
A testület mindemellett rendelkezett a
távhőszolgáltatás hődíjának változta-
tásáról, felülvizsgálta a városi piac
bérleti díjait, meghatározta, hogy mely
időpontokban lehet avart égetni Gö-
döllőn. Döntöttek arról is, hogy az ön-
kormányzat a MÁV-val közösen pá-
lyázik P+R (parkolj és menj tovább) és
B+R (bringázz és menj tovább) par-
koló kialakítására az állomás melletti
rakodótéren.

Az önkormányzat júniusban bízott
meg egy munkacsoportot Gödöllő tu-
risztikai koncepciójának elkészítésé-
vel. A most első olvasatban tárgyalt el-
gondolás a következő tíz év fejlesztési
irányaira tett javaslatot. A szakembe-

rek szerint Gödöllő ez idő alatt
jelentős szerepet kaphat a hazai
és nemzetközi turisztikai piacon.
A kirándulóturizmus célpontjá-
ból a kistérség és Budapest meg-
látogatásának kiinduló bázisává
válhat. A város gazdálkodásában
az idegenforgalomból származó
bevételek aránya elérheti a 10
százalékos részesedést. 

Ehhez azonban alapvető fordulatot
kell tenni a turizmus fejlesztés terüle-
tén. A város és a térség vonzerőinek
összekapcsolásából és a létrejövő szol-
gáltatásokból 10 pilléren nyugvó tu-
risztikai termékkínálat kialakítására
tettek javaslatot. Ezek a pillérek a kö-

vetkezők: Erzsébet királyné kultusza
és a királyi kastély, a szecesszió, a val-
lási turizmus (Máriabesnyő), az egész-
ségturizmus-termálfürdő, a golfturiz-
mus, a konferencia és szakmai turiz-
mus, az aktív turizmus, az ifjúsági tur-
izmus, a repülés és sport, végül a falusi
turizmus. 

A tervek szerint 2010 végére, 2011
elejére befejeződnek azok a beruházá-
sok (pl. az M31-es és a kastélyszálloda
építése), melyek már a magyar EU el-
nökség idejére lehetőséget adnak arra,
hogy az eddiginél nagyobb idegenfor-
galmi érdeklődés nyilvánuljon meg
Gödöllő iránt. (folytatás a 2. oldalon)
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A megtakarítást is tartalékolja az önkormányzat

A gödöllői turizmus tíz pillére
Az önkormányzati munka széles skálájáról adott kereszt-
metszetet a képviselő-testület október 22-ei ülése is. Rög-
tön az elején a 2010-es évek második felébe tekintő turisz-
tikai fejlesztési koncepciót tárgyalták első olvasatban a
döntéshozók, akik felismerték: fordulatra van szükség ah-
hoz Gödöllőn, hogy a város a turizmusipar, az idegenfor-
galmi piac jelentős szereplőjévé váljon. Az ülés végén pe-
dig, szemléltetve, hogy a képviselő-testület a mában él,
Gémesi György polgármester elmondta: a Magyarorszá-
got is sújtó pénzügyi válság miatt a város idei költségve-
tésében szereplő, de még fel nem használt kiadási tételek
minél teljesebb megtakarítását is szükségesnek tartja. Az
önkormányzatnak fel kell készülnie arra, hogy a gazdasá-
gi visszaesést a szociális feszültségek erősödése, a támo-
gatások iránti igények növekedése kíséri.

A hazánkat is egyre jobban
érintő világgazdasági válság
nem kíméli az önkormányza-
tokat sem.

Bár a már átdolgozott 2009. évi költ-
ségvetési törvényjavaslat szerint az
önkormányzatok a központi költség-
vetésből 1427,5 milliárd Ft forrás-
hoz jutnak, s ez a 2008. évi korrigált
előirányzathoz képest 7,9 százalék-
kal nagyobb összeg, amivel a terve-
zett 3,9 százalékos inflációt figye-
lembe véve a központi források nö-
vekedése 4 százalék lenne. Az önkor-
mányzatok kiadási struktúrája isme-
retében azonban már most tudható,
hogy az infláció mértéke önkor-
mányzati körben lényegesen na-
gyobb. Szakmai becslések szerint jö-
vőre 15 százalék prognosztizálható,
ami ellehetetlenítheti az önkormány-
zatokat. Az ebből adódó problémák-
ra keresik a megoldásokat az önkor-
mányzati érdekszövetségek, akik
lapzártánkkal egy időben ültek tár-
gyalóasztalhoz a Pénzügyminiszté-
rium képviselőivel.

A tárgyalást megelőzően az újon-
nan elkészített, s lehet hogy ismét át-
dolgozásra váró költségvetési terve-
zettel kapcsolatosan a szövetségek
közös állásfoglalást fogalmaztak
meg.

(folytatás a 3. oldalon)
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Az előterjesztést a képviselő-testület
valamennyi állandó bizottsága meg-
tárgyalta és a 22-i ülésen is több hoz-
zászólást keltett, melyek mindegyike
az idegenforgalom fejlesztését szor-
galmazta. A képviselők alapos, őszin-
te és körültekintő anyagnak értékelték
a koncepció tervezetet. Karsai Árpád,
a munkacsoportot vezető S.O.S. Tu-
risztikai Tanácsadó Bt. képviselője
úgy vélekedett, hogy a város koráb-
ban elfogadott fejlesztési koncepciói
jó alapot jelentenek a turisztikai ter-
vek megvalósításához. 

Gémesi György azért tartja idősze-
rűnek a gödöllői idegenforgalom fej-
lesztési irányainak kijelölését, mert a
város elvégezte azokat az infrastruk-
túra beruházásokat, melyekre immár
minőségi szolgáltatások szervezhe-
tők. 

– Gödöllő legnagyobb turisztikai
tőkéje Erzsébet királyné itt töltött két-
ezer napja – szögezte le a polgármes-
ter. – Mindenekelőtt ebből lehet for-
galmat, munkahelyet, bevételt terem-
teni. De nem maradhatunk belterje-
sek, nem ajánlhatjuk csupán a lokális
értékeinket, új vonzerőkre is szükség
van, így például termálfürdőre. A fej-
lesztés persze konfliktusokkal is jár-
hat. Az elképzeléseket a 31 ezer gö-
döllőinek is el kell fogadnia, a turisz-
tikai szolgáltatóknak pedig külső,
akár nemzetközi versenytársakkal
kell konkurálniuk. A napokban a für-
dőiről híres Gyulán jártam, ahol meg-
tudtam, hogy az ottani főiskola (amely
hamarosan egyesül a gödöllői egye-
temmel), turisztikai képzési progra-
mot indít, ami segítheti a helybeliek
helytállását a rivalizálásban. Ilyen
programokat Gödöllőn is szorgalmaz-
hatunk. Helyzetbe kell hoznunk a vál-
lalkozásokat, de a versenyben már ne-
kik kell megküzdeniük. Kedvező,
hogy a Gödöllői Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Kistérségi
Társulása turisztikai bizottságot ala-
kított és szintén idegenforgalmi fej-
lesztési koncepciót készít. Ennek kö-
szönhetően együtt, összehangoltan
léphet előre a város és környéke.

Hődíjemelés

A földgáz idei 40 százalékos drá-
gulásának a következményeként no-
vember 1-jétől 20 százalékkal emel-
kedik a távhőszolgáltatás hődíja Gö-
döllőn. A Gödöllői Távhő Kft. e díj-
ban elszámolható költségei az idén
egyedül márciusban maradtak az ed-
dig alkalmazott 2.750 Ft/GJ egységár
alatt. Ahhoz, hogy az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság ne vál-
jon veszteségessé, a hődíjat 3.300
Ft/GJ értékre kellett megemelni. A
képviselő-testület döntése elősegíti,
hogy a jövő évi hődíjemelés ne le-
gyen a mostanitól is drasztikusabb.

Jövő évi bérleti díjak a piacon

A Városi Piac területén lévő árusí-
tóhelyek és üzletek bérleti díjai 2009.
január 1-jétől átlagosan 2,42 száza-
lékkal emelkednek a jövő év végéig.
A képviselő-testület az áfa fizetési
kötelezettséget áthárítja a bérlőkre.

A raktárhelyiségek bérleti díjai
nem emelkednek. A mélyparkolóban
értékesíthető bérletek, parkolási díjak
árai sem változnak. A piacsarnokban
lévő asztalokra egy éves bérleti szer-
ződés köthető 85 ezer forint plusz áfa
áron. A piac külső terén lévő ősterme-
lői asztalokra egy éves vagy mini-
mum fél éves bérleti szerződés köt-

hető. Az éves díj a csarnokban lévő
asztalok díjával azonos, a féléves bér-
letek díja 50 ezer forint plusz áfa. 

A napijegy ára változatlanul 600
Ft/nap. A nagyobb volumenben kínált
őstermelői termékek (5-5 zsák, rekesz
vagy láda) esetében további 50
Ft/egység napidíjat fizetnek a bérlők.  

Módosított finanszírozás

Mint előző számunkban megírtuk,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium támogatásra érdemesnek
tartotta a gödöllői szennyvíztisztító-
mű korszerűsítésének tervezésére be-
nyújtott önkormányzati pályázatot.

Az irányító hatóság azonban a támo-
gatás mértékét csökkentette, emiatt a
15 százalékos városi önerőt is mérsé-
kelni lehetett az eredeti 11 millió fo-
rintról 8,8 millió forintra. A bíráló bi-
zottság döntése alapján az előkészítő
szakasz áfáját, 11,7 millió forintot
viszont az önkormányzatnak saját
forrásból kell biztosítania. Ez az ösz-
szeg ugyanakkor a jelenlegi áfa jog-
szabály szerint visszaigényelhető. A
képviselő-testülete mindkét módosí-
tást jóváhagyta.

Előkészítő osztály a Török
Ignác Gimnáziumban 

Áprilisban a képviselő-testület jó-
váhagyta a Török Ignác Gimnázium
módosított Pedagógiai Programját és
engedélyezte a 2009/2010-es tanévtől
egy angol nyelvi előkészítő osztály
indítását a 9. évfolyamon, az angol
kéttannyelvű képzés megalapozása-
ként. A nyelvi előkészítő osztály indí-

tása miatt az önkormányzat
most módosította az intéz-
mény alapító okiratát. 

A gimnázium alapfeladatát
a nappali tagozatos oktatás ke-

retében maximum 720, a felnőttokta-
tás keretében maximum 180 tanulóra
tervezve végzi.

Vevő a Zombor utcai ingat-
lanra 

Kétfordulós pályázaton történő ér-
tékesítésre jelölte ki áprilisban a kép-
viselő-testület a Zombor utca 1. szám
alatti épület földszintjén található 172
m2 alapterületű, üzlethelyiség megne-
vezésű ingatlant, melyben korábban
háztartási bolt működött. Az általános
forgalmi adó alól mentes pályázati
irányárat 25,9 millió Ft-ban határozta
meg. 

A pályázati határidőn belül vételi
ajánlat nem érkezett. Ezt követően
pályázaton kívüli értékesítésre nyílt
lehetőség. A nyár során egy vételi
ajánlatot nyújtottak be az üzlethelyi-
ség megvételére, melyet a polgármes-
teri hivatal felhívására szeptember-
ben kiegészítettek és módosítottak.

A képviselő-testület október 22-i
ülésén úgy döntött, hogy elfogadja a
24,6 millió forintos vételi ajánlatot. A
vevő pénzügyi tanácsadó irodát, szá-
mítástechnikai üzletet és szervizt va-
lamint használtruha kiskereskedést
kíván nyitni az ingatlanban.

Újabb pályázat a MÁV-val

Az idén 802 millió forint nyerhető
el a Közép-Magyarországi Operatív
Program Parkolók és csomópontok
fejlesztése című pályázatán. Ennek
keretében a közösségi közlekedési
csomópontok, valamint az azokhoz
kapcsolódó P+R (parkolj és menj to-

vább) valamint B+R (bringázz és
menj tovább) parkolók fejlesztését,
létesítését támogatják különösen a
kötöttpályás tömegközlekedési háló-
zat mentén és az intermodális (több-
féle eszközt, módszert kombináló)
személyközlekedési csomópontok-
ban. 

A közösségi közlekedés a közúti
torlódások, vagy a területi feltáratlan-
ság miatt sok esetben nem jelent va-
lós alternatívát az egyéni közlekedés-
sel szemben. A versenyképességhez
és a lakosság közlekedési igényének
kiszolgáláshoz – a közúti közlekedés
mellett – Gödöllőn is szükség van al-
ternatív, környezetkímélő közlekedé-
si módokra.

Az önkormányzat a MÁV-val kö-
zösen kíván pályázni az állomás mel-
letti rakodótéren akadálymentesített
és őrzött P+R és B+R parkoló kialakí-
tására. 

A MÁV és az önkormányzat április
3-án megállapodásban rögzítették
együttműködési szándékukat az állo-
más fejlesztésében, az állomás kör-
nyezetének alakításában, a rakodóte-
rület rendezésében és ott P+R parkoló
kialakításában.

Első közös pályázatuk a Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok kere-
tében beadott projekt többek között a
királyi váró felújítását célozza.

Együttműködés Bogorral

Testvérvárosi együttműködési megál-
lapodást fogadott el a képviselő-tes-
tület az indonéziai Bogor várossal. A
kapcsolatok építésének egyik fontos
á l l o m á s a
volt a Világ-
béke -gong
gödöllői fel-
állítása má-
jus 2-án.

Ezt köve-
tően írta alá
a két város
vezetése a
testvérvárosi kapcsolat létrehozásáról
szóló szándéknyilatkozatot.

Mint emlékezetes, elsőként váro-
sunkban avatták fel Európában első-
ként városunkban ezt a különleges al-
kotást.  Hangja, a béke hangja azt az
óhajt fejezi ki, hogy ne forduljon elő
többé az, ami 2002-ben Balin történt.
Egy terrortámadást követően több
százan haltak meg ártatlanul a távoli
szigeten. A tragédia után alakult meg
a Világbéke Bizottság és eddig a föld-
kerekség öt helyén állították fel a
Világbéke Gongot. Azért is esett a vá-
lasztás Gödöllőre, mert a 2004-es cu-
nami után elsőként városunk szerve-
zett segélykoncertet a bajbajutotta-
kért. 

A testvérvárosi kapcsolatok nagy
szerepet játszhatnak a városok gazda-
sági, kulturális és szociális fejlődésé-

ben. Bogor város képviselete már má-
jusban aláírta a testvérvárosi együtt-
működés szándéknyilatkozatát.

Gödöllő önkormányzata a legutób-
bi időkben elhatározott testvérvárosi
együttműködésektől az idegenforga-
lom erősödését várja és arra is számít,
hogy eredményesebben vehet részt az
anyagi forrásait gyarapító nemzetközi
pályázatokon.   

A legelső a működés bizton-
sága 

– Függetlenül attól, hogy az önkor-
mányzat gazdálkodása stabil és mű-
ködését jelenleg közvetlenül nem ve-
szélyezteti az országot sújtó pénzügyi
válság, nem mehetünk el szótlanul a
jelenség mellett – mondta a képvi-
selő-testület ülésének végén Gémesi
György. – Annak érdekében, hogy
megelőzzük a bajt, hogy továbbra is
biztonságban érezzük magunkat, arra
kérem az intézményvezetőket és a
polgármesteri hivatalt, hogy a folya-
matban lévő kötelezettségek finan-
szírozásán túl semmiféle új kiadás ne
történjen, akkor sem, ha a forrás a
költségvetésben rendelkezésre áll. 

Az európai uniós támogatásokból
finanszírozott fejlesztéseket egyelőre
nem állították le, legfeljebb az állami
önrész fizetése csúszhat. Ebben az 
esetben a határidőt lehet módosítani,
de a fejlesztések – mint például az új
óvoda építése vagy a kastély felújítá-
sának folytatása – megvalósulhatnak.
Másik oldalon viszont szorítanak a
működés finanszírozásának nehézsé-
gei. Már májusban leültünk az in-
tézményvezetőkkel és tételről tételre
elemeztük a költségvetést, hogy ho-
gyan lehet az elért szolgáltatási szín-
vonal megőrzésével is költségeket
megtakarítani. Azt nem ígérhetem,
hogy az eddigi döntések elegendők
lesznek, és nem kell majd az állami
források lényegesebb csökkenésével
számolni. 

Ezért kérem, hogy az intézmények
a megtakarításaikat se költsék el.
Nem vesszük el a pénzt, de most nem
költjük el, hiszen az is előfordulhat,
hogy külső hatások miatt bajba ke-
rülünk a kifizetésekkel. A jövő évi ál-
lami költségvetési tervezet az önkor-
mányzati támogatásoknál jelentős
reálérték csökkenéssel számol. Elen-
gedhetetlen tehát az óvatosság!

A megtakarításokra azért is szük-
ség lehet, mert a recesszió az ipar-
űzési adóbevétel csökkenésével jár-
hat, a várhatóan megemelkedő
munkanélküliség pedig a szociális tá-
mogatások iránti igény növekedésé-
ben jelentkezhet az önkormányzatnál.  

A működés stabilitásához és biz-
tonságához kérem tehát a támogatást
– fejezte be hozzászólását a pol-
gármester.

-it-
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A gödöllői turizmus tíz pillére

AVARÉGETÉS:
A TERVEZETTNÉL IS SZIGORÚBB FELTÉTELEK

Mint azt múlt heti la-
punkban már jeleztük, a
testület elé került az a
rendelet is, ami többek
között azt is szabályoz-
za, hogy a jövőben mi-
kor lehet avart égetni.
Az általunk megjelente-
tett tervezetet azonban
túlságosan megengedő-
nek találta a testület, és
egy annál jóval szigo-
rúbb rendeletet alkotott. 
December 1-jén lép ha-
tályba a közterületek és az egyes nem közterületnek minősülő ingatlanok
tisztántartásáról szóló új önkormányzati rendelet. A régi rendelet 2001-es el-
fogadása óta eltelt időszakban megváltoztak a körülmények, fejlődött a vá-
ros és ezzel párhuzamosan módosultak a lakossági igények, illetve megvál-
toztak az országos jogszabályok is. 
A rendelet részletesen szabályozza a szilárd burkolatú utak – közmű meghi-
básodás, illetve új közmű rákötése miatti – felbontásának feltételeit, a hely-
reállítási kötelezettségeket és az engedély nélküli bontások szankcionálását.
A jogszabály pontosan meghatározza az ingatlanok jogi határa és a közút
gépjármű közlekedésre szolgáló része között elhelyezkedő közterületek, ár-
kok gondozási, tisztántartási kötelezettségét. Pontosítja a gyom- és gazmen-
tesítési kötelezettséget (különös tekintettel a parlagfűre és egyéb allergiát
okozó növényekre). Végül a rendelet szabályozza és korlátozza a köz- és ma-
gánterületen történő égetést. 
Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni:
– az ingatlan előtti járdának és a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes
területének gondozásáról, tisztántartásától, szemét- és gyommentesítéséről, a
hó eltakarításáról és az ónos eső, hó, jég okozta síkosság mentesítéséről;
– az ingatlan jogi határa és a közút gépjármű közlekedésre szolgáló területe
között elhelyezkedő nyílt ároknak és azok műtárgyainak tisztántartásáról,
gyommentesítéséről, az ingatlanról a járda és az út űrszelvényébe lógó ágak
és bokrok megfelelő nyeséséről; 
– tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek esetében az épület kö-
rül haladó járda külső széléig terjedő teljes terület tisztántartásáról, a csapa-
dékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról.
Közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulladékot
pénteken 13-tól 18 óráig és szombaton 10-tól 13 óráig lehet szabadtéren
égetni, egyéb időpontokban tilos. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag,
műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!

Gázt adni és fékezni egyszerre nem
szokás. Azt azonban elmondhatjuk,
hogy a gödöllői önkormányzat az
útviszonyoknak megfelelően hajt
abban a versenyben versengve,
melynek az a célja, hogy a telepü-
lések minél színvonalasabb szol-
gáltatásokat kínáljanak lakosaik-
nak, minél jobb életkörülmények-
hez segítsék polgáraikat.
Úgy tűnik, hogy most kanyargó-
sabb, nehezebb pályához ért a me-
zőny és emiatt az eddiginél is na-
gyobb szükség van arra, hogy len-
dületet szerezzen és megőrizze a
lendületet városunk jelképes autó-
ja. A pályán számolni kell az emel-
kedőkkel és a lejtőkkel, de az üzem-
anyag mennyiségével – a város erő-
forrásaival is. 

Az önkormányzat működése nem
kerülhet veszélybe. Ezért jelentette
be a város polgármestere az októ-
beri ülésen azt, hogy bárhogy spó-
roltak az intézmények az év eddigi
hónapjaiban, most a megtakarítást 
is tartalékolják. S ami az érem má-
sik oldalát vagy a gázpedált illeti,
örömteli, hogy az önkormányzat –
különösen az utóbbi években –,
egyre több fejlesztési elképzeléssel
indult és indul versenybe anyagi
erőforrások elnyeréséért különböző
pályázatokon. 
Szinte nem volt olyan testületi ülés
(sőt, az elmúlt időszak tapasztalatai
szerint több alkalommal csak olyan
ülés volt), amelynek napirendjén ne
szerepelt volna valamilyen pályázat
beadása.

PEDÁLOK
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Négyeseményes ünnepség-
sorozattal emlékeztek Gö-
döllőn az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc kitö-
résének évfordulójáról októ-
ber 23-án. A volt Nemzetőr-
ség épületénél megtartott
ünnepséget követően a Dó-
zsa György úti temetőben
folytatódott az áldozatok
előtti tisztelgés, majd a Vá-
rosi Moziban mutatták be
Fuszenecker Ferenc és Sza-
badi Attila, Gödöllő 1956 cí-
mű dokumentumfilmjét. A
rendezvényeket a Petőfi
Sándor Művelődési Központ-
ban a Club Színház 56 perc
56-ról című műsora zárta.

A szakadó eső ellenére többszázan
gyűltek össze az egykori Nemzet-
őrség épületénél, az 52 évvel ez-
előtti  sortűz helyszínén, hogy tisz-
telegjenek a forradalom hősei előtt.
Azokban a napokban az országban
sok helyen dördültek el a sortüzek,
amik nem válogattak az áldozatok
között. Krassay László alpolgármes-
ter egy fiatal haldokló lány szavaival
szólt, aki azt mondta: „Érzékeny vi-
rág a szabadság. Hogy éljen, vérünk-
kel kell öntözni.” Mégis, a sok áldo-
zat ellenére, a forradalom napjaihoz
leginkább az örömérzés kötődik, ami
végigsöpört akkor az országon és az
embereken, akik oldottan, felszaba-
dultan fordultak egymás felé – mond-
ta Gödöllő alpolgármestere. Hangsú-
lyozta, azokban a napokban ismét
irányadóvá váltak a hagyományos er-
kölcsi értékek, amiket Mindszenty
József hercegprímás programmá is
emelt híres rádióbeszédében, amikor
arra szólította fel az embereket, hogy
tekintsenek el a magánbosszútól. 

Visszatekintve a forradalom előtti
időkre, Krassay László úgy fogalma-
zott, az azt megelőző évek tele voltak
félelemmel, hamis bírós döntések,
koncepciós perek, internálótábor,
ÁVO-s terror vezetett a forradalom
kitöréséhez. Mint mondta, tisztessé-
ges ember ma is borzong ha a kor do-
kumentumait olvassa. Ezért is vált az
irányító gondolattá, hogy véget vetve
a terror államának, olyan országot te-
remtsenek, amire a béke, az igazság,

az igazságosság és a szabadság jel-
lemző. Ez nem csak hazánkban, ha-
nem a világban is nagy hatással volt
az emberekre. A nemzetközi vissz-
hangokból talán Albert Camus gon-
dolatait ismerik leginkább. A magya-
rok vére című híres írásából ezúttal
annak zárógondolatait idézte: „A ma-
gyar munkások és értelmiségiek, …
királyi örökséget hagytak ránk, me-
lyet ki kell érdemelnünk: a szabadsá-
got, amelyet ők nem nyertek el, de
egyetlen nap alatt visszaadtak ne-
künk!”. Krassay László a híres író
mellett idézte az egyszerű uruguayi
asszony gondolatait is, aki azt írta:
„Ezerszer szeretett Magyarország …
fogadd el szívemet, és ha tudod, vál-
toztasd fegyverré vagy villámmá!”.
Egy szerb költő pedig úgy fogalma-
zott: „Ave Hungária! Az emberiség
mélyen meghajlik előtted!” 

Ünnepi beszédében napjainkról
szólva kijelentette: „Háborog a lel-
künk, hogy ismét gyújtogatják a gyű-
lölet lángjait, s aggódva figyeljük,
amikor a félelemkeltés új módsze-
reivel találkozunk. Sok a szomorú
ember ma Magyarországon, sok az
egzisztenciális ellehetetlenülés, leg-

jobb embereink kül-
földre kényszerülnek,
ott keresnek boldo-
gulást. Mély erkölcsi
válság van az ország-
ban, amelyet épp nap-
jainkban tetéz a kí-
gyózó gazdasági vál-
ság, és a „merjünk ki-
csik lenni“ cinikus
programja önértéke-
lésünket rontja itthon,
és jóhírünket tépázza
külföldön. Súlyos
kórkép rajzolódik ki
ma Magyarország tár-
sadalmáról. De mind-
ezek ellenére hinnünk
kell abban, hogy túl-
éljük.” 

Az ünnepi gondo-
latokat követően a Fi-
atal Művészek Egye-
sülete elevenítette fel
a forradalom hangu-
latát, majd a városi
intézmények és civil
szervezetek elhelyez-

ték koszorúikat az emlékhelyen felál-
lított kopjafánál.

A megemlékezés a Dózsa György
úti temetőben folytatódott, ahol Kiss
Antal és Balázsovich András sírjánál
rótták le kegyeletüket a városvezetők
és több szervezet képviselői, majd a
Városi Moziban filmen elevenítették
fel az 1956 őszén történteket. Itt mu-
tatták be ugyanis Fuszenecker Ferenc
és Szabadi Attila a kordokumentu-
mok felhasználásával készült filmjét,
melyben az események egykori szem-
tanúi, túlélői segítségével igyekeztek
választ adni arra, mi is történt valójá-
ban ötvenkét évvel ezelőtt az akkor
még község Gödöllőn.

A rendezvények sorát a Club Szín-
ház 56 perc ’56-ról című műsora zár-
ta. Varga Melinda, Tamás Dorka és
Antal Ádám bizonyították: az októ-
beri forradalom a mai fiatalok gondol-
kodását is megérinti. Átélt játékuk
rádöbbentette a nézőt arra, hogy ez a
rövid időszak milyen gazdag az utó-
kor által megismerhető dokumentu-
mokban és milyen értékes irodalmi
alkotások születtek ’56 magyar forra-
dalmáról.

(b.)

Tisztelgés az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt

A vérrel öntözött virág ünnepén
(folytatás az 1. oldalról)

Ebben az állásfoglalásban megálla-
pítják:

„Mind a központi források reálérté-
kének csökkenése, mind a saját bevéte-
lek irracionális volta az önkormányza-
tok összességében azt jelzi, hogy 2008-
hoz képest 2009-ben a pénzügyi feltéte-
leik tovább romlanak. Ezt csak azon ön-
kormányzati kör tudja részben áthidalni,
ahol a saját bevételek reálisan megte-
remthetők. A gazdaságilag súlyos gon-
dokkal küzdő önkormányzatoknál a
helyzet tovább romlik. Az önkormány-
zati rendszer még inkább polarizálódik,
ami belső szolidaritással nem kezelhető.
Ez a folyamat egy év költségvetésével
nem állítható meg, hiszen az állam fo-
lyamatosan vonul ki az önkormányzati
kötelező feladatok finanszírozásából,
rákényszerítve a csökkenő központi for-
rás által nem finanszírozott rész saját be-
vételből való pótlására. Erre az önkor-
mányzatok jelentős része, köztük is a
kistelepülések túlnyomó többsége kép-
telen: mivel saját bevétele gyakorlatilag
nincs, a központi forrásoktól függ a fel-
adatellátás lehetősége, a működőképes-
ség maga.

A folyamatosan romló gazdálkodási
pozíció, a növekvő számú kötelező fel-
adatok finanszírozásához legalább az át-
lagosan szükséges források biztosításá-
nak hiánya mára már az egész önkor-
mányzati rendszer működőképességét
veszélyezteti. Az elmulasztott átfogó re-
form hiányában részmegoldásokkal a
gondok nem kezelhetők.”

Dr. Fábián Zsolt, a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének főtitkára a
tárgyalások megkezdése előtt elmondta,
rendkívül kiszámíthatatlan helyzetben
ülnek asztalhoz, hiszen számítani lehet
rá, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF)
támogatása és a kormány kamatemelése
miatt egy harmadik költségvetésterve-
zetre is szükség lehet. Ez még nehezebb
helyzetet teremthet az önkormányzatok
számára. Mint mondta, már így is fel
kell készülni arra, hogy a gazdasági nö-
vekedés lassulásával a munkanélküliség
növekedni fog, ami csökkentheti az
szja-ból az önkormányzatoknak vissza-
osztott részt, és az iparűzési adót.

*
A válság azonban valamilyen formá-

ban mindenkit érint. Az elmúlt hetekben
a legtöbbet azokról hallhattunk, akiknek
a devizahitel miatt fáj a fejük, az egykor
kedvező törlesztőrészletek ugyanis az
elmúlt hetekben az egekbe szöktek, s ez
sok családnak tette lehetetlenné a hitel-
törlesztést. A múlt héten a pénzügymi-
niszter és a kormányfő egyezetett a ban-
kok vezetőivel és a Bankszövetséggel, s
ennek eredményeként megállapodás

született arról, hogy az adósok terhei ne
növekedjenek elviselhetetlen mértékű-
re. Eszerint az adós kérésére a törlesz-
tőrészletek rögzítése mellett a futamidő
kitolható lesz. Azok a devizahitel-adó-
sok, akik úgy gondolják, külön költség
fölszámítása nélkül áttérhetnek forint
alapú hitelre. Bár ez a konstrukció a ma-
gasabb forintkamatszint miatt továbbra
is drágább, ám kiszámíthatóbb, hiszen
legalább a devizaárfolyam-változások
nem módosítják a törlesztőrészletet. A
megállapodás arról is szól, ha valaki ön-
hibáján kívül nem tudja vállani a tör-
lesztést (munkahely-elvesztés) a ban-
kok készek arra, hogy átmenetileg csök-
kentsék a törlesztőrészletet.

Módosult a családok támogatásáról
szóló törvény is. Eszerint a családi pót-
lék havi összege egygyermekes család
esetén 12.700 Ft, egy gyermeket nevelő
egyedülálló esetén 14.200 Ft, kétgyer-
mekes család esetén gyermekenként
13.800 Ft, két gyermeket nevelő egye-
dülálló esetén gyermekenként 15.400
Ft, három- vagy többgyermekes család
esetén gyermekenként 16.600 Ft, három
vagy több gyermeket nevelő egyedülál-
ló esetén gyermekenként 17.600 Ft, tar-
tósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő család esetén, vala-
mint az intézményben élő, továbbá ne-
velőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél
elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyo-
san fogyatékos gyermek után 24.200 Ft,
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyaté-
kos gyermeket nevelő egyedülálló ese-
tén a tartósan beteg, illetve súlyosan fo-
gyatékos gyermek után 26.900 Ft lesz. 

Változik a szociális segélyezés rend-
szere is. A kormány múlt heti ülésén el-
fogadta az „Út a munkához“ programot,
amelynek célja, hogy aki munkaképes,
de rendszeres szociális segélyen él, le-
gálisan munkát találjon és vállaljon. En-
nek egyik lépése, hogy a segély folyó-
sításának feltételévé válik a jövőben az
általános iskola kötelező elvégzése, il-
letve szakképzési programokon való
megjelenés.

(ny.f.)

Forráshiány

Világválság

A BorsodChem új kutató- és
fejlesztő központja számára
számos főváros-környéki ipa-
ri park közül idén nyáron a
Gödöllői Ipari Parkot válasz-
totta. Döntésében a kedvező
elhelyezkedésen és a Szent
István Egyetem által biztosí-
tott, magasan képzett mun-
ka-erőn túl számos más ok is
szerepet játszott.

„A BorsodChem a közép-európai
térség egyik vezető vegyipari társa-
sága, legújabb, gödöllői kutatóköz-
pontja egyben a cég referenciaüze-
me is, amely azt hivatott bemutatni
a reménybeli és meglévő külföldi
partnereiknek, hogy a cég élen jár
az innovációban, a termékfejlesz-
tésben“ – mondta Jenei Emese szó-
vivő.

A GIP fejlesztője elmondta, hogy
különösen büszke arra, hogy miu-
tán már egy biotechnológiai cég le-
telepedett a parkban, egy újabb ku-
tatás-fejlesztéssel foglalkozó válla-
lat szintén ezt a komplexumot vá-
lasztotta.

A mindössze öt hónap alatt fel-
épült BorsodChem kutatólaborató-

riumában – francia vezetés mellett
– tizenkilencen dolgoznak, többsé-
gük helyi lakos. A PUR-habokkal
kapcsolatos termékfejlesztés egy új
profil Magyarországon. Az építői-
partól az autógyártásig számtalan
területen alkalmazott alapanyag tu-
lajdonságai iránt a legkülönfélébb
elvárásokat támasztják a világ min-
den tájáról érkező megrendelők (a
cég árbevételének 80 százaléka ex-
portból származik), ezért is volt
fontos, hogy a kazincbarcikai gyár-
tóbázissal és budapesti központtal
működő BorsodChem egy olyan
ipari parkban építse fel ún. MDI üz-
letága kutatólaboratóriumát, amely
amellett, hogy szép környezetben
van, harminc percen belül elérhető

a ferihegyi repülőtérről és a buda-
pesti cégközponttól egyaránt. Fon-
tos szempont volt az is, hogy Gö-
döllőn már van hotel, amely szál-
láslehetőséget is jelent a külföldi
szakemberek és ügyfelek részére.

A BorsodChem döntéshozói
szem előtt tartották, hogy a város
nyújtotta szolgáltatásokon kívül a
„gödöllői átkötés“ néven ismert
M31-es autópálya-szakasz közeljö-
vőbeli átadása, valamint 2009-ben
a parkban felépülő központi szol-
gáltató ház a maga éttermi, postai
és egyéb szolgáltatásaival szintén
kényelmesebbé fogja tenni az itt
letelepedő és működő cégek életét,
A 40 hektáron elterülő ipari park-
ban eddig 26 cég vásárolt ingatlant.
Elsőként például kereskedelmi te-
vékenységgel, kutatásfejlesztéssel,
valamint könnyűipari tevékenység-
gel foglalkozó társaságok teleped-
tek meg. Az első betelepülőket már
elkészült telephelyeiken üdvözöl-
hetjük, a további bérlők/vásárlók
esetében pedig a terveztetés, építési
engedélyeztetés van folyamatban.
A park jelenlegi telítettsége közel
30 százalékos.

(forrás: Tőzsdefórum.hu)

A turizmus fejlesztésének lehe-
tőségeiről tanácskoztak Gödöl-
lőn kedden. A Turisztikai deszti-
nációs menedzsment (TDM)
konferencián idegenforgalmi és
önkormányzati szakemberek
vettek részt.

A tanácskozást dr. Kovács Miklós, az
Önkormányzati Minisztérium turiszti-
kai szakállamtitkára nyitotta meg, aki
beszédében kiemelte, rendkívül fonto-
sak az ilyen szerveződések, amelyek-
nek működtetésében az önkormányza-
tok is fontos szerepet játszanak. 

Mint mondta, a TDM létrehozásának
célja az, hogy az idegenforgalmi termé-
kekkel egységesen tudjunk megjelenni
a hazai és a nemzetközi piacokon, hogy
javítani tudjunk a terület versenyké-
pességén. Reményét fejezte ki, hogy a
gazdasági válság nem fogja hosszú tá-
von érinteni, és visszavetni a turizmust. 

A házigazda dr. Gémesi György pol-
gármester az államtitkár szavait kiegé-
szítve felhívta a figyelmet arra, hogy a
jelen gazdasági helyzetben nagy szük-
ség van az olyan lehetőségekre, melyek
új forrásokat teremthetnek, s az idegen-
forgalomban még sok lehetőség rejlik.

A tanácskozáson az általános fejlesz-
tési célokról és feladatokról is szó esett,
de a résztvevők megismerkedhettek a
Regionális Operatív Program turiszti-
kai pályázataival is. (j.b.)

BorsodChem-kutatóközpont a Gödöllői Ipari Parkban

Öt hónap alatt épült fel

Turisztikai konferencia Gödöllőn

Idegenforgalmi lehetőségek

12,5 milliárd dollár. Ekkora hitelkeretet bocsátana
sajtóhírek szerint Magyarország rendelkezésére a
Nemzetközi Valutaalap. Az IMF azt kéri cserébe, a
kormány faragjon le még kb. 300 milliárd forintot
a költségvetés kiadási oldalából.
Ehhez elkészültek a tervek, melyek szerint közel
180 milliárdos kiadás-megtakarítást jelentene az,
ha jövőre nem kapnának 13. havi bért a köz-
szférában dolgozók,  és a jelenlegi szinten kell tar-
tani a béreket. A megtakarítás másik részét a 13.
havi nyugdíjak megkurtításától várják. Ezt csak
azok kapnák meg, akik elérték az öregségi nyug-
díjkorhatárt, azaz a 62. évet, összegét pedig 80
ezer forintban maximalizálnák.
A legutóbb benyújtott költségvetési javaslatból az
is kiderül, hogy a kormány visszavonta a korábban
naponta népszerűsített Új tudás program alapele-
mét, a pályakezdő pedagógusok béremelését is.
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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.  

Zéró Tolerancia 

A néhány héttel ezelőtti objektív fele-
lősségről szóló cikkünk megjelenése
után a közlekedéssel kapcsolatban a
mostanság szintén sokat emlegetett zéró
tolerancia elvét vesszük górcső alá.
Ez az elv azt jelenti, hogy akit a Ren-
dőrség tetten ér az alkoholszintmérés
során, annak azonnal, a helyszínen el-
veszik a jogosítványát. Akinél a szon-
da elszíneződik, azt vagy vérvételre
állítják elő, vagy hitelesített eszköz-
zel végzett légalkoholmérésnek vetik
alá. 
Bővebben arról van szó, hogy a Ren-
dőrség a hagyományos Spiratest tí-
pusú alkoholszondát és a Lion Al-
cometer SD-400 típusú kézi elektro-
mos alkoholmérő berendezést hasz-
nálja az alkoholfogyasztás helyszíni
ellenőrzésére, illetve bizonyítására. A
„bajok” akkor kezdődnek amikor a
Spiratest alkoholszonda belseje a raj-
ta átfújt levegő alkoholtartalmától
sárgáról zöld színűre változik. A cső a
mintavétel során, annak eredményé-
től függetlenül, a kémiai reakció hatá-
sára felforrósodik, amellyel ellen-
őrizni lehet, hogy a mintaadás meg-
felelő-e. Ha a cső nem forrósodik át,
akkor a mintaadó nem rendeltetéssze-
rűen fújja a szondát, és ez lehetőséget
ad további kényszerintézkedés, pél-
dául vér- és vizeletminta vételre tör-
ténő előállításra is. Amennyiben fel-
merült az alkoholfogyasztás gyanúja,
de a vezető magatartása nem utal nyil-
vánvalóan súlyosabb alkoholos befo-

lyásoltságra az alkoholszonda csak
kis mértékben színeződik el, illetve
az elektromos alkoholmérő berende-
zés 0,5 mg/l-t meg nem haladó érté-
ket mutat, az ellenőrzött személyt az er-
re a célra rendszeresített nyomtatványon
nyilatkoztatni kell az alkoholfogyasz-
tásról. Amennyiben az elkövető nyi-lat-
kozik, ellene ez alapján szabálysértési
feljelentést kell tenni. A rendőri intéz-
kedés során ebben az esetben a vezetői
engedélyt el kell venni,  100.000 Ft-ig
terjedő pénzbírság kiszabására és
járművezetéstől eltiltásra van lehető-
ség. 
Amennyiben az alkoholszonda jelen-
tős mértékben elszíneződik, vagy az
elektromos szonda mérési eredménye
0,5 mg/l-t meghaladó értéket mu-
tat, az intézkedés alá vont személyt
egy harmadik fajta Alcomat típusú
mérő készülékkel végzett légalkohol-
vizsgálat céljából a rendőri szervhez
elő kell állítani. Ha a hitelesített esz-
közzel végzett ellenőrzés eredménye is
0,5 mg/l-t meghaladó értéket mutat, az
alkoholos befolyásoltság mindenkép-
pen megállapítható és emiatt büntetőel-
járást kell kezdeményezni a járműve-
zetés ittas vagy bódult állapotban
bűncselekmény elkövetése miatt.
Amennyiben a vizsgálatra egyéb
okok – például a szemmel látható sú-
lyos alkoholos befolyásoltság, a
mintaadás megtagadása, vagy ha an-
nak eredményét az ellenőrzött sze-
mély nem fogadja el – miatt nincs
mód, az elkövetőt vér- és vizeletmin-
tavétel céljából elő kell állítani. A ve-
zetői engedélyt ebben az esetben el
kell venni. 
Nem változott a korábbi szabályozás
a 0,1 mg/l-t meg nem haladó légalko-
hol koncentráció esetén, ugyanis az
igazságügyi orvosszakértői gyakorlat
alapján önmagában ez az eredmény
nem bizonyítja az alkoholfogyasztás
tényét, ezért az alkoholfogyasztásra
utaló egyéb adat (például tanúvallo-
más) hiányában eljárás nem kezde-
ményezhető, és nem lehet a vezetői
engedélyt sem elvenni.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

A hét kérdése
– Az ön számára mit jelent a
gazdasági válság?

„…Még évekkel ezelőtt vettünk fel
devizaalapú hitelt gépkocsi vásár-
lásra. Előtte alaposan utánajártunk
mindennek, s ez volt a legkedvezőbb
megoldás. 
Most hónapról-hónapra egyre töb-
bet fizetünk. Mi még szerencsés hely-
zetben vagyunk, ki tudjuk gazdálkod-
ni az emelést, de ez csak annak kö-
szönhető, hogy alacsony törlesztő
részlettel indultunk…” 

V. L.
„…Már a hazai válság is eléggé
tönkretette a családokat, ez, ami

most jön katasztrófa. Mint a legtöbb
ismerősöm, én is az élelmiszerárak
elszabadulásától félek leginkább.
Ezért már a nyáron egy csomó min-
dent eltettem télire, befőtteket, sava-
nyúságokat, hogy legalább arra ne
kelljen költeni. Elég lesz a fűtés- és a
villanyszámlát kifizetni. Már így is
évek óta csak energiatakarékos izzó-
kat használunk a lámpákba, s bizony
nagyon megnézzük, hogy mikor in-
dítjuk be a fűtést...” 

Lantosné Kati

„Nagy szerencsém, hogy nincs sem-
milyen hitelünk, így ez nálunk nem
jelent gondot. Az azonban igen, hogy
a télen miből fogjuk kifizetni a szám-
láinkat. A gyereknek nem mondha-
tom, hogy ne égesse a villanyt, ami-

kor késő estig tanul. Már a múlt té-
len sem fűtöttük 20 fok fölé a lakást
és alig tudtuk kifizetni a számlát.
Nem tudom, az idén télen mi lesz…” 

B. József

„…A férjem nemrég ment egy multi-
céghez dolgozni. Éjjel-nappal dolgo-
zik, mert retteg, hogy ha netán leépí-
tés lesz, elküldik. Senkinek nem kí-
vánom ezt az érzést. Nem is tudom,
mit csinálnánk, ha ez megtörtén-
ne…Én GYED-en vagyok, abból
nem tudunk négyen megélni…” 

Takácsné

A hét kérdése: 
– Ön hogyan vélekedik a zöld-
hulladék égetésének szigorí-
tásáról? 

A Gödöllői Rendőrkapitányság
illetékességi területéről, de el-
sősorban Gödöllő családi há-
zas övezetéből érkeztek beje-
lentések csalással kapcsolatos
ügyekben.

Általában két fiatal férfi csenget be a
kertes családi házba és a középkorú
tulajdonosnak elmondják, hogy a
fiúktól korábban kölcsönkapott 10
ezer forintot hozták vissza, de sajnos
csak 20 ezres címletű bankjegyük
van. Az esetek többségében, ha a tu-
lajnak van fiúgyermeke, és nem ké-
telkedik, hiszen tisztességes ember-
nek gondolja azokat, akik a kölcsönt
megadni szándékoznak. Betessékeli a
jövevényt, majd a tárcájából, vagy a
spórolt pénzéből felváltja a bankje-
gyet. Ezután az idegen beszélgetést
kezdeményez, majd távozáskor a társa
vizet kér, vagy a mosdót szeretné hasz-
nálni, ekkor visszalép és a korábban
megfigyelt helyről ellopja a pénzt.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
az egészséges gyanakvás megmentheti
a spórolt pénzüket, soha ne engedjenek
be idegent a lakásba, de főként ne hagy-
ják őket felügyelet nélkül.

Az ősz beköszöntével ismét járják a
településeket a mozgó faárusok, burgo-

nyát vagy hagymát árusítók. Több olyan
feljelentés érkezett a kapitányságra, me-
lyekben az idős emberek arról számol-
nak be, hogy figyelmüket elterelték,
közben kifosztották őket, spórolt pénzü-
ket ellopták.  Felhívjuk az idősek, egye-
dül élők figyelmét, hogy nagy körülte-
kintéssel és odafigyeléssel vásároljanak
ismeretlen személyektől bármilyen ter-
méket. Lehetőség szerint jegyezzék fel a
nevüket, autójuk forgalmi rendszámát,
ezzel megelőzve, hogy sértetté, áldozat-
tá váljanak. 

Lapzártánk után, október 29-én tar-
tották azt a Közlekedésrendészeti ak-
ciót a Gödöllői Rendőrkapitányság il-
letékességi területén, aminek célja a
személyi sérüléssel járó kerékpáros és
gyalogos közúti közlekedési balese-
tek csökkentése, megelőzése volt. Az
ellenőrzés feladata: 
– a kerékpár kötelező tartozékainak
ellenőrzése 
– a kerékpáros éjszakai és korlátozott
látási viszonyok közötti láthatóságá-
nak ellenőrzése
– a kerékpárosok közúti közlekedé-
sére vonatkozó általános közlekedési
szabályok betartásának ellenőrzése
– a kerékpárral ittas állapotban törté-
nő közlekedés ellenőrzése és szank-
cionálása  

– gyalogos-átkelőhelyek szabálysze-
rű használatának ellenőrzése (meg-
akadályozni a jelzőlámpával ellátott
gyalogos-átkelőhelyeken a gyalogo-
sok tilos jelzésen történő áthaladását,
a kijelölt gyalogos-átkelőhely közelé-
ben nem a gyalogos-átkelőhelyen tör-
ténő áthaladást, az egyéb közlekedési
szabályszegések elkövetését)
– egyéb szabálysértők kiszűrése

Az október 20. és 27. közötti közle-
kedésrendészeti akció eredménye
(zárójelben az esetek száma):

– Gyalogosokkal szemben tett intéz-
kedés: figyelmeztetés (85); helyszíni
bírság, feljelentés (0)
– Gyalogos szabályszegések száma:
vigyázatlan, hírtelen lelépés az útra
(39); tilos jelzésen való áthaladás (8);
álló jármű, vagy oszlop előtt való át-
haladás (0); Zavaró magatartás az út-
testen áthaladás közben (15); Gyalo-
gosok egyéb szabályszegése (10); 
– Kerékpárosokkal szemben tett in-
tézkedés: figyelmeztetés (93); hely-
színi bírság, feljelentés (0); 
– Kerékpáros szabályszegések szá-
ma: elsőbbség meg nem adása (6);
irányváltoztatás, haladás bekanyaro-
dás szabályainak megszegése (32);
megállási kötelezettség elmulasztása
(13); kerékpáros egyéb szabálysze-
gése (0); kötelező tartozékok hiánya
(17); láthatósági mellény hiánya (15);
ittas vezetés (0); egyéb ok (10).

Csalók, szabálytalankodók

Rendőrségi hírek

Újabb utcák készültek el az elmúlt na-
pokban. Befejeződtek a munkák a Móra
Ferenc utcában, ahol 603 négyzetmé-
ternyi területen készült új útburkolat,
mintegy 11.724.000 forintért. Véget ért
a felújítás az utolsó területen is, ahol
még dolgoztak az idei útprogramban: a
Simon István, a Nagy László és a Szán-
tó-Kovács János utcában. A Simon Ist-
ván utca felújítására 20.184.000 forintot
fordított az önkormányzat, itt 2025 
négyzetméternyi útszakaszon újították
fel a burkolatot, a Nagy László utcában
945 négyzetméter, a Szántó-Kovács
utcában 600 négyzetméternyi terület
újult meg. Az előbbi 8.713.000, az utób-
bi 7.606.000 forintba került.

Felújítási munkák már csak a Má-
tyás király utca–Arany János ut-
ca–Babati út területen folynak, ami-
ket pályázati pénzek felhasználásával
újítanak fel. Ezen a területen a jövő
héten az aszfaltozás idején forgalmi-
rend változásra is kell számítani . No-
vember 4-én és 5-én a felújítás miatt

más útvonalon közlekedik több busz.
A Volánbusz pályaudvarról induló já-
ratok közül a 8.20-kor induló busznál
kimaradnak  a Bem József, a Présház,
és a Mátyáskirály úti megállók, az el-
lenkező irányba közlekedőknél pedig
a 10.35-kor, a 13.35-kor és a 16.30-
kor induló járatok nem érintik ezt a
részt.  Ezek a Grassalkovich- Hunya-
di – Szilhát utcán keresztül közleked-
nek.

Továbbra is folynak a gyalogoshíd
felújítási munkálatai a Szabadság úton a
HÉV sínek mellett. A mintegy 10 millió
forintos munkák során teljesen elbon-
tották a hidat, így itt a gyalogosforga-
lom nem bonyolítható le, a területet,
lezárták. A felújítás várhatóan no-
vember második felében ér véget. Ez
idő alatt a gyalogosok a Patak téren át
közlekedhetnek. Sajnos, a lezárást so-
kan figyelmen kívül hagyják, így rend-
kívül balesetveszélyes helyzetet te-
remtenek, amikor a HÉV síneken köz-
lekednek és a korlátok alatt bújnak át.

Forgalmi rend változás a felújítás miatt

Újabb utcák készültek el

KEDVES OLVASÓINK!

Az elmúlt hetekben egyre több jelzés érkezik szerkesztőségünkbe,
amelyben arról tájékoztatnak bennünket, hogy rendszeresen nem

kapják meg lapunkat. Kérünk minden kedves olvasót, hogy amennyi-
ben a terjesztéssel kapcsolatban bármilyen észrevételük van, hívják

fel szerkesztőségünket a 06/20-525-366-os telefonon (kedd 
kivételével), vagy írjanak e-mailt a godolloiszolgalat@gmail.com címre.

Mivel vannak olyan területei a városnak, ahol nincs terjesztés, 
örömmel vesszük az Önök segítségét is. 

Így sikerült például megoldani a Repülőtéri út ellátását, ahol a helyi
kisboltban vehetik át a Gödöllői Szolgálat példányait, 

más esetekben postán küldjük el a lapot.

Korszerűsíti szervezetét a Szent
István Egyetem jelenleg legtöbb
hallgatót oktató Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kara
(GTK). Az átalakítással a verseny-
képességet állandóan növelni
képes struktúra jöhet létre. A kar
jövője szempontjából alapvető-
en fontos nemzetközi verseny-
képességének erősítése és az
EU-s projektekben való részvételi
esélyeinek javítása. 

A kari tanács már jóváhagyta, az egyete-
mi szenátus lapzártánk után tárgyal a
korszerűsítésről, melynek egyik lénye-
ges újdonsága a TATA Kiválósági Köz-
pont és Informatikai Intézet megalakí-
tása. Az új szervezeti egység – az indiai
TATA cégcsoport magyarországi infor-
matikai vállalata és a kar között 2007-
ben született együttműködési megálla-
podás alapján – szerepet vállal az e-kor-
mányzattal és az ahhoz kapcsolódó ügy-
intézéssel összefüggő képzések elindí-
tásában, a hallgatók gyakorlati helyei-
nek szervezésében és közös kutatási
programok kialakításában. Az intézet
minél több önkormányzatot, így a gö-
döllőit is szeretné partneréül megnyerni. 

A TATA Kiválósági Központ és In-
formatikai Intézet ugyanis a kormány-
zati, önkormányzati szektornak is aján-
lani fog szolgáltatásokat (képzéseket, ta-
nácsadást, tréninget) az elektronikus 
kormányzás (e-adminisztráció, e-szol-

gáltatások, e-demokrácia) területén, így
a gödöllői önkormányzat érdeklődésére
is számot tarthat a tevékenysége. Teszi
ezt Magyarországon elsőként az egyete-
mi oktatás korszerű módszereire, esz-
közeire és kutatási eredményeire ala-
pozva. Az együttműködés révén a la-
kosságnak, a vállalkozásoknak és a köz-
igazgatás szerveinek lehetőségük nyílik
a kapcsolatfelvétel, egymás közötti
kommunikáció hatékonyabb és fejlet-
tebb szintre emelésére, így növelve a
résztvevők ismereteit, működésük haté-
konyságát és tevékenységük eredmé-
nyességét. Az 1968-ban alapított Tata
Consultancy Services – melynek bevé-
tele csaknem 60 százalékban az USA-
ból származik – 2001-ben Budapesten
hozta létre európai fejlesztő központját.
A GTK az eddiginél is keresettebb köz-
gazdászokat akar képezni, a Tata pedig
idejekorán ki tudja alakítani közvetlen
kapcsolatait a legrátermettebb hallga-
tókkal. 

***
A gödöllői aulában zárult október 22-én
az Öböl Együttműködési Tanács (ÖET)
– Magyar Ifjúsági Találkozó. Az Öböl
Együttműködési Tanács tagországai:
Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab
Emirátusok, Omán, Bahrein, Kuvait. A
záró programon köszöntőt mondott Sol-
ti László rektor és Rauh Edit, a szociális
tárca esélyegyenlőségi szakállamtitká-
ra. A kulturális műsorban többek között
gödöllői iskolák tanulói léptek fel.

A program fő célja a kultúrák közötti
párbeszéd erősítésének jegyében a fiata-
lok közötti kapcsolatteremtés volt. Je-
lentőségét az adja, hogy ez az első arab-
európai interkulturális ifjúsági fórum a
közép-kelet-európai térségben. A ren-
dezvényen 17 magyar fiatal és 8 ifjú-
ságsegítő, arab részéről közel 50 fiatal
és 10 magas rangú ÖET-delegált vett
részt. A találkozó során a fiatal résztve-
vők különböző témaköröket (emberi jo-
gi nevelés, kultúrák közötti párbeszéd,
oktatás, ifjúsági munka) dolgoztak fel,
szakmai és kulturális programokon vet-
tek részt. A rendezvény alapötlete össz-
hangban van a magyar külpolitikai cél-
kitűzésekkel, illetve az Öböl-országok
felértékelődésével Magyarország kétol-
dalú kapcsolatrendszerében.
Az ÖET 1981-ben alakult meg Abu
Dhabiban. Célja, hogy megteremtse a
békét és biztonságot a kül- és biztonság-
politikai együttműködésben, valamint
szorosabbá tegye a tagországok közötti
gazdasági és társadalmi kapcsolatokat.
Ennek érdekében 2003-ban vámunió
jött létre az országok között, majd 2008-
tól közös piac. Szándékaik szerint ez
együtt jár a munkaerőpiac felszabadítá-
sával, a szabad mozgás és letelepedés
jogának biztosításával, illetve lehetővé
teszi a tőke szabad áramlását, megte-
remti az oktatási hálózat és az egész-
ségügyi ellátórendszer kölcsönös igény-
bevételét. Ezek mellett 2010-re tervezik
egy közös fizetőeszköz bevezetését.

Kiválósági központ indiai partnerrel

Arab-magyar találkozó az aulában



2008. október 30. Gödöllői Szolgálat 5Civil

Dánia

„Felhívom a diákok figyelmét, hogy a
mai napon dán cserediákok érkeznek
iskolánkba, ezért legyenek szívesek
ennek megfelelően viselkedni” hang-

zott a hangos bemondóban október 1-
jén, a harmadik szünetben. Délután 1
órára vártuk a dánokat, de mint álta-
lában, semmi sem történik úgy, ahogy
várnánk. 12-kor, azaz egy órával ko-
rábban érkeztek. Megdermedtünk,
amikor megláttuk őket. Mindenki ar-
cán ugyanazt a kérdést láttam, a dá-
nokén és a miénken egyaránt: Ki az
enyém? Délután mindenki hazavitte a
társát, megmutatta a házat, megbe-
szélték a többi napot, majd este 6-ra
visszamentünk az ismerkedő estre. A
hangulat fantasztikus volt. Másnap,
azaz csütörtökön a „dánok budapesti
városnéző programja” következett.
Megnézték fővárosunk nevezetessé-
geit, úgy, mint Országház, Hősök te-
re, Városliget, Parlament, majd autó-
busszal átszelték Budapestet, és meg-

érkeztek a Budai-várhoz, majd a Ci-
tadellához. Ez idő alatt mi koptattuk
az iskolapadot, és megbeszéltük az
este eseményeit, ami valljuk be, elég
érdekes volt mindannyiunknak. 
Péntek: magyar-dán közös program,
fogadó diákoknak NINCS TANÍTÁS.
Reggel háromnegyed 10-kor felszáll-
tunk a buszra, ami kivitt minket a

Lázár Lovaspark-
ba. A lovasbemu-
tató nagy sikert
aratott. Ebéd után
Gödöllőn, a kirá-
lyi kastélyban tar-
tott a dán cso-
portnak idegenve-
zetést Szemethy
Tamás.
Hétvégén a csalá-
doknak egyenként
kellett programot

szervezniük „új családtagjuknak”.
Persze szerveztünk közös elfoglaltsá-
gokat is, mint például a péntek esti
bowling, és a hétvégi focimeccs. 
Hétfőn együtt mentünk el megnézni
Magyarország egyik legszebb váro-
sát, Egert, és persze Szilvásváradot.
Az Egri vár, a Fátyol vízesés, és a Mi-
naret kihagyhatatlan volt. Új bará-
taink arcát nézve a legjobban a Mi-
naret nyerte el a tetszésüket.
Kedd: Az utolsó együtt töltött napunk.
Nekik is iskola, és nekünk is, azzal a
különbséggel, hogy mi tanulunk, fe-
lelünk, ők pedig órát látogatnak. Dél-
után irány haza, pakolás a bőröndbe,
Vajon befér az a sok ajándék? Annyi
mindent vittek haza, de a legtöbben
kaptunk is tőlük valamit, a vendéglá-
tásért cserébe. Este 6 órára mentünk

vissza a búcsúpartira, ahol Zitta, a
dán tanárnő születésnapját ünnepel-
tük meg. Egyik játékunk aznap este, a
legkedvesebb élményük felrajzolása
volt. Volt, akinek a must, másnak, a
Parlament, és akadt, akinek a Lánc-
híd volt a legemlékezetesebb. Ha én
rajzolhattam volna, a táblán egy szí-
vecskében szerepelt volna Dánia és
Magyarország címere együtt. 
Ez az egy hét, ezzel a 24 emberrel, a
saját barátaimmal, és tanáraimmal
felejthetetlen élményt nyújtott. Tu-
dom, hogy ez elsősorban a nyelvtanu-
lásról szólt, de úgy érzem, vagyis in-
kább tudom, hogy ez a hét nap össze-
hozott minket. Az osztályt, a szülőket,
a sulit, a várost, és ha jobban bele-
gondolok, ez mindennél fontosabb.
Különös érzés, mert ez alatt az egy
hét alatt megszoktam, hogy egy új
ember van a családban, és most, hogy
már nincs itt, hadd használjam ezt a
kifejezést: hiányzik. Dánul ez így
hangzik: Jeg savner dig. Összefoglal-
va egy mondatban: Jó volt velük,
hiányoznak, de fél év múlva találko-
zunk Dániában!

Szeretnénk megköszönni a segítséget:
Elsősorban a Szülőknek, lelkes segí-
tőkészségükért, főként Kukolya Jó-
zsefnek a Parlament látogatását, Ba-
kumenko Jelenának illetve a Lázár
Lovasparknak, Ella Attilának, a ze-
neiskola igazgatójának a királyi kas-
tély látogatásáért és Mucsi Jánosnak
az orvosi segítségéért. 
A szervezés lebonyolításában a Török
Ignác Gimnáziumért Alapítvány, a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a
Gödöllői Királyi Kastély volt segít-

ségünkre. Ezzel a sor még nem ért
véget. Meg kell említenem ugyanis
azt a két tanárnőt, akik velünk voltak,
és minden felelősséget magukra vál-
laltak ebben az egy hétben. Ők pedig:
Szemethyné Abonyi Erzsébet, és Pus-
kás Melinda tanárnő.
Köszönünk mindent, és csak annyit
zárásként, hogy Dániában talál-
kozunk! 

Mucsi Anna

Tisztelt Szerkesztőség!

„Október 23-án délelőtt egy buda-
pesti ünnepségen vettem részt, dé-
lután csatlakoztam a városi megem-
lékezéshez, annak ellenére, hogy esett
az eső. Először nem is tudtam, mi az,
ami itt Gödöllőn mindig más, mint a
legtöbb rendezvényen, legyen az
bármelyik nemzeti ünnep. Később
jöttem csak rá, amikor az ünnepség
után még kiszaladtam a temetőbe
édesnyám sírjához, ami közel van az
egyik gödöllői áldozatéhoz. Oda már
nem ment olyan nagy tömeg, de szép
számmal voltak a megemlékezők,
akik épp a himnuszt énekelték, ami-
kor megértettem, miért is mások itt az
ünnepségek. Itt, Gödöllőn ugyanis
éneklik a himnuszt! Nem magnóról
szól, nem az énekkar énekli, hanem az
emberek.  
Nem egy alkalommal döbbentem meg
más településeken, hogy amint meg-
szólalnak nemzeti imánk hangjai, az
emberek jó, ha nem beszélgetnek, de
alig akad, aki énekelne. Nem tudom
mi ennek az oka, amikor egy ismerő-
sömnek megemlítettem, azt mondta,
szerinte sokan a szöveget sem tudják.

Mindenesetre jó érzés volt, amikor
rádöbbentem, hogy ezért mások a gö-
döllői ünnepségek! Ez a város ezzel is
példát mutat.“

Üdvözlettel: Kásásné Nóra

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

„Az elmúlt hetekben írtak arról, hogy
a rendőrség több közlekedési akciót
hajt végre a következő időszakban,
megszigorítják az ellenőrzést például
a gyalogos átkelőhelyeknél. 
Úgy gondolom, jó lenne, ha olyan he-
lyeken is állna rendőr, amikor példá-
ul egy közterületen munkát végeznek,
és emiatt lezárják a területet. Azért
írom ezt, mert az elmúlt héten lezár-
ták és elbontották a gyalogoshidat a
Szabadság úton a HÉV sín mellett,
ennek ellenére állandóan ott mász-
kálnak az emberek. Arról, hogy ott
nem lehet majd közlekedni, maguk is
írtak, már előre. Jó, az első napokban
az ember a szokott útján jár és mérge-
lődik, hogy elfelejtette, hogy másfelé
lehet csak menni. De ez a másfelé,
nem a HÉV sínek! Felnőtt emberek
másznak át a síneket a járdától elvá-
lasztó korláton, és gyalogolnak ott,
abban a reményben, hogy nem jön a
HÉV! Meddig? Amíg el nem üt vala-
kit? Ezek az emberek nem gondolnak
arra, milyen példát mutatnak az
egyébként is mindenre fittyet hányó
gyerekeknek, kamaszoknak? 
Nem olyan nagy kerülő a Patak tér,
vagy át lehet menni a túloldalra a
gyalogos átkelőhelyen! Csak remélni
merem,hogy nem lesz itt baleset az
emberi felelőtlenség miatt!“

V. E.

Olvasóink írták

Hajós Bál

Szeretettel meghívjuk Önt A Hajós Alfréd Általános Iskola

Alapítványainak Jótékonysági Báljára

Ideje: 

2008. november 8. szombat 19 óra

Helye: 

Alma Mater Étterem, Szent István Egyetem, Gödöllő, Páter K. út 1.

A belépőjegy ára: 4.000,- Ft, Elővételben az iskola titkárságán

Teleki Pál születésének 129. évfordulója 
alkalmából 2008. NOVEMBER 5-ÉN, SZERDÁN
11 ÓRAI KEZDETTEL MEGEMLÉKEZÉST TARTUNK
szobránál, melyre tisztelettel meghívjuk.
A megemlékezésre autóbusz indul 10.30-kor a művelődési 
központtól, 10.45-kor pedig a Premontrei Gimnázium parkolójából.

Egyesületünk szokásos évi közgyűlését várhatóan 
2009. január 23-án, pénteken tartjuk, amelyre külön meghívót
küldünk.

Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Újra indul a 
GÖRÖG TÁNCHÁZ 

táncoktatással

Ideje: 
havonta egy alkalommal, 18 órától 20 óráig.

Novemberben 8-án  18:00-20:00
Decemberben 13-án 18:00-20:00

Helye: 
Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme

(Gödöllő, Munkácsy M. u.)
Érdeklődni: 

06-70/219-3838

MEGHÍVÓ

Gondoltam egyet, és szerencsére voltak,
akik velem együtt gondoltak egy na-
gyot! Sajnos, mai világunkban ez a gon-
dolat már nagynak számít, pedig ha ne-
vünkhöz méltóan viselkednénk, mint

ember, cseppet sem lenne nagy…Mire
is gondolok? Nos, természetszerető em-
ber révén járom az erdőt gyakran, főleg
lóháton. Elkeserít a látvány, ami sajnos
az erdőszéli utak mentén fogad nap mint
nap. Ez ellen tenni kell, ha már vannak
olyan emberek, akik meg azért tesznek,
hogy a szemétkupac ott legyen és da-
gadjon hétről hétre. Kis utánajárással
hamar kiderült, hogy ez nem olyan egy-
szerű…de nem is megvalósíthatatlan!
Első lépésben segítség kell például a
szemét elszállítására, amit az Izsó lovar-
da nevében nagybátyám, Izsó Attila el-
vállalt és egy traktorral és utánfutóval
hozzájárult a tervemhez. Majd a szemét
jogos helyére való bejutásról kellett
gondoskodni, vagyis hogy a szemétte-
lepre bevegyék térítésmentesen. Ebben

Bokor Árpád, a VÜSZI ügyvezető igaz-
gatója állt készséggel rendelkezésünkre,
amit ezúton is nagyon köszönünk a lel-
kes csapat nevében! Így már csak maga
a gyűjtés volt hátra, aminek szervezése

nem volt már feladatnak tekint-
hető, ugyanis azért higgyük el,
vannak még jó emberek is körü-
löttünk. Ennek köszönhetően
megvalósult október 26-án va-
sárnap a szemét egy részének el-
takarítása és hétfőn már el is ju-
tott méltó helyére. Sajnos való-
ban csak egy rész az, amit össze
tudtunk szedni, mert ahogy egyre
mélyebbre ás az ember, egyre
megdöbbentőbb mennyiséggel
találja magát szembe. Hatalmas
pótkocsinkat hipp-hopp telerak-

tuk, de így is maradt még bőven eltaka-
rítani való…De nem csüggedünk, mert
folytatása következik! Csapatunk tagjai:

Bolla Krisztina, dr. Vaskó Márta,  Hor-
váth Péter, Horváthné Szalay Mónika,
Izsó Attila, Izsó Szilvia, Romhányi Dá-
vid, Sztarenszky Magdolna.

Izsó Szilvia egyetemi hallgató

Önkéntes szemétszedés

Gondoltam egyet…

Az esten Gaálné dr. Merva Mária, a
Gödöllői Városi Múzeum igazgatója
a sokoldalú művészeti tevékenységet
kifejtett Körösfői-Kriesch Aladár iro-
dalmi kapcsolatait és munkáit ismer-
tette. Írásai közül meghallgathattunk

egy tanulmányt és egy verset Mada-
rászi László előadásában. Barta Ka-
talin és Ferenczi Anna négykezes
zongorajátékában gyönyörködhet-
tünk, őket a Gödöllői Ifjúsági Vonós-
zenekar követte, majd Czabán Ange-
lika énekművész és Soós Gabriella
zongoraművész megzenésített Ady ver-
seket mutatott be. 

A díjakat Körösfői László, a kura-
tórium elnöke adta át. A kitüntetettek
közül Horváth Orsolyát, aki idén vé-
gez a Képzőművészeti Egyetem festő
szakán, Lőrincz Ferenc festőművész
méltatta, a számos hangszeren játszó,
ezen az ünnepen furulyaszólóval be-
mutatkozó Kis Dorottyát pedig Bali
János karmester, blockflőte művész.

Az ifjú művészek is szót kaptak.
Horváth Orsolya arról beszélt, hogy
ösztönzően hatott rá a hajdani, múlt
század eleji művésztelep léte, emléke,
mindaz, amit az ottani életformáról
megtudott. Ezért is nagy megtisztelte-

tésnek érzi, hogy a telep megalapító-
járól, vezetőjéről elnevezett, vele kap-
csolatos díjat kapott. 

Kis Dorottya, ahogy számos hang-
szeren játszik, a zeneiskola számos
tanárának fejezhette ki név szerint a
köszönetét, s felhívta a figyelmet ar-
ra, akinek talán mégis a legtöbbet kö-
szönheti, az édesanyjára.

N. A.   

Körösfői-Kriesch Aladár születésé-
nek 145. évfordulójára emlékezik a
Városi Könyvtár és Információs Köz-
pont is. Az intézmény olvasótermé-
ben életútjának legfontosabb állomá-
saival, munkáival ismerkedhetnek
meg az érdeklődők október 30-tól. A
színes tablók átfogó képet adnak a
rendkívül sokoldalú művész tevé-
kenységéről.

A Körösfői-Kriesch Aladár emlékplakett átadása

Fiatalok elismerése
Hagyomány, hogy Kőrsöfői-Kriesch Aladár születésének évforduló-
ján a nevét viselő művészeti alapítvány elismeréseket ad át fiatal
tehetségeknek, valamint az ő útjukat a művészeti élet területén
egyengető pedagógusoknak. Kőrsöfői-Kriesch Aladár szobrának
megkoszorúzása után nagyszabású ünnepség, műsoros est megko-
ronázásaként vehették át a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti
Alapítvány kuratóriuma által odaítélt elismeréseket, immáron a 12.
alkalommal. Az idei évben két fiatal művészt tüntettek ki az emlék-
plakettel, díszoklevéllel, s részesítettek pénzjutalomban. 
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Egy nagypapának, Daniel Gott-
lieb pszichológusnak a még
kisgyermek unokájához inté-
zett leveleit foglalja magába a
Drága Sam! című kötet.

Tolószékben ír Daniel Gottlieb. Egy
fiatalkori baleset következtében meg-
bénult, de volt annyi akaratereje és
kitartása, hogy továbbra is tevékeny,
alkotó, eredményes életet éljen. Az
unokájáról, Samről, aki számára szü-
letésétől fogva levelekben fogalmaz-
za meg a tapasztalatait, útmutatásait,
hogy majd felnőttként olvasva eze-
ket, okuljon belőlük, kétéves korában
kiderül, hogy nem egészséges, hogy
lelki zavarokkal küzd, autista. 

Tehát ahogy ő béna, az unokája is
„más”, mint a többség. Ez még in-
kább írásra sarkallja. Szakemberként
tudja, hogy az autizmus igen változa-
tos tünetekkel járhat. Lehet, hogy
Sam olvasni sem lesz képes megta-
nulni. De akár jó értelmi képessé-
gekkel is rendelkezhet, akár sikeres
pályát is befuthat, csak a viselkedése

lesz „furcsa”. 
Fogadja el saját

magát. Ez a legjobb
mód arra, hogy be-
illeszkedhessen az
emberek közé. Hogy élhető élet
adassék meg a számára. 

Sokat, talán mindent jelent a sze-
retet. Hogy Samnek szerető szülei
mellett szerető nagypapája is van,
nem kevés reményre ad okot. 

A harminckét levélből a szereteten
kívül elsősorban a remény szól. A re-
mény mondatja el a nagypapával az
élettörténetét, s mindazt, amit ő tud a
világról. Mesél azokról a családta-
gokról, akik már nincsenek velük, az-
zal a hittel, hogy Sam így majd meg-
ismeri őket. Ír a kettejük viszonyáról.
Elemzi, milyen most az unokája teste,
elméje, lelke – és milyen lehet a jövő-
ben.

Mindazt felvázolja, ami várhat rá.
Körvonalazza, mi is a boldogság. De
elsősorban az elfogadást hangsúlyoz-
za. Azt emeli ki, hogy lelkünk akkor
nyer megnyugvást, ha felhagyunk a

küzdelemmel, és tudomásul vesszük
a tényeket.

Az emberi lény olyan, mint egy fo-
gadóház. Várja a vendégeket. Az örö-
möket és a fájdalmakat hozókat egy-
aránt. Ha szeretet van bennünk, bé-
kében élhetünk az utóbbiak jelenléte
ellenére is.

Folynak az egyszerű szavak, újra
és újra kezdve, majd lezárva egy le-
velet. S a történetekből, példázatok-
ból, gondolatfutamokból korántsem
csak a címzett, de valamennyien

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Levelek a szeretetről

Az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Nívódíjjal ismerte el Őri-
né Nagy Cecília, a Gödöllői Vá-
rosi Múzeum művészettörté-
nész-muzeológusának munká-
ját. A kitüntetést „A gödöllői sző-
nyeg 100 éve“ című három hely-
színes centenáriumi kiállítás
megrendezéséért, a katalógus
megírásáért és szerkesztéséért
és a kiállításhoz kapcsolódó,
kétnapos tudományos konfe-
rencia megszervezéséért vehet-
te át a múlt héten. 

Őriné Nagy Cecília 13 éve dolgozik a
Gödöllői Városi Múzeumban, ő a mű-
vésztelep-gyűjtemény gazdája. Több
kiállítást rendezett már a művésztelep
témakörében: Undi Mariska-, Nagy
Sándor-kiállítás, a gödöllői művészte-
lep centenáriumi kiállítása 2001-ben,
Népművészet a gödöllői művésztele-
pen stb., de legtöbbször más kollégák-
kal közösen. A 2007-es centenáriumi
komplex program, amit egyedül való-
sított meg, szép összefoglalása volt ed-
digi munkásságának. A művésztelep té-
makörén belül a szövőműhely tevé-
kenységére specializálódott, mára a gö-

döllői szőnyeg országosan elismert 
szakembere lett.

Mint azt Őriné Nagy Cecília la-
punknak elmondta, ez az elismerés egy
több mint tízesztendős munkának szól,
aminek során lépésről-lépésre dolgoz-
ták fel az egykori szecessziós művész-
telepen folyó munkát, annak történetét,

életét. Ennek a sorozatnak a záróprog-
ramja volt a múlt évben megrendezett
és nagy sikert aratott kiállítás „A gödöl-
lői szőnyeg 100 éve”, amire pályázati
pénzek segítségével több, csak terv for-
májában létező szőnyeget rekonstruál-
tak. A tárlatok nem csak hazai viszony-
latban hoztak elismerést a Gödöllői Vá-
rosi Múzeumnak, Glasgow-ban, Los
Angelesben vendégeskedett a kiállítási

anyagok egy része. Ennek is köszönhe-
tő, hogy több tárgyi emléket sikerült
restaurálni, amit rövidesen újból láthat-
nak majd az érdeklődők. Bár ebből a té-
makörből a jövőben újabb feldolgozó
munkára nem készülnek a városi mú-
zeumban, az új kihívást most az állandó
kiállítás művésztelepet bemutató részé-

nek bővítése jelenti. Az el-
múlt években restaurált és
külföldön bemutatott, va-
lamint a gyűjteménygya-
rapodás során az intéz-
mény birtokába jutott tár-
gyakat is itt láthatja majd a
nagyközönség. Mint azt
Őriné Nagy Cecíliától
megtudtuk, a megújult ál-
landó kiállításhoz a tervek
szerint több program is

kapcsolódik majd, így például olyan
foglalkozások, mint a korábban már
nagy sikerrel megszervezett szövődél-
után, valamint múzeumpedagógiai fog-
lalkozások. Emellett az elképzelések
között az is szerepel, hogy a művészte-
lep későbbi, 1920 utáni tevékenységét
is feldolgozzák. A bővített állandó kiál-
lítást november 28-tól láthatják majd az
érdeklődők. -kj-

Az idei esztendőben a Szent-
háromság Templomban rende-
zi meg idei őszi koncertjét a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar,
akik Mozart Requiemjét szólal-
tatják meg november 2-án, ha-
lottak napján.

Bár az őszi hangverseny nem minden
évben kapcsolódik a halottak nap-
jához, először 2003-ban, majd 2005
októberében választottak ehhez kap-
csolódó témát. Az idén ismét ehhez az
alkalomhoz kötődik a koncert. A 

szimfonikus zenekar már régóta sze-
retett volna Gödöllő új templomában
koncertezni, s ehhez kiváló alkalom-
nak ígérkezett a hétvégi hangverseny,

különös tekintettel annak témavá-
lasztására. Mozart Requiemjét nem
más választotta ki erre az alkalomra,
mint Gál Tamás. A kiváló karnagy
már régóta szerette volna ismét ezt a
művet vezényelni, ami nagyon fontos
állomás volt a zenekarral való kap-
csolatában, ugyanis ez volt az első
közös produkciójuk immáron tizenöt
évvel ezelőtt.
Az őszi koncerteket sok esetben a
Szent István Egyetemen tartották, ám,
mivel már hosszú ideje készülnek az
aula felújítására, a zenekar más, meg-

felelő helyszínben kezdett
el gondol-kodni. Így talál-
tak rá a Szentháromság
templomra, ami tökélete-
sen megfe-lel ennek a cél-
nak, s méltó helyszíne a
választott zene-műnek.
Az előadásnak nem csak
szólóvendégei lesznek, a
Debrenceni Kodály Zoltán
kórus közreműködésével
csendül majd fel Mozart re-

mekműve. Közreműködnek: Juniki
Spartacus (hegedű), Far-kas Erzsébet
(szoprán), Schöckl Atala (alt), Mukk
József (tenor) és Kováts Kolos

Szakmai elismerés a gödöllői művészettörténésznek

Nívódíj Őriné Nagy Cecíliának
Szimfonikusok a Szentháromság Templomban

Halottak napi hangverseny

Különleges kiállítás nyílik november 6-
án a Csók István Galériában. Különle-
ges, ugyanis ezen a helyen általában
egyéni kiállításokat rendeznek, ritka a
csoportos bemutatkozás. Most mégis

erre kerül sor. A Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóinak munkáit 10 napon át
láthatják az érdeklődők, akiknek nem-

csak gyönyörködni lesz majd lehetősé-
gük, hanem arra is, hogy megvásárolják
a kiállított műveket.
A GIM alkotói számára is
meglepetés volt a Csók Ist-
ván Galéria meghívása, töb-
bek között azért is, mivel a
hazánkban jelenleg működő
művésztelepek között ez a
legfiatalabb. Szerencsés vé-
letlen azonban, hogy a tárlat
csaknem egybeesik a 10
éves jubileummal.
A meghívás egyben rangot
is jelent, hiszen ebben a ga-
lériában két szempontot
vesznek figyelembe: jó kiállítás kell és
olyan anyag, ami eladható. Ez utóbbi
azért is fontos, mivel ez a műkereske-
delem szempontjából is jelentős hely-
színnek számít. Így, amikor kiválasztot-
ták, hogy milyen alkotások kerülnek itt
bemutatásra, az is szerepet játszott,
hogy az alkotások hogyan értéke-
síthetők. Tizenöt művész közel ötven

alkotása kerül végül bemutatásra és ta-
lán remélhetőleg gazdára is.
A kiállítást követően pedig újabb feladat
vár a GIM-re. November 22-én ugyanis
újabb megnyitóra készülnek, ekkor nyí-
lik meg a Téli Kert. Erre nem csak hazai
művészeket várnak, hanem öt német ki-
állító is bemutakozik. Giessenből hár-

man, Dachauból pedig ketten érkeznek,
hogy részt vegyenek a kiállításon. Ko-
rábban már mindkét művésztelep ven-
dégül látott alkotókat Gödöllőről, s
mindkettő tagja az EuroArtnak. Ennek
köszönhető az egyre szorosabb együtt-
működés, aminek keretében most a gö-
döllői közönség is megismerheti az ott
született műveket.

A Csók István Galéria vendége lesz a GIM

A legfiatalabb művésztelep

A gödöllői Szenthárom-
ság templomban helye-
zik el Szekeres Erzsébet
Árpádházi szentek és
boldogok szőnyegsoro-
zatát, aminek darabjait
kiállításokon már láthat-
ta a nagyközönség. 

A szentek sorozatát az állam-
alapítás milleniuma, Szent
Imre ezredik, Szent Erzsébet
nyolcszázadik születési évfordulója
ihlette.
Szekeres Erszébet óriási feladatot vál-
lalt magára, amikor belefogott hu-
szonegy képből álló sorozat megalko-
tásába, hiszen nem egy ábrázolt sze-
mélyről alig tudunk valamit. Hosszas

kutatómunka után állt össze a sorozat,
aminek egyes darabjai jelenlegi hatá-
rainkon túli települések templomaiba
is eljutottak.
A november 7-ei ünnepi rendezvé-
nyen a szőnyegeket dr. Beer Miklós
Váci Megyéspüspök áldja meg.

Áldás Szekeres Erzsébet munkáira

Szentek a kárpitokon
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GÖDÖLLŐI
VÁROSI MÚZEUM

SZECESSZIÓS TÚRA 
GÖDÖLLŐN

A gödöllői művésztelep
(1901-1920)

eredeti helyszínein:
(1 km-re a múzeumtól)

– Nagy Sándor háza

– Belmonte Leo háza

– Körösfői-Kriesch Aladár
háza

– A szövőiskola épülete

– Remsey Jenő háza

– A kortárs gödöllői 
iparművészek alkotóháza

Idegenvezetést biztosítunk
magyar nyelven

Legalább 10 fő esetén,
előzetes bejelentkezés

alapján

Ára : 800Ft/fő

Jelentkezés:

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, 

Szabadság tér 5.

Telefon:
28/421-997 

06-20-330-6155 
(Tóbiás Csaba

programfelelősnél) 

e-mail: 
godolloi.muzeum@vnet.hu

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány ezúton köszöni meg 

mindazoknak, akik 2007. évben adójuk 1 %-át, mindösszesen 
186.758,- Ft-ot közalapítványunknak adományozták. 

Ezt az összeget, a kuratórium 3/2007. sz. határozata alapján, 
a 2008. évi ÜZENET című jubileumi kiállítás díjaira használta fel. 

Szíves felajánlásaikat továbbra is köszönettel fogadjuk.
Számlaszámunk: 10700196-26226503-51100005

Adószámunk: 18680968-1-13
GIM-HÁZ Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza

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

ELEGANCIA S M?V SZET
HERENDI MOT˝VUMVIL`G PORCEL`NON 

S H JJA-MODELLEKEN

Id?szaki kiÆll tÆs a G d ll?i KirÆlyi 
KastØlyban  2008. okt ber 17  november 30.

HØjja JÆnos ruhatervez? herendi porcelÆn-ihlette
ruhÆit kØzzel festett mot vumok d sz tik. Az exkluz v
ruhak ltemØnyek Øs a porcelÆ-nok most egy tt
lÆthat k a g d ll?i kirÆlyi kastØly f ldszinti kiÆl-
l t termeiben. A kiÆll tÆs megtekintØse ingyenes.

Indonéz zongorakoncert a
Gödöllői Királyi Kastélyban

2008. november 23., 18 óra

Előadók: Iravati Sudiarso és Aisa Sudiarso

Információ: cs.peterfi@gmail.com
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt ábrázoló fotókat, illetve a képeken
szereplő épületeket, városrészeket. 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 06-20/911-8643-as számon tudnak
érdeklődni. Köszönjük!

Magyar Kázmér háza
A Kossuth Lajos utca 38. (majd 32.) számú háznak két
neves tulajdonosa is volt, bár Magyar Kázmér-házként is-
merjük, mert ő birtokolta több évtizeden keresztül, és róla
vannak még élő emlékek Gödöllőn. Első neves lakója
Győry Vilmos (1838-1885) evangélikus lelkész, költő,
műfordító – Cervantes Don Quijotéjának egyik legjobb
fordítója – volt.
Győry Vilmos 1881-ben vásárolta meg a Kossuth Lajos
utcai ingatlant, amelyen akkor még csak egy kisebb, sze-
rény ház állt. Feleségével és öt gyermekével nyaralt eb-
ben a házban, amelyet Dalmady Győző is megénekelt. Ha
a gyerekzsivajtól és a vendégseregtől nem tudott dolgoz-
ni a házigazda, akkor a kert végében lévő parasztkunyhó-
ba költözött, és ott rendezte be a dolgozószobáját. 
A házat Győry Vilmos halála után Magyar Kázmér vásá-
rolta meg, aki szecessziós stílusú, bronz emléktáblát he-
lyezett el a ház falán a következő szöveggel: „Ez a ház

volt Győry Vilmos nyári lakása 1881-1884-ig. «A bokros
kis udvar és a repkényes folyosó» kegyelettel őrzik emlé-
két. 1902.” Ez a tábla ma a Gödöllői Városi Múzeum ál-
landó helytörténeti kiállításán látható.
A nagykőrösi születésű Magyar Kázmér (1858-
1942) okleveles gazda, földművesiskolai tanfelü-
gyelő, néprajzi gyűjtő volt. A magyaróvári gazda-
sági tanintézetben 1880-ban végzett, utána gaz-
dasági gyakornok, majd intéző volt Bábolnán.
1884-ben a Földművelésügyi Minisztériumba ke-
rült, ahol 1894-től a gazdasági szakoktatás terüle-
tén kezdett el tevékenykedni. 1895-ben Dániában
járt tanulmányúton, visszajövetele után (1895
őszén) a földművesiskolák tanfelügyelőjévé ne-
vezte ki a miniszter az akkor már ismert gazdasá-
gi szakírót. Cikkei főként a Köztelekben, a Ma-
gyar Gazdák Szemléjében, a Magyar Gazdák
Lapjában és a Gazdasági Lapokban jelentek meg. 
Később az Országos Magyar Gazda Szövetség
széles körű munkájába kapcsolódott be, gróf Ká-
rolyi Sándorral, Darányi Ignáccal (1849-1927),
Gaál Gasztonnal dolgozott együtt. A szövetség
választmányi tagja (1921), alelnöke (1926), ügy-
vezető alelnöke (1927) lett. Györffy István
(1884-1939) néprajztudós baráti társaságába tar-
tozott. Nagykőrös képviselőjeként 1920-tól éveken át
tagja volt a nemzetgyűlésnek. Különösen a gyümölcster-
mesztést támogatta hathatósan. 

1888-ban vette
feleségül Tanár-
ky Alice-t, négy
gyermekük szü-
letett. Gödöllőn
1894-ben házat
vásárolt, amely
mellé székely-
kaput állíttatott
1902-ben. Az év
nagy részét Gö-
döllőn töltötte
falusi házában,
és csak az ősz
beálltával költö-
zött be fővárosi lakásába. Intenzíven részt vett Gödöllő
közéletében, civil szervezeteket támogatott, a gödöllői
művésztelepnek telket adott festőnövények termesztése

céljából. A Ferenc József Rend lovagke-
resztjével tüntették ki, mert részt vett
1896-ban az Ezredévi Kiállítás szervezé-
sében. Nagykőrös, Dömsöd díszpolgára
(1916), királyi tanácsos (1916), gazda-
sági főtanácsos (1927) volt.
Néprajzi anyag gyűjtésébe kezdett 1897-
ben: Magyarország egész területéről
származó munkaeszközöket, használati
tárgyakat, népviseleteket gyűjtött. Anya-
ga 1573 darabból állt 1926-ban. Nagy
Pál Miklóst (1868-1950), a híres jász fa-
faragó művészt is ő hívta Gödöllőre. Jó
barátságban volt Móra Ferenccel (1879-
1934), levelezett is vele. A Gödöllői Já-
rási Közművelődési Egyesület és a Falu-
szövetség nagyszabású kiállítást rende-
zett 1926 augusztusában. Ennek kereté-
ben múzeumként lehetett látogatni Ma-
gyar Kázmér portáját. A kiállítás kataló-
gusa adja a legrészletesebb leírást a nép-

rajzi gyűjteményről. Később a jamboree idején is sokan
látogatták a gyűjteményt. „Itt aztán a tornácon, a nagy
ebédlőszobában, udvari szobában, konyhában, kerti to-

ronyszobában 1752 darab népéleti tárgy bűbájos tömege
között az ősfoglalkozásnak, állattenyésztésnek, állattar-
tásnak, földművelésnek, kertészkedésnek, háztartási, ru-

házkodási, díszítési tárgyaknak és eszközöknek,
bútordaraboknak, cserép-, fa- és réz kézimunka
anyagoknak, vállkendőknek, fegyvereknek, drága
fazekas műveknek stb. könnyfakasztó remekeit
lehet látni, élvezni még a régi Magyarország 37
vármegyéjéből” – lelkendezett Móricz Pál 1933.
augusztus 27-én a Vasárnap című újságban.
A II. világháború alatt elveszett, szétszóródott a
néprajzi gyűjtemény, csak néhány darabja került be
később a Gödöllői Városi Múzeumba. A múzeum
helytörténeti kiállításán látható pl. az a Gönczy-
béklyó, amelyről cikket is írt Magyar Kázmér
1914-ben a Néprajzi Értesítőben. Az 1970-es évek
végén a nagy lakótelepek építésének idején a gö-
döllői polgárok nagyon szerették volna megmen-
teni ezt az épületet, beadványokat terjesztettek elő,
újságcikkeket írtak, lobbiztak, hiába minden, a há-
zat lebontották. Szerencsére a bronz emléktáblát a
múzeumba mentették lelkes lokálpatrióták, és leg-
alább ez emlékeztet a neves és jobb sorsra érdemes
házra. G. Merva Mária

GÖDÖLLŐ ANNO

Értesítés
Gödöllő város önkormányzata

2008. október 31-én (péntek), 17 órakor

halottak napi megemlékezést tart

a Szabadság téri, I. és II. világháborús emlékműnél,

ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk
a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.

A megemlékezésre várjuk mindazokat,
akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni

gyertyagyújtással és virág elhelyezésével!

Kérjük a szervezeteket és intézményeket,
ha koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen,

szándékukat szíveskedjenek jelezni a 28/514-130-as telefonszámon.

Újabb 5 milliós fejlesztés

Tovább szépült a temető
Az elmúlt években több je-
lentős beruházást hajtott
végre az önkormányzat az
üzemeltető VÜSZI segítsé-
gével a Dózsa György úti
temetőben. Többek között
megújult a ravatalozó, el-
készült a közös, már lejárt
urnák számára kialakított
urnasír, valamint a kerítés
átépítése is megkezdő-
dött. Az idei Halottak Nap-
ján is több új fejlesztés fo-
gadja a szeretteik sírjához
kilátogatókat.

Mintegy 1206 négyzetméteren
készült új, aszfaltos út a Dózsa
György úti temetőben. Többek
között a központi ravatalozóhoz veze-
tő utat újították fel, valamint két má-
sik közlekedési utat tettek rendbe.
Mindhárom útszakaszon teljes, az út-
alap kialakítását is magába foglaló
felújítás történt, aminek több részét is
kézi erővel kellett elvégezni, mivel az
út keskenysége miatt  gépekkel nem
lehetett dolgozni a területen. A mun-
kálatok 5 millió forintba kerültek.

E mellett elkészült az a nyilván-
tartási rendszer is, amit a VÜSZI saját
forrásából valósítottak meg. Az el-
múlt hónapokban tételesen feltérké-
pezték a temetőt, a sírokat, a zöldte-
rületeket, a közműveket, a felszíni
műtárgyakat és a közkutakat. A fel-
mérés eredményeként egy naprakész
informatikai rend-
szert alakítottak
ki, ami alkalmas
lesz arra, hogy
bárki megkeresse
elhunyt hozzátar-
tozója sírját név,
vagy parcella-
szám, esetleg el-
halálozási idő
alapján.

Ez a program a
VÜSZI ügyfél-
szolgálati irodájá-
ban lesz hozzá-
férhető január el-
sejétől, valamit a
tulajdonos református- és a katolikus
egyháznál. A programot folyamato-
san fogják frissíteni, abba minden

egyes temetés után azonnal bekerül-
nek az elhunyt adatai. A rendszert hi-
vatalosan január elsejével helyezik
üzembe, jelenleg annak tesztelése
zajlik.

A látogatók, hozzátartozók tájéko-
zódását segítik majd az a két informá-
ciós tábla, amik közül az egyiket a
főbejáratnál, a másikat a haranglábnál
lévő kapunál helyeznek ki. Ezeken a

temető térképe
mellett olyan fon-
tos információk is
szerepelnek majd,
mint a nyitva tar-
tás, a tulajdono-
sok, elérhetősé-
gei, valamint a
hatósági felügye-
letek adatai. Ezek
már a hét végén is
segítséget nyújta-
nak az érdeklő-
dőknek.

Mint azt meg-
tudtuk, a fejlesz-

tések a jövőben is tovább folytatód-
nak. A VÜSZI tervei között szerepel
többek között további utak pormen-
tesítése, valamint – miután belvárosi
temetőről van szó – zárt kőkerítés
megépítése a Dózsa György út felől,
majd a Virágutca és a Toldi Miklós
utca felőli szakaszon. A kerítésben,

ahol arra lehetőség van, urnafülkéket
alakítanak ki.

(k.j.)



Sokan nem is gondolnák, hogy
kertjeinkben mennyi segítőtár-
sunk van. Persze most ne a
vegyszerekre gondoljunk, ha-
nem azokra az élőlényekre,
amelyek ott élnek, persze sok-
szor észrevehetetlenül. Sajnos
azonban néha pont őket akar-
juk eltüntetni a kertekből.

Az egyik legismertebb és
legkedveltebb kertlakó a
sün. Ezek a kis tüskés em-
lősök az utóbbi években
kevésbé félénkek, mint ré-
gebben voltak. Gyakran
előfordulnak a kertekben,
és nagyon hasznosak, rop-
pant sok, földben élő kárte-
vőt pusztítanak el. Szinte
minden férget elfogyaszta-
nak, ami csak eléjük kerül.
Imádják a meztelen csigá-
kat és a cserbogarakat is.
Gyakran rakják fészküket a
gyep vagy a farakások kö-
zé. Figyeljünk ilyenkor,
hogy ha esetleg téli álmát
alvó sünt találunk, azt ne
zavarjuk meg és inkább
hagyjuk a farakást is he-
lyén, hogy melegen tartsa,
mivel ha felébred, akkor
nem alszik vissza és köny-
nyen éhen hal, megfagy. 

A gyümölcsöskertek talajában
gyakran találunk földigilisztákat. Kü-
lönösen meleg, nyári esők után láthat-
juk e gyűrűsférgeket a talaj felszínén.
A giliszta nem káros, hanem kifeje-
zetten hasznos állat. A talajba került

korhadt növényi részekkel táplálko-
zik; ezeket megemésztve juttatja visz-
sza a talajba. Vékony járataival keveri
a talajt, elősegíti a talaj morzsalékos
szerkezetének kialakulását és fokozza
termékenységét. Ezt használhatják ki
azok, akiknek komposztálójuk van a
kertben, mert a giliszták a konyhai és
kerti hulladékból fél év alatt tökélete-
sen szerves trágyát állítanak elő. 

Ugyancsak hasznos a kertben
gyakran megjelenő vakondok is. Ez
az alig arasznyi, selymes bundájú ro-
varevő emlős széles, ásószerű mellső
lábaival föld alatti folyosókat készít a
kert talajában. Járataiban tömegesen
pusztítja a cserebogarak lárváit, a pa-
jorokat, a drótférgeket és a lótetveket.
A vakondok túrása azonban nem kel-
lemes. A fák gyökereit ugyan óvato-
san elkerüli, de a szamócatelepen már
gyakran kitúrja a töveket. Csúnya

pusztítást okoz a kertek gyepfelü-
leteiben is. 

Ennek ellenére ne pusztítsuk a
vakondokot, gondoljunk bele, ha
ez a kis emlős megjelenik a kert-

ben, akkor nagy baj lehet a föld alatt,
mert az említett férgek bőven tanyáz-
nak nálunk. 

Ha mégis úgy érezzük, hogy túlsá-
gosan elszaporodtak, akkor a túrás
helyéből kiindulva ásóval megtalál-
hatjuk és kiemelhetjük. Vigyük a kis
állatokat a kerten kívül olyan helyre,
ahol túrásukkal nem okozhatnak kárt.

Természetesen meg kell említe-

nünk a kerti madarakat is. Ők aztán
tényleg reggeltől estig azon fáradoz-
nak, hogy a hernyókat összefogdos-
sák. Épp ezért ha valaki azt szeretné,
hogy kertjében madarak éljenek, ne
használjon vegyszert, hiszen így a

mérgezett féreg a
madarak szerveze-
tében bomlik le és
őket is elpusztítja.
Így akár egy egész
fészekaljat is meg-
ölhet az, aki rovar-
irtó szereket hasz-
nál. Természetesen
most, hogy nincse-
nek rovarok ne-
künk kell segíte-
nünk. Helyezzünk
ki télire madárete-
tőket és tápláljuk
őket egész télen át,

egészen addig, míg meg nem jelennek
újra a rovarok. 

Hasznos segítőtársaink még a rova-
rok, főleg a cserebogarak irtásában a
baromfiak is. A tyúkok, de különösen
a pulykák rengeteg bogarat szednek
össze. Ezért célszerű a baromfiakat
cserebogárrajzás idején a gyümöl-
csösbe engedni és kora reggel, amikor
a bogarak még dermedtek, a fákat
megrázni. Igen nagy mennyiségű kár-
tevőtől mentenek meg bennünket. 

Kacsát és libát viszont ne enged-
jünk be a gyümölcsöskertbe!

Láthatjuk, nem vagyunk egyedül
kertünk karbantartásában, csak egy
kicsit jobban kellene figyelnünk a ter-
mészet segítőire, mielőtt elővennénk
a mérgező anyagokat. Nem is beszél-
ve arról, hogy később ezek a vegy-
szerek a mi szervezetünkben kötnek
ki...

Lehet, hogy kissé furának
hangzik a cím, de miért csak
tavasszal és nyáron kellene vi-
rágos kertben gyönyörköd-
nünk, amikor még az ősz is bő-
ven ad erre lehetőséget. Most
ebben próbálunk segíteni,
hogy mit is ültethetünk még a
nagy fagyok beállta előtt.

Az őszirózsák a kertek leggyakoribb
díszei ebben az időszakban. Széles faj
és fajtaválasztékuk, valamint hibrid-
jeik révén rendkívül nagy változatos-
ságban találkozhatunk velük. A legis-
mertebb fajok közé tartozik a csillag-
őszirózsa (Aster amellus), melynek
kék, lila vagy rózsaszín virágai októ-
ber elején fejezik be nyílásukat. Ha-
zánkban száraz lejtőkön, bokorerdők-
ben fordul elő. Széles, bokros növe-
kedésű, 40-70 cm magas változékony
faj. Normál kerti talajt kíván. Száraz-
ságtűrő növény, de a fajták közepes
vízigényűek. A virágszegény nyárvé-
gi időszakban kezdődő virágzása,
edzettsége miatt értékes. 

A törpe őszirózsa (Aster Dumosus-
Hibridek) kúszó gyöktörzsű, 20-40
cm magas, kopasz növények, hosszú-
kás lándzsás levelekkel. Virágzási
idejük szeptember–októberre esik. A
gazdagon ágas, sátorozó virágzatban
álló fészkek különböző rózsaszínű
vagy világosabb ibolyakék árnyalatú-
ak, illetve fehérek. Szabad térállásban
formás párnákat, sűrűbb ültetésben
tömött szőnyeget képez. Jó vízát-

eresztő képességű,
humuszos talajban
gazdagon virágzik.
A házatlan csigák
kifejezetten kedve-
lik. 

A mirigyes őszi-
rózsa (Aster no-
vae-angliae) 80-
150 cm magas,
mereven felálló szárain az októberben
nyíló, 3-5 cm virágok dúsan ágas
virágzatban állnak. Számos kerti fa-
jtáját termesztik különböző árnyalatú
liláskék, kárminpiros, rózsaszín, illet-
ve fehér virágokkal. Csak jó minősé-
gű kerti talajban fejlődik szépen. Ha-
jlamos a szárdőlésre, ezért a maga-
sabb fajták kötözést igényelnek. 

Az előző fajhoz nagyon hasonló
megjelenésű a 60-100 cm magas ko-
pasz őszirózsa (Aster novi-belgii), de
nem szőrösek, a fészekvirágzatai pe-
dig többnyire kisebb méretűek. 

Másik igen kedvelt őszi növény a
pompás varjúháj. Élénkrózsaszín vi-
rágai és zöld húsos levelei igazán szé-

pen pompáznak a
kertben. Sőt elszárad-
va is igen mutatós. Vi-
rágai először fehérek,
majd rózsaszínné, ké-
sőbb bordó-pirossá
változnak. Főleg a
sziklakertekben tart-
ják, de bárhol megél, a
lényeg, hogy sok nap-
fényt kapjanak. 

A legismertebb
őszi virág a krizan-
tém. Sokan sajnos
csak temetővirágnak

hívják, pedig ma már számtalan fajtá-
ja ismert. Az egészen apró virágútól a
hatalmas labdaméretű virágúig. Sőt
színei is változatosak. Az egyszerű fe-
hértől a mélybordóig, sőt akár barna,
vagy zöld színűeket is kaphatunk. A
krizantémban azt szeretjük, hogy
pont akkor virágzik, amikor már egy-
re szürkébb kint minden. Ők ilyenkor
kápráztatnak el minket és szereznek
örömet. Talán kevesen tudják, hogy

neve görög eredetű és aranyvirágot
jelent. Az őszi fajták jellemzően októ-
berben virágoznak, de takarással ez
novemberig kitolható. A krizantémok
ún. „rövidnappalos” növények, azaz
virágzásukhoz napi 13-14 óra sötétre
van szükség. Ma már nem csak a ker-
tekbe, hanem lakásba is vásárolha-
tunk krizantémokat, hiszen néhány
fajtája kifejezetten nem kedveli a hi-
deget. Azonban a lakásban is ablak
mellett tartsuk, mert a meleg, száraz
levegőn hamar tönkremennek. 

Itt van még a díszkáposzta, ami ma
még egyelőre zöld, és lila színben
kapható, de ismerve a növényneme-
sítőket biztosak lehetünk benne, hogy
hamarosan megjelennek igazán szí-
nes változatai is. 

Természetesen nem feledkezhe-
tünk el a legegyszerűbb, de az egyik
legkedvesebb növényről, az árvács-
káról. Igazi őszi növény: egészen a hó
beálltáig virágzik, és csak az igazán
nagy fagyok tudják téli álomra ser-
kenteni, hogy aztán tavasszal újra vi-
rítsanak.

Láthatjuk, hogy az ősz mégsem
annyira szürke a kertben, mint azt oly
sokan gondolnák.

November 1-2.:

dr. Gáspár Edit
Tel.: 20/584-1233

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Állati dolgok

Kerti segítőink
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Nem csak kertészeknek...

Az őszi virágoskert

Egyik legkisebb baglyunk a ku-
vik. Ez a mindössze 21 centimé-
teres madár régen igen gyakori
volt az emberi települések kör-
nyékén, elsősorban mezőgazda-
sági épületek, tanyák, istállók el-
hagyott épületrészeiben fészkelt.
A mindennapi emberi jelenlét
nem zavarja. Régen halálmadár-
nak tartották, és ezért erősen irtották.
Pedig a kuvik mindössze csak a fény-
hez vonzódott, ami az ablakon át ki-
szűrődött, amikor a beteg mellett vir-
rasztottak. A fény a éjjeli lepkéket
vonzotta, ami pedig a kuvikot. Nevét
éles hangjáról kapta. Nem huhog,
mint a baglyok, hanem kuvikol. Ki-
sebb emlősöket és madarakat is fo-

gyaszt. Ritkán vehető észre, hiszen
éjszakai madár. Ma már főleg na-
gyobb parkokban és erdőkben él, de
egyre jobban visszatelepszik az em-
beri települések környékére is. Több
alfaja létezik, nálunk a közép-európai
kuvik honos. Ma már védett, eszmei
értéke 100.000 forint. Egyre gyakrab-
ban próbálják visszatelepíteni régi

fészkelőhelyeire. Szívesen elfo-
gadja a mesterséges költőládát is.
Ezeket főleg madárvédők helye-
zik ki, és folyamatosan vizsgál-
ják, hogy megtelepedett e benne
madár, illetve ha van fészekalj,
azt ne pusztíthassák el. Néha a
gödöllői parkokban is megjele-
nik egy-egy példány, de valószí-
nű, hogy ezek fiatal madarak,
melyek saját területet keresnek.
Főleg ott maradnak meg, ahol
sok a rágcsáló, így a környék lo-
vasiskoláiban esetleg előfordul-
hatnak, gyakoribbá válhatnak.
Ha sikerül megtelepednie ne
bántsuk, ne zavarjuk el. Inkább
segítsük fészkelését.

Elveszett a TÜCSÖK névre hallgató kutyánk októ-
ber 16-án éjjel a Gödöllő, Dembinszky utcából. Fe-
hér színű, közepes termetű, bal füle pöttyös, jobb
füle barna foltos, nyakában piros bolhanyakörv.
Kérem, aki megtalálta, vagy látta valahol, jutalom
ellenében értesítsen bennünket a 06-20/579-
7533-as, vagy a 06-30/9894-874-es telefon-
számokon. Köszönjük a segítségüket!

EEllvveesszzeetttt!!

Parkjaink élővilága

A kuvik

Szerető gazdit keresünk! Ezt az édes kutyust egy
szívtelen gazdi az út szélére dobta, ki tudja hány
napig kóborolt éhesen, fázva, félve az autók között.
Aki nyugodt, türelmes, csendes társra vágyik, ké-
rem, hívjon! Mi sajnos hely hiányában nem tudjuk
befogadni. Tel.: 20/4681-443
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Október 27-től nov. 3-ig: Gyógyszertér Gödöllő Gyógyszertár, Köztársa-
ság út 85. Tel.: 545-721.
November 3-10-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 410-251.

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

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

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 rende-
letét. Az érdeklődők a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ren-
deletet Gödöllő város hivatalos honlapján (www.godollo.hu), a Polgár-
mesteri Hivatal Lakosságszolgálati, Jegyzői és Főépítészi Irodáján
ügyfélfogadási időben megtekinthetik. 

Gödöllő, 2008. október 3. 
Dr. Nánási Éva

Címzetes Főjegyző 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

III.TENGELY 1. INTÉZKEDÉS

Mikrovállalkozások éltrehozásának és fejleszté-
sének támogatása
Célja: a vidéki térségekben új mikrovállalkozások
létrehozásának támogatása működő mikrovállal-
kozások beruházásainak , műszaki, tecnológiai fe-
jlesztése
A támogatás tárgya:
– gazdasági tevékenységgel érintett épület-
hez,épületrészhez tarrtozó építés,épületfelújítás-,
korszerűsítés
– épületgépészet-,kialakítás-,felújítás-, korszerű-
sítrés
– új épület kialakítása
– minőségbiztosítási és környezetirányítási rend-
szer, szabvány bevezetése
A támogatás összege: ügyfelenként egymást kö-
vető három pénzügyi évben nem haladhatja meg a
200 000 eurónak megfelelő forintösszeget
A támogatás mértéke: összes elszámolható ki-
adás 60%
Olyan fejlesztések támogathatók, melynek meg-
valósulási helye az ügyfél székhelye, lakóhelye,
telephelye, fióktelepe
Támogatási kérelem benyújtása: 2008. október
15. és november 30. között majd ezt követően
évente: május 1-31; október 1-október 31. között
lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-

tési Hivatal (MVH) kirendeltségéhez, az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon írott for-
mában vagy elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás
segítségével  elektronikus űrlapon, ügyfélkapun
keresztül. 
Kifizetési kérelmek benyújtása 2009-től kezdő-
dően évente: január 1-31; április 1-30.; július 1-
31.; október 1-31.
MVH kirendeltségéhez, az MVH által rendszere-
sített formanyomtatványon írott formában vagy
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségév-
el elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.

III.TENGELY 2. INTÉZKEDÉS

Turisztikai tevékenység ösztönzése
A támogatás célja:vidéki munkahelyek létre-
hozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turiz-
musformák fejlesztése, beruházások infrastruk-
turális és szolgáltatási feltételeinek, marke-
tingjének támogatása. 
Az intézkedés tartalma:
1. magánszálláshelyek kialakítása, már működő
szálláshelyek bővítése és korszerűsítése
2. Ifjúsági szálláshelyek, gyermek és ifjúsági tá-
bor telepítése, sátortábor, turistaház kialakítása,
már működő egységek bővítéseés szolgáltatásai-
nak fejlesztése
3.agroturisztikai szolgáltatások kiaélakítása, bő-
vítése, fejlesztése(lovas-, vadásza-, horgász--bor-,
kerékpárosturizmus)
Kedvezményezettek köre: természetes  személy,

mikro-, kis ás középvállalkozó, non.profit szerve-
zet, egyházi jogi személy,települési önkormányza-
tok, önkormányzati társulás, valamint ezek társu-
lásai
Támogatás összege: 200.000 euró/egymást kö-
vető 3 pénzügyi év
Támogatás aránya:
– mikro-kis és középvállalkozás: az elszámolható
kiadás 60%-a
– Települési önkormányzat, önkormányzati tár-
sulás, egyházi jogi személy, non.profit szervezet
esetén:az összes elszámolható kiadás 100%-a
Támogatási -és kifizetési kérelem benyújtása: lsd
előző

III.TENGELY 3. INTÉZKEDÉS

Falumegújítás és fejlesztés
Az intézkedés célja:
– egységes településkép (utcakép) kialakítása,
épületek külső felújítása
– helyi piacok fejlesztése
– játszóterek kialakítása
A támogatás tárgya: 
– országos védelem alatt nem álló, a település
megjelenésében szereppel bíró épületek, szilárd
burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, tele-
pülés központját alkotó vagy közvetlenül övező
épületek, helyi turisztikai látványossághoz
közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő
épületek  külső felújítása
– Védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhe-

lyek, sétautak, az előzőben jelölt útvonalak men-
tén zöld felületek, látvány és használati térele-
mek kialakítása, meglevők fejlesztése
– új piacok létrehozása, fejlesztése, bővítése és a
hozzá kapcsolódó eszközök beszerzése, fejlesz-
tése (támogatás mértéke: az elszámolható kiadá-
sok  80%-a)
– kisléptékű infrastruktúra fejlesztés
– játszóterek kialakítása, meglévők fejlesztése
A támogatás összege: ügyfelenként  egymást kö-
vető három pénzügyi évben nem haladhatja meg a
200.000 eurónak megfelelő forintösszeget
A támogatás mértéke: az összes elszámolható ki-
adás 100 %-a.
Ha az ápület tulajdonosa természetes személy, az
épületet érintő fejlesztésre a támogatás mértéke
az összes elszámolható kiadás 70 %-a. Egyéb jogi
személy illetve jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet tulajdonában lévő épületeken vé-
grehajtott fejlesztés nem támogatható
Önkormányzati társulás esetében  önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkező társulás jogosult kérelem
benyújtására
A támogatási- és kifizetési kérelem benyújtása
lsd. előzőek szerint

III.TENGELY 4. INTÉZKEDÉS

Vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése 
A támogatás célja a vidéki térség településein a
kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, kor-
szerűsítése, ezen belül a településkép és a környe-

zet állapotának javítása, az épített, természeti és
kulturális örökség és helyi identitás megőrzése,
megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének
növelése. 
Az intézkedés tartalma:
– helyi védelem alatt álló épület külső és belső (lá-
togathatóságának biztosítása esetén) felújítása
és korszerűsítése (ehhez kapcsolódóan:parkolók
kialakítása, zöld területek rendezése, kialakítása)
– a természeti és történelmi tájkép és az azt
alkotó táji elemek állapotának javítását, kialakí-
tását célzó fejlesztések támogatása (új pihenőhe-
lyek kialakítása, közvetlen környezet rehabilitá-
ciója)
– fentiek  alapján megvalósított fejlesztéssel
összefüggésében helyi identitás fejlesztését és
megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő
intézkedések (tanösvény, tematikus út, túraútvo-
nalak kialakítása, tájékoztató kiadványok készí-
tése a helyi természeti és történelmi értékekről, a
környezet védelméről, ezekről  táblák készítése
és elhelyezése).
A támogatás összege: ügyfelenként  egymást kö-
vető három pénzügyi évben nem haladhatja meg a
200 000 eurónak megfelelő forintösszeget
A támogatás mértéke az összes elszámolható ki-
adás 100 %-a(ugyanaz mint a falumegújítás)
A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása az
előző intézkedések szerint.

További információ:
godolloi@vkszi.hu

Gödöllő Város Önkormányza-
ta (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
pályázatot hirdet a Gödöllőn,
a rögesi városrészben lévő
6270/21, 6270/22 és 6270/23
helyrajzi számú földrészletek-
ből álló ingatlan-együttes tulaj-
donjogának megszerzésére.

Az ingatlanok ismertetése:
1. A 6270/21 helyrajzi számú, 8423
m2 területű, beépítetlen terület meg-
nevezésű ingatlan természetben a
Márki Sándor utca és a Thegze Lajos
utca sarkán található.
2. A 6270/22 helyrajzi számú, 6295
m2 területű, beépítetlen terület meg-
nevezésű földrészlet az Ottó Ferenc
utca 6-8. szám alatt fekszik.
3. A 6270/23 helyrajzi számú, 6244
m2 területű, beépítetlen terület meg-
nevezésű ingatlan az Ottó Ferenc
utca 2-4. szám alatt található.
Az ingatlan-együttest alkotó földrész-

letek egymás mellet
helyezkednek el,
közművel ellátatla-
nok.
Az ingatlan-együttes irányára: 212
MFt + 20 % ÁFA
A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájé-
koztatóban előírtakat kell tartalmaznia 
Az írásos pályázati tájékoztató a Vá-
rosháza II. emelet 233. számú helyi-
ségében vehető át.
Az érdeklődők részére részletes tájé-
koztatást ad: Tolnai Katalin (Város-
háza II. emelet 233. sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253. 
E-mail: tolnai@godollo.hu

A pályázat benyújtásának helye és
határideje: Gödöllő, Városháza (Sza-
badság tér 7.), Vagyongazdálkodási
Iroda, 233. számú helyiségben, Tol-
nai Katalin főmunkatársnak, 2009.
január 12-én, 16 óráig

A gödöllői temetők nyitvatartása
november 2-ig

Dózsa György úti temető: 
November 1-2.: 8.00. – 20.00.

Máriabesnyői temető: 
Folyamatos nyitvatartás

A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Társaság köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik 2006. évi jö-
vedelemadójának 1%-át társasá-
gunknak ajánlották fel.
A befolyt összeget, 281.558,- Ft-ot
Erzsébet királyné tulajdonából
származó fiókos szekrény, „smi-
zett” vásárlására fordítottuk. A tá-
mogatás összege kiegészítésként
szolgált más pénzadományhoz, il-
letve saját forráshoz.
Várjuk továbbra is felajánlásaikat a
társaság Magyar Államkincstárnál
vezetett 
10032000-00286954-00000017-es
számú bankszámlájára.
A közhasznú társaság vezetősége

1 százalék
A Török Ignác Gimnáziumért Alapít-
vány tisztelettel megköszöni támoga-
tóinak, hogy személyi jövedelem-
adójukból 2.959.320 forintot ajánlot-
tak fel számunkra. Ezt az összeget a
korábbi évekhez hasonlóan a diákok
kulturált szórakozására (szabadegye-
tem, sportnap, kirándulások, filmve-
títések), a külföldi kapcsolatok ápo-
lására (Németország, Dánia, Skócia,
Erdély), valamint tanulmányi verse-
nyek, pályázatok nevezéséhez és dí-
jazásához használtuk fel. Részt vál-
laltunk az iskola felújításában, és a
TUDOK országos fordulójának le-
bonyolításában is. A legkiválóbb tel-
jesítményt nyújtó diákjainknak pla-
kettet adományozunk. Minden tan-
évről évkönyvet adunk ki, amit az
iskola könyvtárában lehet megvásá-
rolni. Várjuk további támogatásukat
10103836-15255939-00000009 szá-
mú számlájára (Budapest Bank).
Adószámunk: 18668308-1-13.

Pályázati hirdetmény

ÚMVP PÁLYÁZAT

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő,
Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés
időpontjában Gödöllő város közigazgatási
területén életvitelszerűen lakó és költségel-
vű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tu-
lajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi joggal
nem rendelkező, vagy a városban tevé-
kenységet folytató munkáltatónál határo-
zatlan idejű munkaviszonyban foglalkozta-
tott személyek részére pályázatot hirdet a
Gödöllő, Szt. János u. 26. II/23. számú, 30
m2 alapterületű,  komfortos, egy szobás,
továbbá a  Deák F. tér 3. fszt. 2. számú, 60
m2-es, egy + két fél szobás, összkomfortos
lakás költségelvű lakbérrel, öt éves időtar-
tamra történő bérbeadására.
A pályázatok kizárólag formanyomtat-
ványon nyújthatók be, melyhez mellékelni
kell az abban előírt dokumentumokat.
A formanyomtatványok és a lakások bérbe-
vételével kapcsolatban további információ-
kat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfo-
gadási időben a Polgármesteri Hivatal La-
kosságszolgálati vagy a Vagyongazdálko-

dási Irodáján vehetők
át. A lakások alaprajzai
ugyanitt megtekinthe-
tők.
A pályázatok benyúj-
tásának feltétele:
A pályázatnak mara-
déktalanul meg kell felelnie 
az írásos pályázati tájékoztatóban megfo-
galmazott feltételeknek.
A lakások bérbevételére kizárólag az egyes
lakástípusokra meghatározott és a tájékoz-
tatóban közzétett összetételű családok
nyújthatnak be pályázatot!

A pályzatok benyújtásának helye és ha-
tárideje: Városháza (Gödöllő, Szabadság
tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda 232. szá-
mú helyiségében hétfői, vagy szerdai
napokon 8 és 12, valamint 12.30 és 16 óra
között 2008. november 24., 16. óráig.

A pályázatokat a Képviselő-testület Gaz-
dasági Bizottsága bírálja el, a lakások bér-
lőit ezen bizottság javaslata alapján a kép-
viselő-testület választja ki.

Pályázati felhívás
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A régi községháza helyén megnyílt

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA
étterme és kávéháza várja Önöket!
Napi 3 fogásos menüajánlat: 1000 Ft/fő. 

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és Accor Ticket utalványát!

Kóstolja meg Sisi kedvenceit új étlapunkról!
PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON 18-TÓL 22 ÓRÁIG ÉLŐZENÉVEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

A BELÉPÉS INGYENES!

Nyitva tartás:              Étterem: 12–22            Kávéház: 7–22.
Asztalfoglalás és információ: 28/816-819 

info@erzsebetkiralynehotel.hu

Programelőzetes

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).

2008. december 1-től 23-ig

bécsi hangulatot idéző adventi vásár a
szálloda belső udvarában.

2008. december 8-tól 14-ig

Disznótoros Napok.

2008. december 31-én szilveszteri bálra
várjuk Báltermünkbe meglepetés 

műsorral (13.500 Ft/fő). 

Előjegyzés és asztalfoglalás 

a 28/816-819-es telefonszámon
Schuster Lászlónál.
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A Gödöllői SK labdarúgó csa-
pata az elmúlt hétvégén a Bu-
dakalász együttesét fogadta
hazai pályán. Az előzetesen
„hatpontos” mérkőzésnek be-
harangozott találkozót köve-
tően egyik csapat sem lehetett
boldog, ugyanis 1-1-es döntet-
len született.

Ajándékozó kedvében volt ismét vá-
rosunk csapata, ugyanis egy könnyen
megnyerhető mérkőzést engedett ki a
kezéből Szabados György alakulata.
A GSK hamar vezetést szerzett Nyári
András révén, és a három pont sorsát
már az első játékrészben eldönthette
volna, ugyanis háromszor is már csak
a vendégkapus eszén kellett volna túl-
járni a gólhelyzetbe kerülő gödöllői
játékosoknak. Ez viszont nem sike-
rült, a ziccerek kimaradtak, ami a má-
sodik félidő elején meg is bosszulta
magát. Egy oldalszabadrúgás utáni
fejesgóllal egyenlíteni tudott a Buda-
kalász és hiába rohamoztak a mieink,
nem sikerült belőni a győztes talála-
tot, így pontosztoszkodással felérő
1–1 lett az eredmény. A tabellán beá-
gyazta magát a 12. pozícióba a Gö-
döllői SK.

Az U19-es csapat továbbra is jól
szerepel, aminek ezúttal a kalászi fia-
talok látták a kárát. Az ifi az 5. helyen
áll jelenleg.

***
Megyei III. osztály – Döntetle-
nek hétvégéje

Mind a GSK II., mind a GEAC döntet-
lent játszott az elmúlt fordulóban. A
Gödöllő kétgólos hátrányból mentett
pontot Kistarcsán, míg az „egyetemis-
ták” Gödről hoztak el fontos pontot. A
monori csoportban szereplő Gödöllői
SK II. az 5., míg a gödöllői csoportban
vitézkedő GEAC a 4. helyen áll jelen-
leg a bajnokságban.

***

Utánpótlás foci – Gólzápor

A Gödöllői SK utánpótlás csapatai
közül az U16-os gárda Pécelen rúgott
egy tízest, míg a bajnokságban lista-
vezető U13-as csapat könnyedén 

nyert a REAC ellen. Az U12-esek egy
győzelemmel és egy vereséggel zár-
ták a hetet, míg az U15-ös és U14-es
gárda alulmaradt ellenfeleivel szemben.
Országos kiemelt U15-U13-as baj-
nokság II. osztály közép B csoport,
11. forduló
U13: Gödöllői SK – REAC 3–1 Gól:
Szabó Tibor, Nagy Barnabás, Pervai
Gáspár 
U15: Gödöllői SK – REAC 0–3
Országos kiemelt U15-U13-as baj-
nokság II. osztály közép C csoport,
11. forduló
U13: BKV Előre – Gödöllői SK U12
5–0
U15: BKV Előre – Gödöllői SK U14
11–1 Gól: Németi Dávid
Az első fordulóból elmaradt mérkő-
zésen:
U13: Százhalombatta – Gödöllői SK
U12 3–4 Gólszerzők: Morvai László,
Nagy Andor, Szűcs András, Mund-
rusz Dániel
U15: Százhalombatta – Gödöllői SK
U14 9–0
Pest megyei I.-III. osztály U16, 8.
forduló
Pécel – Gödöllői SK U16 3–10 Gól:
Eyssen Olivér (2) , Somogyi Levente
(5), Papp Máté, Kovács Ákos, öngól

-lt-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Ajándékpont az ellenfélnek

Valkai Ferenc, a GEAC vívója
az október 18. és 19. között
Gödöllőn megrendezett nem-
zetközi kardversenyen a 17
évesek kategóriájában első
helyezést ért el, míg a magyar
válogatott tagjaként harmadik
lett csapatversenyben.

A GÉV Huniber kupára 13 országból
érkeztek vívók, összesen 323-an lép-
tek pástra a két nap alatt. A 17 évesek
alatti korosztályban 187 fiú és 136
leány vett részt. A gödöllőiek csak a
fiúk versenyén voltak érdekeltek. A
négy gödöllői induló közül hárman a
selejtezők során kiestek, de a 16 éves
Valkai Ferenc kardvívó könnyedén
vette a verseny eleji akadályokat.

Valkai a 256-os táblán kiemelt volt,
így csak a 128-as táblán kellett be-
kötnie az asszókra. A legjobb nyolcig
fegyelmezett vívással jutott el, csak a
négybe jutásért volt egy kisebb meg-
ingása Kurucz Balázs tanítványá-
nak, ahol egy görög vívó ellen jelen-
tős vezetés után 13:14-re fordult az
állás. A GEAC vívójának azonban si-
került szerencsésen beadnia még két
tust, így ő jutott be a négy közé. A dön-
tőbe kerülésért honfitársával, Szatmári
Andrással vívott és 15:12-re verte meg
a Vasasos fiút. Az első helyért a német
Kindler ellen került szembe. A német-
nek nem sok esélyt hagyva, magabiztos
vívással 15:8-ra nyert. 
Valkai a következő napon a magyar
válogatott csapattagjaként léphetett a
küzdőtérre. A 47 csapat közül a ma-
gyarok harmadikok lettek az első he-
lyezett orosz, és a második helyen
záró Amerikai Egyesült Államok
csapata mögött. Zsőzső

Október 22-én az Erzsébet Király-
né szálloda éttermében köszöntöt-
te Gémesi György polgármester
és Pintér Zoltán alpolgármester
Gödöllő város díszpolgárát, Tóth
Krisztinát és szüleit. 
A nemrég végetért szentpétervári
asztalitenisz európa-bajnokságról
három éremmel – arany, ezüst és
bronz – hazatérő asztalitenisze-
zőnő nem sokat tartozkodik Ma-
gyarországon, ugyanis németországi klubjával egyrészt Bajnokok-Ligája
mérkőzéseket vív, másrészt a bajnokságban is helyt kell állnia. Gémesi
György gratulált városunk egyik legsikeresebb sportolójának az Eb-n elért
eredményeihez és további sikereket kívánt neki.

Az NB II-es fiúk ismét jól játszottak
és 14–4-re verték a Vác együttesét,
ezzel újabb lépést tett a csapat a biz-
tos bentmaradás felé (eddig az összes
verhető ellenfelet legyőzte és távolról
figyeli a veszélyes zónát a Gödöllő).
Az NB III-ban a Pénzügyőrt látta
vendégül a gödöllői alakulat igen fon-
tos mérkőzésen. 

Nos, a pontok Gödöllőn maradtak,
miután 12–6-ra nyertünk. A megye A-
ban 10–8 arányban maradtak alul a
mieink Vecsésen. Az izgalmas ran-
gadón jól és szerencsésen játszottak a
hazaiak.
A megye B-ben a Boldog elleni derbit
október 31-én pénteken játssza a Gö-
döllő.  -bl-

A Gödöllői KC csapatai sikeres hét-
végén vannak túl. A nők és mindkét
férfi csapat is nyerni tudott, míg az
ifista fiúk ismét megszórták ellen-
felüket, ezúttak 52 találattal ter-
helték meg a Maglód kapuját. 
Az ifista lányok nagy csatában egy
góllal maradtak alul a Kistarcsával
szemben. 
A hölgyeknél a felnőttek és az ifista
lányok is a hetedik helyen állnak je-
lenleg. 
A megyei A csoportban szereplő
GKC jelenleg a bajnokság negye-
dik helyén áll, míg az ifi vezeti a ta-
bellát. A B csoportban rajthoz álló
GKC II. szintén a tabella negyedik
pozícióját foglalja el. -tt-

Pest megyei I. osztály, 12. forduló
Gödöllői SK-Budakalász 1–1 (1–0)
Gólszerző: Nyári András

U19: Gödöllői SK-Budakalász 4–1
Gólszerzők: Káldi Tamás (2), Kecs-
kés Gergő (2)

Pest megyei III. osztály, monori
csoport 11., forduló
Kistarcsa-Gödöllői SK II. 2–2
Gólok: Szekeres László, Urbán Vik-
tor

Pest megyei III. osztály, monori
csoport 11., forduló
Göd – GEAC 0–0

KÖVETKEZIK:
November 1., 10 óra, egyetemi felső

pálya: Gödöllői SK U16 – Valkó
November 2., (U13: 9.30, U15: 11

óra) egyetemi felső pálya: Gödöllői
SK – Monor

Vívás: GÉV Huniber kupa–13 ország, 323 vívó

Valkai Ferenc aranyérmes

Kézilabda – 50 gól fölött

Győzelmek

EREDMÉNYEK:

Női NB II., déli csoport:
Gödöllői KC – Kistarcsa 33–30
Ifi: Gödöllői KC – Kistarcsa 28–29
Férfiak megyei A csoport
Gödöllői KC – Maglód 28–25
Ifi: Gödöllői KC – Maglód 52–20
Megyei B csoport:
Gödöllői KC II. – Ráckeve 32–15

Tóth Krisztina köszöntése

Asztalitenisz – Elveszített veretlenség

Felemás hétvége volt...
Az elmúlt hétvégén a forduló előtt még veretlen gödöllői női asz-
talitenisz csapat az ugyancsak veretlen Cegléd csapatát fogadta
az NB II-ben. A jó kezdés után egy kicsit visszaestek a lányok,
amit a fiatal vendég együttes ki is használt és győzni tudott 12–6-
ra, ezzel megszakítva a mieink veretlenségi sorozatát.  

A bajnokságban még veretlen, négy
mérkőzésből négyet nyerő TEVA-
GRC csapata a következő fordulók-
ban megszilárdíthatja helyét a baj-
noki tabella élén. Hollósy László
együttese előbb a Nyíregyháza
együttesét fogadja október 31-én 17
órakor az egyetemi sportcsarnok-
ban, majd két nappal később a BSE
otthonába látogatnak a mieink. Az
edzőt kérdeztük, milyen előjelekkel
várják a két rangadót és mit vár a
találkozóktól.
– Mind a két meccs rangadónak szá-
mít, de ugyanúgy mint a Vasas el-
leni mérkőzés előtt, nem mi va-
gyunk az esélyesek. Az az elvárá-
som, hogy a lányok a lehető legtöb-
bet hozzák ki magukból de az, hogy
ez mire lesz elég, majd meglátjuk.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az ellenfél játékosai is erre
törekednek és minden bizonnyal nyerni szeretnének ellenünk a riválisok, de
bizakodunk a jó eredményekben. -ll-

Röplabda – Rangadókra várva

Nyíregyháza, majd BSE 

A HÉTVÉGE PROGRAMJA:
Október 31., péntek, 17 óra, egyetemi sportcsarnok: 

TEVA-GRC – Nyíregyháza
November 2., vasárnap: 

BSE-FCSM – TEVA-GRC

Teremfoci – Futsal hétfő – Teljes a mezőny

November 3-án az egyetemi csarnokban kezdetét veszi a Joma Futsal
bajnokság, amelyre nyolc csapat nevezését fogadta el a szervező, Gödöl-
lői Sport Klub. A futsal hétfőként néhány évvel ezelőtt megismert, a 4+1-
es teremlabdarúgás szabályaira épülő bajnokság mérkőzései 2x12 perce-
sek lesznek és minden második hétfőn láthatnak majd minden bizonnyal
remek meccseket az érdeklődők. A bajnokságra a Lopakodók, a Gödöllő
II., a Sör Gödör, az FC Seven, a BF Vill, a Móres, a Pécel és a Bag csapatai
neveztek és a kiírás értelmében az idén 5 fordulót rendeznek. 
További részleteket megtalálják a www.gbulls.hu honlapon.
Az első forduló párosítása:
18.30: Lopakodók – Gödöllő II.; 19.00: Sör Gödör – FC Seven; 19.30: BF
Vill – Móres; 20.00: Pécel – Bag

Október 27-én a Cső-Montage
együttesét fogadta a Gödöllői
Sport Klub teremlabdarúgó
csapata a Futsal NB I. 8. fordu-
lójában. A találkozón egyik
csapatnak sem sikerült a má-
sik fölé kerekednie, így pont-
osztoszkodással ért véget az
igen izgalmas mérkőzés.

Mindkét csapat számára fontos volt a
meccs, ugyanis egy esetleges győze-
lemmel akár két helyet is lehetett vol-
na javítani a bajnoki tabellán elfoglalt
pozíción. Az első félidőben a vendé-

gek játszottak tudatosabban, de a gö-
döllői csapatnak is voltak ígéretes le-
hetőségei. A Cső-Montage szezett ve-
zetést egy szabadrúgásból és úgy tűnt,
hogy meg is tartja az üllői gárda az
előnyét, de Berkes László a hajrában
egyenlíteni tudott.

A fordulást követően magasabb fo-
kozatra kapcsolt Baranyai Pál-Tóth
László edzőpáros együttese, ami szá-
mos ígéretes lehetőség kidolgozásá-

ban mutatkozott meg. A lelkes szur-
kolók igen jól szórakozhattak, ugyan-
is lüktetett a meccs. Harnisch Ákos
révén előnyt szerzett a Gödöllő, de
most a Cső tudott egyenlíteni. Nem
hagyta annyiban a dolgot a GSK és is-
mét vezetést szerzett (Harnisch lőtt
bombagólt). A vendégek azonnal időt
kértek és lehozták kapusukat. Az em-
berelőnyös támadás végül meghozta
az eredményét és egy szerencsés gól-
lal ugyan, de egy perccel a vége előtt
ismét egyenlítettek a látogatók. De a
csattanó még hátra volt. Három má-
sodperccel a vége előtt Berkes kapott

egy passzt és sikerült is a
labdát átjuttatnia a gólvo-
nalon, de a játékvezetők
szerint ezt már a mérkőzés
végét jelző dudaszó után
tette, így maradt a 3–3-as
döntetlen.
A Gödöllői SK jelenleg a
tabella 9. helyén áll, mi-
után a mögötte álló Szen-
tes nyerni tudott.
A csapat legközelebb ok-

tóber 31-én, pénteken lép pályára. A
9. fordulóban az Aramis együtteséhez
látogatnak a mieink. -tt-

Eredmények és bajnoki tabella:
www.gbulls.hu

Futsal NB I. – Drámai csata

Döntetlen a rangadón

Futsal NB I., 8. forduló

Gödöllői SK – Üllő FC Cső-Montage
3–3 (1–1)
Gólszerzők: Berkes László, Harnisch
Ákos (2)

Tóth Krisztina Eb-érmei



INGATLAN

* Gödöllő Kossuth L. utcában földszinti, erkély
nélküli, 55 m2-es, két szobás, egyéni szabályozású
távhő által fűtött, felújított, panellakás, tulajdonos-
tól eladó. Azonnali beköltözéssel. Akár irodának is!
Irányár:11,9MFt. Tel.: 06/20-3527445.

* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett
telken családi ház 2 lakással sürgősen eladó.
I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön
közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal ren-
delkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának
ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635

* Eladó Gödöllőn,az Antalhegy lábánál egy 62 nm-
es, 3.emeleti 1+2 félszobás körpanorámás
téglaépítésű társasházi lakás. Iár.:16,8 millió Ft.
Érd.: (20) 339-8589

* Egyedi vétel! I. emeleti, Kossuth L. u-i 1+2 fél-
szobás, erkélyes lakás eladó! I.ár: 12 MFt 20-772-
2429

* CSAK A GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONTNÁL! Eladó
új építésű ikerház Gödöllőn  2 szoba + nappali,
garázs 300 nm telekrésszel. Kulcsrakész ár 22 MFT
20-804-2102

* Akciós áron Eladó új építésű ikerházfél Gödöllőn!
3 szoba + nappali, 450 nm-es telekrésszel terasz
garázs. Kombicirkó radiátorokkal. Jó közlekedésnél!
2008. novemberétől költözhető Kulcsrakész ár:
23,5 MFt GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20 772-
2429 www.godolloihaz.hu

* Központban 3 szobás dupla erkélyes jó állapotú
parkra néző 72nm lakás eladó Iár 13,9 MFt 20-
7722429 

* ÖNERŐ NÉLKÜL, garantált hitelre! Veresegyház új
építésű részén szocpolképes lakások eladók! 40m2-
95m2-ig, már 9,9 MFt-tól! 20 539-1988

* Minimális, vagy 0 Ft önrésszel!! Veresegyház
Ligetek részén az Ön által kiválasztott saját tulaj-
donú telkeinkre felépítjük álmai házát! 20 539-
1988

* Eladó házrész Gödöllőn az Alvégben 60nm-es ,
540 nm-telekrésszel , tégla , konvektoros . Iár 9,6
MFt  20 804-2102 

* Eladó Gödöllőn I emeleti tégla erkélyes konvek-
toros felújított új műanyag nyílászárók 2 szobás
lakás Iár 12,9 MFt 20-772-2429 

* Központban másfélszobás , jó beosztású lakás
alacsony  közös és fűtési költséggel eladó,kulturált
lakótömbben Iár 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, gondozott közműves 720 nm-es építési
telek, szép fákkal a telken  Iár 11,5 MFt 20-
7722429 

* Palotakerten parkra néző 45 nm-es I emeleti
felújított lakás sürgősen eladó Iár 8,6 MFt 20-
7722429

* 1+2 félszobás, 62 nm-es felújított lakás 4
emeletes házban palotakerten eladó (padlólapos
folyosó, konyha, fürdő, laminált parkettás nagyszo-
ba) Iár 10,5 MFt 20-772-2429 

* 840 NM-ES, ÉPÍTÉSI TELEK SZADÁN SÜRGŐSEN
ELADÓ, víz, villany a telken 6,9 MFt-ért 20-772-
2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT GÖDÖLLŐ ÉS
SZADA LEGNAGYOBB TELEKVÁLASZTÉKA!
www.godolloihaz.hu

* SŰRGŐSEN eladó KERTVÁROSBAN 3 szobás jó
állapotú ikerház Iár 18 MFt 20-8042102

* Csanakban gyönyörű környezetben új építésű 4
szoba nappalis garázsos,panorámás ikerház ELADÓ
Iár 31,9 MFt GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-
7722429  

* SÜRGŐSEN eladó 5szobás 168m2-es családi ház
Isaszegen csendes nyugodt zsákutcában! 2 generá-
ciónak 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

* Sürgősen eladó Gödöllőn központban 1,5 szobás
lakás Iár 9,6 MFt 20-804-2102  

* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN
ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ
OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-
7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn központhoz közeli csendes
környezetben, teljesen felújított, 69 nm-es, 2+fél
szobás, egyedi fűtésű nagy erkélyes lakás. Új burko-
latok, szaniterek, új nyílászárók, egybenyitott kony-
ha-étkező. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28-411-086

* Gödöllőn befejezés előtt álló, 60 nm alapterületű,
nappali + 2 szobás, kétszintes lakóépület, 610 nm-
es telekkel. Iá: 18,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn az Antalhegyen, 1996-ban épült, 110
nm-es, nappali + 3 szobás, 3 szintes lakóház 594
nm-es telekkel. Iá: 22 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870

* Gödöllőn a Röges városrészen, 1440 nm-es
telken, 1982-ben épült, 100 nm alapterületű, félig
alápincézett családi ház beépíthető tetőtérrel. 3
szoba, konyha, fürdőszoba, wc. Iá: 25 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn az Antalhegyen, 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. (gödöllői lakás
beszámítás lehetséges). 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 a Harasztban 2 generáció részére is
alkalmas, 170 nm-es, 2 nappali + 4 szobás kétsz-
intes családi ház 970 nm-es telekkel. Iá: 27,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn központhoz közel, 2003-ban épült, 80
nm lakóterű (nappali+2 szoba+étkező), színvonalas
kialakítású, tetőteres lakás, saját telekrésszel. Iá:
24,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn az Erzsébet-park közelében 34 nm-es, 1
szobás felújítandó lakás. Iá: 7,5 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn az Erzsébet-parknál, téglaépítésű, 108
nm alapterületű, teljesen felújított és átalakított,
igényes belső kialakítású, 2 erkélyes lakás (nappali,
konyha-étkező, 3+fél szoba, 2 fürdősz.), pincével.
Iá: 27 mFt vagy 55 és 58 nm-es, 2 külön lakásként
13 ill. 14 mFt ir.áron. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn a Blahai részen, 2537 nm területű, 21
m-es utcafronti szélességű zártkert. 3 %-os
beépítési lehetőség. Iá: 6,5 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, 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 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 polgári családi ház. (pince,
garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá: 35 mFt. Tel.
0620/9194-870

* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében,
most épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK!
Érd: 30/946-7702

* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db
25 m2-es épületekkel közművesítve eladó. Érd:
30/946-7702

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás épí-
tési telek családi okok miatt eladó. Tel: 30/946-7702

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társas-
házban új építésű lakások eladók. Tel: 30/946-7702

* 1500 m2 telekrész eladó az Isaszegi úton. KG-K
övezet. Tel: (30) 528-7777

* Gödöllő – Máriabesnyőn a Kankalin utcában 811
m2-es építésű belterületi ingatlan eladó. Víz, vil-
lany, telefon a telek előtt. Tel: 20/5267-289

2008. október 30. Gödöllői Szolgálat 13

-Parkra néző mfsz erkélyes cirkós 3
szobás 75m2 lakás 20MFt.
-Petőfi téren nappali +2 szobás
cirkós 1.emeleti lakás 19,5MFt.
-Rögesben új lakókerti nappali + 3
szobás családi ház 28.8MFt.
-Egyetemi park 108m2 nappali 3
szoba 2 fürd. gardr. garázs 32,2MFt.
-Újfenyves 160m2 nappali +4 szobás
lakóház 567m2 telekkel 33,5MFt.
-Újfenyves 107m2 nappali+3 szobás
lakóház 801m2 telekkel 31MFt.
-Fenyvesben 1030 m2 panorámás
telken nappali + 3 szobás csh.
29.8MFt.
-Antalhegy panorámás 468m2 telken
felújítandó 2 szobás ház 12,5MFt.
-Antalhegy panorámás csendes
830m2 telek 7,8MFt.
-Blahán 1123m2 erdő melletti telken
két 130m2-es ház  38MFt.
-Blahán 1705m2 telken 2 szintes 4
szobás családi ház 28MFt
-Öreghegyen 759m2 telken nap-
pali+3 szobás  ház 28.5 MFt.

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

�yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D E�  � I � C S

Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig

Péntek: 8.30-12 óráig
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen

apróhirdetést nem áll módunkban elfo-
gadni. A lapban megjelent hirdetések tar-

talmáért felelősséget nem vállalunk.



* Eladó Budapesttől 40 km-re Aszód
zöldövezetében 180 (2×90) m2 alapterületű, 2
szintes összkomfortos 2 lakásos családi ház. 5
szoba, 2 konyha + 2 étkező, fürdőszoba és tusoló
WC-vel. Dupla garázs, parkosított udvar és kert. A
főváros 30 perc alatt megközelíthető (M3, busz). Ár:
28 millió Ft. Az ingatlan kiválóan alkalmas üzlet
vagy iroda működtetésére. (Parkolási és közlekedési
lehetőség) Tel: (20) 941-3704, (20) 383-3099

* Gödöllő, Antalhegyi 79/A, 135 m2, 3 szoba,
nappali ,  terasz, ker t, téglalakás gázcirkó,
garázs, +40 m2 beépített tetőtér tulajdonostól
eladó. Iár: 26,9M Ft. Tel: (30) 645-4273

* Gödöllőn és vonzáskörzetében 139.000 Ft/m2
áron megépítjük házát, otthonát, kulcsrakészen.
Tel: (20) 242-7762, (20) 419-2429.
Hitelügyintézés!

* HARASZTBAN 120 m2-es felújított ház,
sorházban, áron alul sürgősen eladó. Nappali +3
háló, 2 fürdő, alternatív fűtés, nagy terasz, kis
kert. Ár: 27,8 M Ft. Tel: (30) 241-9391

* 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

* Gödöllőn Lázár Vilmosban panorámás 1530
nm építési telek eladó.12 méter utcafronti szé-
lesség, 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

* Gödöllőn, sorházban EGYEDI HÁZ ELADÓ.
Polgári hangulatú, cserépkályhás, nappali + 3
háló. Kertkapcsolatos terasz, kis pihenőkerttel,
örökzöldekkel. Ár: 28 MFt. Tel: (30) 210-3402

* Lakás eladó a Fácán soron téglaházban, 65 m2,
cirkós, parkettás, légkondi, kifestve, új állapotban,
2 szoba + ebédlő + külön pincerész, az udvaron
parkolási lehetőség. Tel: (20) 912-1979

* Gödöllőn az Erzsébet park mellett tulaj-
donostól eladó egy 62 m2-es 1+2 félszobás,
1. emeleti erkélyes panellakás. Iár : 12M Ft.
Tel:  (20) 808-9372

* HÉVÍZGYÖRKÖN 3 szobás összkomfortos
részben felújított családi ház azonnal
beköltözhetően, 94m2 +40 m2 melléképülettel,
rendezett udvarral, kerti berendezésekkel a
központ mögött, nyugodt, biztonságos környe-
zetben eladó. Iár: 16M Ft. Tel: (20) 495-9447

* Eladó Gödöllőn a János utcában egy 1. emeleti
erkélyes, gázfűtéses, 1,5 szobás felújított lakás.
Iár: 12 M Ft. Tel: (70) 354-0748

* Eladó SZŐLŐ UTCÁBAN 69 m2-es 1+2 fél-
szobás KLIMATIZÁLT, FELÚJÍTOTT LAKÁS. Érd:
(20) 588-1694

* Gödöllő belvárosában (Kossuth L. u.) sorházi
lakás eladó. 120 m2, 3 szoba, nappali, kis kert,
zárt belső udvar parkolóval. Érd: (20) 915-6351

* Igényes fiataloknak eladó központban,
téglaépületben lévő 4. em. gázkonvektoros lakás.
Rendben tartva, felújítva járólapok, ablakok, stb.
Iár: 11,7M Ft. Érd: (70) 573-1011 (13h után)

* Gödöllő Paál László köz 4.-ben 2. emeleten
másfél szobás téglalakás eladó! Szépen felújí-
tott (galériás). Iár: 11,2 M Ft. Érd: (70) 3420-
200, (28) 769-192.

* Eladó 40 m2-es panellakás – Gödöllő, Szt. János
u. 18. Ár: 9,2M Ft. (Áron alul.) Földszinti, egyedi
fűtéses, alacsony rezsijű, 1,5 szobásra átalakított.
Nagy, részben zárt erkély. A lakás felújítandó, de
nem leromlott állapotú, akár azonnal beköltözhető.
Az utca kimondottan csendes, szép zöldövezet,
központtól gyalog 5 perc. Érd: (20) 355-8963

* Eladó egy szép kis 44 m2-es, 1,5 szobás lakás
Gödöllő belvárosában. Kérem, csak magánszemé-
lyek keressenek. Iár: 9,6 M Ft. Érd: (20) 3688-706

* Eladó lakás Gödöllő központjában a Remsey körú-
ton: 3. em., 79 m2, 2+2 félszoba, étkező, vízóra,
erkély, 2WC, távfűtés. 18,5 M Ft. Pinceparkoló: 1,9
M Ft. Tel: (30) 3437-934

* Gödöllőn 1050 m2-es külterületi telek a
Fenyvesben 4,5 MFt – TISZASÜLYÖN 2 szobás kom-
fortos ház – Tisza 3 percre – 2,4 M Ft-ért eladó!
PERESBEN 1100 m2-es szántó 3,5 MFt. Tel: (28)
430-890, (20) 435-7387 HÁZ és VÁR BT.

* Gödöllőn Ambrus Z. közben 1. em. 49 m2-es
teljesen felújított erkélyes lakás eladó. Érd: (28)
416-305

* 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

* CSERE: Gödöllőn öröklakásra cserélem nagy
kertes (1850 m2) panorámás családi házamat (85
m2). Érd: (28) 416-445

* Gödöllő városközpontban azonnal beköltözhető, 2
szobás, 4. emeleti, konvektoros lakás eladó. Iár:
11,8 M Ft. Tel: (20) 360-5847

* Eladó Gödöllőn 2 szoba összkomfortos tégla
családi ház a Szilágyi E. utcában kb. 700 m2-es
telken. Iár: 17,9 M Ft. Tel: (70) 948-2271

* Gödöllő Kertvárosban szép kilátással négylakásos
családi házas környezetben, emeleti 3 szoba, kony-
ha, fürdőszoba, WC, folyosó helyiségekből álló,
DNY-i erkélyes, összkomfortos, teljesen felújított
96 m2-es lakás sürgősen eladó. Iár: 21,9 M Ft. Tel:
(20) 965-0066, (20) 934-3399

* Gödöllőn, Kazinczy lakótelep szélén, zöld
övezeti társasházban 2 szobás, 59 m2-es, erké-
lyes, földszinti, jó állapotú lakás eladó. Iár: 11,8
M Ft. Érd: 20/929-7758

* 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 torná-
cos parasztház melléképülettel, kis pincével,
ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna
+ ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a
központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-
816, (30) 562-3475

* Gödöllőn négyemeletes palotakerti házban 61
m2-es 1. emeleti, parkra néző, egyedi fűtés-
mérős 2 szobás lakás eladó. Iár: 11,5 M Ft. Érd:
(28) 410-359

* ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllőn 20 m2-es üzlethely-
iség a főút mellett. Reális áron. Tel: (20) 532-7275

* GÖDÖLLŐ – MÁRIABESNYŐN 980 m2-es
TELKEN 80 m2-es CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Iár: 21
M Ft. Tel: (20) 669-2655

Kereskedelmi hirdetés felvétele: 70/3-81769-4-es telefonon.
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* Jó lakóközösségben Gödöllő, Szent János
utca elején K-Ny tájolású, második emeleti ,
erkélyes,  kétszobás,  konvektoros,  alacsony
rezsijű lakás eladó. Érd: (20) 4141-933

* Gödöllőn a Ker tvárosban a HÉV megállóhoz
5 percre téglaépítésű 66 m2-es 2 szobás
összkomfor tos kis rezsi jű ikerház fele eladó.
Tel:  (28) 418-339, (20) 295-5209

* Eladó áron alul Gödöllő, Kökény u. 36.
1043 m2 be l terü le t  k is  házza l ,  v i l lany
bekötve, Damjanich 45.-ről is van bejárat.
Kerengő úton 919 m2 és 1264 m2-es telkek
eladók . (30) 457-6050, (30) 654-4257

* Eladó Gödöllő, Zombor u. 2. emeleti ,  35 m
2-es lakás. Új nyí lászárók , felúj ított fürdőszo-
ba. 9,6 mil l ió Ft. Tel:  (28) 414-424

ALBÉRLET

* Gödöllőn 3. emeleti ,  44 nm-es, 1 szobás,
egyedi fűtésű felúj ított,  erkélyes lakás
(szeptember 2. felétől) kiadó, 45
eFt+rezsi/hó. Érd: 28/411-086

* Palotaker t 10./fszt. 3. 1 szoba összkom-
for t, tel jesen felúj ítva, új bútorral KIADÓ: 50
E +kaució.  ( Internet,  kábeltévé.)  Tel :  (30)
9446-816

* Téglaépületben 2 szobás gázkonvektoros,
bútorozott lakás 50 ezerér t plusz kaucióér t
kiadó. Tel:  (30) 502-4148, (30) 277-8113

* Különbe járatú  lakr ész  k iadó .  Ér d :  (28)
411-045

* Gödöllő Palotaker ten 65 m2-es, 2 és fél
szobás igényesen felúj ított,  bútorozott,  kl í-
matizált,  vagyonvédett lakás egyedileg szabá-
lyozható fűtéssel,  hosszú távra KIADÓ! Érd.:
(30) 380-5875

* Gödöllő Palotakerten 44 m2-es, 1,5 szobás, jó
ál lapotú, bútorozatlan, 8. emeleti ,  szabály-
ozható távfűtéses lakás kiadó. Bérleti díj: 45E
Ft/hó +rezsi +2 havi kaució. Tel: (20) 3961-150

* Gödöl lő  Sző lő  utcában magasfö ldsz int i
lakás  a lacsony r ezs ive l  november  1. - tő l
hosszútávra kiadó. Ár : 65.000 Ft/hó + 2 havi
kaució. Tel:  (20) 3363-293

* GÖDÖLLŐN FŐBÉRLŐ NÉLKÜLI gázfűtéses
családi házban albér let kiadó. Tel:  (20) 5548-
607, (20) 433-1050

* November 1.-től 1 szobás albérlet kiadó 38
ezer Ft+ rezsi, 1 havi kaució. Tel: (30) 584-5826

* KIADÓ NAP UTCÁBAN két szoba összkom-
for tos berendezett lakás. 55.000 Ft/hó +
rezsi .  Kéthavi kaució szükséges. Érd: (20)
418-8801

* KIADÓ a FENYVESBEN 3 szoba összkomfor-
tos 80 m2-es családi házrész kocsi beállási
lehetőséggel.  2 havi kaució szükséges. Érd:
(30) 827-4272

* Gödöllő központjában a HÉV-től 5 percre
lévő 4. emeleti 1,5 szobás 55 m2-es távfűtés-
es  pane l lakás  kevés  bútor ra l  hosszútávra
kiadó! 42 ezer/hó +2 havi kaució. Tel:  (70)
533-5859

* 2 SZOBÁS LAKÁS KIADÓ PALOTAKERTEN.
FÖLDSZINT, EGYEDI FŰTÉS. TEL: (20) 390-8512

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdős-
zoba 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

* Kiadó Gödöl lő  központ jában 50 m2-es ,
különbejáratú lakás (ker tes házban). Tel:  (20)
356-6562, (28) 418-593

* 2 szobás, részben bútorozott, felújított, par-
kettás, padlólapos, redőnyös lakás mért fűtés-
sel november 1.-től kiadó. Tel: (30) 222-5274

* 2008. dec. 1.-től  70 m2-es panorámás
amerikai konyhás különbejáratú f iatalos lakás
kiadó ker tes házban a Csanaki részen. Iár :
60.000 + rezsi .  1 havi kauciót kérünk . Tel:
(30) 974-6356

* Ker tvárosban bútorozott lakrész alacsony
rezs ive l  nem dohányzó fér f i  r észére  35
ezerér t  (+rezs i )  k iadó .  Gépkocs i  beá l lás i
lehetőség van. Tel:  (30) 316-9874

* 2 szobás lakás a Kazinczy lakótelepen
kiadó. 45 E Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd:
(30) 439-0474

* Gödöllő Palotaker ten 4. emeleti 2 szobás,
r észben bútorozo tt ,  f e lú j í t o t t ,  egyed i
mérőórás lakás kiváló közlekedéssel kiadó.
Érd: (20) 4912-567

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL SZOBÁS
LAKÁS NOVEMBERTŐL KIADÓ. Tel:  (70) 779-
9173

* Gödöl lő  központ jában egy 44,5 m2
alapterületű 1,5 szobás, 2003-ban felúj ított,
részben berendezett ,  amerikai  konyhás,  1.
emele t i  lakás  igényes  a lbér lőnek k iadó .
Bér leti  dí j :  55.000 Ft + rezsi .  Tel:  (20) 949-
2407, (20) 388-7440

* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás egyedi
fűtésű lakás kiadó. 55 E Ft + rezsi/hó + kau-
ció. Lakótársat keresek 2 szobás lakásba. Tel:
(30) 212-6390

* Gödöl lő központjában 2 szobás,  3.  em.
távfűtéses, bútorozatlan lakás hosszabb távra
kiadó. 50 e Ft/hó, rezsi ,  2 havi kaució. Érd:
30/9079-322

KIADÓ

* Gödöllő központjában a Remsey Jenő körú-
ton (Fibernet mellett) 86 m2-es üzlethelyiség
ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: (70) 295-6693

* Gödöllő központjában a könyvtárral szem-
ben ( jelenleg csokoládé bolt) 27 m2-es üzlet,
iroda helyiség kiadó. Érd: (28) 410-115 vagy
(70) 369-8216

* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! 25 m2-es üzlethe-
lyiség kiadó Gödöllő, Kőrösfői u. 14. sz. alatt.
Tel:  (30) 209-0517

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*A Fenyvesben 342 nm-es telken most
épülő 70 nm-es, nappali +2 szobás, föld-
szintes családi ház emeltszintű szer-
kezetkész állapotban 23 m Ft-ért eladó.
*Királytelepen, 1080 nm-es, megoszt-
ható saroktelken, 1979-ben épült, nap-
pali+ 3 szobás, családi ház eladó,
garázzsal, pincével. Irányár: 27 mFt.
*Az Antalhegyen 1015 nm-es,
panorámás, ősfás telken, 150 nm-es,
nappali+ 4 szobás, 10 éve épült hangu-
latos lakóház eladó, vagy budapesti
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.
*A  Március 15. utcában (a központhoz
közel) 20 nm-es, különálló garázs
hosszútávra bérbeadó 15 Ft/ hó,
irányáron.

*A Máriabesnyő Lakóparkban 34 nm-
es, új építésű társasházi lakás eladó.
Iá: 10.5 mFt.
*A Máriabesnyő Lakóparkban 2 lakásos
társasházban, földszinti, 105 nm-es
(alápincézett) lakás 27 m Ft-ért eladó.
* A Kertvárosban, pár percre a
központtól, 10 éve épült, 250 nm-es
lakóterületű, dupla garázsos csalá-
di ház (tágas terekkel, szolárium-
mal, szaunával, kondi teremmel,
nagy teraszokkal) eladó. Iá: 65 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Királytelepen, 2000-ben épült, 448 nm-
es panorámás telken, nappali + 3 szobás,
3 szintes, 252 nm-es családi ház, (2 állá-
sos garázzsal) eladó. Irányár: 27 mFt. 
*Csendes, kertvárosi környezetben, 600
nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-
es, nappali + 3 szobás, jó állapotú csalá-
di ház eladó. Beépített konyhabútor,
dupla garázs, mosókonyha, szauna.
Irányár: 29,5 mFt.
*A Blahán 864 nm-es, közművesített
üdülőövezeti telken újonnan épült, 70
nm-es, két szoba nappalis lakóház eladó.
Irányár: 19,5 mFt
IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-es
telken, 94 nm-es, most épülő, nappali + 3
szobás, amerikai konyhás ikerházi laká-
sok, garázzsal eladók. Szoc. pol. felve-
hető.  Irányár: 30 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-es

telken most épülő, 102 nm-es, nappali+
3 szobás, garázsos ikerházi lakások őszi

átadással leköthetők. Szoc. pol. felve-
hető. Irányár: 29,5 mFt.

*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nm-es
telken most épülő, 136 nm-es, nappali+ 4
szobás, garázsos ikerházi lakások őszi
átadással leköthetők. Szoc. pol. felve-
hető. Irányár: 29,5  mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 120 nm-
es, jó elrendezésű, földszintes, nappali +
4 szobás, amerikai konyhás ikerházi
lakás nagy terasszal, garázzsal eladó.
Irányár: 31,5 mFt.
TELKEK:
* GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562 nm-
es, zártkerti telek (20 nm-es faház, 30 nm-es
házalap, fúrt kút, villany) eladó. Iá: 8,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Berente István utcában
637 nm-es közművesített építési telek
eladó beépíthetőség: 30 %. Iá: 9,9 mFt.
*SZADÁN, 1115 nm-es, két utcára
nyíló, építési telek (közmű a telek
előtt), eladó. Iá: 7 mFt
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2690
nm-es, közművesített, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek eladó. Iá:
10000Ft/nm.
SZÁNTÓK:
*GÖDÖLLŐN, a Marika-telepen, 550 nm-
es szántó, 200 e. Ft-ért eladó.
*GÖDÖLLŐN, a Vásártér mellett egy 6
hektáros szántó1000Ft/nm áron és egy
fél hektáros szántó 600Ft/nm áron eladó.



* Gödöllő központjában a Szent Imre utcában
100 m2-es alapterületű kétszintes ingatlan jó
megközelítési és parkolási lehetőséggel, 20
m2-es utcafronti erkéllyel iroda, vagy lakás
célra hosszú távra KIADÓ! Érd: (30) 380-5875

* Gödöllő belvárosában Gábor Áron u. 1 sz.
a lat t  55 m2-es  ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.
Ruházat i  bo l tban haszná l t
ÜZLETBERENDEZÉS ELADÓ. Érd: (20) 456-
2944, (28) 489-975

* Működő kondi- és f itnessterem Gödöllőn,
pr ofessz ioná l is  gépparkka l ,  hosszútávra
bérbe adó. Tel. :  (20) 326-2486

* Központban kiadó különbejáratú ingatlan
te l jes  infras truktúráva l .  I r odának vagy
egyedülál ló hölgynek . Kedvező bér let,  rezsi .
Érd: (30) 307-7314

ÁLLÁS

* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakor lattal
rendelkező szakácsot. Tel . :  30/913-8769.

* Gödö l lő i  autósza lon  autószer e lő t  és
kar osszér ia - lakatos t  ker es .  Te l . :  20/479-
98-73

* Gödöllő központjában lévő sörözőbe sza-
kképzett pultos felszolgálót felveszünk . Tel . :
70/312-5965

* Büfébe Gödöllőn, ápolt megjelenésű, önál-
lóan dolgozni tudó munkatársak jelentkezését
várjuk fényképes, kézzel írott önéletrajzzal.
2101 Gödöllő Pf: 353

* Eladó – pénztárosi munkakör betöltésére
fényképes ,  kézze l  í r o tt  öné le tra jzza l  r en-
de lkező  munkatár sak je lentkezésé t  vár juk
szadai élelmiszer ABC-ben. Cím: 2101 Gödöllő
Pf: 353

* W TI Kf t .  gödöl lő i  munkahelyre azonnal i
belépéssel felvesz jogosítvánnyal és gyakor-
lattal rendelkező 1 fő elektromos targoncasz-
ere lőt  és  1 fő  termikus targoncaszere lőt
(autószerelő,  géplakatos) .  Kiemelt kereseti
lehetőség! Tel:  (20) 9410-071, (28) 416-630

* Nemzetközi cégcsopor t magyarországi Kf t.-
je munkatársakat keres irodai kereskedelem-
re (NEM ÜGYNÖKI).  Ha hosszútávon gondo-
lkodik , akkor Ön a mi emberünk . Havi 160E
Ft. Tel:  (20) 5628-400

* Brókercég gödöllői  székhellyel tevékenysé-
gi kör bővülés miatt - 3 fő munkatársat keres.
Magas jövede lem,  kö te t len  munka idő!
Feltételek:  lehetőleg fe lsőfokú végzettség,
erkölcsi bizonyítvány, határozott egyéniség.
Veze tő i  gyakor lat  e lőnyt  je lent .  Te l :  (20)
2411-377, (20) 438-4178

* TAKARÍTÓNŐT KERESÜNK GÖDÖLLŐI
MUNKAHELYRE. Tel:  (70) 778-4914

* BIZTONSÁGI ŐRÖKET keresek Isaszeg –
Pécel területére. Egyéni vál lalkozók előnyben!
Tel:  (70) 204-5551

* GÉPKOCSIVEZETŐ (B ,  C ,  D ,  E  kat . )
JOGOSÍTVÁNNYAL ÁLLÁST KERES. ESETLEG
3,5 T GÉPKOCSIVAL IS. Tel:  (20) 587-4690

* Gödöl lő i  c ipőboltba szakképzett  e ladót
felveszünk. Érdeklődni telefonon: (28) 413-247

* FODRÁSZT KERESEK gödöllői szépségsza-
lonba nagyon kedvező feltételekkel.  Csak jól
képzett,  prof i emberek jelentkezését várom.
Tel:  (30) 231-5353

* Cégünk keres  CO-2 hegesztőke t  és
szerkezetlakatosokat budapesti munkahelyre.
Kiemelt bérezés. Szállás biztosított.  Tel:  (20)
236-9797, (20) 93-877-89

* Fóti munkahelyre keresünk szakképzett rak-
tárosokat targoncavezetői végzettséggel. Kiemelt
bérezés. Érd: hétköznap 8-16 óráig (70) 456-8834

* Diákmunka sa ját  szakmában
FARMGAZDÁLKODÁS BEINDÍTÁSÁRA mezőgaz-
dasági,  főiskolai hal lgatókat keresünk . Érd:
(20) 571-3561

* DA JKÁT KERESEK határozo tt  ide jű
szerződéssel.  Előny: Dajkaképző. Jelentkezés:
személyesen ,  öné le tra jzza l .  Időpont
egyeztetés: (28) 430-243 (üzenetrögzítő is.)

* FODRÁSZT KERESÜNK SZIESZTA
SZÉPSÉGSTÚDIÓBA ,  Gödö l lő  f r ekventá l t
helyén,  kozmetika,  ref lexológia,  szolár ium,
szauna mellé. Tel:  (20) 200-2725

* Takarítást vál la lok napi ,  het i  rendszer-
ességge l ,  10 éves  gyakor lat ta l ,  r eferen-
ciákkal.  40-es hölgy. Tel:  (20) 428-7840

* Gödöl lő és környéki bedolgozó varrónőt
keresek . Tel:  (20) 553-5434

* Korrekt áron takarítást, vasalást vál lalok .
Tel:  (70) 962-6370

* A Panda Autómosó f iata l  nő i  és  fér f i
munkatársakat keres. 2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 68. Tel:  (20) 9417-670. Holló Józsefné

* Középkorú, leinformálható hölgy egész napos
betegápolást, gyermekfelügyeletet, háztartási
munkát vállal. Szállás szükséges. Tel: (30) 520-1410

* Segédmunkást keresek gödöllői munkahe-
lyre, lehet nyugdíjas is.  Ker tészeti munkában
jár tasság előny.  Alkoholmentes munkahely.
Érd: (20) 972-2726

* Állattar tó telep baromfigondozót keres
munkaszüneti és ünnepnapokra megbízással.
Tel .  (28) 420-366

* Benz inkúton lévő  or osz  de l ikátesz
üzle tünkbe nyelvtudással  e ladót  keresünk .
Munkavégzés helye: M3-as gödöllői  lehajtó.
Tel:  (30) 747-7363, (30) 206-4618

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diploma-
munkák, házidolgozatok gépírását vál lalom
rövid határidővel! Tel . :  30/851-8763

* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelúj ítás a
legjobb áron! Festés, burkolás, parkettázás,
víz-vi l lanyszerelés, ablakcsere. Családi- iker-
ház komplett,  kulcsrakész kivitelezése refer-
enciákkal.  Hív jon bizalommal! (20) 944-7025
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* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, kl ímagép, vi l lany-
bojler,  vi l lanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül .
Tel:  (30) 300-6200. www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás
vomáva l ,  kor szerű  gépparkka l .
Csatornakamerázás. Víz-,  gáz-,  fűtésszerelés.
Te l :  (70)  247-9072,  (20)  9177-555
w w w . n o n s t o p - g y o r s s z o l g a l a t . h u ,
www.dugulaselharito.hu 

* Gázkészü lék  gyor sszer v iz .  0-24 órá ig .
Átfo lyó  v ízmeleg í tők ,  c i r kók ,  kazánok
szervize 2 órán belül .  Tel:  (30) 302-4622.
www.csoszereles.hu 

* Vil lanyszerelés, azonnali  hibaelhárítás, 2
órán belül i  kiszál lás. Nyaralók , családi házak
tel jes körű vi l lanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel.  Tel:  (70) 241-8999.

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-
k , tar tályok , mosdók , mosogatók , csőtörések
javítása 0-24 óráig. Tel:  (70) 613-5662.

* KÖLTÖZTETÉS:  HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN
SEGÍTJÜK ÖNT. T: (20) 411-7473 Köszönjük
bizalmát!

* Adótanácsadást, könyvelést vál lalunk kis és
középvállalkozásoknak . Internetes adóbeval-
lások készítése. Tel:  (28) 407-122.

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény
szál l ítás.  Kérésére ér tékeit becsomagol juk .
Te l :  (30)  9134-599.  Hé tvégén és  ünnep-
napokon is.  

* Vál la lom lakások fe lú j í tását  (kőműves
munkák ,  burko lás ,  g ipszkar ton szere lés ,
dryvitolás, festés).  Hív jon bizalommal! Tel:
(20) 2852-804

* Gödöl lői  Hibaelhárító Szolgálat!  Csapok ,
WC-tar tá lyok jav í tása-cseré je ,  csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel:  (30) 9229-553.

* Gépi kaszálást, i l letve ker tészeti munkákat
vállalok rövid határidőn belül .  Tel:  (70) 944-
2377

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! T iszta
munka, elfogadható áron! Tel:  (20) 9133-165

* KÖLTÖZTETÉS,  ÁRUSZÁLLÍTÁS be l fö ld i ,
nemzetközi fuvarozás, csomagolás, zongora-,
gépszá l l í tás ,  bútor szere lés ,  lomta lan í tás ,
vámügyintézés .  Bármit  bármikor  bárhová!
Te l . :  (30)  9243-216,  (28)  418-203.
a10trans@hotmail .com.

* PROFESSIONAL CV WRITER! RENEW OR
PREPARE A NEW ENGLISH CV.  CONTACT
BRENDON +36 (70) 330-1332

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

* BODY COACH FITNESS!  A leggyorsabb,
legkíméletesebb, leghatásosabb edzés kor tól ,
testsúlytól függetlenül! Tel:  (70) 414-1629

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótir tás,
fűny í rás ,  gyepsze l lőzte tés ,  fak ivágás ,
kaszá lás  és  egyéb ker t i  munkák .
Lelk i ismeretes ,  a lapos,  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.

* UROLÓGIA, ANDROLÓGIA! Dr. Rózsahegyi
József urológus, andrológus szakorvos, főor-
vos ,  or vos tudomány kand idátusa .  Kedd,
Csütör tök: 16.30 – 19.00 Előjegyzés: 06 (1)
350-0631, (20) 972-5592. 1132Bp. Babér u.
32. I .em.  Gönczö l  és  Babér  u .  sarok
(Magánparkolóval.)

* FODRÁSZ házhoz megy! Gödöllő és Pécel
környékén,  kor r ekt  ár on vá l la lok
fodrászkodást ,  ha jápo lás t ,  vágás t ,  sütés t ,
festést, fr izurakészítést, szőr telenítést, stb.
Tel:  (20) 206-8745

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések t isztítása,
átép í tése ,  jav í tása .  www.kalyhasmester.hu
Tel:  (20) 5231-094



* Szobafestés ,  mázolás ,  tapétázás,  külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciá-
val.  Tel:  (30) 386-4456

* PARKETTÁS vállal  hagyományos és szalag-
parke tta  lerakás t ,  cs iszo lás t ,  lakkozás t .
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel:  (70) 505-1177.

* Gödöllői érettségizett,  leinformálható, nem
ita lozó  fér f i  házkörü l i  munkát  vá l la l .
Ker tépítés, földmunka, lakatos munka, bármi-
lyen ker í tés-kész í tés ,  jav í tás ,  f es tés .
Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés,
lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák ,
tetőjavítás, fakivágás. (30) 402-7276

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

* Gödöl lőn és  vonzáskör ze tében 139.000
Ft/m2 áron megépítjük házát, otthonát, kulc-
srakészen.  Tel :  (20) 242-7762, (20) 419-
2429. Hitelügyintézés!

* NYITÁSI  AKCIÓ!  November  8 . - ig  tar tó
ny i tás i  akc iónkban 50 % árengedménnye l
veheti igénybe a következő szolgáltatásokat,
gépeke t :  f odrászat ,  manikűr,  ped ikűr,
kozmetika, masszázs, sminktetoválás, Tattoo,
vadonatúj szolárium gépek , infra szauna. 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. -bó l  a
MASSZÁZS ELKÖLTÖZIK NOVEMBER VÉGÉN.
Kérem a bér leteket igénybe venni.  Időpont
egyeztetés: (20) 423-2282

* 21 év vezetési gyakor lattal 40 éves hölgy
magánsofőri munkát keres. Tel.  30/846-8353

* Takarítást vál lalok festés után, ünnepek
e lőtt ,  a lka lmanként  vagy r endszeresen .
Le informálható ,  számlaképes vagyok!  Érd:
(30) 846-8353

* LAKÁSTAKARÍTÁST ÉS VASALÁST
VÁLLALOK. Tel:  (30) 814-7193

* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása .  Ú j  egyed i  kárp i tos  bútorok
készítése. www.lazarkarpit.hu Tel:  (28) 486-
029, (70) 384-8711

* Korrekt áron takarítást, vasalást vál lalok .
Tel:  (70) 962-6370

* „Dr” ASZTALOS Javítást vál lal!  Minden, ami
e l r omlo tt ,  h ipp-hopp majd  én  megoldom.
ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. (20) 2038-718

* Mosogatógép ,  mosógép ,  v i l l .  bo j l e r,  v i l l .
tűzhe ly,  kerámia lapos  tűzhe ly,  szár í t ógép
s tb .  j av í tása !  H í v jon  b iza lommal !  Te l :  (20)
886-2397

* VÍZ – GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS! Családi
házak ,  lakások ,  közü le tek  gépésze t i
kivitelezése, igény szerint megfizethető áron.
Ép-gép Instal l  Kf t.  Tel:  (20) 267-4998

* Hölgyek , Urak! Frissítő, lazító masszázs a
Petőf i Udvari Fitotékában. Gödöllő, Petőf i tér
13. Tel:  (20) 993-7883 Ugyanitt gyógy –
spor tmasszázs. Tel:  (70) 333-5478

* K Ö N Y V E L É S ,  A D Ó B E VA L L Á S  G ö d ö l l ő
k ö z p o n t j á b a n .  Tá r s a s á g o k ,  e g y é n i  v á l -
l a lkozások  e lek t r on ik us  ügy in tézése .  Te l :
(28)  418-593

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS HÉTVÉGÉN
IS. TEL: (20) 9442-001

* 2008. november 3-án, Gödöllőn a PIRAMIS
napfényboltban: AURAFOTÓZÁS, horoszkóp-
e lemzés ,  s tr esszo ldás ,  EGÉSZSÉG á l lapo t-
fe lmérés ,  dohányzásró l  va ló  leszoktatás .
Címünk: Gödöl lő,  Petőf i  tér 14/4. T: (30)
9485684 KERESD a  P IRAMIST!  Vár juk
szeretettel a kedves érdeklődőket.

* OTTHONÁBAN PEDIKŰR, MANIKŰR, MŰKÖRÖM
ELKÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM! Reális áron! Hívjon
bizalommal! ÁGNES (30) 995-2433

* Kozmetikus tanuló 50%-os kedvezménnyel
keze lés t ,  f es tés t  és  gyantázás t  vá l la l .
Bejelentkezés: Edlmayerné Lakatos Gabriel la
(20) 550-1831 Bajcsy-Zsil inszky u.35.

* Vasa lás t ,  takar í tás t  házná l  Gödö l lőn ,
Szadán vál lalok . Tel:  (30) 609-8707

* Takarítást vál lal középkorú hölgy Gödöllő
és környékén. Tel:  (70) 426-8711

* Kedves, megbízható hölgyet keresek napi
1-2 órás munkára idős néni mellé. Tel:  (20)
531-4333

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - SZOMBATI CSO-
PORTOS 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% KEDVEZMÉNYT KAP-
NAK, AHÁNYAN IRATKOZNAK (TEHÁT 5 EMBER
PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%). RÉSZLETEKÉRT KER-
ESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁS-
SAL ÁTELLENBEN.

* TOP-TAN: Angol középfokú nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam, reggel:  kedd-szerda:
8.30-10.00 - 2x2 tanóra – kedd: nyelvtan,
írásbeli ,  szerda: l istening, szóbeli) .  Újrakezdő:
kedd-csütör tök: 18.00-20.15-ig vagy kedd-
csütör tök délelőtt.  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: Angol Upper Intermediate
beszédkészség-fej lesztő tanfolyam indul
novemberben: hétfő-szerda: 18.45-20.15-
ig.További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16.
4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel:
28-423-744, mobil :  30-224-75-63.

* Magyar nyelv és irodalom korrepetálást,
felkészítést vál lalok az ábécétől az emelt
szintű érettségiig. Legyen biztos talaj a lábad
alatt,  magyarórán is! Végzős egyetemista.
(30) 364-2242

* Ha a könnyebb, eredményesebb tanulás a
cé l ja  je lentkezzen a  tanu lás i  képessége t
fej lesztő tréningre. www.drkisskatal in.hu Tel:
(20) 388-4953

* Szakmai Személyiségfej lesztés!  Alakítsa
egyéni  szakmai  s t í lusát  szakember  seg í t -
ségével!  www.humanfej lesztes.hu Tel :  (20)
388-4953

* NÉMETTANÁR tan í tás t ,  nye lvv izsgára
fe lkész í tés t ,  kor r epe tá lás t  vá l la l  Gödö l lő
központjában.  Tel :  (30) 274-1797 és (28)
542-275
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Aranyozott hús
Bizáncban kápráztatták el a fejedelmi
vendégeket azzal, hogy az elkészült húst
aranyfüstből készült csillámokkal vonták be,
úgy ették. Olyan sikere volt, hogy egész Európa
uralkodói utánozni kezdték. 
A kevésbé fennhéjázó polgári konyha „hamis
aranya” finomabb lett: az olaszok a húst
kenyérmorzsával és parmezánpelyhekkel borí-
tották, így sütvén meg a (milánói) borjúszeletet.
Ausztria fővárosa nevével megkoronázta a
bécsi szeletet, nem csoda, hogy a monarchia
révén ez lett a leggyakoribb ebéd vasárnap dél-
ben Magyarországon is.  (Uborkasalátával.)
A lényeg: sütés közben a hő csak közvetve és
egyenletesen találkozik a hússal, s a bunda a hús
szaftját nem engedi elillanni. Így lesz kivételesen
zamatos és puha. A frissen sütött rántott húsnak
varázsa van, ami szertefoszlik, elillan, ha hagyják
kihűlni. A ropogós, aranybarna panír íze gazdagít-
ja a húst, amit tovább lehet fokozni a hús töltésév-
el: sajttal, gyümölccsel, zöldséggel - ki mire
vágyik. Lehet rántani a borjúlábat, füstölt nyelvet,
halat és… a csirkecombot. Fiatal jércéből, salátá-
val – még a beteg gyomor is meggyógyul tőle. 
A paníron is lehet változtatni, a hal íze jobban
érvényesül, ha sörtésztában sütjük. A panírba kev-
ert mandula, szezámmag, mák vagy akár fűsz-
ernövények üdítően újítják meg a rég megszokott
rántott hús élményt. A lényeg, hogy egy falattal
többféle ízt, textúrát vegyünk a szánkba. Az étel
roppanásának az élménye szánkban ősi örömet
okoz, halljuk, érezzük, ahogy megadja magát az
étel, s fogaink őrlése nyomán új ízek omlanak
szét. Talán emiatt a legnépszerűbb éttermünkben a
new wave panírozás: szakácsunk corn flakes hoz-
záadásával teszi harsogón ropogóssá az arany-
barnára sült csirkemell filét. A máktól pedig fekete
lesz és pikáns. A kérdés csupán az, hogy salátával
vagy burgonyával kerítsük be?

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

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



* ANGOL OK TATÁS. Haladó és középhaladó
csopor t délelőtt,  haladó és üzleti  angol cso-
por t este. Tel:  (30) 9909-346

* TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdők és haladók
részére ,  f o lyamatos  bekapcso lódás i
lehetőséggel.  Érd: (20) 544-8021

* 10 éves egyetemi tanársegédi és több éves
magántanár i  múlt ta l  r ende lkező  oktató
felkészítést vál lal általános-, közép-, és felső-
fokú szinten. Tananyagtól függően. Érd: (28)
412-045

ADÁS~VÉTEL

* GYÁRI ÁRON eredeti Jade köves gerinc-
MASSZÁZS-ÁGYAK 249.000 Ft-ér t eladók . Tel:
70/978-7777

* Eladó egy használt,  új ál lapotú, fémvázas,
egyszemélyes hintaszék . Tel. :  (20) 212-6315

* Eladó olcsón egy használt,  jó ál lapotban
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, szír iai terméskő burkolóanyag
nagy mennyiségben. Tel. :  (20) 212-6315

* Eladó egy vadonatúj,  180 x 200 cm-es Aloe
Vera Memory Cool (testformát felvevő) 20 cm
vastag ágymatrac. Tel. :  (20) 212-6315

* Konvektorok (4 db),  vi l lanybojler (120
literes),  fűtés felúj ítás miatt kibontott újsz-
erű ál lapotban eladók . Érd.:  20-3527445

* ARNOLD SPORT Akció! Új, használt és bemu-
tatótermi otthoni és prof i kondigépek stb.
hatalmas választékban, reális árakon eladók.
www.arnoldgold.hu Tel: (30) 9510-769

* Kondigépek!  Weider,  Pro-form,  Welso
amerikai szobakerékpárok , futópadok , sífutók
nagy választékban, kedvező árakon eladók .
www.a1spor t .hu Tel :  (20) 329-9694, (20)
329-9695

* FABRIKETT ELADÓ! Próbálja ki ,  spórol jon
fűtésszámláján! A tüzifánál 30-40%-kal mag-
asabb fűtőér ték , t isztább, nem kel l  vágni.
Megrendelhető: Gödöllő, Antalhegyi u.53. Tel:
(20) 329-9694 Házhozszáll ítás!

* Eladó 300 db új juta zsák , molnár kocsi,  1
db tel i  ajtó tok nélkül és 1 db tokkal.  Érd:
(28) 421-753

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

* Négyelemes szobabútor jó ál lapotban eladó
(2 db akasztós, 1 polcos, 1 üveges) 40.000
Ft-ér t.  Érd: (20) 911-8939

* Konvektorok 4 db, ebből 1db látvány-kon-
vektor újszerű ál lapotban fűtéskorszerűsítés
miatt eladók . Tel:  (30) 2588-000

* Gondozott t iszta boroshordók eladók . 180L
18.000 Ft, 100L 10.000 Ft, 50L 8.000 Ft. Új
eredeti gyapjútakarók: (160×140) 20.000Ft,
(195×170) 40.000 Ft. Tel:  (30) 421-7357

* DVD FILEK VEGYES TÉMÁBAN EREDETI
BOLTI 300 db EGYBEN 30.000 Ft áron, vagy
darabonként 200 Ft-ér t ELADÓK. Tel:  (20)
926-3966

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

* 3,5×30 cm-es új tölgy parketta (9,5 m2)
és 2 évet használt keverőtárcsás mosógép
eladó. Tel:  (28) 432-716 este 20-21 között.

* Kisméretű bontott tégla 1000 db, és vasalt
betonoszlopok 10×10×3 m árok lefedésére,
kocsibejárónak alkalmas eladó. Érd: (20) 9-
463-112

* Tangóharmonikát veszek , lehet javításra
szoruló, vagy hiányos. Tel:  (30) 457-6050

EGYÉB

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

* SKODA FAVORIT 1990-es évjárat lejár t,  de
leműszakiztatható ál lapotban eladó vagy elc-
serélhető. Tel:  (20) 926-3966

* FŐZŐKLUB – FŐZŐISKOLA. Süssön, főzzön
ve lem!  Gyor san e lkész í the tő  f inomságok
korszerűen vagy hagyományosan. Havi 1-2
a lka lommal  igény szer int .  D iákok és
kismamák, gyer tek közénk! Tel:  (30) 513-
6490

* Kedves Magányos Olvasó! Minden korosztá-
lynak szüksége van társra, kapcsolatra, akivel
megoszthatná gondo lata i t ,  ér zése i t .
Folyamatosan várom azoknak a jelentkezését,
akik szeretnék igénybe venni bizalomra és
ősz inteségre  épü lő  seg í tségemet .  Te l :
20/967-4009, 70/546-2484, 30/228-4096

* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ.  Idared ,  p i r os
120Ft/kg,  zö ld  150 Ft/kg ,  sütn iva ló :  40
Ft/kg. Gödöllő területére 60 kg-tól ingyen
házhoz száll ítás. Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel:
(28) 411-298, (20) 4359-650. Hévízgyörk ,
Fürst S. u. 8. Tel:  (28) 436-280 

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszala-
gos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,
akác-hárs ,  se lyemfű és vegyes méz 1060
Ft/kg + üveg. Napraforgó 860 Ft/kg +üveg.
720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe e l fogadok .  Szabó György Gödöl lő ,
Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913

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

2008. november 6.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Streitmann Máté, Fűzfa u. 28., Gróf
Szabolcsné, Iskola u.4.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Hlavati Eszter, Ambrus Z. köz 9., Ágó
Boróka, Szabadság út 16/C.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Dóczi János, Boróka u. 5., Fürjes
Kálmán, Kaffka M. u. 3.

Recept
Kókuszos tekercs

HOZZÁVALÓK:
A kakaós tésztához: 30 dkg darált keksz, 10 dkg por-
cukor, 2 evőkanál kakaópor, 1-2 evőkanál rum, annyi
tej, amennyivel könnyen formálható masszát kapunk.
A kókusztöltelékhez: 10 dkg kókuszreszelék (1-2 evő-
kanállal félreteszünk belőle a tekercs külsejére), 10
dkg olvasztott margarin, 15 dkg porcukor, 1 csomag
vaníliás cukor.

ELKÉSZÍTÉS:
Jól összedolgozzuk a kakaós „tésztát”. A töltelékhez
valókat habosra kikeverjük. Ezután egy darab folpackot vágunk
le, kiterítjük az asztalra. A tésztát nyújtófával kb. 1 cm vastagra,
szögletes formájúra nyújtjuk. A fólia tészta nagyságú közepét
meghintjük egyenletesen a félretett kókuszreszelékkel. A tésztát

ráfektetjük a kókuszos fóliára. A tésztára pedig egyenletesen rá-
kenjük a kókusztölteléket. A fólia segítségével szépen feltekerjük
a kókusztekercset. 
Hűtőben jól lehűtjük és hidegen szeleteljük!

Hirdessen a Gödöllői Szolgálatban!
Hirdessen a Pelikán Rádió 93,6-on!

Hirdessen mindkettőben – együtt!

Bővebb információ: 06-70/381-7694

CSATLAKOZZON ÖN IS A
GÖDÖLLŐI TESCO

CSAPATÁHOZ!

Az alábbi munkakörbe
keresünk kollégát:

BIZTONSÁGI VEZETŐ
(Az osztályvezető feladata ezen a területen a tanácsadás
és támogatás nyújtása az áruházi vezetés részére a kár-
megelőzés minden aspektusával kapcsolatban; a társa-
ság tulajdonának védelme, az alkalmazottak és a vásár-
lók számára egy biztonságos környezet megteremtése.)

Jelentkezni a következőképpen lehet: személyesen: áru-
házunk recepcióján, az ott található munkavállalási űr-
lap kitöltésével; levél formájában: önéletrajz beküldésé-
vel az alábbi címre: 2100 Gödöllő, Thegze Lajos út 2.


