64 m2-es, erkélyes, egyedi fűtés-
mérős, 2 szobás lakás tulajdonostól eladó. Azonnal költözhető.
Iár: 12,5 M Ft. Tel: 06-1/373-2460 napközben, 70/249-0777
*Gödöllőn János utcai első emeleti, tégla építésű 36 m2-es egy-
szobás erkélyes lakás eladó! Iár: 9,7M Ft.- Tel.: 20/451-7351
*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
*Erzsébet körúton 1 szobás lakás 3. em. eladó. Ár mege-
gyezés szerint. Tel: 30/266-4789
*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 mil-
lió Ft. Az ingatlan kiválóan alkalmas üzlet vagy iroda
működtetésére. (Parkolási és közlekedési lehetőség) Tel:
20/941-3704, 20/383-3099
*Palotakerti 44 m2-es, 1. emeleti lakás tulajdonostól
eladó. Tel: 20/460-4542
*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
*Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon extra panorámás 1850
m2-es dupla sortelken egy 450 m2-es, 3 szintes 4 éves csalá-
di ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappali, 50 m2-es kertkapc-
solatos terasszal, dupla garázzsal stb. Érd: 30/9425-103
*Gödöllő Palotakerten egyetemtől 3 percre, 58m2-es,
2szobás magasföldszinti, nagy erkélyes, 2éve felújított,
járólapos lakás eladó. Iár: 13 millió Ft. Érd: 06/28-413-412
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*Újfenyvesben 2006-os építésű 160 m2-es ikerházfél eladó
tulajdonostól. Iár: 33,5M Ft. Érd: 30/972-3082
*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
*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.
em., konvektoros lakás eladó. Iár: 11,8MFt. Tel: 20/360-5847
*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 laká-
sos családi ház. 5 szoba, 2 konyha + 2 étkező, fürdőszo-
ba és tusoló WC-vel. Dupla garázs, parkosított udvar és
kert. A főváros 30 perc alatt megközelíthető (M3, busz).
Ár: 28 millió Ft. Az ingatlan kiválóan alkalmas üzlet vagy
iroda működtetésére. (Parkolási és közlekedési lehetőség)
Tel: 20/941-3704, 20/383-3099
*KARTALON Gödöllőtől 18 km-re kétgenerációs különbe-
járatú, igényesen kialakított családi ház áron alul eladó vagy
gödöllői lakótelepi LAKÁSRA CSERÉLHETŐ értékegyeztetés-
sel. 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. 18,5MFt. Pinceparkoló: 1,9MFt. 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 per-
cre 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
*Eladó Gödöllő, Szt. János utcában földszinti 40 m2-es,
másfélszobás, téglaépítésű, alacsony rezsijű felújítandó
lakás. Iár: 9,8 M Ft. Tel: 20/328-9666

*Eladó Gödöllőn, Hegyesi Mari utcában egy 2007-ben épült
4 szobás, 2 fürdőszobás, 150 m2-es ház. Iár: 24.9 M Ft. Tel:
20/264-5925, 20/428-2055
*Gödöllő központjában (Kőrösfői K. A. u.) két utcára
nyitható, három szoba összkomfortos (80 m2) kertes (693
m2) családi ház eladó. Iár: 19 M Ft. Tel: 20/551-7194
*Gödöllő Erzsébet királyné körúton 1 szobás, 34 m2-es,
távfűtéses, parkra néző, egyedi vízórás 3. emeleti lakás eladó.
Telefon, kábeltévé pillanatnyilag szünetel. Érd: 20/9138-221
*Gödöllőn családi okok miatt eladó 2 szoba összkomfortos erké-
lyes, redőnyös, liftes, tárolós zöldövezeti örökpanorámás
Kastélyra néző lakás konyhabútorral, tűzhellyel. www. ingat-
lan.com Iár: 10,5MFt. Tel: 20/472-1910, 70/503-5223
*Gödöllőn Lázár Vilmosban panorámás 1530 nm építési
telek eladó.12 méter utcafronti szélesség, max. 100 nm
alapterületű ház építhető rá! I.ár: 9.9mFt.Tel.:30/228-1060
*NAPFÉNYES, ERKÉLYES 2.EMELETI AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ LAKÁS Gödöllőn Szent István téren 1 szobás
alacsony rezsiköltséggel, kedvező áron eladó. I.ár: 9.9mFt
Tel.:30/228-1060
*Gödöllő Kossuth L. utcában 4. em. 1+2 félszobás távfűtés-
es lakás eladó. 12,5M Ft. Érd: 20/268-9038, 20/382-5749
*Gödöllőn, sorházban EGYEDI HÁZ ELADÓ. Polgári hangu-
latú, cserépkályhás, nappali + 3 háló. Kertkapcsolatos
terasz, kis pihenőkerttel, örökzöldekkel. Különálló garázs.
Ár: 29,5 M Ft. Tel: 30/210-3402
*Palotakerten felújított 63m2-es nappali+2félszobás lakás
eladó. Víz-, elektromos vezetékek kicserélve, új burkolatok
(laminált padló, kőbur.), szaniterek. Lift felújított. Ár: 11,99
M Ft. Esetleg házcsere Gödöllőn, Veresegyházán 23 M Ft-ig!
Tel: 20/569-6081
*SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház 20M Ft-os
iáron, ill. 3280m2 közművesített építési telek 8,5M Ft-os
iáron eladó. Tel: 28/404-124, 30/2766-526
*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.
*HÁZRÉSZ LAKÁS ÁRON! Gödöllő Kertvárosában, 50 m2-
es, 2 Hálószobás 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.
*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.
*ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS Gödöllő Központjában! 2008-as
építésű 2 lakásos társasházban: 62 m2-es FSZT-es lakás
19.800.000 Ft-ért, Tetőtérben plusz 45 m2 beépítési
lehetőséggel, saját kertrésszel, és kocsibeállóval eladó. Tel.:
0630-919-5960. Sorszám: 2991. INGATLANVADÁSZ KFT. –
A POSTÁVAL SZEMBEN.
*ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllő, Központban: 62 m2, 2 Szobás,
magasföldszinti, cirkófűtéses újszerű lakás, zárt udvarral, saját
játszótérrel, családias környezetben eladó. IRÁNYÁR:
19.700.000Ft. HÍVJON! 0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ
KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 0382
*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
*Gödöllői Kertvárosban 155 m2-es, 3 szoba hallos kertes ház
22MFt-ért eladó. Babetta kismotor eladó. Tel: 70/282-8693
*Gödöllő városközpontban 90 m2-es lakás ELADÓ vagy
KIADÓ!! Földszinti téglalakás konvektoros fűtéssel. Iár:
20,8M Ft. Tel: 06-20/3-238-106

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK
VERESEGYHÁZON 3 LAKÁSOS
SORHÁZBAN 24,4 MFT-TÓL!
*A Paál László közben 51 nm-es, más-
fél szoba + étkezős, téglaépítésű,
gázkonvektoros, 4. emeleti lakás
SÜRGŐSEN eladó. Irányár:11,5 mFt 
*A Kertvárosban 630 nm-es telken
most épülő, 136 nm-es, nappali+ 4
szobás, garázsos ikerházi lakások őszi
átadással eladók. Szoc. pol. felvehető.
Irányár: 29,5 mFt.
CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*A központban 30 nm-es, első emeleti,
1 szobás lakás felújított társasházban,
egyedi fűtéssel, saját, zárt parkolóval
eladó. Irányár:10,5 mFt
*Királytelepen, 1080 nm-es, megoszt-
ható saroktelken, 1979-ben épült, nap-
pali+ 3 szobás, családi ház eladó,
garázzsal, pincével. Iár: 27 mFt.

*Az Antalhegyen 1015 nm-es,
panorámás, ősfás telken, 150 nm-es,
nappali+ 4 szobás, 10 éve épült hangu-
latos lakóház eladó, vagy gödöllői
lakásra cserélhető.  Iá: 38,5 mFt.
*A központban, (a Magyartölgy
Ingatlaniroda mellett) földszinti iroda-
helyiség hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj: 50 e. Ft/hó+ rezsi+ ÁFA.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN: 
*A Blahán, nappali +3 szobás, garáz-
sos, alápincézett, 100 nm-es, hangu-
latos családi ház 640 nm-es, parkosí-
tott telken eladó. Irányár: 29,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1993- ban épült,
120 nm-es, nappali +3 szobás földsz-
intes családi ház 800 nm-es parkosított
telken (garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár: 51mFt.
*A Nagyfenyvesben 174 nm-es, nap-
pali +4 szobás, garázsos, 3 szintes
családi ház 900 nm-es, panorámás
telken eladó. Irányár: 40 mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken 160
nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú
családi ház eladó. Beépített konyhabú-
tor, dupla garázs, mosókonyha, szau-
na. Irányár: 32 mFt.

*Az Alvégben 993 nm-es telken, 60
nm-es, kétszobás családi ház pincév-

el, garázzsal,  nagy műhellyel eladó.
Iá: 26,5 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-dom-
bon, 840 nm-es telken, 2003-ban épült,
200 nm-es, nappali+ 3 szobás,
amerikai konyhás, igényes családi ház
(dupla garázs, mosókonyha, műhely,
pince) eladó.  Irányár: 49,5 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken, 230
nm-es, 4 szobás, szépen felújított családi
ház melléképületekkel eladó. Iár: 23 mFt.
*ZSÁMBOKON 1500 nm-es telken egy
régi parasztház egy 2004-ben hoz-
záépített amerikai konyhás házrésszel
eladó.  Iá: 9,7 mFt.
SZÁNTÓ:
*GÖDÖLLŐN, a Marika-telepen, aszfal-
tos út mellett, 550 nm-es szántó, 200 e.
Ft-ért eladó.
*GÖDÖLLŐN, a Vásártér mellett egy 6 hek-
táros szántó1000Ft/nm áron és egy fél hek-
táros szántó 600 Ft/nm áron eladó.
PALOTAKERTI  LAKÁSOK:
*A Palotakertben 44 nm-es, egys-
zobás, 1. emeleti, szép napfényes, jó
állapotú lakás eladó. Irányár: 9 mFt.
*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,
4. emeleti, erkélyes, lakás áron alul
eladó Iá: 11,7 mFt
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás,
4. emeleti, lakás áron alul eladó.
Irányár:10,5 mFt.



*EGYEDÜLÁLÓ AJÁNLAT! VEGYEN MÉLYGARÁZS BEÁLLÓT
MÉG A TÉL BEÁLLTA ELŐTT A SZENT-IMRE HÁZBAN!
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*LAKÁSCSERE: CSERÉLJE LE RÉGI LAKÁSÁT ÚJRA!
INGATLANBANK 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
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*KIADÓ ÚJSZERŰ LAKÁS 60 m2-es, 2.emeleti, 2 szobás,
teljes körűen, igényesen felújított lakás. Ár: 60.000,- Ft/Hó
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*KIADÓ LAKÁS 3. emeleti, világos, 60m2-es, egyedi-mérős, 2
szobás, teraszos, gardróbos, légkondis, teljesen felszerelt.
Ár:100.000Ft/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. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
*KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS ELADÓ! Kossuth L. utcában
földszinti, 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, légkondicionálós lakás. Ár: 18MFt. INGAT-
LANBANK 06704562103  
*FÖLDSZINTI LAKÁS ÁRON ALUL ELADÓ! 44m2-es, másfél
szobás, konvektoros-fűtésű, téglaépítésű, felújítást igénylő
lakás, azonnali költözési lehetőséggel. Ár: 9,5MFt. INGAT-
LANBANK 06704562103
*ELADÓ LAKÁS! Központban 3. emeleti, 60 m2-es, 2
szobás, teraszos, gardróbos lakás. Ár: 12,5 MFt. INGAT-
LANBANK 06704562103  
*TÓ-PANORÁMÁS CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN Természeti
környezetben, csendet kedvelőknek. 1000m2-es gondozott
telek, 145m2-es ház, terasz, garázs, melléképület.  Ár:
33MFt INGATLANBANK 06704562103  
*ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS ELADÓ! Kossuth L. utcában 1.emeleti,
93 m2-es, nappali+2 szobás, erkélyes, cirkó fűtéses lakás.
Ár: 27,5 MFt. INGATLANBANK 06704562104
*KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS KIADÓ! Kossuth L. utcában
1.emeleti, 1 szobás, francia erkélyes, belső udvarra néző lakás.
Bérleti díj:65.000,-Ft/hó+rezsi. INGATLANBANK 06704562104

ALBÉRLET
*Palotakert 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfort, teljesen
felújítva, új bútorral KIADÓ: 50 E +kaució, vagy ELADÓ.
Tel: 30/9446-816
*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,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 50 e Ft/hó, rezsi,
2 havi kaució. Érd: 30/9079-322
*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
*János utcai első emeleti konvektoros kétszobás lakás
bútorozottan kiadó. Érd: 30/370-9803
*Gödöllő Szőlő utcában 69 m2-es magasföldszinti lakás
alacsony rezsivel október 15.-től HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Ár:
65E Ft/hó + 2 havi kaució. Tel: 20/3363-293
*Gödöllőn, Palotakerten 8. emeleti egyszobás, felújított
lakás (a szoba berendezés nélkül) nem dohányzó, megbízható
személy(ek) részére hosszabb távra kiadó (egyedi mérőórás
távfűtés, hőszigetelt nyílászárók, kábeltévé, internet- igény
szerint -, alacsony rezsi). Kiváló közlekedés: vasútállomás,
buszpályaudvar, HÉV (egyetem) 5 percre!. Bérleti díj: 45 ezer
ft.-/hó+rezsi. Kéthavi kaució szükséges! Tel.: 70/466-5808
*Téglaépületben 2 szobás gázkonvektoros, bútorozott lakás 50
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 kau-
ció szükséges. Tel: 20/3961-150
*Azonnali beköltözéssel bútorozott szoba kiadó fiatal férfi
részére Gödöllőn. Érd: 30/611-1080
*Kossuth Lajos utcában 1+2 félszobás 4. em. lakás kiadó.
60.000Ft+rezsi+2havi kaució. Tel: 30/236-5989, 16 h után
*Gödöllő központjában, a János utcában másfélszobás egye-
di fűtésű lakás kiadó. 45 e. Ft/hó + rezsi. Érd: 30/390-1505
*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
*Gödöllőn a Thököly 52 sz. november 1.-től 85 m2-es csalá-
di ház kiadó. Fűtés konvektoros, cserépkályhás. Igényes
környék, szép kert. Tel: 20/3141-725
*Gödöllőn, Kazinczy körúton 3. emeleti, bútorozott, 2
szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakás kiadó. 55 e Ft +
rezsi/hó + kaució. Érd: 30/343-1944
*KIADÓ kétszobás erkélyes, bútorozott, kábeltévés, palotaker-
ti panorámás lakás, közel az egyetemhez. Tel: 30/831-0592
*Kiadó berendezett két szoba összkomfortos lakás. 55.000
Ft/hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 20/418-8801
*Gödöllő palotakerti parkra néző két különbejáratú szobás,
bútorozott loggiás, 1. emeleti felújított panellakás
hosszútávra kiadó. HÉV, busz, egyetem, centrum közel. 2
havi kaució szükséges. Érd: 20/3348-189
*Bútorozott albérlet a Szt. János utcában kiadó. (64 m2-es,
2 szobás, gázfűtéses, erkélyes.) Tel: 30/566-5868
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal diáklánynak kiadó. Tel: 30/337-9153
*Kiadó Gödöllő központjában 2 és fél szobás, 64 m2-es, 1.
emeleti bútorozatlan lakás, akár azonnali beköltözéssel. Tel:
20/539-5425
*Gödöllő központjában 2 szobás, konvektoros lakás kiadó.
Érd: 70/770-6950
*Kertvárosban (Komáromi u.) alacsony rezsijű lakrész szol-
id, nem dohányzó, dolgozó férfi részére kiadó. (33 ezer
+rezsi) Érd: 20/999-6453

*Gödöllő Kertvárosban központhoz közel 2 szobás, fürdős-
zobás, félig bútorozott lakóház új felszerelésekkel, mel-
léképülettel azonnal kiadó. Buszmegálló 1 percre. Két havi
kaució szükséges! Ugyan ezen a telefonszámon garázs
kiadó! Tel.: 70/392-5754

KIADÓ

*Gödöllő belvárosában üzlethelyiség kiadó reális áron. Érd.:
20/9-421-768
*Gödöllőn a Blaháné út 80. sz. épület üzletnek vagy irodai
tevékenységre, hosszútávra kiadó. Osztható, teljes közmű, jó
parkolási lehetőség. Tel: 30/948-6151
*Kiadó Gödöllőn 135m2-es megosztható helyiség. Irodának,
raktárnak, üzletnek, csendes tevékenységű célokra. Aszfaltos
út +aszfaltos parkoló, teljes közmű. Tel: 06/20-968-4454
*Gödöllő központjában 26 m2-es helyiség kiadó első-
sorban szolgáltatási 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
*Gödöllő központjában a Remsey Jenő körúton (Fibernet
mellett) 86 m2-es üzlethelyiség ELADÓ vagy KIADÓ. Érd:
06-70/295-6693
*Irodának alkalmas lakás hosszútávra kiadó Gödöllő
központjában. Érd: 30/267-4765
*Központban kiadó különbejáratú 60 m2-es ingatlan teljes
infrastruktúrával. Irodának vagy egyedülálló hölgynek.
Kedvező bérlet, rezsi. Érd: 30/307-7314
*Garázs kiadó a Patak téri garázssoron. Tel: 30/337-9153
*Működő kondi- és fitnessterem Gödöllőn, professzionális
gépparkkal, hosszútávra bérbe adó. Tel.: 20/326-2486

ÁLLÁS
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal ren-
delkező szakácsot  és  pizzaszakácsot felveszünk.
Tel.: 30/913-8769.
*Gödöllő központjában lévő sörözőbe szakképzett pultos
felszolgálót felveszünk. Tel.: 70/312-5965
*Világhírű vonósnégyes keres elsőhegedűst, másod-
hegedűst és csellistát.
*Gödöllői autószalon autószerelőt és karosszéria-
lakatost keres. Tel.: 20/479-98-73
*Autócentrum Gödöllő Zrt. VW Márkakereskedés és
Szerviz, felvételt hirdet KÉZBESÍTÉSI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére. Elvárások: középfokú végzettség,
B kategóriás jogosítvány, határozott fellépés. Jelen-
tkezni lehet fényképes önéletrajzzal:
vsz@autocentrumgodollo.hu vagy telefonon a 28/515-
521-es számon.
*GÖDÖLLŐI PIZZÉRIÁBA GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
NŐI FELSZOLGÁLÓT KERESÜNK! Tel: 70/418-5770
*Gödöllői TESCO áruházba férfi ill. női takarítókat
keresünk. Tel: 20/772-5793, 20/772-5773, 20/225-
1315 (6-15 h-ig)
*Gödöllői étterem főzésben gyakorlott kézilányt, fő-
vagy mellékállásban gyakorlott szakácsot keres! Érd:
20/971-6272 (10:00 - 22:00)
*Isaszegi kertépítő cég segédmunkásokat, térburkolás-
ban jártas szakembereket és BOBCAT típusú munk-
agépre gépkezelőt keres. Tel.: 30/444-7163
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*Recepciósi munkakörbe, angol nyelvtudással (olasz
előny) rendelkező munkatársat keresünk gödöllői és
szadai munkahelyre. Érdeklődni és pályázni a 30/269-
60-38-as telefonszámon lehet.
*FODRÁSZT KERESEK GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA.
GYAKORLOTT, MEGBÍZHATÓ JELENTKEZŐKET VÁROK.
Tel: 30/268-2084
*Hagyományos forgácsolókat és CNC gépkezelőket
keresünk budapesti munkahelyre. Kiemelt bérezés.
Utazás biztosított. Tel: 20/236-9797
*Cégünk keres függőzni tudó CO-2 hegesztőket
Dunakeszi munkahelyre. Magas kereseti lehetőség.
Szállás biztosított. Tel: 20/492-3044
*Nyílászáró szerelésben jártas munkatársat, vagy
segítőt keresek. Tel: 20/915-7031
*Árkus 2000 Kft irodaszer kereskedés felvételre keres:
bélyegző, névjegykészítéshez, Web áruház karban-
tartásához munkatársat. Teljes munkaidőben.
Jelentkezni: arkus@arkus.hu, 17 után 30/996-4891
*Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű betanítással
irodaházon belüli értékesítésre. Havi: 145.000 Ft. Tel:
30/8577-940
*NAGY MÚLTÚ NEMZETKÖZI CÉG KERES AGILIS
MUNKATÁRSAKAT összetett irodai munkára. Havi 160.
000 Ft. Tel: 30/2992-770
*ÖSSZETETT IRODAI MUNKÁRA munkatársat keresünk
gödöllői irodaházba. Havi 150.000 Ft. Tel: 70/250-6539
*WTI Kft. gödöllői munkahelyre azonnali belépéssel
felvesz jogosítvánnyal és gyakorlattal rendelkező 1 fő
elektromos targoncaszerelőt és 1 fő termikus tar-
goncaszerelőt (autószerelő, géplakatos). Kiemelt kere-
seti lehetőség! Tel: 20/9410-071, 28/416-630
*Friss nyugdíjas eü. dolgozó vállalja – szeretettel –
idős, beteg, gyerek gondozását, felügyeletét, eü.
intézetbe való szállítását. Tel: 20/354-9688
*Nemzetközi cégcsoport magyarországi Kft.-je
munkatársakat keres irodai kereskedelemre (NEM
ÜGYNÖKI). Ha hosszútávon gondolkodik, akkor Ön a mi
emberünk. Havi 160E Ft. Tel: 20/5628-400
*Gödöllő központjában lévő fodrászüzletbe műkörmöst,
manikűröst, fodrászt, kozmetikust keresek. Érd:
30/989-3652
*TAKARÍTÓNŐT KERESÜNK GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE.
Tel: 70/778-4914
*Felnőttképzési felelőst keresünk azonnali felvétellel.
Feltételek Excel és Word magabiztos felhasználói
ismerete, min. középfokú végzettség, angol nyelvtudás.
Kihívásokat kedvelő, agilis munkatársakat várunk!
Munkahely: ILI Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft., 2100
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Jelentkezés e-mailen: info@ili.hu
címre beküldendő: szakmai önéletrajz, előző munkál-
tató(k)tól referencia, képesítések, diplomák másolatá-
nak csatolása, motivációs levél kíséretében. Juttatások:
versenyképes fizetés, ingyenes nyelvtanulás, melegétel
utalvány, fizetésen felüli juttatások.
*AUTÓFÉNYEZŐT FELVESZEK GÖDÖLLŐI TELE-
PHELYRE. Tel: 30/222-3428
*Brókercég gödöllői székhellyel tevékenységi kör
bővülés miatt - 3 fő munkatársat keres. Magas
jövedelem, kötetlen munkaidő! Feltételek: lehetőleg fel-
sőfokú végzettség, erkölcsi bizonyítvány, határozott
egyéniség. Vezetői gyakorlat előnyt jelent. Tel: 20/2411-
377, 20/438-4178

SZOLGÁLTATÁS

*Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házi-
dolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.::
30/851-8763.

*Földmunka vállalása, földmunkaképek és tartozékok
adás-vétele. Tel: 30/9362-846, 30/415-4102
*VÍZ – GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS! Családi házak, lakások,
közületek gépészeti kivitelezése, igény szerint megfize-
thető áron. Ep-gép 98 Kft. tel: 20/267-4998
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 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 villanysz-
erelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.:
70/241-8999.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, moso-
gatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is. 
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvál-
lalkozásoknak. 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 vállalok
rövid határidőn belül. Tel.: 70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfo-
gadható áron! Tel.: 20/9133-165
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi
fuvarozás, csomagolás, zongora-, gépszállítás, bútorsz-
erelés, lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit bármikor
bárhová! Tel.: 30/9243-216, 28/418-203.
a10trans@hotmail.com.
*Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel.
Reuma, izületi bántalmak, hátfájás, fájdalmak megszün-
tetésére. Talpreflex masszázs és egyéni jóga oktatás.
Tel: 70/701-9510
*Gyógypedikűr tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése,
ápolása. Nyugdíjasoknak pedikűr és talpmasszázs. 800
Ft-tól is Bejelentkezés: 20/532-7275 Bárándi
*UROLÓGIA, ANDROLÓGIA! Dr.Rózsahegyi József uroló-
gus, andrológus szakorvos, főorvos, orvostudomány
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.)
*MASSZÁZS a Palotakert 4. szám alatti üzletsoron.
Kedvező árú bérlet akár ajándékba is. Bejelentkezés:
70/369-7213. Bátya Zoltán szakképzett gyógymasszőr.



*Europass dajka végzettséggel bébiszitter állást vál-
lalok Gödöllőn. (Gyakorló anyuka.) Érd: 70/391-5176

*Újra indul a PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú kis csoportunk-
ba! H.-Sz.-P. 18-tól, Kedd 18-tól. Tel.: 70/414-1629

*BODY COACH FITNESS! A leggyorsabb, legkímélete-
sebb, leghatásosabb edzés kortól, testsúlytól
függetlenül! Tel.: 70/414-1629

*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható 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 vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló
lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
70/505-1177.

*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, min-
den, ami festőmunka, garanciával. Tel: 06-30-386-
4456

*FODRÁSZ házhoz megy! Gödöllő és Pécel környékén,
korrekt áron vállalok fodrászkodást, hajápolást, vágást,
sütést, festést, frizurakészítést, szőrtelenítést, stb.
Tel: 20/206-8745

*Gyermekszerető mama munkát keres. Gyermekét
elhozom az óvodából, iskolából, tanulok vele.
(Megbízható, leinformálható.) Tel: 30/431-5027

*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, gipszkartonozás,
gépi vakolás, Viakolorozás anyaggal 4000Ft/m2,
kemenceépítés, gépészet, hibaelhárítás garanciával.
Tel: 20/801-9778

*PROFESSIONAL CV WRITER! RENEW OR PREPARE 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 vizs-
gára 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

*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó
férfi házkörüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka,
lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás, fes-
tés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lam-
bériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás,
fakivágás. 30/402-7276

*Megbízható nyugdíjas házaspár ablaktisztítást,
takarítást, gyermekfelügyeletet vállal. Hívjon bizalom-
mal! Tel: 70/503-5223, 20/472-1910.

*SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ
MUNKÁK, KÜLSŐ – BELSŐ FESTÉS. Korrekt árak!
GARANCIA! Tel: 20/55-66-047

*MASSZÁZS! Okl. Gyógymaszőrtől gyógy-, sport-, fris-
sítő svédmasszázs! Gödöllőn 2 helyen is! Érd: Simon
Csilla 70/333-5478

*Hölgyek, Urak! Frissítő, lazító masszázs a Petőfi
Udvari Fitotékában. Gödöllő, Petőfi tér 13. Tel:
20/9937. Ugyanitt gyógy – sportmasszázs. Tel:
70/333-5478

*NYITÁSI AKCIÓ! November 8.-ig tartó nyitási
akciónkban 50 % árengedménnyel veheti igénybe a
következő szolgáltatásokat, gépeket: fodrászat,
manikűr, pedikűr, kozmetika, masszázs, sminkte-
toválás, Tattoo, vadonatúj szolárium gépek, infra szau-
na. Sok szeretettel várja minden vendégét a Missy
Szépség Stúdió. Gödöllő, Batthyány út 17. (Damjanich
Iskolával szemben.) Tel: 28/611-212,
www.missyszalon.hu. 

*FIGYELEM! Szabadság út 13.-ból a MASSZÁZS
ELKÖLTÖZIK NOVEMBER VÉGÉN. Kérem a bérleteket
igénybe venni. Időpont egyeztetés: 20/423-2282

*ROMÁN NYELVŰ FORDÍTÁST (esetleg
TOLMÁCSOLÁST) VÁLLALOK. Tel: 06 (70) 236 5728

OKTATÁS
*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - SZOMBATI CSOPOR-
TOS TANFOLYAMOKRA 20% KEDVEZMÉNY. ANGOL
KÖZÉPSZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS NYELVVIZSGA
FELKÉSZÍTŐK IS INDULNAK. ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. AZ EGYÜTT
IRATKOZÓK FEJENKÉNT ANNYISZOR 5% KED-
VEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN IRATKOZNAK (TEHÁT 5
EMBER PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%). RÉSZLETEKÉRT
KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN.

*MATEMATIKATANULÁS BÁRKINEK BÁRMIKOR
KÖZÉPISKOLAI TANÁRRAL, GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN.
Tel: 20/3304-704
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Kívánság és vágy
A közvetlen elérhetőt kívánjuk. A vágy
mélyebb, időben távolabb van mint a kívánság,
elérése hosszabb erőfeszítést igényel. A honvá-
gyó sóhajtva gondol a régi otthoni ízekre, mit
nem adna egy tökfőzelékért, töltött paprikáért,
csirke paprikásért. E sóvárgás közben tudja,
hogy annak tárgya nem elérhető, ám a vágy cél-
jainkat lassan áthangolja, rejtetten irányít min-
ket. A kívánság viszont közvetlen befolyásol,
felkeltve a fantáziát, s kíváncsiságot: milyen
lehet az íze, illata. Uralni kezdi gondolkodá-
sunkat, korábbi emlékeink életre kelnek, szinte
érezzük fogaink között az egyszer evett malac
bőrének ropogósságát, amint enged nyelvünk
nyomásának a babszem ellenállása a csülkös,
fokhagymás bablevesben.
A kívánás fokozására szolgálnak az illatok, a
kenyérbolt mellett a friss kenyér  illata,
látványa ízlelése nélkül is elindítja
emésztőnedv termelésünket - s lépteinket a bolt
felé. A kívánságoknak nehéz ellenállni, manap-
ság, amikor soha nem látott kínálat veszi körül
a ’mohó sapienst’, megértjük O. Wilde
mondását: mindennek ellent tudok állni, kivéve
a kísértést. Nemcsak szellemek tudnak
kísérteni, de ízek is. A nagymama receptjétől
való minimális eltérés elég ahhoz, hogy ne
találkozzon emlékünk, vágyunk a valósággal.
Ám ha ez csalódást jelent, arról nemcsak az étel
tehet. Hiányzik az emléket áthangoló
környezet, a székek recsegése, a konyha zöreje,
a csorbult szélű tányér, az öreg bútorok
meghittsége. A szép környezet arra szolgál,
hogy könnyebben ellazuljunk, s átadjuk
magunkat a választás örömének, ami fantázia-
játék. Az étlap felkelti az érdeklődést, kívánsá-
got teremt mint a kenyér illata a bolt előtt.
Felkelti érdeklődésünket, kíváncsivá tesz:
Milyen lehet a szarvasgombás, vajjal kikevert
burgonyapüré? A rozésra sütött kacsamell, vagy
a fűszerkéregben sült szűzpecsenye?

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68 (x)
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*ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára
felkészítés kicsiknek, nagyoknak! 60 perces órák, kor-
rekt árak. Hívjon bizalommal! Tel: 70/249-6739

*TOP-TAN: Angol haladó csoport középiskolásoknak (kedd-
csütörtök: 15.00-16.30 és felnőtteknek (kedd-csütörtök:
16.30-18.00 - 2x2 tanóra). További információk: Gödöllő,
Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-
423-744, mobil: 30-224-75-63.”

*TOP-TAN: Ne várja meg, míg gyermeke begyűjti a
rossz jegyeket az iskolában: Magán tanulószoba, kor-
repetálással 5-10. osztályosoknak. Korrepetálás
matematika, fizika, kémia

tantárgyakból: 30-908-41-30. 

*OROSZTANULÁS SZAKTANÁRRAL! Tel: 20/9388-234

*Matematikából középiskolásoknak korrepetálást vállal
középiskolai tanár. Tel: 30/620-1230

*MATEKBÓL és ANGOLBÓL korrepetálást vállalok
általános iskolások részére olcsón. Tel: 70/626-7275

ADÁS~VÉTEL
* GYÁRI ÁRON eredeti Jade köves gerincMASSZÁZS-
ÁGYAK 249.000 Ft-ért eladók. Tel: 70/978-7777

*Konvektorok (4 db), villanybojler (120 literes), fűtés
felújítás miatt kibontott újszerű állapotban eladók. Érd.:
20-3527445

*Eladó egy használt, új állapotú, fémvázas, egyszemé-
lyes 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 mennyiség-
ben. Tel.: (20) 212-6315

*ARNOLD SPORT Akció! Új, használt és bemutatóter-
mi otthoni és profi kondigépek stb. hatalmas
választékban, reális árakon eladók.
www.arnoldgold.hu Tel: 30/9510-769

*Kondigépek! Weider, Pro-form, Welso amerikai
szobakerékpárok, futópadok, sífutók nagy választék-
ban, kedvező árakon eladók. www.a1sport.hu Tel:
20/329-9694, 20/329-9690

*FABRIKETT ELADÓ! Próbálja ki, spóroljon fűtésszám-
láján! A tüzifánál 30-40%-kal magasabb fűtőérték,
tisztább, nem kell vágni. Megrendelhető: Gödöllő,
Antalhegyi u.53. Ár: 3600 Ft/ q Tel: 20/329-9694
Házhozszállítás!

*Üzlet berendezés DSZ polcrendszer eladó. 12 fm 2 m-
es, 5 fm 1,60-as. Tel: 20/968-4454

*Eladó fodrászpult székkel és fejmosóval. Érd:
70/280-2276 Sürgős!

*KIÁLLÍTÁSOKBÓL MARADT HÁZTARTÁSI KUKÁK
ELADÓK! Kerekes: - 80L: 4500 Ft, - 120L: 6000 Ft, -
240L: 8500 Ft. Tel: 20/329-9695

*Tüzifa és gázkonvektorok eladó. Tel: 20/9611-688

*Olcsón eladó jó állapotú 4 elemes szekrénysor,
2×2.90m szőnyeg, kis prés szőlődarálóval, rotációs
kapa fűnyíró adapterrel, 2db üvegballon, és egy TV. Tel:
70/503-5223

*Eladó két szekrénysor keményfából, rugóval készült
politúrozott szekrényágy, egy sezlon és egy ovális alakú
kihúzható ebédlőasztal. Érd: 28/410-515 (esti órákban)

*Eladó jó állapotban lévő Romeo nappali szekrénysor
100 ezer Ft, sarok garnitúra 50 ezer, étkező asztal + 6
szék 100 ezer Ft-ért, Kartalon. Tel: 20/584-0590

*Rattan, egyedi fazonú heverő ágybetéttel (120×200),
éjjeliszekrénnyel, 22 kg-s gázpalack, héjas dió eladó.
Tel: 28/410-272

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Sürgősen eladó Renault Scenic Grand (Expression)
családbővülés miatt. 2007.II, 28e km, magyar forgalom-
ba-helyezésű. Ár: 250eFt kp és 3.8MFt hitel. Tel.:
20/952-7271.

*Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
eladásra meghirdeti 1987-es évjáratú, LIAZ gyárt-
mányú, S 100.053 típusú tehergépjárművét. Érd:
28/528-700, gdtuzolt@invitel.hu 

*FORD ESCORT 1,3-as benzines, hycomatként is
működő, 1986-as évjáratú szgk. Forgalmi engedély
2009-ig érvényes. Érd: 30/359-1673

EGYÉB
*Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315

*FŐZŐKLUB – FŐZŐISKOLA. Süssön, főzzön velem!
Gyorsan elkészíthető finomságok korszerűen vagy
hagyományosan. Havi 1-2 alkalommal igény szerint.
Diákok és kismamák, gyertek közénk! Tel: 30/513-
6490

*46 éves szőkésbarna, kék szemű hölgy komoly kapc-
solatot keres. Tel: 06-20-245-6175

*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

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

*UROLÓGIA, ANDROLÓGIA! Dr. Rózsahegyi József
urológus, andrológus szakorvos, főorvos, orvostu-
domány kandidátusa. Kedd, Csötörtök: 16.30 – 19.00
Előjegyzés: 06-1/350-0631, 20/972-5592. 1132Bp.
Babér u. 32.I.em. Gönczöl és Babér u. sarok
(Magánparkolóval.)

*PANDA BÁR és JÁTÉKTEREM MEGNYÍLT. Várjuk
kedves vendégeinket. Casinó játékgépek. NON-STOP
nyitva tartás. Sör különlegességek. Minőségi italok,
udvarias kiszolgálás. Gödöllő Dózsa Gy. út 68. Tel:
20/9437-462

*Fajtatiszta fekete puli kölykök áron alul eladók. Érd:
28/417-125, 20/915-0341

*Kiscicák gazdit keresnek! Érd: 30/359-1673

Utazni jó!
THAIFÖLD  

Sehol máshol nem találkozhatunk annyi mosolygós
arccal a világon, mint Thaiföldön. A helyi emberek
kedvessége és vendégszeretete, a végtelen nyugal-
mat árasztó buddhista vallás és az orchideák illata
mindenkit magával ragad. Thaiföld sokszínűségét
hamar meg lehet kedvelni,
több kilométer hosszú homokos strandok, pálmafák,
gyönyörű türkizkék öblök csábítják a pihenni és
fürdőzni vágyókat. Ugyanakkor kalandozhatunk
feldíszített elefántok hátán a még érintetlen
őserdőben, csodálatos vízesések között.
Az úszó piac, az ezer színben tündöklő szentélyek, a
rejtelmes mosolyú arany Buddha-szobrok, a bangko-
ki Királyi Palota látványa pedig hihetetlen és felej-
thetetlen élményt nyújtanak. Aki nyitott az ország
történelmének megismerésére, annak érdemes
megtekinteni Siam és Délkelet -Ázsia egykori
fényűző fővárosát, Ayutthayat, melyet az Unesco a
világörökség részévé nyilvánított. Az ínyenceket a
világhírű  thai konyhaművészet remekei várják. 
Az ország északi részén és a szigeteken decembertől
áprilisig száraz a klíma, áprilistól októberig főleg
délután vagy este érkezik a monszuneső, a köztes
időkben azonban hétágra süt a nap, így a látni-
valókért érkezőknek az egész év tökéletes alkalom az
utazásra. A csupán pihenésre vágyó turistáknak első-
sorban Phuket-et, Krabit és Koh Samuit ajánljuk.

Játék! Játék! Játék!
Hogyan nevezik azt a híres thaiföldi folyót, amely
fölött a második világháború idején hadifogságba
esett katonák hidat építettek?
A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre vár-
juk, névvel és telefonszámmal!
A helyes választ beküldők között TUI ajándékcso-
magot sorsolunk ki. Beérkezési határidő: 2008.
október 13. Nyilvános sorsolás időpontja, helyszíne:
2008. október 14. 12 óra, Sissy Utazási Iroda –
Gödöllő, Petőfi tér 16. Előző játék nyertese:

Zelnikné Török Ilona, megfejtés: lunda

(GT)
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Beküldési határidő: október 16.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Szatmári Tibor, Sztelek Dénes u. 10.,
Lázár József, Palotakert 6/b.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Mihajlovic Nikoletta, Veres-
egyház, Mosonyi u. 14., Lovász Gyuláné, Október 6. u. 1.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Hornyákné Pásztor Erzsébet, Asbóth u. 5.,
Bodnár Zoltán, Erzsébet királyné krt. 11.

Recept
Vörösboros szőlő-áfonya leves

HOZZÁVALÓK:
50 dkg kékszőlő, 15 dkg áfonya, 2 dl száraz vörösbor, 1 l víz, 3
evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 2,5 dl natúr ivójoghurt.
ELKÉSZÍTÉS:
A szőlőt leszemezzük, és a vörösborral és a vízzel feltesszük főni.
Még a főzés elején hozzáadjuk a cukrot és a vaníliáscukrot, majd
amikor elkezd forrni, hozzáadjuk az áfonyát. Három-négy percig
forraljuk, majd levesszük a tűzről és hagyjuk kihűlni. Ezután ke-
verjük hozzá a joghurtot. Hidegen tálaljuk.

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 telefon-
számon lehet.

Piac Kft.


