
Először 1984-ben Franciaországban,
a Történelmi Műemlékek Nyílt Nap-
ján nyitották meg kapuikat azok a ki-
emelkedő, várhatóan széles érdeklő-
désre számot tartó műemléképületek,
amelyek általában zárva tartanak a
nagyközönség előtt. Az ötlet olyan si-
keres lett, hogy 1985-ben az Európa
Tanács is felkarolta a rendezvényt.
1991-ben az Európa Tanács fölhívta
az európai országok figyelmét, hogy
csatlakozzanak a kezdeményezéshez,
szenteljenek egy hétvégét az örökség-
védelemnek, különös tekintettel az
épített örökségre. 1999-től az Európai
Unió is saját programjának tekinti,
ajánlásokkal és koordinációs találko-
zókkal segíti az ingyenes épületláto-
gatás programját Európa-szerte. Ma-

gyarország is ekkor,
1999-ben csatlakozott
az eseménysorozathoz.
Ma már 49 országban
rendezik meg az örök-
ségnapokat, hiszen kö-
zös cél, hogy az európai
államok fölhívják a fi-
gyelmet az épített örök-
ség értékeire.

Az Európa Tanács és az Európai
Unió több ajánlást is megfogalmazott
az esemény szervezése kapcsán, ezek
közül a legfontosabbak között szere-
pel, hogy szeptember hónapban kell
megtartani, az egyes helyszínekre le-
gyen ingyenes a bejutás, az esemény
zászlaja jelölje minden megnyitott
épület, helyszín bejáratát, minél több

helyen legyen szakavatott és érdekes
vezetés, minden országban minden
évben legyen kiemelt, központi témá-
ja a rendezvénynek, ami azonban
nem zárja ki egyetlen épület vagy
helyszín részvételét sem. 

A kétnapos rendezvénysorozatot
városunkban is nagy érdeklődés kísé-
ri, az idén is sokan keresték fel a kü-

lönböző helyszíneket. A Szenthárom-
ság templomban Nagy Tamás építész
mutatta be az épületet a látogatóknak,
akik kötetlen beszélgetés keretében
nyerhettek bepillantást abba, hogyan
jött létre, miként nyerte el végleges
formáját a templomból, parókiából és
közösségi házból álló épületegyüttes.

(folytatás a 8. oldalon)
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Megnyíltak a szakrális terek kapui a hétvégén

A Kulturális Örökség Napjai
Szombaton és vasárnap rendezték meg a Kulturális
Örökség Napjait, amelynek kínálata minden eddiginél
bővebb volt: 372 település 820 épületében, valamint
171 vezetett séta-útvonalon várták az érdeklődőket a
szervezők. Mivel az idei rendezvénysorozat közép-
pontjában a szakrális terek álltak, számos egyházi in-
tézmény is megnyitotta kapuit a látogatók előtt. Váro-
sunkban a baptista imaház, a Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány, az Izraelita Kegyeleti Park, a premont-
rei Szent Norbert Gimnázium, a rend temetője vala-
mint a fácán sori kápolna és a Szentháromság temp-
lom várta a nagyközönséget a hét végén. 

Változatlanul nagy érdeklődés
kísérte a hatodik Gödöllői Állat-
védelmi Napot is, amit vasárnap
rendezett a Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub a szokásoknak meg-
felelően a kastéllyal szemben,
az Alsóparkban.

Több ezren is megfordultak a Pintér
Zoltán alpolgármester kezdeménye-
zésére született, immár hagyományos-
sá vált programon. Az eseményt, mely-
nek elmaradhatatlan része a kutyaszép-
ségverseny, Gémesi György polgár-
mester, Pécsi Ildikó Kossuth-díjas
színművész és Péter Szabó Szilvia, a
Nox együttes énekese nyitotta meg.
Pintér Zoltán szerint a közönség érdek-
lődése a legfontosabb éltetője az Állat-
védelmi Napnak. Elmondta, mindad-
dig jelentkezik ez az őszi szabadidős
program, amíg a gödöllőiek igénylik.

A kilátogatók a kutyák mellett barát-
kozhattak farkassal és vaddisznóval, a
Fővárosi Állat- és Növénykertből érke-
zett alpakával is. Bemutatót tartott az
Orosz Fekete Terrier Klub, a Dunaka-
nyar Szarvasgombász Egyesület és a
Gödöllői Kutyakiképző Iskola.

A kutyaszépségverseny eredménye
a fajtatiszta kategóriában: 1. Cseszter,
2. Morris, 3. Borisz. A keverék kategó-
riában: 1. Cili, 2. Zorka, 3. Kókusz.

(fotóösszeállításunk a 9. oldalon)

Állatvédelmi Nap

Hatodszor



2 Gödöllői Szolgálat 2009. szeptember 23.Közélet

34

Továbbra is fokozott odafigye-
lést igényel a közlekedés Gö-
döllőn. Bár a felújítások több
helyen már véget értek, a Kos-
suth Lajos utcában, a Táncsics
Mihály úton lezárások vannak,
s az M3-M31-es csomópont-
építése miatt is maradnak for-
galomkorlátozások. 

Jelentős változás, hogy hétfőtől teljes
egészében lezárták a Táncsics Mihály
utat a Toldi Miklós és a Kotlán Sán-
dor utca közötti szakaszon. Itt a szeny-
nyvízcsatorna cseréjét végzik el. A ter-
vek szerint október 12-ig kell teljes
útzárra felkészülni. Ez idő alatt a te-
rületen lévő ingatlantulajdonosok
számára biztosított lesz a behajtás. A
csatornázási munkákat követően se-
bességkorlátozás mellett, korlátozott
forgalomra lesz lehetőség mindaddig,
amíg a teljes burkolat-helyreállítás
megtörténik. 
A lezárás ideje alatt az itt lévő üze-
mekhez a teherforgalom a Kenyér-
gyári úton és a Liget utcán keresztül
bonyolódik, a személygépkocsi for-
galmat pedig jelzőtáblák segítik a
környező utcákban, ahol a következő
hetekben a szokásosnál nagyobb for-
galomra kell felkészülni. Az önkor-
mányzat és a kivitelező kéri a lakos-

ság türelmét és együttműködését. A
Táncsics Mihály úton a korlátozások
csak a burkolatjavítási munkákat kö-
vetően szűnnek meg, ennek időpont-
járól az időjárási viszonyok alapján
születik majd döntés.
Zajlik a Kossuth Lajos utca felújítása.
Ennek keretében a tervezett közmű-

cserék mellett a vízvezeték cseréjét is
el kell végezni, ezért szeptember 23-
án, szerdán, a tervek szerint 8-12 óra
között szünetel a vízszolgáltatás a
Dózsa György út és a Petőfi tér közöt-
ti szakaszon. A bölcsőde vízellátása

ez idő alatt is biztosított lesz.
A városi program keretében folyó

munkák az eredeti tervek szerint ha-
ladnak. Több helyen is már csak a ka-
pubejárók készítése van hátra. A Sza-
bó Pál utcában is ezt végzik a héten, a
Bem Józsefben pedig megkezdték en-
nek az előkészítését. Amennyiben az
időjárás kedvező lesz, úgy a héten

várhatóan végeznek is a munkával. 
Az Őz utcában folytatják a koráb-

ban megkezdett járdaépítést, ugyan-
úgy, mint a Szent János utcában. Ez
utóbbi területen a gázvezeték cserét
követő helyreállítási munkákat
végzik, s ennek keretében újul meg
a járda. 

A Batthyány utcában is folyik a
munka, itt zárt csapadékvíz-elvezető
csatornát alakítanak ki. Ehhez kap-
csolódóan szeptember 26-án a az
utat a Dárda utcánál – a tervek sze-
rint 8-16 óra között – lezárják. Ke-
rülni a Dárda utca – Szabadság út fe-
lé, vagy a Damjanich utca – Ibolya
utca felé lehet, a forgalmat itt is táb-
lákkal segítik. 

A múlt héten megkezdték az őszi

takarítási munkákat az utakon, rend-
beteszik a padkákat és végzik a sár-
felszedést. 

Az elmúlt napokban két nagy te-
rületen, a Kertvárosban és a város-
központban dolgoztak, itt a héten is
folytatják a takarítási munkákat.

Jelentős fejlesztések kezdődnek
a Zarándok és az Ibolya utcában,
valamint a Repülőtéri, és a Tesse-
dik Sámuel úton és a Vasvári Pál
utcában. Ezek az utcák tartoznak
ugyanis a  következő ütem csator-
názásába. A munkákat lakossági
fórumon ismertetik az érintett ut-
cákban élőkkel szeptember 24-én a
városházán. 

A tervek szerint a Zarándok ut-
cában szeptember 23-tól október 4-
ig tartanak a munkák. Az Ibolya
utcában szeptember 24-én kezde-
nek, és várhatóan október 25-én fe-
jezik be a beruházást, míg a Repü-
lőtéri út és a Tessedik Sámuel út
munkálatai szeptember 24-től no-
vember 22-ig tartanak. 

A Vasrvári Pál utcában kezdődik
a legkésőbb, október 5-én a csator-
názás, azonban itt is végeznek no-
vember 22-ig. 

-kb-
Fotó: tl, jb

Ezen a napon a Blaháné út  Rét utca
– Fecske utca közötti szakaszán elő-
reláthatólag reggel 9-től este 18 órá-
ig teljes útzárra kell felkészülni, va-
lamint reggel  8 órától várhatóan 17
óráig szünetel az áramszolgáltatás a
teljes blahai városrészben
Az áramszolgáltatás lekapcsolására
információink szerint azért van

szükség, mert a munkák az elektro-
mos vezetékhez olyan közel zajla-
nak, hogy azt csak azok kikapcsolá-
sával lehet biztonságosan elvégezni. 
Mint azt megtudtuk, a halasztásra
azért került sor, mert az ELMÜ-től
nem kapta meg az engedélyt a kon-
zorcium a hálózat lekapcsolására.

-jb- 

Forgalmi rend változások

Figyeljünk a táblákra!
Október ötödikére halasztották a munkákat

Blahaiak figyelem!
Újabb időpontot tűzött ki a blahai híd munkáinak elvégzésére a
A „C-H” M31 konzorcium. Mint azt lapunk megtudta, a korábbi
tájékoztatásokkal ellentétben nem szeptemberben, hanem a
tervek szerint október 5-én végzik el az M31-es autópálya – M3-
as autópálya 287. sz. hídjának, szélesítését, és az ehhez szük-
séges gerenda beemelést. Így a korábban  bejelentett blahai
forgalom és áramszolgáltatás korlátozás is október 5-én lesz. 

Vonattal a HÉV-hez képest 10
perccel, az autóhoz viszonyítva
22 perccel gyorsabban lehetett
eljutni Gödöllőről Budapestre,
a Stadionok megállóig szep-
tember 16-án reggel. 

A MÁV az eljutási versenyen elért
teljesítményével ismét bizonyította a
vasúti közlekedés előnyét, bár az erre
a célra igénybe vett sátoraljaújhelyi
gyors öt perc késéssel érkezett váro-
sunkba. A verseny résztvevőit Pintér
Zoltán alpolgármester köszöntötte, s
elmondta, Gödöllő köz-
lekedésében lényeges
előrelépést a várost elke-
rülő út megépítése jelen-
tene.
Az Európai Mobilitási
Hét programsorozatát
megnyitó eljutási verseny
célja a közösségi közle-
kedés fejlesztésének kö-
zéppontba állítása, vala-
mint bemutatni, hogy
milyen járművel érdemes az agglome-
ráció és a belváros között közlekedni.
Gödöllőről reggel negyed 8-kor indul-
tak a versenyzők a közös találkozási
ponttól. Az 1. számú csapatot dr. Mo-
sóczi László, a MÁV Zrt. üzletági álta-
lános vezérigazgató-helyettese, dr.
Tömpe István, a MÁV-START Zrt.
üzleti vezérigazgató-helyettese, és dr.
Mészáros Péter, a Magyar Közleke-
dési Klub elnöke képviselte. A sze-
mélyszállító gyorsvonat 7.26-kor in-

dult Gödöllő vasútállomásáról és a
Keleti pályaudvarra érkezett. A 2.
számú csapattal és a HÉV járattal Mi-
hálszky Gábor, a BKV Zrt. vezér-
igazgató-helyettese, Kerényi Sándor
László, a Főpolgármesteri Hivatal
Közlekedési Ügyosztályának vezető-
je és a Levegő Munkacsoport igazga-
tója, Horváth Zsolt versenyzett 7.19-
es HÉV állomási indulással.

Az autóval történő utazást Gaál
Noémi, az egyik kereskedelemi tele-
víziós csatorna időjárás jelentője kép-
viselte. A csapatoknak a 2-es metró

vonalán található Stadionok állomásra
kellett beérkezniük, ahol elsőként a
vonattal utazókat regisztrálhatták
8.05-kor, második helyen a HÉV-vel
közlekedők értek be 8.15-kor, végül
Gaál Noémi személyautójával 8.27-
kor futott be. Az eljutási versenyen, a
tavalyi évhez hasonlóan a kötöttpályás
közlekedés végzett az élen, ezen belül
is a vasúton lehetett a Gödöllő-Buda-
pest Stadionok megálló távolságot a
legrövidebb időn belül teljesíteni.

Karbantartási munkákat végez
a MÁV a Budapest–Hatvan vo-
nalon. Emiatt a szokásostól el-
térő volt a vasúti közlekedés az
elmúlt hét végén, s ezen a
szombaton is változásokra kell
számítani. 

Sokan csak a vasútállomáson értesül-
tek róla, hogy  megváltozott menet-
rend szerint közlekednek a vonatok,
mivel a vasúti pálya karbantartását
végzik szeptember 26-ig. A munka-
napok közlekedését nem érinti a fel-
újítás, aminek során talpfákat, síneket
cserélnek. A munkákra igencsak nagy
szükség van, hiszen a múlt héten is
síntörés okozott fennakadást a vasúti
közlekedésben. A hétvégi utazásokat
érdemes átgondolni, illetve nem árt a
szokottnál jobban odafigyelni annak,
aki vonatra száll. Szombaton ugyanis
– információink szerint – a hatvani

vonatok nem közlekednek, helyettük
gyorsvonattal utazhatnak, azok min-
den állomáson és megállóhelyen
megállnak. 
A menetrendet úgy alakították át,
hogy a gyorsvonatok a személyvona-
tok idejében érkezzenek a megállók-
ba. Az elmúlt hétvége tapasztalatai
alapján kisebb-nagyobb késésekre
így is számíthatnak az utasok.  

Késve is gyorsabb a gyorsvonat

Európai Mobilitási Hét

Személy helyett gyorsvonat jár 

Felújítási munkák a vasútnál

Kollektív munkaügyi vitát kezdemé-
nyeznek közösen a vasutas szakszer-
vezetek a kormánnyal a 40 milliárd
forint elvonásáról, a helyközi közös-
ségi közlekedés átalakításáról, vala-
mint a menetkedvezményről – kö-
zölte a Vasúti Dolgozók Szabad Szak-
szervezete (VDSZSZ) hétfőn a vasu-
tas munkavállalói érdekképviseletek
egyeztetését követően. 

A szakszervezetek a közös kollek-
tív munkaügyi vitát elsősorban a
vasút költségtérítéséből elvonásra ke-
rülő 40 milliárd forint, illetve a
helyközi közösségi közlekedés átala-
kítása témakörében kezdeményezik,
ami a menetkedvezmény kérdésére is
kitér majd. 

A szakszervezet emlékeztet arra,
hogy a törvény értelmében a kor-
mánynak öt napon belül ki kell jelöl-
nie képviselőjét. Ezt követően a kol-
lektív munkaügyi vitában a megálla-
podásra hét nap áll rendelkezésre.
Ezután nyílik lehetőség a munkabe-
szüntetésre. A sztrájktörvény szerint
már a tárgyalás ideje alatt is lehet fi-
gyelmeztető sztrájkot tartani. 

Simon Dezső, a Vasutasok Szak-
szervezete (VSZ) elnöke a sajtónak
elmondta, hogy megítélésük szerint a
mellékvonalakról 2007 végén a kor-
mánnyal megkötött megállapodásuk
nem működik, vagyis a kormány nem
egyeztet a szakszervezetekkel a mel-

lékvonalakról. Ezért döntöttek úgy,
hogy közösen kezdeményezik a kol-
lektív munkaügyi vitát, és bíznak ab-
ban, hogy a tárgyalóasztal mellett
meg tudnak állapodni. 

Borsik János, a Mozdonyvezetők
Szakszervezete ügyvezető alelnöke
úgy nyilatkozott: szakszervezetük
már első felhívásaiban is jelezte nyi-
tottságát a többi szakszervezettel való
közös fellépésre. A tárgyalások ered-
ményétől vagy eredménytelenségétől
függ, hogy sor kerül-e a munka-
beszüntetésre. 

Szerinte a hétfői tárgyaláson
résztvevő szakszervezetek többsége
úgy nyilatkozott, hogy előbb tárgyal-
ni kell, és ennek eredményeként vagy
megállapodás születik, vagy súlyos-
bodik a konfliktus. 

A VDSZSZ közlése szerint Gaskó
István, a VDSZSZ elnöke nem lát
„tárgyalási tartalékot“. 

A vasutas szakszervezetek követ-
kező helyzetértékelésére szeptember
25-én kerül majd sor.

Összefognak a vasutas szakszervezetek

Ismét sztrájkra készülhetünk
Bár a leggyorsabbnak bizonyult, nem biztos, hogy célba érnek az
utasok a MÁV-val a következő hetekben. Munkaügyi vitát kezde-
ményeznek ugyanis a vasutas szakszervezetek a kormánnyal, az
egyeztetés alatt figyelmeztető, eredménytelen tárgyalás után pe-
dig rendes sztrájk lehet. Az egyeztetésen öt reprezentatív vas-
utas szakszervezet: a Vasutasok Szakszervezete, Mozdonyve-
zetők Szakszervezete, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszerveze-
te, a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete, a Mérnökök és Tech-
nikusok Szabad Szakszervezete vett részt.
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Szigorú, válságkezelő, gyer-
mekellenes, családellenes, el-
lehetetlenítő – ezek a leggyak-
rabban hallott kifejezések a jö-
vő évi költségvetéssel kap-
csolatosan, aminek a tár-
gyalása a múlt héten kez-
dődött meg, egyben óriási
tiltakozási hullámot indít-
va el. Ahogy egyre több
adat látott napvilágot a kor-
mány tervezett szigorítása-
iból, az önkormányzati ér-
dekszövetségek mellett a
szakszervezetek az egy-
házak és más szervezetek
is tiltakozásuknak és fel-
háborodásuknak adtak
hangot.

A költségvetési számok csak a
bevételi oldalon mutatnak növe-
kedést, a visszaosztásnál az idei
esztendeinél kisebb számok
szerepelnek. Kevesebbet ad a
kormány egészségügyre, gyermek-
étkeztetésre és katasztrófa elhárításra
is. 

Az egészségügynél 6 milliárd fo-
rinttal tervez kevesebbet a kormány
idei előirányzathoz képest, a jövőre
127,4 milliárd forintból gazdálkod-
hatnak. Legnagyobb tétel a kórházak
támogatása, ez 85 milliárdról 79 mil-
liárdra csökken. A házi és gyermekor-
vosok idén 10 millió forintot kaptak,
a jövő évi javaslatban erre nincs elő-
irányzat. .A társadalombiztosítási és
jólét szolgáltatások konszolidált álla-
mi kiadása 82 milliárd forinttal, 855
milliárdra csökken jövőre. 

Bár Varga Zoltán önkormányzati
miniszter szerint „csak” nyolcvanöt
milliárddal lesz kevesebb jövőre az
önkormányzatok mozgástere, az ön-
kormányzati érdekszövetségek sze-
rint 250 milliárd forinttal csökken a
mozgásterük. 

Gémesi György, a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnö-
ke úgy véli, jövőre 15-20 százalékos
iparűzési adócsökkenésre kell számí-
tani, ami önmagában százmilliárdos
nagyságrendű kiesést jelent az önkor-
mányzatok költségvetéséből. Ma az
állami feladatok költségeinek 45-48
százalékát állja a központi költségve-
tés. A Horn- és a Fidesz-kormány ide-
jén ez már volt 70-80 százalék is. Eb-
ből vonult vissza folyamatosan az ál-
lam, miközben az önkormányzatok
bevétele nagyságrendileg nem növe-
kedett. Tavaly a kormányzati hozzájá-
rulás 1348 milliárd volt, idén már
csak 1290, jövőre pedig 1170 milliárd

lesz. Többlet terhet ró az önkormány-
zatokra, hogy  a 14 év alatti gyere-
keknél is kiváltható lesz a személyi
igazolvány és a lakcímkártya. A krí-

zisalappal is többletfeladatot kaptak,
de – amint azt Gémesi György a saj-
tóban elmondta – arról, hogy meg le-
het venniük azok lakását, akik nem
tudják fizetni a törlesztőrészletet,
szintén nem volt egyeztetés, és nem
kapták meg a lebonyolításhoz szüksé-
ges forrást. A gyes időtartamának jö-
vő évtől érvényes csökkentésével a
szükséges 15 ezer bölcsődei férőhely
felépítése és működtetése is nagyrészt
a településekre hárul.

Kevesebb pénzt fordítanak majd a
lakossági energiaár-
támogatásra. Ez azt
jelenti, hogy az idei
csaknem 63 milliárd
forintról az összeg 25
milliárd forintra csök-
ken. A tárcavezető a
gáz világpiaci árának
csökkenésével indo-
kolta ezt a döntést.
Kérdés azonban, hogy
ez tartós lesz-e? Az
legkorábban szeptem-
ber végén derül majd
ki, hogy az októbertől
érvényes új gázárak
mennyivel csökken-
nek, egyelőre csak
annyi bizonyos, hogy
csak 10 százalékos
mérséklésre, vagyis köbméterenként
13 forint körüli árcsökkenésre lehet
számítani.

A gázárak alakulásába azonban be-
leszólhat, hogy erre a negyedévre már
nagyjából 30 dollárral emelkedik a
gáz ára.

Az idei évre készült eredeti költ-
ségvetéshez képest mintegy 10 milli-
árd forinttal kevesebb állami támoga-
tásra számíthat 2010-ben a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
(KvVM) a jövő évi költségvetés tör-
vényjavaslata szerint. A tervezet sze-
rint a zöldtárca 31,6 milliárd forintos
központi támogatásra számíthat

2010-ben, míg a tavaly decemberben,
eredetileg elfogadott 2009-es költség-
vetésben 41,5 milliárd forintos állami
támagatás szerepel. 

A környezetvédelmi intézmények
elsősorban dologi kiadásaik lefaragá-
sából próbálnak spórolni, míg a bevé-
telnövekedést a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi hatósá-
gok 1,5 milliárddal nagyobb, 3,8 mil-
liárdos bevétele, valamint a Magyar
Földtani Intézet környezetvédelmi fe-
jezetek alá sorolása eredményezi. 

A minisztérium igazgatásának tá-
mogatása 1,7 milliárd forinttal 4,1
milliárd forintra csökkenhet, az igaz-
gatóság mintegy felére, 1 milliárd fo-
rintra csökkentheti a dologi kiadáso-
kat. A nemzeti park igazgatóságainak
támogatását 800 millió forinttal ter-

vezik megkurtítani, aminek mintegy
háromnegyedét szintén a dologi ki-
adások visszafogása ellensúlyozhat. 

A fejezeti előirányzatok közül víz-
kár-elhárítási fejlesztésekre és állag-
megóvásra 1,4 milliárd forinttal ke-
vesebb, 500 millió forint, ivóvíz-mi-
nőség javító programra pedig több
mint 600 millió forinttal kevesebb,

200 millió forint
juthat. 

Felére, 60 mil-
lió forintra csök-
kenhet a hulla-
dékkezelési és
gazdálkodási fel-
adatok támogatá-
sa, az illegális
hulladékelhelye-
zés felszámolásá-
nak feladatai 120
millió forintról 50
millió forintra
zsugorodhatnak.
A Nemzeti Éghaj-
latváltozási Stra-
tégia végrehajtá-
sára fordított köz-
ponti támogatás
87 millió forintról

31 millió forintra csökkenhet, míg az
Országos Környezeti Kármentesítési
Program végrehajtása 900 millió fo-
rintról 150 millió forintra zuhanhat
vissza. 

Több, mint másfél milliárddal ke-
vesebbet kapnak jövőre a hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok is, a jö-
vőre tervezet költségvetési támogatás
csaknem 1,8 milliárd forinttal keve-
sebb, mint az idei. 

Az egyik legnagyobb felháboro-
dást kiváltott tétel a jövő évi büdzsé

tervezetében, hogy az
óvodai, iskolai, kol-
légiumi diákétkezte-
tés támogatása egy-
harmadára csökken-
ne, az idei 65 ezer
forintról 22.500 fo-
rintra. Ez a tervezet
még jobban felhábo-
rította a pedagóguso-
kat, akiknél már
egyébként is kiverte a
biztosítékot, hogy a
kormány jövőre 63
milliárd forintot akar
kivonni a közoktatás-
ból.  

*
Gyermek-, jövő-

és életellenesnek tart-
ja a jövő évre tervezett költségvetést a
Magyar Orvosi Kamara (MOK), a Pe-
dagógusok Demokratikus Szakszer-
vezete (PDSZ) és a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete (NOE), ame-
lyek vezetői szerdán közös budapesti
sajtótájékoztatójukon azt mondták: a

büdzsé tervezete elvon az egészség-
ügytől, az oktatástól és ellehetetleníti
a családokat.

A három szervezet szerint fel kell
lépni a 2010-es költségvetés tervezete
ellen, mivel az intézkedések újabb
összegeket vonnak el például az
egészségügytől, ami teljesen ellehe-
tetleníti a szakintézmények működé-
sét.

Éger István, a MOK elnöke kö-
zölte: az újabb megvonások érthetet-
len intézkedések, hiszen a szakértők
szerint a gazdasági válság leküzdésé-
hez inkább az emberekbe kellene
fektetni, mint elvonni tőlük a forráso-
kat. 

Kerpen Gábor, a PDSZ elnöke azt
hangoztatta, hogy a jövő évi költség-
vetés tervezete elfogadhatatlan, mert
63 milliárd forintot vonnának ki a kö-
zoktatásból, amire az elmúlt időszak-
ban nem volt példa. „Ezzel biztosan
ellehetetlenítik az oktatást akár akar-
ják ezt, akár nem“ – tette hozzá.

A költségvetésben az eseti forrás-
kivonás az ágazatból nyolctól hetve-
nöt százalékig terjed, ami a közokta-
tás szétverését eredményezi – közölte
a szakszervezeti elnök. Mint mondta,
a jelek arra engednek következtetni,
hogy az állam megpróbál kivonulni a
közoktatásból és arra számít, „valaki
majd csak átveszi azt“. Kerpen Gábor
szerint mindenképpen módosítani
kell a jövő évi költségvetés terveze-
tét; paradigmaváltásra van szükség.

Szabó Endre, a NOE elnöke azt
mondta, hogy elfogadhatatlan az az
intézkedéstervezet, amely például
harmadára csökkentené a diákétkez-
tetésre szánt költségvetési támogatás
összegét.

Mint elhangzott, már így is drámai-
an csökken azon családok száma,
amelyek befizetik gyermekeiket az is-
kolai étkeztetésre, és ha ez a szám –
az intézkedés hatására – tovább csök-
ken, akkor kiterjedhet a „gyermek-
éhezés“ az országban.

Szó esett arról is, hogy míg milliár-
dok „mennek el“ végkielégítésekre,
vagy például 24 milliárd forint digi-
tális táblákra, addig megszűnhet a di-
áksport támogatása és egyre inkább
kimarad a kötelező oktatásból a mű-
vészetoktatás.

A megszólalók úgy vélték, hogy az
intézkedések a „jövő generációját rö-
vidítik meg, így nemcsak rövidtávon,
hanem tartósan is felélik az emberi
tőkét, hosszú időre örvénybe kergetve
ezzel a gazdaságot“.

Az érdekképviseletek vezetői sé-
relmezték azt is, hogy a kormány el-
mulasztott egyeztetni velük, amit pe-
dig elvárnak.

Összeállítás:
K.J.

Csak a kormány tartja elfogadhatónak 

Vihart arató költségvetés

Megmenekült a Duna Menti
Regionális Vízmű Zrt. A cég ve-
zetése szeptember elején kap-
ta meg a tájékoztatást, misze-
rint a  Nemzeti Vagyongaz-
dálkodási Tanács mégsem von-
ja össze az Észak-magyar-
országi Regionális Vízmű Zrt.
irányításával a Tiszamenti Re-
gionális Vízmű Zrt-t és a Duna-
menti Regionális Vízmű Zrt-t.

Mint arról lapunk júniusban beszá-
molt, a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége és Vác városa százhu-
szonnégy önkormányzat, az érintett
választókörzetek országgyűlési kép-
viselői, és az érintett minisztériumok
képviselőivel közösen szervezett ta-
nácskozást, amikor minden előzetes
egyeztetés nélkül bejelentette az ösz-
szevonást.  A döntést többen a vízi
közvagyon privatizációja előkészíté-
sének tartották. 

Most sokak számára megnyugtató,
hogy megszületett az a határozat, ami
elveti az összevonást.  Ezt követően a
DMRV vezetése és dolgozói levelet
juttattak el az érintett településekre,
amelyben köszönetet mondanak az-
ért, hogy olyan sokan kiálltak a cég
mellett. 

Lapunk megkereste Vogel Csabát,
a DMRV Zrt. vezérigazgatóját, aki
kérdésünkre elmondta, szeptember
10-én reggel kapták meg a közle-
ményt, ami szerint a Vagyongazdál-
kodási Tanács hatályon kívül helyez-
te az április elsején meghozott
212/2009. sz. határozatát, ami az ösz-
szevonást és a szolgáltatást terület
egy részének  leválasztását tartalmaz-
ta. 

A döntéssel közel 1000 munkavál-
laló helyzete vált stabilabbá, és csak-
nem százezer fogyasztó tudhatja a
jövőben is biztosítottnak az ellátást.
Mint mondta, nagyon sokat számított,

hogy Gémesi György
a MÖSZ elnökeként
teljes mellszélesség-
gel kiállt a DMRV
mellett, s minden se-
gítséget megadott ah-
hoz, hogy tartani tud-
ják a kapcsolatot a te-
lepülések vezetőivel,
és a rendezvény után
is folytatódhasson a
munka a cég meg-
mentéséért. 

A vezérigazgató el-
mondta, az elmúlt hó-
napok bizonytalansá-
ga nagyon káros volt a
társaságnak, hiszen
több rekonstrukciós
munkát is megakadá-
lyozott, hátráltatott, e
mellett több szerző-
déstől is elestek. Vo-
gel Csaba úgy ítélte
meg, néhány hónap
kell ahhoz, hogy az el-
múlt félév okozta ká-
rokat kiheverjék.

(k.j.)

Eredményes volt az összefogás

Marad a DMRV!
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– Ön szerint mit lehetne tenni,
hogy ne fordulhassanak elő a
szeptember 12-ihez hasonló
rablótámadások? – tettük fel a
kérdést, miután a sörfesztivál
szombatján este, egy valkói és
gödöllői cigány fiatalokból álló
csoport tagjai kiraboltak és
brutálisan összevertek egy
idős hölgyet az Ady Endre sé-
tány és az Isaszegi út keresz-
teződésénél lévő zebrán. Íme,
néhány a beérkezett válaszok
közül. 

„Biztos nagyon büszkék voltak ma-
gukra, hogy egy védtelen idős asz-
szonytól elvették a retiküljét és
megverték. Én azonban nem rablá-
sért indítanék ellenük eljárást, ha-
nem emberölési kísérletért. Ha jól tu-
dom, egy hetven év körüli nénit tá-
madtak meg, és nem volt elég, hogy
megverték, még ott is hagyták az út
közepén. Már az is szerencse, hogy
túlélte a sérüléseit, és azt, hogy
összeesett. Mi van, ha egy autó, aki
bekanyarodik, későn veszi észre és

nem tudja kikerülni? Nagyon re-
mélem, hogy nem ússzák meg. Sokkal
szigorúbban kellene az ilyen eseteket
büntetni! ” 

Horváth Z.

„Érdekes, hogy erről a szombatról az
újságokban arról cikkeztek, hogy
Mogyoródon tartottak egy jobboldali
rendezvényt, állítólag az Új Magyar
Gárda tagjainak a részvételével.
Talán nem oda kellett volna kivezé-
nyelni az egész megyei rendőri állo-
mányt. Gyalázatnak tartom, hogy
oda jutottunk, hogy az idős emberek
este nem mehetnek ki az utcára egye-
dül. Nagyon remélem, hogy elkapják
őket!” 

Baka T.

„Csak dolgozni járok Gödöllőre, így
nem tudom, itt van-e ilyen kezdemé-
nyezés, de nálunk esténként rendsze-
resen járőröznek a férfiak. Ez nem
szervezet, egyszerűen csak „sétálgat-
nak” de bevált. Ezt úgy egy éve
vezették be, miután nagyon elszapo-
rodtak a betörések. Kétszer is meg-
zavarták a betörésekre szakosodott
„csoport” tagjait, úgy hogy azok szé-

pen eltűntek a környékünkről. Szerin-
tem itt is érdemes lenne ilyen „sé-
tákat” szervezni. Ha pedig ez a ren-
dőrségnek nem tetszik, akkor védje
meg a lakosságot. Elvégre a mi befi-
zetett adónkból tartják fenn őket.” 

Sz. K.

„Az ismerőseim már régen nem en-
gedik a gyerekeiket és a feleségüket
egyedül mászkálni sötétedés után.
Nagyon ideje már, hogy elkészüljön a
sokat hangoztatott kamerás rendszer,
minél több helyen. Egyébként pedig
nem ártana, ha többet járőröznének
a rend őrei, s nem csak a nemzeti ün-
nepeken lennének jelen az utcán.
Azért engem például érdekelne, hogy
az elkövetők közül hányan fognak
rács mögé kerülni. A néninek jobbu-
lást kívánunk!” 

Tatai László

A hét kérdése:
– Ön kihasználja az olyan alkal-
makat, mint a Kulturális Örök-
ség Napja, hogy ellátogasson
egyes kulturális, vagy művé-
szeti intézményekbe?

A hét kérdése

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.  

Jól értesültem-e, hogy a felszámo-
lási eljárásban a vezető tisztségvi-
selők felelősségének szabályai
2009. szeptember 1-jétől szigorod-
tak?

Igen, azonban helyhiány miatt a tel-
jesség igénye nélkül a legfontosabb
területeket emelnénk ki, amely nem
helyettesíti a a teljes körű jogi tájé-
koztatás szükségességét!  
A törvény részletesebbé teszi az
adós gazdálkodó szervezet volt ve-
zetőinek kötelezettségeit az iratok-
nak, a vagyonnak a felszámolónak
való átadása során, és előírja a felszá-
molóval való együttműködést. Mind-
ezek megszegése esetén a törvény szi-
gorúbb szankciókat vezet be. Pél-
dául a bíróság az adott gazdálkodó szer-
vezettől a felszámolás kezdő időpontját
megelőző évben felvett bevételének
50%-áig vagy – ha a vezető bevétele
nem állapítható meg – 2 millió forin-
tig terjedő pénzbírsággal sújthatja a
gazdálkodó szervezet vezetőjét, aki
fenti kötelezettségeit nem vagy azt
késedelmesen teljesíti, valótlan ada-
tokat közöl, illetve a felszámolóval
együttműködési kötelezettségét nem
teljesíti. 
A vezető tisztségviselők felelőssé-
gének megállapítása és a hitelezők
védelme érdekében biztosítja a tör-
vény a megállapítási - és a marasz-

talási per lehetőségét. 
A megállapítási perben a felszámolási
eljárás alatt a felszámoló, illetve a hi-
telező peres eljárásban jogosult annak
megállapítását kérni, hogy az adós
vezetője (vezetői) kötelezettségüket
megszegve jártak el, és emiatt az
adós vagyona meghatározott ösz-
szeggel csökkent. A bíróság a fele-
lősség megállapítása mellett megha-
tározza azt az összeget is, amelynek
későbbi teljesítésére a vezető kötelez-
hető. A vezető tisztségviselők egye-
temlegesen felelnek, de van lehetőség
a felelősség alóli kimentésnek. Nincs
helye kimentésnek, ha a vezető elmu-
lasztotta az éves beszámoló letétbe
helyezését és közzétételét. A törvény
értelmében ilyenkor vélelmezni kell a
hitelezői érdekek sérelmét, a felróha-
tóság vizsgálata nélkül.

A marasztalási perben a felszámolás
jogerős lezárását követő 60 napos
jogvesztő határidőn belül a felszámo-
lási eljárásban ki nem elégített hite-
lezők – fennálló követelésük erejéig –
a megállapítási iránti perben megálla-
pított felelősség alapján kérhetik a bí-
róságtól, hogy az kötelezze az adós
volt vezetőjét követelésének teljesí-
tésére.   

Szintén új rendelkezés, hogy a tör-
vény vezető tisztségviselőnek minő-
síti azt a személyt is, aki jogi érte-
lemben ugyan nem volt vezető tiszt-
ségviselő, de ténylegesen meghatá-
rozta a gazdasági társaság vezetését.
A törvény ezzel kívánja azon sze-
mélyeket is felelősségi körbe vonni,
akik a vagyonvesztést ténylegesen
előidézték. 
A fentieken kívül számos új szabály-
ozás került beépítésre mind a csőd-,
mind a felszámolási eljárásba.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

Pénteken délután ünnepélyes
keretek között rakták le a Pe-
tőfi téren épülő Huniber-ház
alapkövét. Az eseményen a be-
ruházó Profilterv Kft. vezetője
és Gémesi György polgár-
mester méltatta a fejlesztést.

Lakások, üzletek és mélygarázs kap
helyet a Petőfi téri többfunkciós épü-
letben, aminek a munkálatait folya-
matosan végzik, s aminek a tervezése
és kivitelezése egyaránt nehéz feladat
elé állította a szakembereket. 
Csaba Antal, a Profilterv vezetője el-
mondta, a tervezés során figyelembe
kellett venni a városi, a városképi és
az üzleti érdekeket, s egy olyan kör-

nyezetbe kellett az építményt he-
lyezni, ahol amellett, hogy sétálóutcát
alakítanak ki, egy csomópont talál-

ható. Mint mondta, a legnagyobb ki-
hívást a mélygarázs kialakítása jelen-
tette, de ezt rendkívül fontosnak tart-
ja, mivel a jövő számára városképi
szempontból ez elengedhetetlen, még

akkor is, ha a jelenlegi
gazdasági helyzetben
nagyon sokat jelent az
a többletkiadás, amivel
így drágább lesz a léte-
sítmény.
Gémesi György az
építkezéshez kapcso-
lódóan szólt a folya-
matban lévő városi fej-
lesztésekről. Úgy fo-
galmazott, a jelenlegi
gazdasági helyzetben
is előre kell menni.
A polgármester és a

beruházó közösen helyezték el az
épület alapkövében azt a fémhengert,
amibe többek között az épület terveit
tartalmazó dokumentáció, egy fém és
egy papír kétszáz forintos és lapunk
múlt heti példánya is belekerült. 

Az épületben huszonhat lakás, hat
üzlet és negyven férőhelyes mélyga-
rázs kap helyet. A lakások nagysága
átlagosan 50-70 m2 között lesz, de
egy 90 és egy 120 m2-est is kialakíta-
nak. A Mór-kutat és a Gábor Áron ut-
cát egy belső udvaros passzázs köti
majd össze. A külső burkolati elemek
között a tervezői elképzelések szerint
a kő, a vakolat és a fa jelenik majd
meg.

Kép és szöveg: jb

Készül a Huniber Ház

Lerakták az alapkövet
A múlt század egyik legjelentő-
sebb tudósa, Albert Einstein
egyik híres mondásában úgy
fogalmazott magáról: „Nem va-
gyok különösebben tehetsé-
ges, csak szenvedélyesen kí-
váncsi“.

Erre a gondolatra hivatkozik a Kuta-
tók Éjszakája fesztivál 2009-ben,
amikor szeptember 25-én, pénteken
színes programokkal, érdekes, kipró-
bálható látnivalókkal és máskor nem
látogatható helyszínekkel várja mind-
azokat, akiket érdekel a tudomány. A
fesztiválon a Szent István Egyetem
második alkalommal vesz részt és na-
gyon izgalmas látnivalók ígérkeznek. 

A Kutatók Éjszakája elsősorban a 10-
18 éves diákok körében szeretné nö-
velni a tudományos karrier vonzere-
jét, de a programokra az összes kor-
osztályt várják, hiszen ez kitűnő alka-
lom arra, hogy megtudják, az egyes
találmányok, újdonságok vagy soha
észre nem vett praktikus dolgok mö-
gött milyen tudás, elgondolás, elkö-
telezettség áll.
A fesztivál célja a szórakoztatáson túl
természetesen az, hogy minél több fia-
talt győzzön meg arról, érdemes olyan
pályát választaniuk, amelyen hangsú-
lyos szerepet kapnak a tudományos
vagy műszaki ismeretek, és az új dol-
gok felfedezése – még, ha ez utóbbit
gyakran hosszú ideig tartó, aprólékos
kutatómunka előzi is meg.
A Szent István Egyetem programjai a
következők. 
Főépület, Földszinti Rektori Tanács-
terem: 14:00-től: Bag 2009-ben. A
bagi falukutató-tábor eredményei – az
egyetemi rendezvények megnyitója
A SZIE Sportcsarnok előtt: 14:00-

18:00: Pitagorasz-tól a Google-ig; In-
diai ízek világa, ételkóstoló. A TATA
Kiválósági Központ és Informatikai
Intézet programja
18:00-19:00: Musical-est
18:00-24:00: Focibajnokság és halász-
léfőzés
SZIE C kollégium: Napenergiáról
napnyugtáig
I. előadó: 17:00-20:00: Kísérletek éj-
szakája.
Fizika és Folyamatirányítási Tanszék:
20:00-23:00: Éjszaka a Napenergiáról
A Vadvilág Megőrzési Intézet előtt lé-
vő füves terület: 15:00-tól sötétedé-
sig: Te is találhatsz szarvasgombát!
15:00-tól sötétedésig Szarvasgomba
fajok felismerése 
15:00, 17:00, 19:00, 21:00: Chilli
chill out, avagy csili csodák
A Vadvilág Megőrzési Intézet kertje
és épületei: 
14:00-tól Legyél Te is kutató!
14:00-tól A terepi kutatások eszközei
14:00-tól Mit ettél?
14:00-20:00: A vadászat eszközei és
használatuk
14:00-20:00: Vadászkutya bemutató
16:00-tól Ismerj fel! Ismerj meg!
17:00-től Élet a Vadvilág Megőrzési
Intézetben
18:00-tól Mire való az agancs és a
szarv?
18:00-tól Ételkóstoló
Halgazdálkodási Tanszék:
14:00-20:00 Halfaj felismerés
14:00-20:00 Halboncolás
14:00-20:00 Zebrás labor
14:00-20:00 Hal a vízben
14:00-20:00 Gyerekprogramok
14:00-20:00 Halfalatkák kóstolása
14:00-20:00 Mikroszkópozás

Városi strand: 17:00-20:00 Napener-
giáról napnyugtáig

A tudomány vonzásában

Kutatók éjszakája 

Az iskolaév megkezdésével a gyere-
kek nagyobb veszélyeknek vannak
kitéve. Egyrészt a közlekedési morál
szükségessé teszi, hogy ilyenkor az
iskolák környékén segítsék a rendő-
rök a biztonságos közlekedést, más-
részt az egyéb fiatalokat érintő bűn-
cselekmények megelőzésében is fon-
tos feladatok hárulnak rájuk. 

A 2008. szeptemberében elindított
„Iskola rendőre” programot az isko-
lák részéről pozitív megítélés, támo-
gatás fogadta. A 2009/2010-es tanév-
ben a program tovább folytatódik, az
iskolák részére önkéntes csatlakozási
lehetőséggel. 

A rendőrség elsődleges célja, hogy
az általános iskolákban tanuló diákok
biztonságérzetét növelje. Ezenkívül
hatékony bűn- és baleset-megelőzési
hatás elérésére is törekszik. 

Az „Iskola rendőré ”-nek nemcsak
az a feladata, hogy a polgárőrség be-
vonásával biztosítsa az általános is-
kolák környékén az utakon való biz-

tonságos áthaladást, hanem az is,
hogy bizalmi kapcsolatot alakítson ki
az iskolákban tanuló diákokkal, szü-
leikkel valamint a pedagógusokkal.
Bátran kérjenek segítséget bármilyen
probléma esetén. Bizalommal fordul-
janak a kapcsolattartó rendőrhöz, aki-
nek elérhetősége a mellékelt plakáton

kerül az iskolában kifüggesztésre. Az
iskolák részéről felmerülő igények
esetén a rendőrség vállalja, hogy szü-
lői értekezleteken, osztályfőnöki órá-
kon, fórumokon részt vesz, valamint
előadásokat tart a helyi sajátosságok-
hoz igazodva bűn – és baleset-meg-
előzési témában. 

A polgárőröknek is egyre több 
szerep jut az egyes településeken.
Ezért is fontos, hogy felkészülten
nézzenek szembe a rájuk váró felada-
tokkal. Szeptember 12-én városunk
adott otthont a polgárőrök versenyé-
nek. A Pest Megyei Baleset-megelő-
zési Bizottság és a Pest Megyei Pol-
gárőr Szövetség Közlekedési bizott-
sága 23 fő részvételével rendezte meg
a Polgárőr közlekedésbiztonsági ver-
seny megyei fordulóját.

A felmenő rendszerű verseny teszt-
lap kitöltéséből és gépjárművezető
gyakorlati  versenyszámból állt. 

I. helyezett lett a Szigetszentmiklós
Polgárőr Egyesület, II. a Váci Földvá-
ri Károly Polgárőr Egyesület, a III.
helyen pedig a Gödöllői Polgárőr
Egyesület végzett. A díjazottak érmet,
oklevelet és tárgyjutalmat kaptak. 

Ismét dolgoznak az iskolarendőrök

Rendőrségi hírek 
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A gödöllői görög kisebbségi önkormányzat szeretettel meghív
kicsiket és nagyokat a Görög Nemzeti Ellenállás „OHI” évfordu-
lója alkalmából megrendezendő GÖRÖG ESTRE, 2009. OK-
TÓBER 3-ÁN, SZOMBATON 19 ÓRÁRA.
Helyszín: Erzsébet királyné Szálloda étterme (Gödöllő, Dózsa György út 2.)
A rendezvényt megnyitja: dr. Sztavridisz Diagórasz, a gödöllői görög kisebbségi önkor-
mányzat elnöke
Program: görög étel- és italkülönlegességek, Mydros zenekar, Helidonaki görög nép-
táncegyüttes, görögtánctanítás, éjfélig tartó mulatság!
Belépő: 500 Ft, jegyek a helyszínen kaphatók A rendezvény fővédnöke: 

dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Szerkesztőség!

„Mint gödöllői, Podmaniczky utcai
lakos, nap mint nap szembesülök a
vasúti átjáróban és környékén  ural-
kodó elképesztő közlekedési morál-
lal.
Már teljesen természetesnek veszem
azt, hogy ha például az egyetem felől
át akarok menni a Podmaniczky ut-
cába, akkor bizony be kell néznem a
percek óta lezárt átjáróba is, mert

egyre többen, mintegy orosz rulettet
játszva kikerülik a sorompót és áthaj-
tanak a síneken.
Ez azonban eltörpül az olyan akciók
mellett, mint amikor az autós, a tiltó
táblák ellenére is mindenáron balra
akar kanyarodni az átjárón való át-
hajtás után. Különösen veszélyesek a
Sík Sándor utcába kanyarodók.
Jómagam két alkalommal kerültem
olyan helyzetbe, mikor a síneken áll-
tam és a sorompó már lecsuklódott,
mert egy ilyen marha miatt ottragad-
tam. Szerencsére a dudálás miatt az

illető inkább továbbment. Azonban
volt egy olyan eset, ami kis híján tra-
gédiával végződött. Egy busz szorult
be. Mivel a sorompó lezárt, szemből
a járművek megálltak. A kanyarba
viszont egy teherautó jutott. Aki is-
meri a helyszínt, tudja, hogy két ek-
kora jármű ott nem fér el. Hajlottak a
lemezek, tört a kasztni, de a sofőr
nem hagyta ott az utasokat.
A rend éber őreinek itt lenne a he-
lyük, nem a Gárdaavatáson.

Tisztelettel : Kovács Attila

Olvasóink írták

Szervezze Ön a
20. Gödöllői Sörfesztivált!

Jubileumi rendezvény lesz a jövő évi sörfesztivál, hiszen huszadik alka-
lommal rendezik meg a színes programsorozatot. Ezért a szervezők azt
szeretnék, ha Ön is bekapcsolódna a szervezésbe. Ezért várják vélemé-
nyüket és javaslataikat arról, milyen programokat szeretnének a feszti-
vál idején.

Az alábbi kérdésekre adott válaszaikat várjuk a levelezőlapon a Gödöl-
lői Szolgálat postacímére:

2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1., vagy 2101 Gödöllő, Pf: 385
vagy e-mailben a godolloiszolgalat@gmail.com címre.

1./ Melyik program tetszett önnek legjobban az idei sörfesztiválon?
2./ Melyik énekes koncertjét hallgatná szívesen a jövő évi rendez-
vényen?

FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR
A VÁROSI PIACON 2009. OKTÓBER 3-ÁN SZOMBATON

A főzőversenyen külön standon mutatkozik be holland testvér-
városunk, Wageningen. Holland barátaink sajt és süteménykós-
tolóval várják az érdeklődőket. 
A rendezvényen fellép Bagi Panka, aki saját gyűjtésű népdalo-
kat énekel
Az étlapot és a versenyen indulók nevét lapunk 10. oldalán
olvashatják.

Gödöllői Piac Kft. 

A színpadi program 9 órakor indult. A
bábjáték és bohócjelenet bemutatása
érdekes színfoltot jelentett, mellyel a
Megújult Nemzedékért Alapítvány
tagjai szórakoztatták a jelenlevőket.
A Regina Alapítvány a rendezvény
keretében adta át a 2009. évi Gyer-
mekbarát Környezet díjat. A Civil ut-
cát támogatók részéről felajánlott

több mint 100 értékes ajándék  pedig
a tombolasorsolás sikeréhez járult
hozzá.

Az idei rendezvény az Állampol-
gári Részvétel Hete országos prog-
ramsorozathoz kapcsolódott, mely-
nek keretében egyetemisták kérdő-
íves felmérést végeztek a helyi állam-
polgári aktivitásról. Egyúttal a fiata-
lok véleménycserét folytattak a láto-
gatókkal az előkészületben lévő If-
júsági törvénnyel kapcsolatban. A
forgatagban a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola diákjai személyes kérdé-
sekkel bombázták a kiállító civileket,
megismerve azok tevékenységét és az

abban rejlő önkéntes tevékenység
lehetőségeit.

A Gödöllői Civil Kerekasztal „20
éves a rendszerváltás gyermeke” el-
nevezésű emléklappal és egy újonnan
nyílt sportüzlet felajánlásának kö-
szönhetően 20 százalékos vásárlási
utalvánnyal köszöntötte az 1989-ben
született látogatókat. Az Utca végén,

faliújságokon
kihelyezett ko-
rabeli újságcik-
keken felidéző-
dött néhány jel-
lemző esemény
a város életéből,
az 1989-es év-
ből.
Az Autonómia
Egyesület egész
nap kézműves
foglalkozások-
kal várta a gye-
rekeket, mely-
hez délután a

Művészetek Háza kézművesei is kap-
csolódtak. A tárgyi feltételek egy ré-
szét a Royal Rangers biztosította.
Színesítette a kínálatot a Meghallgat-
lak sátor, a Könyvtár kommandó is,
melyet a Városi Könyvtár szervezett.
Zöldben sem volt hiány! A kiskerti
növények kiállítása mellett a környe-
zetvédelem kérdéseit összefoglaló
„Ökomata” várta a látogatókat. Az
egészséges életmódhoz járult hozzá a
diétázóknak nyújtott szemléletformá-
lás, tájékoztatás, valamint lehetőség
nyílt munkavállalási tanácsadók, va-
lamint grafológusok által végzett pá-
lyaorientációs tanácsadásra. A kör-

nyék idegenforgalmára és turisztikai
látványosságaira figyelmet felhívó
információk mellett számos más iz-
galmas szolgáltatás is elérhető volt a
programon. 
A sort folytatva vendégkiállítóként el-
látogatott a rendezvényre a Pest Me-
gyei Esélyek Háza, akik esélyegyen-
lőségi érzékenyítő programmal fo-
gadták az érdeklődőket.

A Civil utca a tombolasorsolás fő-
díjának átadásával zárult. Akinek vi-
szont a szerencse a sorsolásokon nem
kedvezett, az sem maradt nyeremény
nélkül, hiszen a család minden tagja
egyéni élményekkel gazdagodva tér-
hetett haza.

A rendezvény szervezője a Gödöl-
lői Civil Kerekasztal volt, partnerség-
ben Gödöllő Város Önkormányzatá-
val.

Civil utca a Sörfesztiválon

Sokszínű sokaság
Ismét megrendezésre került a Civil Utca, amely idén is a Sörfesz-
tivál rendezvény-sorozathoz kapcsolódott. Az Utca kiállítói a vá-
rosban működő egyesületek, alapítványok, klubszerűen működő
szerveződések voltak. A 23 résztvevő a szombati napon 10-17
óra között egységes megjelenéssel (stand, szecessziós utca név-
táblák) közvetítette egyéni értékteremtését az érdeklődők felé.
Érdeklődök pedig bőven voltak, hiszen minden korosztály meg-
találhatta a hozzá közelálló programot, a neki kedves ajánlatot,
gondolatkört, közösségi kisugárzást.

A nyár eleje óta elefántok lep-
ték el a fővárost, a Felvonulási
téren, a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertben, a Westendben és
a Lurdy Házban színes csor-
dákkal találkozhatnak a láto-
gatók. 

Az ormányosok egy jóté-
konysági akció keretében
kerültek közszemlére, az-
zal a céllal, hogy ősszel
árverésre bocsássák őket, s
a bevételből megújulhas-
son a X. kerületben találha-
tó hajléktalanszálló.

Az elefántok alkotói kö-
zött neves képzőművé-
szek, művészeti iskolák és
civilek egyaránt találhatók,
s ott találjuk közöttük Tar-
nai Katalint, a Török Ignác Gimnázi-
um tanárát is, akinek kék színű, rom-
buszokkal díszített elefántja a „Re-

ménykék” nevet kapta. Az elefántok
most gazdát keresnek. A kezdemé-
nyezést életre hívó Elefánt Holding
2009. szeptember 26-án a Syma Csar-
nokban megrendezésre kerülő Lakás-
vásáron  rendezi meg az árverést, 16

órai kezdettel. Az aukcióra mindenkit
szeretettel várnak.

-jk-

A GATE Zöld Klub Egyesület szer-
vezésében, a Tölgy Természetvé-
delmi Egyesület és a Szent István
Egyetem Állattani és Ökológiai,
Természetvédelmi és Tájökológiai
Tanszékeinek közreműködésével
Zöld Napi Környezet- és Termé-
szetvédelmi akadályverseny lesz
október 2-án pénteken 14 és
17.30 között.

Iskolánként 1 vagy 2 csapatot
várunk, csapatonként 8-10 fővel, a
6.-7.-8. osztályból.

Találkozó: Alsópark, Életfa, 14
órakor (eső esetén a Művészetek
Házában tartjuk a versenyt)

Az akadályverseny állomásai:
1. Az Alsópark fa- és cserjefajai
2. Ismertebb lágyszárú növények 
3. Egészséges táplálkozás

4. Környezeti kommunikációs gya-
korlatok 
5. A Rákos-patak vízvizsgálata 
6. Magyarország nemzeti parkjai
térképen és természeti értékeik 
7. Környezet- és egészségtudatos
vásárlás
8. A háztartási hulladékok alkotói
és a szelektív hulladékgyűjtés 
9. Kiskerti komposztálás
10.Talajtani bemutató állomás
11. Rovarászás, bogarászás
12. Madárgyűrűzési bemutató
Várjuk szeretettel a kihívást kedve-
lő csapatokat!

Jelentkezni szeptember 30-ig le-
het az iskola nevének megadásá-
val Kiszel Katánál a következő
telefonszámon: 06/30-270-1193.

Kényelmes, sportos ruházat vise-
lése és egy kis felkészülés ajánlott! 

MEGHÍVÓ
EVANGELIZÁCIÓS 

ISTENTISZTELETRE

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt a Baptista imaház

nagytermébe

EVANGELIZÁCIÓS ISTENTISZTELETRE

melyen DÁNIEL ZALÁN baptista
Lelkipásztor (Nagyvárad)

2009. 
SZEPTEMBER 25-26-27-ÉN

PÉNTEK ÉS SZOMBAT ESTE

18.30-KOR,
VASÁRNAP 10 ÉS 17 ÓRAKOR

hirdeti Isten igéjét.

Gödöllői Baptista Gyülekezet
Kornya Mihály u. 2.

(a Dózsa György úti Shell 
benzinkút mellett)

A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika Katekumen Csoportja
szeretettel várja azokat a felnőtteket, akik  szeretnének

• keresztelkedni, és/vagy
• szentáldozáshoz járulni, és/vagy
• bérmálkozni
• hitbeli tudásukat felfrissíteni
a Máriabesnyői Katekumen  csoportba.
Első alkalom: szeptember 22., majd minden 
második csütörtökön (azaz minden páratlan 
csütörtökön)  19 órától 
Helyszín: Máriabesnyői Nagyboldogasszony 
Bazilika, oratórium
Érdeklődni lehet:
06-30-453-60-36 (Wolskyné Zita)
06-30-999-64-63 (Nagyné Pádár Éva)
06-28-414-425 (Plébánia)

Elefántok segítenek a hajléktalanoknak

Elárverezik „Reménykék”-et

Környezet- és Természetvédelmi Akadályverseny

GATE Zöld Klub  

Egészségnap

Szintén a sörfesztivál keretében tar-
totta meg a  gödöllői egészségnapot
a Gödöllői Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Kistérségi Tár-
sulása. Mint azt Havay Ildikó fő-
szervezőtől megtudtuk, szombaton
közel négyszáz szűrést végeztek el
a Török Ignác Gimnáziumban elhe-
lyezett szakemberek. A lakosság
választhatott a kardiológiai, szemé-
szeti, ortopédiai, onkológiai és a ri-
zikószűrések között, a kör pedig a
gödöllői szakemberek felajánlásá-
ból tovább bővült: dr. Horváth
Ilona bőrgyógyászati vizsgálatra,
az MBT üzlet pedig mozgásszervi
állapotfelmérésre várta az érdeklő-
dőket.
A rendezvény sikeres lebonyolítá-
sához  nagyban hozzájárult, hogy a
Török Ignác Gimnázium rendelke-
zésre bocsájtotta épületét. Itt ugyanis
a korábbiaknál sokkal jobb körül-
mények között tudták a szükséges
helyszíneket kialakítani. 
Az érdeklődést jól mutatja, hogy
bár a szűrést délután egy óráig hir-
dették meg, volt, ahonnan fél há-
romkor ment el az utolsó páciens. A
legtöbben a rizikószűréseken (vér-
nyomás, vércukor, koleszterin) vet-
tek részt.
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A hit, illetve a tudomány világá-
ba vezet el, sokféle úton, válto-
zatos módon Szedmák András
Úgy szereti Isten a világot című
könyve.

A kettő, hit és tudomány nem szem-
beállítható – kivéve, ha valaki, vala-
kik mindenáron szembe akarják állí-
tani őket –, amire az is bizonyíték,
hogy nagyon sok természettudós is-
tenhívő.
Az ember az önálló értelmet, ugyanúgy
mint a szabad akaratot, a Teremtőtől
kapta. Szakítva – akár jelképesen – a
tudás fájának gyümölcséből mind
mélyebbre és mélyebbre hatolhat a
világ titkainak megfejtésében. Azon-
ban ha megfeledkezik róla, honnét e
képessége, nem lehet boldog. Azt,
hogy mivégre az élet, mi is az értelme
a földi létezésnek, egyedül nem fejt-
heti meg.
A szerző taglalja a Tízparancsolat je-
lentőségét életünkben. Szól a vallás
és vallástalanság, az Isten nélküli vi-
lág és az Istenben élő világ különbsé-
géről. 
Követi, hogy a történelem folyamán
hogyan változhattak az ember néze-
tei. Mi az a többlet, amiben Krisztus

követői részesülnek.
Boncolgatja a lelki-
ségi alapkérdéseket.
A bibliatudománnyal
foglalkozó fejezet hi-
ánypótló talán a hívő
emberek többsége számára is. Ho-
gyan keletkezett a Szentírás? Milyen
nyelven íródott, kik voltak a szerzői?
Mi a kánon és mi az apokrif? Az
Ószövetség és Újszövetség hogyan
viszonyul egymáshoz? A különböző
nyelvekre való lefordítás története,
különös tekintettel a magyar nyelvű
fordításokra, szintén helyet kap a fe-
jezetben.
Izgalmas az Evolúció és a keresz-
ténység címet viselő rész. A Darwin-
féle evolúciós elmélet régen elavult –
hasonlóan a szintén a XIX. században
létrejött marxizmushoz –, csak senki
nem meri, vagy nem akarja, kimon-
dani. Szedmák András most „lerántja
a leplet” arról, amire józan paraszti
ésszel, egy kis odafigyeléssel az álla-
tok és emberek világára, bárki rájö-
het: A fajok nem alakulnak át egy-
másba, nem alakultak ki egymásból.
Senki nem látott még, régészeti le-
letként sem fedezett fel egy éppen át-
alakulóban levő lényt. Sokezer évvel

ezelőtt ugyanolyan volt egy ember,
ugyanolyan volt egy állat, mint most.
Hogy egyszer csak egy az élet csíráját
hordozó molekula keletkezett, majd
tovább és tovább fejlődött mind bo-
nyolultabb és bonyolultabb szerve-
zetekké? Ugyan miféle ok lehetett
volna a késztető erő az örökös fejlő-
désre? Talán mégiscsak magától érte-
tődőbb, hogy mindennek a létrehívó-
ja a világot átfogó szeretet, egy ma-
gasabb rendű értelem, melyet, szem-
ben az evolúciós elmélet állításaival,
könnyedén felfedezhetünk magunk-
ban és magunk körül egyaránt.
(Szedmák András: Úgy szereti isten a
világot)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Teremtés vagy evolúció

2007-es nagyszabású, A gö-
döllői szőnyeg 100 éve címet
viselő kiállításának mintegy
megörökítéseképpen jelentet-
te meg a Városi Múzeum a ki-
állítással azonos című, Tanul-
mányok a 20. századi magyar
textilművészet történetéhez
alcímű kiadványát munkatár-
sa, Őriné Nagy Cecília művé-
szettörténész szerkesztésében.

A múlt héten került sor a múzeumban
a tanulmányok szerzőinek jelenlété-
ben a kötet ünnepélyes bemutatójára.
Gaálné dr. Merva Mária, a mú-
zeum igazgatója, a kötet felelős ki-
adója üdvözölve a megjelenteket be-
szélt arról, hogyan gazdagodott, tel-
jesedett ki a kiállítás anyaga. Ma-
gánembereknél levő szőnyegek ke-
rültek elő, illetve a hajdani tervek
alapján mai művészek készítettek

szőnyegrekonstrukciókat. A könyvet
méltató dr. Révész Emese művészet-
történész különösen érdeklődésre ér-
demesnek találta az utóbbi jelensé-
get, az „eredeti másolat” kérdését.
Szó esett az Ildikó című kárpitról,
melyet Remsey Flóra rekonstruált
Nagy Sándor tervét megvalósítva. A
megvalósítás folyamatáról írt tanul-
mányát is olvashatjuk a kötetben.
Révész Emesétől hallhattunk még ar-
ról: a gödöllői művészek szőnyeg-
szövő műhelye azért bizonyult hosz-
szú ideig életképesnek, mert egyrészt
bevonták munkájába a település la-
kóit, lányokat, asszonyokat, másrészt
figyelembe vették a piaci szempon-
tokat, el is tudták adni a szőnyegeket.
Érvényesült alkotásaikban a népmű-
vészet hatása. Képesek voltak a sző-
nyeg intézményesítésére, vagyis ké-
szítésének beépítésére a felsőoktatás-
ba.

A most kezünkbe vehető kötet bizo-
nyítja: a kárpit, a szőnyeg mint
műalkotás is érdekes lehet a nagykö-
zönség számára. A képkárpitok jegy-
zékével hiánypótló feladatot teljesít.
A számos reprodukció közlésével pe-
dig szemléletessé teszi témáját.

N. A.

Az esztergomi Keresztény Múzeum páratlan kiállítással emlékezik meg Szűz Mária
szeplőtelen fogantatásába vetett hit alakulásáról. A szeptember 12-én megnyílt kiál-
lítás  az immaculata concepcio – szeplőtelen fogantatás – tana képi ábrázolásának
történetét vázolja fel és egyúttal megemlékezik a dogma történetének több állomá-
sáról, felidézi a dogma kihirdetésének körülményeit, a hozzá fűződő hazai ünnepsé-
geket. A történeti kiállításhoz keretében látható Szekeres Erzsébet textilművész,
Szép Szűz Mária című tárlata is. A kiállítást Cséfalvay Pál múzeumigazgató kö-
szöntője után Erdő Péter bíboros nyitotta meg, a tárlatokat és a katalógust Kontsek
Ildikó művészettörténész ismertette. A páratlan anyagot november 30-ig tekinthetik
meg az érdeklődők.

A Művészetek Háza adott otthont szeptember 19-
én a Pest Megyei „Ki Mit Tud?” Gálának. A te-
hetségkutató verseny döntőjének legeredménye-
sebb, legsikeresebb előadásait láthatta a közön-
ség, köztük két gödöllői produkciót is.
A népdal kategória győztese, a Sercli Énekkettős
palóc népdalokkal lépett színpadra. A fiúk maxi-
mális pontszámmal végeztek első helyen a ver-
senyben. Szintén népművészeti produkcióval
végzett kategóriájában az első helyen Lénárt
Ádám, a Szent Imre Katolikus Általános Isko-
la tanulója, aki somogyi kanásztáncával bű-
völte el a közönséget.

Németországban, Rastattban
vendégeskedett a hétvégén a
Frédéric Chopin Zeneiskola
két együttese, az Ifjúsági Vo-
nószenekar és a Dixix Rhythm.
A két zenekar az Eurotreff
Musik fesztiválon vett részt és
adott öt koncertet a német kö-
zönségnek. 

A Chopin zeneiskola már visszatérő
vendége az évente megrendezésre ke-
rülő fesztiválnak, hiszen 10 évvel ez-
előtt az Ifjúsági Fúvószenekar és az Ar-
peggio Gitárzenekar képviselte a várost.
Az idei rendezvényen színes ízelítőt
kaphattak a házigazdák városunk ze-
nei életéből. Együtteseink önálló és
közös koncerteken mutatták be tudá-
sukat. Míg az ifjú vonósok – akiknek
vezetője Béres Ágota – többek között
Bach, Vivaldi és Ligeti műveit szólal-
tatták meg, addig a Fodor László ve-
zette Dixix Rhythm tradicionális ze-
nét játszott. Izgalmas lehetőségeket is
adott ez a fesztivál, hiszen nemcsak a
két gödöllői együttes közös produk-
ciója bizonyult igazi különlegesség-
nek, hanem az a két hangverseny is,
amin a többi – cseh és német – zene-
karokkal együtt, egy nyolcvanfős

nagy apparátust alkotva léptek szín-
padra vonósaink. Ezen felül a helyi
televízió felvette a dixisek egy mű-
sorszámát, amivel bemutatták a hét-
vége hangulatát a fesztiválról adott
tudósításukban.
A zeneiskolásokat elkísérte Krassay
László alpolgármester is, aki lapunknak
elmondta, nagy szeretettel fogadták a
gödöllőieket Rastattban, ahol a helyi ze-
neiskola magyar származású vezetője,

Molnár Pál gondoskodott a vendéglá-
tásukról. Az igazgatónak nagy szerepe
van a helyi zenei élet megteremtésében,
az ő irányításával épült fel a város ze-
neiskolája is, aminek már évtizedek
óta a vezetője. Az ő személyisége,
amiből sugárzik a zene és a diákok 

szeretete, nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy a város ilyen színvonalas ren-
dezvényeknek ad otthont. Krassay
László Rastattban találkozott Hans
Jürgen Pütsch főpolgármesterrel és
Arnie Pfirmann kultúráért felelős
polgármesterrel, akikkel a következő
esztendők együttműködési lehetősé-
geiről tárgyalt. 

A fesztivált követően Baden-Ba-
denbe látogattak el az ifjú gödöllői
zenészek, ahol egy önálló koncerttel
kápráztatták el a helyi közönséget.
Szólót játszott Albert Julianna he-
gedűn, Illésy Orsolya fuvolán, vala-
mint Rácz Zoltán klarinéton. A Dixix

Rhythm vendége-
ként Jászai Kor-
nélia énekelt. A
hangverseny vé-
gén a két utolsó
műsorszámot kö-
zösen adták elő,
melyet Csurgó Ta-
más vezényelt, aki a
vonósok többi, ad-
dig elhangzott mű-
sorszámát is dirigál-
ta. Összegezve: a

két város jövőbeli kapcsolatát elmé-
lyítették alpolgármesterünk találko-
zói, Gödöllő hírnevét pedig ismét
öregbítette a zeneiskola két együttese,
köszönhetően az alapos szakmai fel-
készülésnek, valamint a színes mű-
sorválasztásnak.

A gödöllői szőnyeg 100 éve

Gödöllői zenészek Németországban

Két város, öt koncert

Szekeres Erzsébet kiállítása Esztergomban

Egy dogma története és képei

Ki Mit Tud? Gála

Sercli Énekkettős
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IRODALMI TÚRA GÖDÖLLŐN
Léda-villa, Brüll Adél (1872-1934)
háza – Batsányi-Hajnóczy u. sarka
Ambrus Zoltán (1861-1932) nyaraló-
ja – Lovarda u. 6.
Sík Sándor (1889-1963) háza – Isa-
szegi út 42.
Németh László (1901-1975) háza –
Podmaniczky u. 1/A.
Ferdinandy György (1935-) háza –
Podmaniczky u. 45.
Ottlik Géza (1912-1990) háza –
Köztársaság út 63.
Túravezető: G. Merva Mária iroda-
lomtörténész
A túra időtartama: két óra. Ára:1.000
Ft/fő
Időpont: hétfő, kedd, csütörtök, pén-
tek 8 és 16 óra között, előzetes beje-
lentkezéssel, minimum 10 fő esetén
A túra csak autóval vagy autóbusszal
érkezőknek ajánlott  a nagy távolsá-
gok miatt!

Gödöllői Városi Múzeum, 2100
Gödöllő, Szabadság tér 5. 

Tel. 28-421-999
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Bakos Ildikó, Bikácsi Daniela, Molnár Péter és Zsemlye Ildikó Munkácsy-díjas képzőművészek Meditációs tér című csopor-
tos képzőművészeti kiállítása látható a Gödöllői Iparművészeti Ház kiállítótermében. Megtekinthető: 2009. október 25-

ig, szombat és vasárnap 14-18 óráig, ill. előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

Művészeti tanfolyamok a GIM-Házban
GOBELIN- ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ TANFOLYAM Művészeti vezető: Remsey Flóra, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész

Első foglalkozás: 2009. október 6. (kedd) 10-14 óráig és 15-19 óráig 

KERÁMIA TANFOLYAM Művészeti vezető: F. Orosz Sára, keramikusművész
Első foglalkozás: 2009. október 5. (hétfő) 14.30-17.30 óráig

RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM Művészeti vezető: Anti Szabó János, képzőművész
Első foglalkozás: 2009. október 3. (szombat) 10-14 óráig

TEXTIL TANFOLYAM Művészeti vezető: Hidasi Zsófia, textiltervező művész
Első foglalkozás: 2009. október 3. (szombat) 15-19 óráig 

RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM Művészeti vezető: Farkas Éva, kárpitművész
Első foglalkozás: 2009. október 4. (vasárnap) 10-14 óráig  

A tanfolyamok részvételi költsége: 35.000 Ft / 4 hónap
A jelentkezések és befizetések határideje: 2009. október 2. Bővebb tájékoztatás, jelentkezés, befizetés: Sukta Józsefné,

alkotóházi titkár 28/419-660; gimhaz@invitel.hu; http://www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 

XI. Gödöllői 
Nemzetközi Hárfafesztivál

a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében
Október 1-4-ig 

2009. október 1., 19
óra: 
Monika Stadler
(Ausztria)

2009. október 2., 19
óra: 
Maria Krushevskaya
(Oroszország)

2009. október 3., 19
óra: 
Catrin Finch
(Wales)

2009. október 4., 19
óra: 
Vigh Andrea

Hangszerkiállítás 
Jegyek megvásárolhatók a Kastély jegypénztárában.

Telefon: 06-28-410-124, a Zeneakadémián: Budapest,
VI. Liszt F. tér 8., tel.: 06-1-3420179.

Jegyárak: 1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 Ft
www.jakobikoncert.hu www.harpfestival.hu

jakobikoncert@gmail.com 
A fesztivál főszponzora: Magyar Villamos Művek Zrt.

Támogatók: 
Népszabadság, NKA, Danubius Hotels Group, Gödöllői

Királyi Kastély, Salvi, Kárpátia étterem, 
Osztrák Kultúrintézet
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Pécs, 1907. december 10. – Notre Dame
(Egyesült Államok), 2005. május 16.

1907. december 10-én született Pécsett Gábriel László né-
ven. 1926-ban lépett be Jászón a premontrei kanonok-
rendbe. Az 1919. évi csehszlovákiai államosítás nyomán, a
rozsnyói és kassai premontrei gimnáziumok tanári kara át-
települt Magyarországra, mely lehetővé tette a Takács
Menyhért prépost által 1924-ben megnyitott Szent Norbert
Gimnázium elindulását Gödöllőn, illetve azt, hogy tizen-
négy év múltán, 1938-ban az intézmény francia nyelvű
gimnáziummal bővült. Ennek az intézetnek lett alapító
igazgatója az addigra a Pázmány Péter Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán, valamint a Sorbonne-on, az

École National des
Chartes-on és a Col-
lege de France-on
tanulmányokat vég-
ző, 1931-ben pappá
szentelt Gábriel
Asztrik. Emellett
1941-től a budapesti
egyetemen is taní-
tott. A középkori
irodalomtörténet, a
székesegyházi és
egyetemi képzés, a
tanulmányi peregri-
náció kutatása, és

mindehhez a kodikológia és oklevéltan lelkes és elmélyült
művelése mindennapjainak részévé vált. A munka és szor-
galom mögött meghúzódó imádságos életen keresztül nem-
csak elemezte és rendszerezte, de értette is a XII-XIV. szá-
zad gondolkodását, az egyház intézményeinek működését
és célját. Mint igazi pedagógus, az így megtalált érték to-
vábbadására törekedett, melynek legjobb példája az a majd
kétszáz publikáció, melyekben gondolatait lejegyezte. 

Kutatási területét alapvetően a középkori magyar-francia
kapcsolatok története jelentette. Maradandó eredményeket
ért el a magyar középkori egyetemre járók pályafutásának
feltárásában. Kimutatásokat készített a középkori párizsi
egyetemen tanult magyarokról. Felfigyelt Alexander de
Hungaria (Magyarországi Sándor) személyére, aki ott taní-
tott is. Igyekezett új információkkal szolgálni a pécsi
egyetem alapításával és működésével kapcsolatban. Jel-
legzetes és érdekes adatokat – hallgatók közötti összecsapá-
sok, sőt gyilkosságok – ismertetett a pécsi diákéletről, for-
rásként a római kúriában megmaradt panaszos leveleket
használta fel. Górcső alá vette Szent Erzsébet hispániai kul-
tuszát. Foglalkozott a középkori kódexek kormeghatározá-
sával, a kérdést főként módszertani szempontok szerint kö-
zelítette meg. Kitűnően ismerte az európai kultúra központ-
jainak szellemi fejlődését. Értekezett Magyarországi Jakab
eretnekségéről, franciaországi működéséről.

1947-ben hagyta
el Magyarorszá-
got, és került To-
rontóba a Pontifi-
cal Institute of Medieval Studiesba, majd egy évvel később
telepedett át az Egyesült Államokba. 1950-51-ben a prince-
toni Felsőfokú Tanulmányok Intézetében kapott kutatói ál-
lást. 1963-64-ben a Harvard Egyetem tanára, majd az india-
nai Notre Dame Egyetem középkori történeti tanszékére
került, aminek húsz éven keresztül volt igazgatója. James L.
John, a Cornell Egyetem professzora úgy nyilatkozott róla,
hogy tevékenysége figyelemre méltó mértékben hozzájárult
a humán tudományok amerikai fejlődéséhez.

A Nemzetközi Egyháztörténeti Bizottság elnökeként
nagy érdemeket szerzett a nemzetközi egyháztörténeti ku-
tatások fellendítésében és forrásbázisának kialakításában.
1972-ben a Frank M. Folson Ambrosiana Microfilm and
Photographic Collection igazgatója, 1974-ben az Interna-
tional Comission for the History of Universities within the
International Committee of Historical Sciences elnöke volt.
A Notre Dame Egyetem kiadványsorozatainak szerkesztő-
jeként fontos művek megjelentetésében vett részt.

Hihetetlenül aktív kutatói és előadói munkáját jól mutatja
az a számos meghívás, kitüntetés és társasági tagság, mely-
ben Gábriel Asztrik mind az Egyesült Államokban, mind
Európában részesült. Kiemelkedő műve a milánói Bibliote-
ca Ambrosiana középkori kódexállományának a feldolgo-
zása, és mikrofilmen való rögzítése (kb. 17.000 tekercs). 

A Magyar Tudományos Akadémia 1983. május 6-án vá-
lasztotta tiszteletbeli tagjává. Ismeretlen magyar diákok Pá-
rizsban 1495-1525. című székfoglalója 1982. október 1-jén
hangzott el. 1952-től az Academie des Inscriptions et Belles
Lettres (Párizs), 1966-tól a Mediaeval Academy of America
(Cambridge), 1972-től a Bajor Tudományos Akadémia tag-
ja. Élete során a francia Becsületrendben, a Pro Ecclesia et
Pontifice aranyéremben, és a Magyar Köztársaság Érdem-
rendjének középkeresztjében részesült.

Gábriel Asztrik professzort, 1982-ben a Margitszigeti
Szent Mihály Prépostság címzetes prépostjává nevezték ki.
A premontrei rend egyik legnevesebb és legismertebb XX.
századi tagja volt, aki a rend alapítójához, Xanteni Szent
Norberthez hűen adta tovább az egyház működése nyomán
létrejött maradandó értéket és az azt megvilágító elemzéseit
hallgatói számára. Megingathatatlan hite példát jelentett
környezetében és mindazok számára, akik akár egy beszél-
getés erejéig is, de kapcsolatba kerültek vele.

Utolsó éveiben egészsége erősen megromlott, de rendü-
letlenül bízott az ima erejében. A megrázkódtatásokkal, fáj-
dalmakkal, sikerekkel és elismertséggel, kitartó munkával
és akár meg nem értéssel viszonzott élete vége felé kérte az
imádságot, amelynek objektív értékében egész életében hitt.
„Aki látja a Fiút és hisz benne, annak örök élete van, és én
feltámasztom őt az utolsó napon.“

Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem. visszaemlékezése alapján

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötő-
dik. Akár az irodalom, a képző- vagy előadóművészet, a tudo-
mányos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol
találunk olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek.
Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét
városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EML KEZ NK

Gábriel L. Asztrik O. Praem.

(folytatás az 1.oldalról)
Mint azt a tervezőtől meg-

tudhatták az érdeklődők, a kö-
zel hétszáz fő befogadására al-
kalmas templom oltárrésze a II.
Vatikáni Zsinat rendelete alap-
ján került kialakításra, mely
szerint az Ige és az áldozat kell,
hogy a középpontba kerüljön.
Igazi különlegességnek számí-
tanak a színes üvegablakok is,
amik egy zenei színkódolás
alapján a Kírye Eleison dalla-
mát mintázzák. Bár az épület
már áll, és falai között aktív hi-
télet folyik, a munkák azonban még
nem értek véget. Hátra van még az alsó
részben a kolombáriumok kialakítása,
valamint az udvar és az épületet körül-
vevő park rendezése – hangzott el a
szombati előadás során. 

Az érdeklődők a hét végén bepillan-
tást nyerhettek a premontrei rend életé-
be és történetébe is. A gimnázium épüle-
tében külön, erre az alkalomra készített
kiállítás várta a látogatókat, akik így át-

fogó képet kaphattak a rend működésé-
ről, nemzetközi és hazai tevékenységé-
ről. A kiállítás mellett a fácán sori kápol-
nát is megtekintették, ahol többek kö-
zött azok a tárgyi emlékek is megtalál-
hatók, amiket még az egykori gimnázi-
um, a mai Szent István Egyetem épüle-
téből mentettek meg a rend feloszlatása
idején. Ilyenek például a karzat székso-
rai, Márton Lajos festményei és a nem-
régiben visszakapott és restaurált Mária

szobor. A séta a rendi
temetőben ért véget,
ahová már csak emlé-
kezni, tisztelegni lép-
nek be, s ahol utoljára
Fényi Ottó perjelt he-
lyezték örök nyuga-
lomra. 

Sokan éltek a lehe-
tőséggel, hogy megte-
kintsék a Fürdő utcai
zsidó ótemetőből ki-
alakított Izraelita Ke-
gyeleti Parkot. Itt a ha-
zai zsidóság történeté-

vel ismerkedhettek meg a látogatók. 
Történeti ismereteiket gyarapíthatták

azok is, akik a baptista imaházat keres-
ték fel. Itt a „400 éves az európai baptiz-
mus” című kiállítás anyagát tekinthették
meg. 

A rendezvénysorozatba bekapcsoló-
dott a Gödöllői Iparművészeti Műhely
is, ahol a nemrégiben megnyílt Meditá-
ciós tér című tárlatban kalandozhattak a
látogatók.

Talán nem is készülhetett volna
el méltóbb időpontra annak a
nyolc sírnak a felújítása a gödöl-
lői Fürdő utcában lévő zsidóte-
metőben, mint az elmúlt hét-
vége, hiszen ekkor köszöntött
be az 5770-es év a zsidó vallás
szerint.

A sokáig elhanya-
goltan álló sírkertet
a Gödöllői Érték-
védő Közhasznú
Egyesület gondoz-
za két éve. Városunkban hányatott sor-
sa van a zsidótemetőnek. Bár voltak
kezdeményezések a megmentésére, de
azok ahhoz voltak elegendőek, hogy a
temető megmeneküljön a teljes pusztu-
lástól. Komolyabb felújításra csak most
kerülhetett sor. A mostani több százezer
forintos ráfordításnak köszönhetően
négy síremlék teljesen megújult: a szét-
tört köveket, kereteket összeillesztették,
a növényeket kigyomlálták. További né-
gyet pedig visszaraktak a helyükre, ami-
ket az idő „szétnyomott”. Mindez Var-
ga Árpád kőfaragó mester, a lokálpa-
trióta klub képviselője munkáját dicséri,
aki már a korábbi esztendőkben is
több alkalommal segített rendbetenni
az idő, illetve a vandálok által több-
ször is megrongált síremlékeket. A
Gödöllői Értékvédő Egyesület köszö-
netet kíván mondani ezenkívül az ön-
kormányzat vezetőinek, a Magyaror-
szági Zsidó Temetőkért Alapítvány
(Mazsit) részéről Oblath András ku-
ratóriumi elnöknek, akik nagyon so-
kat tettek azért, hogy végre megkez-
dődjön a temető rendbetételének a fo-
lyamata, aminek – mint ahogyan az
lenni szokott – „csak” anyagi akadá-
lyai vannak. Szintén köszönet illeti a
VÜSZI Kft-t, hiszen a munkatársai
folyamatosan segítenek a temető kita-
karításában. 

A Fürdő utca 4. szám alatt található
zsidó ótemetőbe 1848 után kezdett el
temetkezni a Gödöllőn lakó zsidó la-
kosság. Az anyakönyvek az első teme-

tést 1857-ben jegyezték és egészen
1936-ig ide temettek (ekkor egy új te-
metőt alakítottak ki a mai Repülőtéri út
mellett, de ez teljesen megsemmisült).
A temető sajnos sok pusztuláson ment
keresztül, hiszen az 1950-es években
az akkori MAZSIHISZ egy nagyobb
területet adott el belőle. Később a terü-
letéből kisebb részeket elkerítettek,
több sírt feldúltak, megsemmisítettek.
A temető védelmét először a Gödöllői
Városvédő Egyesület határozta el. Tag-
jai feladatul tűzték ki a területileg meg-
csonkított és elhanyagolt zsidótemető,
valamint annak környékének rendezé-
sét, sírköveinek helyreállítását, illetve a
terület rendszeres gondozását. Ekkor a

város önkormányzata jelentős segítsé-
get nyújtott az egyesültnek. A rendbe-
tett temetőt 1994-ben Gödöllő város
önkormányzata kegyeleti parkká nyil-
vánította. 2004-ben az önkormányzat
által került itt felállításra a Holokauszt-
emlékmű, amely a háború gödöllői zsi-
dó áldozatainak állít emléket. Az oszlo-
pot az 1946-ban a Weiss család által
felállított Auschwitz-emlékmű mellé
állították fel, és így együtt a két emlék-
mű Mózes kőoszlopaira utal.

A gödöllői neológ zsidó temető mai
területén az elmúlt hétvégéig 125 sírkő
volt található (némelyik sajnos ketté-
tört állapotban), de pár napja sikerült
egy újabb sírkövet megtalálni, így ma
126 sírkő látható nagyrészt héber fel-
irattal. A temetőben több érdekes sír rit-
kaság is megtalálható, hiszen a hagyo-
mányos zsidó sírok mellet Art-Deco
stílusú sírkővek is vannak. A Gödöllői
Értékvédő Egyesület a jövőben további
sírokat szeretne rendbetenni és remé-
lik, hogy a földben további sírköveket
is találnak.

A gödöllői zsidótemető előzetes be-
jelentés alapján látogatható. Érdeklő-
dés Péterfi Csaba az egyesület alenö-
kénél a 06-20-3479443-as telefonon.

Értékvédelem a zsidótemetőben

Megnyíltak a szakrális terek kapui a hétvégén

A Kulturális Örökség Napjai



Az egyik legjobb mód, hogy
kertjében növelje a madarak
számát, ha megfelelő növénye-
ket választ, s annyira a termé-
szetes környezetet mintázza,
amennyire ez csak lehetséges.

Próbáljon olyan növényeket ültetni, me-
lyek maximális dió-, mag-, bogyó-, ro-
varbőséggel bírnak! Ha lehetséges, vál-
tozatos területet létesítsen, gyeppel,
sziklakerttel, sövénnyel, virágággyal,
bokrokkal és fákkal.

Épp a legjobban ápolt gyepek meg-
felelőek a földigiliszták és olyan rova-
rok számára, amelyek a fekete rigónak
és a vörösbegynek kedvelt tápláléka. Ha
sövényt telepítünk, használjuk azokat az
őshonos fajokat, mint pl. a galagonya,
magyal és a mogyoró! Ezek búvóhelyet
és táplálékot is nyújtanak. Az őshonos
fák, mint amilyen a tölgy, a fűz, a nyír, a
kőris és a berkenye számos olyan rovart
és hernyót táplálnak, amelyeket viszont
a madarak zsákmányolnak. A gyü-
mölcsfák, mint az alma, a körte és a vad-
cseresznye éppolyan mutatósak, mint
amilyen táplálóak a hullott gyümölcsök
ősszel. A bogyók hagyományos őszi
táplálékai a rigóknak, ezért egy jó ter-
mészetszerű kert nagy választékot nyújt
olyan növényekből, mint amilyen pl. a
sóskaborbolya, a magyal, a bodza, a tűz-
tövis és a madárbirs. 

A színpompás virágok a rovarokat
vonzzák, őket pedig elsősorban a po-
száták fogyasztják ahogy a napraforgó,
az őszirózsa, a nefelejcs magvait pedig a
pintyfélék.Hagyjon egy kis csupasz te-
rületet, ahol a következő gyomok: a bo-
gáncs, a takácsmácsonya, a gyermek-
láncfű, a csalán és földi szeder teljesítik
ki az élővilág bőségét! Nagyon jó lenne,
ha a kiskertekben is megjelennének a
hazánkban honos fás szárú növények,
azonban ezek természetből való gyűjté-
sét nem ajánljuk! A faiskolák többségé-
ben ugyan többnyire nemesített változa-
tai kaphatók ezeknek a fajoknak, mégis
érdemes ezeket vásárolni. Sok fa fész-
kelésre alkalmas, ilyen például a lucfe-
nyő, erdei fenyő, közönséges boróka,
tiszafa, közönséges gyertyán, juhar, má-
jusfa, orgona, kányabangita, galagonya,

fagyal, borostyán, vadszőlő. Vannak
olyan növények amelyek inkább a rej-
tőzködést segítik a madaraknak ilyen
lehet a házra futtatott lilaakác, vagy az
egyre divatosabb  trombita virág. 

Fontos szempont, hogy a növények
egy jó része egyben táplálékot is jelent
madaraink számára. Így ha tehetjük
mellőzzük a permetezést, vagy korai
permetezést használjunk, hiszen a mé-
reggel többet ártunk kerti barátainknak,
mint amennyi hasznot termelünk.
Egyébként is ma amikor egyre divato-
sabb a bio gyümölcs és mindezt méreg-
drágán tudjuk beszerezni, egy kis odafi-
gyeléssel mi is biotermesztők lehetünk.

A cserjéken érdemes fészekrakásra
alkalmas elágazásokat kialakítani a met-
szés során. Alakítsunk ki olyan sövényt,
bokorsort is, amelynek nem egyenesre
metszettek az oldalai.

A bokrok alatti avar meghagyása az
avarszinten élő élőlények megtelepedé-
sét segíti. Ez terített asztalt jelent a ri-
góknak. Érdemes egyes fák elhalt ré-
szeit is meghagyni, illetve teljesen elhalt
fákat megőrizni.

Az oldalról zárt bokorcsoportok biz-
tonságos fészkelőhelyet jelentenek a
madaraknak (alulról sem legyenek átlát-
hatóak). Hagyjuk meg a kertben az idős
fákat, kíméljünk meg néhány idős gyü-
mölcsfát is. Célszerű régebbi, ellenál-
lóbb gyümölcsfajták beszerzése, szapo-
rítása. Legyenek a kertben fenyők, örök-
zöldek csoportja vagy idősebb egyede.
A táplálékot kínáló fák bokrok telepítése
is fontos.

Most, hogy hamarosan eltűnnek a
rovarok kertjeinkből lassan megkezd-
hetjük a kerti etetést. De ez sem mind-
egy, hogy mivel történik. Nem javasolt
semmilyen sós vagy füstölt étellel (sza-
lonna, kolbász maradék) etetni őket,
mert ettől hamar megszomjaznak. Nem
szabad továbbá margarint, vajat adni ne-
kik, mert ez bélgyulladást okozhat, illet-
ve nedves kenyérdarabot, amin baktéri-
umok telepedhetnek meg. Ne adjunk a
madaraknak penészes, piszkos élelmi-
szert sem. Maradjunk meg a hagyomá-
nyos napraforgó magnál, a diónál. Ezek
már jól beváltak, és biztos nem köve-
tünk el hibát, ha ezzel etetünk.

Szeptember 26-27.:

dr. Hudák Péter
Tel.: 06-70/213-1961

Gödöllő, Százszorszép u. 58.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Gödöllői Szolgálat 92009. szeptember 23. Élő–Világ

Nem csak kertészeknek

Mit szeret a madár a kertben?

A Rézgombos alól mentett árva
cicakölykök gazdát keresnek.
Tel.: 20/954-7249

Állatvédelmi Nap

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

Szeptember 21-28-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251
Szeptember 28-okt. 5-ig: Gyógyszertér Gyógyszertár, Köztársaság út 85.
Tel.: 545-720

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

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATOT HIRDET A 
GÖDÖLLŐI REZSIHÁTRALÉKKAL

RENDELKEZŐ CSALÁDOK 
TÁMOGATÁSÁRA.

A PÁLYÁZATI LAPOT A 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

PORTÁJÁN
VAGY A 106-OS SZOBÁBAN

LEHET IGÉNYELNI.

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 
2009. OKTÓBER 20.

FELHÍVÁS
Kérem mindazon betegeimet, akik két éven belül nem jártak a rende-
lőmben, egészségmegőrzésük érdekében jelentkezzenek vizsgálatra a

430-655/211-s telefonon. Bejelentkezés után nem kell várakozni. 

Köszönettel: Dr. Németh Julianna háziorvos

Tisztelt Gödöllőiek!

Wageningenből, hollandiai testvérvárosunkból érkezik
küldöttség Gödöllőre. A vendégek részére keresünk 

szállásadó családokat, olyan vendéglátókat akik szívesen
alakítanak ki baráti kapcsolatot az érkezőkkel.

A wageningeni delegáció 2009. október 1-4-ig tartózkodik
Gödöllőn (csütörtök délutáni érkezéssel és vasárnap

délelőtti távozással).
A szállás, a reggeli, esetenként vacsora biztosítását 
kérjük, továbbá a hollandok reggeli elszállítását a 
szervezett programokra és esti hazaszállításukat.

További részletes információ és jelentkezés: 
Fülöp Attiláné, Gödöllői Városi Könyvtár 

és Információs Központ
Tel.: 28/515-280/105; e-mail: fulopm@gvkik.hu

Gloserné Szabó Györgyi, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke

10/2009 (05.25.) SZ. HATÁROZAT
16. A Könyvvizsgáló
A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségé-
re vonatkozó szabályokat a Társaság könyvvizsgálójára
is alkalmazni kell.
Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Ta-
nácsadó Kft. (nyilvántartásbavételi száma: 000153)
Képv.: Hannák György, Székhely: 1221 Budapest,
Arany J. u. 62., könyvszakértői bej. sz. 003388
A Társaság a könyvvizsgáló megbízatását 2011. május
31-ig határozta meg.
A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló
személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyet-
értésével tesz javaslatot a taggyűlés részére.”
17. A Társaság megszűnése
A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Tár-
saság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését köve-
tően csak a törzsbetéteik alapításkori értéke adható ki,
az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Gödöllői Ki-
rályi Kastély helyreállítására, fenntartására, illetve
üzemeltetésére kell fordítani.
18. Egyéb
B. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kijelenti, hogy
– figyelemmel az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény rendelkezéseire, rendelkezik a Kor-
mány jóváhagyásával arra vonatkozóan, hogy jelen Tár-
saságba alapítóként belépjen.
11/2009 (05.25.) SZ. HATÁROZAT
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egy-
hangúlag támogatja, hogy a társasági szerződés
18B pontja a javasolt módosítás helyett az alábbiak
szerint változzon:
18. Egyéb
B. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kijelenti, hogy
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§-a
alapján a Társaság állami tulajdonú részesedése felett -
az Alapító jogkörében - a tulajdonosi jogok és köte-
lezettségek összességét a Magyar Állam nevében a
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján.
12/2009 (05.25.) SZ. HATÁROZAT
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag
elfogadja - A Gödöllői Királyi Kastély komplex, kör-
nyezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és
családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése" - cí-
mű kiemelt projekt helyzetéről szóló beszámolót
(azonosító: KMOP-3.1.1/E-2008-0002).
13/ 2009(07.03.) SZ. HATÁROZAT
A taggyűlés- írásbeli szavazás útján, a Kft. Társasági
Szerződés módosítását egyhangúlag elfogadja:
10. A Taggyűlés
A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés. A
taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlést leg-
alább évente négyszer a társaság székhelyére a napi-
rend közlésével össze kell hívni.
A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között leg-
alább 15 nap időköznek kell eltelnie.
A meghívó tértivevényes, ajánlott levélben, vagy úgy
kell kézbesíteni, hogy a kézbesítés megtörténte és a
meghívó átvétele utóbb igazolható legyen.
Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi

kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés
előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.
A taggyűlést legalább 90 naponként össze kell hívni.
A törzstőke legalább egytized részét képviselő tagok –
az ok és a cél megjelölésével – írásban bármikor kérhe-
tik a taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezető a kére-
lemnek nyolc napon belül nem tesz eleget, vagy ha
nincs, akihez ezt a kérelmet intézhetnék, a tagok ma-
guk hívhatják össze a taggyűlést.
Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot
kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társa-
ság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.
10.E.
A taggyűlés határozatait – a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi. IV. törvényben foglalat esetek ki-
vételével – a jelenlevő tagok által a jelen szerződés 10.
F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak
egyszerű többségével hozza meg.
12.
A Társaság köteles az éves beszámoló számviteli sza-
bályok szerint letétbe helyezésére és közzétételére.
A taggyűlés által elfogadott éves közhasznúsági jelen-
tésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére
másolatot készíthet.
A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A köz-
hasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
14/2009 (06.29.) SZ. HATÁROZAT
A Társaság taggyűlése egyhangúlag megszavazta le-
vezető elnöknek Jenőfi Gábornét, jegyzőkönyv hitele-
sítőnek Krassay Lászlót és jegyzőkönyvvezetőnek Vá-
mosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napiren-
det:
Napirendi pontok:
Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása, meg-
választása és díjazásuk megállapítása
Társasági Szerződés módosítása
15/2009 (06.29.) SZ. HATÁROZAT
A Társaság taggyűlése egyhangúlag megszavazta
hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját
2009. július 1-től az alábbiak szerint módosítja: El-
nök: 50.000 Ft / hó Tagok: 40.000 Ft / hó
16/2009 (07.31.) SZ. HATÁROZAT
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése egyhangúlag megszavazta levezető elnök-
nek dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek
Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Riesz Her-
minát, továbbá elfogadta a következő napirendet:
Napirendi pontok:
Társasági Szerződés módosítása
Felügyelő bizottsági tag visszahívása, megválasztása
17/2009 (07.31.) SZ. HATÁROZAT
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése nem fogadta el a Társasági Szerződés
módosítását, tekintettel a Társasági Szerződés 10 E.
pontjában foglaltakra.
18/2009 (07.31.) SZ. HATÁROZAT
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése nem szavazta meg Dékány Imre felügyelő
bizottsági tag visszahívását.

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. TAGGYŰLÉSÉNEK 2009-BEN HOZOTT HATÁROZATAI

A 2008-ban elfogadott (1338/2008/EK számú)
egészségügyi statisztikai rendelet előírásainak
megfelelően az Európai Unió tagállamaiban Európai
lakossági egészségfelmérésre (ELEF) kerül sor. Ma-
gyarországon az adatgyűjtést a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) hajtja végre, az Egészségügyi Mi-
nisztérium támogatásával. 
Az adatfelvétel fő célja a lakosság egészségi álla-
potának, életmódjának és az egészségügyi szolgál-
tatásokkal való elégedettségének megismerése.
Ezek az információk 
— az uniós adatigények kielégítése mellett — hozzá-
járulhatnak a szükséges egészségpolitikai intézke-
dések meghozatalához és az egészségügyi ellátó-
rendszer minőségének javításához. 
Magyarországon az ELEF 449 településen, a 15
éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakos-
ság körében, 7000 fő megkérdezésével zajlik
2009. szeptember 15 — október 30. között. 
A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdező-
biztosok a fenti időszakban keresik fel a véletlen
mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdő-
ívet töltenek ki az egészségi állapotukról, életmód-
jukról, az egészséget befolyásoló egyéb tényezők-
ről, illetve az egészségügyi ellátórendszerrel kap-
csolatos véleményükről. 
Az ELEF válaszadóinak egy kisebb csoportján az Or-

szágos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
(OETI), mint az ÁNTSZ Országos intézete, felmérést
végez az Egészségügyi Minisztérium támogatásá-
val. Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot
Vizsgálat (OTÁP2009) Magyarországon egyedülálló
módon országos reprezentatív mintán, mérésekre
alapozva határozza meg a túlsúly, az alultápláltság
és a hasi elhízás előfordulását. A vizsgálatra az or-
szág 120 településén kerül sor a 18. életévüket be-
töltött felnőttek körében 2009. szeptember 15. és
november 30. között. A vizsgálat 2 részből áll: táp-
lálkozási napló kitöltése, valamint igazolvánnyal
rendelkező egészségügyi személyzet által végzett
testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérések.
Ezek alapján összefüggést keresünk a táplálkozási
szokások, a tápláltsági állapot és egyes betegségek
között. Az adatok birtokában tudományosan meg-
alapozott, a lakosság egészségének javítását célzó,
hatékony intézkedések válnak lehetővé. 
A felmérés során gyűjtött adatokat a KSH és az
OÉTI az adatvédelmi törvény és a statisztikai tör-
vény előírásainak szigorú betartásával kezeli, csak
statisztikai célra használja fel, név és cím nélkül, az
egyéni azonosítást kizáró módon. A felmérés meg-
kezdése előtt a mintába bekerült személyeknek
tájékoztató levelet küldünk. A kérdőív kitöltését kö-
vetően minden válaszadó ajándékot kap, továbbá
részt vehet nyereménysorsolásokon is. 
Központi Statisztikai Hivatal 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 

KÖZLEMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkor-
mányzata a feladat-
körébe tartozó autó-
busszal végzett menet-
rendszerinti, helyi személyszállí-
tás, közszolgáltatási szerződés ke-
retében történő ellátására pályáza-
tot hirdet.

A pályázati kiírás dokumentációja
100.000 Ft + ÁFA összegnek Gö-
döllő Város Önkormányzatának
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00155330-00100004
számú számlájára való befizetést
igazoló okmány eredeti, vagy má-
solati példányának bemutatása el-
lenében vehető át 2009. október
26-án 10 óráig Gödöllő Város Pol-
gármesteri Hivatalának Városüze-
meltető és Vagyonkezelő Irodá-
jában (2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7. III. emelet 308. szoba), mun-
kanapokon hétfőtől csütörtökig 8
és 16 óra között, pénteken 8 és 14
óra között.

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatja
ügyfeleiet, hogy 2009. szeptember 24-én technikai okok miatt 11- 17

óráig zárva tart. 
Sürgős esetben intézményünk telefonon elérhető.

Megértésüket köszönjük.

MEGHÍVÓ
Gödöllő Város Önkor-
mányzata célul tűzte ki,
hogy néhány éven belül teljessé teszi
a város szennyvízelvezetését és tisz-
títását. A következő ütem csatorná-
zásába az alábbi utcák tartoznak:
– Fenyves városrész: Zarándok utca
– Ibolya utca
– Repülőtéri út
– Vasvári Pál utca
A csatornák csak az érintett ingatlan-
tulajdonosok anyagi hozzájárulásával
építhetők meg.  A tervek ismertetésé-
re, a társulatalakítás feltételeinek, a
szükséges anyagi hozzájárulás össze-
gének és részletfizetési lehetőségei-
nek megbeszélésére – az Önkor-
mányzat, a Polgármesteri Hivatal  és
a tervező szakembereinek részvéte-
lével – LAKOSSÁGI FÓRUMOT
TARTUNK, melyre ezúttal  meghív-
juk az érintett ingatlanok tulajdono-
sait, bérlőit, illetve használóit.
A lakossági fórum időpontja: 2009.
szeptember 24. (csütörtök). 18 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal (házas-
ságkötő terem), 2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 7.
Kérjük, fogadja el meghívásunkat
és vegyen részt a fórumon. 

Halász Levente, a társulat elnöke
A főzőversenyen külön standon mutatkozik be holland
testvérvárosunk, Wageningen. Holland barátaink sajt
és süteménykóstolóval várják az érdeklődőket. A ren-
dezvényen fellép Bagi Panka, aki saját gyűjtésű népda-
lokat énekel
ÉTLAP
1./Wageningen (Hollandia) holland nemzeti spcialitás
650.- Ft
2./Pataki Mária (Sényő) sényői halászlé 750.- 
3./Vancsa Ferenc (Kistarcsa) csülkös-pacal burgonyá-
val 790.- 
4./Bálint Józsefné –Rózsika zöldséges (Gödöllő)
a./nógrádi roma töltöttkáposzta 650.-; b./ nógrádi gu-
lyás 590.-
5./Berkes Imre (Gödöllő) hortobágyi birkapörkölt bur-
gonyával 800.-
6./Kája Berkes Gabriella (Gödöllő) slambuc 450.-
7./Berkes Balázs (Gödöllő) szabolcsi töltöttkáposzta
700.-
8./Mészáros Sándor-Kubatov Balázs (Gödöllő) harcsa-
paprikás túróscsuszával 790.-
9./Mazula Istvánné (Isaszeg) a./ tárkonyos csorbaleves

húsgombóccal 690.-; b./ füstöltcsülkös kaszásleves
750.-
10./Vállaj község Német Nemzetiségi Önkormányzata
strudli (1 db) 150.- (helyben fizetendő)
11./Veres Miklós (Gödöllő) csülökpörkölt burgonyával
750.-
12./ Nagy Zoltánné (Gödöllő) disznótoros káposzta
750.-
13./ Nagy Zsolt (Gödöllő) mexikói tokány rizzsel 750.-
14./ Kasza Ilona (Erdélyi Vándor Székelyek Köre)
a./erdélyi töltöttkáposzta 650.-; b./ tejfölös túrós
puliszka 650.-
15./802. Szt. Koronda Cserkészcsapat (Gödöllő) tár-
csán sült ropogós zöldségek omlós csirkefakatkákkal
650.-
16./ Pásztoriné Csányi Erzsébet (Tura) langalló (ke-
nyérlángos) natúr 650.- (kemencében sült) – gazdag
700.- helyben fizetendő!
17./Pappné Skotner Andrea (Isaszeg) vaddisznópörkölt
burgonyával 990.-
18./ Farkas Tamás (Gödöllő) csülkös bableves 590.-
Jegyek elővételben a piacfelügyelőnél vásárolhatók!

A Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány 
(Gödöllő, Balaton utca 10.) 2007-2008. évi közhasznúsági jelentése 

Adószámunk és az egyszerűsített pénzügyi mérleg a következő:18693403-1-13. 
Befektetett eszközök 2007/2008: 47e/0 eFt; Tárgyi eszköz: 47e/0e; Forgóesz-
köz: 347e/361e; Összes eszköz: 394e/361e; Saját tőke: 334e/301e; Induló
tőke: 80e/80e; Tárgyévi eredmény: -44e/-33e; Rövid lej. kötel.: 60e/60e;
Összes forrás: 394e/361eFt.  A 2007. évi 13193 Ft 1 százalékos adófelaján-
lást kulturális rendezvényeinkre fordítottuk.

Dr. Ö. Kovács József kuratóriumi elnök

KÉZMŰVES VÁSÁRRAL EGYBEKÖTÖTT FŐZŐVERSENY 2009. OKTÓBER 3.
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SZ LElfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner

utalványát!

Október 17-én a szálloda kávéházában

JAZZ ESTET tartunk!

Játszik a BROTHERS AND SISTERS trió.

Ezen a napon koktélok akciós áron 650 Ft-ért kaphatók!

Híres magyar borászok minőségi boraiból válogathat kedve szerint.
Kóstolja meg különböző gyümölcsökből készült nemes pálinkáinkat!

~ ~ ~
NYITVA TARTÁS:

Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819

Szobafoglalás és információ:  28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

BorhØtvØge
Okt ber 9-11.

A szÆlloda udvarÆn minden nap 14 rÆt l.
Hangulatos programok:

T th SÆndornØ, Juliska nØni a bagi Muhara Egy ttes sz l Ønekese
nØpdalokat Ønekel

Bordalokat ad el? a zeneiskola fØrfik rusa

JÆtszik a Cuento Guitarre gitÆrzenekar

A G d ll? Consort el?adÆsa

Dixix Rhythm, CigÆnyzene, tang harmonika, jazz

H res borÆszok jelenlØtØben bork stolÆs Øs vÆsÆr.

Megh vott vendØgek:

Agancsos pincØszet (VillÆny)
Matolcsi pincØszet (Etyek)

SebestyØn pincØszet (SzekszÆrd)
FehØrvÆri pincØszet (Soml )
Babicz pincØszet (Mogyor d)

Kalocsai ZoltÆn sommelier

Sajt- Øs mØzk l nlegessØgek, fÆb l kØsz lt termØkek vÆsÆra.
Grill terasz

Minden Ørdekl?d?t szeretettel vÆrunk!
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Szeptember 12-13-án rendezték a Puskás Ferenc
stadionban a 2009. évi országos összetett bajnoksá-
got. A tízpróbázóknál a junior férfi kategóriában Fa-
joyomi Viktor a 6. helyen zárt, míg a nyolcpróba férfi
juniorban Fajoyomi Christopher a 28. helyen végzett.
A nőknél a hétpróba felnőttben Balogh Boglárka a
15., míg a junioroknál ugyan ő a 10. helyen zárt.

U23-as válogatott viadal – Aranyérmes lányok

Az elmúlt hétvégén rendezték a magyar, a cseh és a
szlovén U23-as atlétikai válogatottak viadalát Szom-
bathelyen a fiúk és a lányok részére. A magyar csa-
patot Gödöllőről hárman képviselték. A fiúknál Czind-
rity Attila 3000 méteren 5. lett, Várszegi Tamás rúd-
ugrásban a 3. helyen zárt. A lányoknál rúdban Jilly
Krisztina a 6. helyet szerezte meg. A fiú csapat a 2.,
a lányok viszont az 1. helyen zárták a viadalt.

Ipoly Gyalogló Gála – Gödöllőiek a mezőnyben

Immáron 22. alkalommal rendezték meg a Dropcsa
László Emlékverseny nemzetközi gyalogló fesztivál
fiatalkorúak gyalogló csapatbajnokságát szeptember
12-én Balassagyarmaton. A GEAC versenyzői közül a
serdülő lány 3 kilométeres versenyben Pesti Zsófi 9.,
Ács Regina 10., Gyenes Adrien 11., Soós Réka a 20.
helyen végzett. Csapatban a lányok az 5. helyet sze-
rezték meg.

BHSE minősítő verseny – Hat GEAC arany

Szeptember 11-én rendezték a BHSE minősítő ver-
senyét, melyen hat aranyérmet szereztek a gödöllői
atléták. Az aranyak mellé négy ezüstérem is a GEAC
atléták nyakába került. Rúdugrás serdülő fiú: 2.
Berényi Iván; Rúdugrás gyermek fiú: 2. Simonváros
Csanád; Rúdugrás női up.: 1. Dús Jetta, 2. Tóth Irisz;
Rúdugrás női junior: 1. Jilly Krisztina, 2. Csillag Zsó-
fia; Súlylökés serdülő fiú 4 kg: 1. Hovanecz Bence;
Gerelyhajítás serdülő fiú: 4. Ambrus Lóránd, 5. Be-
rényi Iván; Diszkoszvetés junior férfi: 1. Szekeres Ta-
más, Diszkoszvetés ifjúsági fiú: 1. Bujdosó Gábor;
Diszkoszvetés serdülő fiú: 1. Hovanecz Bence

Budapesti és Pest megyei egyéni bajnokság – Re-

mekeltek a fiatalok
Augusztus utolsó hétvégéjén
rendezték a Budapesti és Pest
megyei 2009. évi serdülő

egyéni és gyalogló bajnokságot az UTE atlétikai pá-
lyán. A gödöllőiek szinte valamennyi számban
érdekeltek voltak és remekül is teljesítettek.

Eredmények:
Fiúk: 80 m 13 éves A döntő: 3. Vanó Tamás; 100 m
15 éves B döntő: 1. Ambrus Lóránd; 800 m 15
évesek: 5: Győri Barnabás, 6. Hamar Gergely (Bocs-
kai); 3000 m 14 éves: 5. Törő Lajos, 7. Nagy Mátyás;
3000 m 15 éves: 4. Csigi Máté; 80 m gát 13 éves: 3:
Kriszt Botond; 100 m gát 15 éves: 4. Ambrus L.;
1500 m akadály 14 éves: 2. Törő L., 6. Nagy M.;
1500 m akadály 15 éves: 1. Győri B., 2. Csigi M.; ma-
gas, 14 év: 5. Berényi Iván; magas, 15 év: 4.
Stabiszevszky Áron; Rúd 13 év: 3. Kriszt B.; rúd 14
év: 1. Berényi I.; rúd 15 év: 2. Stabiszevszky Á., 3.
Ambrus L.; Távol, 13 év: 1. Vanó T., 3. Kriszt B.; súly-
lökés 14 év: 1. Berényi I., 4. Hovanecz Bence; Súly 15
év: 7. Ambrus L.; Diszkosz 14 év: 1. Berényi I.; gerely
13 év: 5. Vanó T., 6. Kriszt B.; gerely 14 év: 1. Berényi
I., 7. Hovanecz B.; gerely 15 év: 2. Ambrus L.
Lányok: 80 m 13 év B döntő: 1. Jászai Vanda, 2.
Regényi Boróka; 100 m 14 év A döntő: 3. Koós Blan-
ka; 200 m 15 év, A döntő: 1. Rendik Zsófia, 3. Kovács
Janka; 300 m 15 év: 3. Halcsik Anett; 400 m 15 év:
3. Rendik Zs.; 600 m 13 év: 2. Halcsik A., 5. Nagy
Imola; 800 m 13 év: 1. Moldován Horváth Katinka, 5.
Pesti Zsófia; 2000 m 13 év: 3. Halcsik A.; 3000 m 14
év: 2. Moldován Horváth K., 3. Pesti Zs.; 80 m gát 13
év: 7. jászai V.; 80 m gát 14 év: 1. Újvári Bella, 7. Var-
ga Fanni; 100 m gát 15 év: 1. Rendik Zs., 6. Kovács
J.; 300 m gát 15 év: 2. Rendik Zs., 3. Zsíros Zsanett;
1500 m akadály 14 év: 1. Moldován Horváth K., 2.
Kiss Tünde; 1500 m akadály 15 év: 1. Zsíros Zs.; 3
km galoglás 13 év: 3. Halcsik A.; 3 km galoglás 14 év:
3. Pesti Zs.; 3 km galoglás 15 év: 3. Ács Regina; ma-
gas 13 év: 7. Jászai Vanda; magas 15 év: 3. Szabó
Luca, 4. Rendik Zs., 5. Kovács J.; rúd 14 év: 1. Koós
B.; rúd 15 év: 3. Rendik Zs., 4. Szabó L.; távol 13 év:
8. Jászai V., távol 14 év: 4. Újvári B.; távol 15 év: 4.
Rendik Zs., 6. Kovács J.; súly 15 év: 4. Rendik Zs., 5.
Szabó L.; diszkosz 15 év: 3. Reva Vanda; gerely 13
év: 4. Jászai V.; gerely 14 év: 1. Gyenes Adrienn, 3.
Varga F., 8. Újvári B.; gerely 15 év: 5. Szabó L., 7.
Kovács J., 10. Rendik Zs.

-ll-

Rangadót nyert a TEVA-GRC csa-
pata az extraliga alapszakaszá-
ban a 2. játéknapon, ezzel to-
vábbra is 100 százalékos Deme
Gábor együttese. A lányok drá-
mai csatában 2 óra 15 perces
küzdelem végén 5 szettben ver-
ték a viharsarki Békéscsaba gár-
dáját.

Az első szettben a házigazdák, a máso-
dik és a harmadikban a mieink koncent-
ráltak jobban, míg a negyediket ismét a
hazaiak nyerték, így jöhetett az ötödik,
rövidított játék. Ezt minden tekintetben
a mi lányaink bírták jobban és végül
nagy csatában verték idegenben, a baj-
nokság előtt meglepetéscsapattá kikiál-
tott Békéscsabát.
Deme Gábor: „Felkészültünk arra,
hogy egy nagyon jól mezőnyöző csapat-
tal találjuk szembe magunkat. Mi még
nem vagyunk csúcsformában, a bajnok-
ság végén szeretnénk, ettől függetlenül
egy értékes győzelmet arattunk” (forrás:
hunvolley.hu).
A TEVA-GRC legközelebb október 4-
én játszik hazai pályán a székesfehérvári
Máv Előre ellen.
Extraliga,nők, alapszakasz, 2. forduló
Békéscsabai RSE–TEVA Gödöllő 2:3
(21, –22, –19, 23, –12)

Junior bajnokság – Egy győze-
lem az első fordulóban

A junior lányok is elkezdték a bajnoki
küzdelmeket. A torna rendszerben lebo-
nyolításra kerülő bajnokságban a gödöl-
lői csoportba 4 csapat került, akik kör-
mérkőzéses rendszerben küzdenek min-
den egyes helyszínen. A mieink a Szé-
kesfehérvár, a Kaposvár és a Veszprém
fiataljaival kerültek egy csoportba. Az

első gödöllői fordulóban egy győzelmet
és két vereséget értek el a mieink.
Eredmények: Székesfehérvár – Kapos-
vár 3:0, Székesfehérvár – Gödöllő 3:1,
Kaposvár – Gödöllő 3:0, Székesfehér-
vár – Veszprém 3:0, Veszprém – Kapos-
vár 0:3, Gödöllő – Veszprém 3:0

Pál István emléktorna – Ezüst és
bronzérem

Első ízben rendezték meg a 60 éves klub
nemrég elhunyt egykori játékosának,
Pál Istvánnak az emlékére a mini kor-
osztályos lányok számára kiírt, a játékos
nevét örző emléktornát. A Madách Imre
szakiskola tornatermében megrendezett
viadalon izgalmas meccseket láthatott a
szépszámú közönség és természetesen
gödöllői sikereket is. Szabados István
edző két együttessel állt ki az ötcsapatos
tornán, ahol a 2. és a 3. helynek örülhet-
tek a lányok. A díjakat Pál István lánya,
Kuffersteinné Pál Katalin adta át. Az
A csapat legjobbja Kovács Adél, míg a
B csapaté Botlik Renáta lett.
Az edző így értékelte a napot: „Elége-
dett vagyok a lányokkal. Bátran, lelke-
sen és ügyesen játszottak. A döntő
meccsen nem tudtuk kompenzálni a
KRA magassági fölényét.”
A gödöllői csapat eredményei:
Gödöllő A – Gödöllő B 2:0, Gödöllő A –
Delta 2:0, Gödöllő A – RUNKIL 2:0,
Gödöllő A – KRA 0:2, Gödöllő B –
Delta 2:1, Gödöllő B – RUNKIL 2:0,
Gödöllő B – KRA 0:2
Végeredmény: 1. KRA, 2. Gödöllő A (a
keret: Mester Adél, Tompa Brigitta,
Halla Petra, Simák Dominika. Koleszár
Elza, Kovács Adél), 3. Gödöllő B (Bot-
lik Renáta, Völgyi Mónika, Juhász Bog-
lárka, Hemmert Kíra, Kómár Nikolett),
4. Delta, 5. RUNKIL. -tl-

Az elmúlt hétvégén a Gödöllői SK Hé-
vízgyörkön vendégszerepelt, míg a
GSK II. a Vácszentlászló ellenfele volt.
A megyei I-ben szereplő első csapat a
99. percben kapott góllal ért el 2-2-es
döntetlent, míg a megyei III. osztályban
vitézkedő kettő 4–3-ra nyert Szentlász-
lón.
Szabados György együttese csak a já-
tékvezetőnek köszönheti, hogy nem 
szerzett három pontot. A mindvégig in-
diszponáltan fújó spori, addig vezette a
mérkőzést, amíg ki nem egyenlített a
hazai csapat. Az első félidő közepén 
szerzett vezetést a sokkal jobban játszó
Gödöllő Ocskai Zoltán fejeséből, amit
már emberhátrányban játszva (Ocskait
állította ki a játékvezető a 65. percben
teljesen indokolatlanul), a második fél-
idő 70. percbén kettőre növelt. A 30 per-
cet emberhátrányban játszó mieink hő-
siesen küzdöttek, de előbb szépített,
majd a 99. percben egyenlített a házi-
gazda, így pontosztoszkodás történt. Az

ifi csapat mérkőzése elmaradt, mert be-
tegségek miatt nem tudott kiállni a
GSK.
Pest megyei I. osztály, 6. forduló
Hévízgyörk – Gödöllői SK 2–2 (0–1)
Gólok: Ocskai Zoltán, Tóth László

Megyei III. osztály – Gólgazdag
meccsen három pont

A gödöllői csoportban szereplő GSK II.
a Vácszentlászlót verte, ezzel felkapasz-
kodott a tabella 4. helyére Legéndi
György csapata. A találkozó első félide-
je után már 3–0-ra vezettek a mieink, és
a folytatás ugyan izgalmasra sikeredett,
végül megérdemelten nyerte a meccset
a Gödöllő II. Még azt is megengedhette
magának a csapat, hogy büntetőt hibáz-
zon (az előző fordulóban magabiztosan
büntető Heilmann Attila ezúttal hibá-
zott). 
A GSK II. a következő fordulókban a
Fót csapatával mérkőzik majd.

Pest megyei III. osztály gödöllői cso-
port, 4. forduló
Vácszentlászló – Gödöllői SK II. 3–4
(0–3)
Gól: Szeles Dávid (2), Urbán Viktor (2)

Utánpótlás – Mindenből jutott a
hétvégén

NB III. Mátra csoport U19: GSK –
Püspökladány 1–2 Gól: Sztriskó István
(11-esből)
NB III. Mátra csoport U16: GSK –
Püspökladány 3–3 Gól: Somogyi Lev-
ente (3)
NB II. közép A csoport U15: GSK U14
– Balassagyarmat 1–4 Gól: Pervai
Gáspár
NB II. közép A csoport U13: GSK –
Balassagyarmat 4–2 Gól: Szűcs András,
Oláh Maximilián, Tóth-Ilkó Áron,
Balogh Róbert
Pest megyei I-III. osztály U16: GSK
U15 – Erdőkertes 2–8 Gól: Tóth-Velez
Valentin, Bali Dávid
Pest megyei U13 ¾ pálya: Kistarcsa –
GSK U12 0–8 Gól: Tóth-Ilkó Áron (3),
Lukács Patrik (2), Dékány József, öngól
(2) -ll-

Nem mindennapi lovas rendezvény
helyszíne volt az izsáki El Bronco
Ranch szeptember 11-13. között, ahol
a western lovasok Közép Európa ku-
páját rendezték. Hazánk első ízben
rendezhetett versenyt ebben a kategó-
riában. A versenyen 5 ország közel
100 lovasa képviseltette magát, köz-
tük a Gödöllői Lovassport Egyesület
versenyzője, Izsó Márti (képünkön)
is, aki szenzációs hétvégét produkált
és végül a 2. helyet szerezte meg a to-
ronymagas favorit, Kastély Attila
mögött.
Az ezüstérmes lovas értékelt: „Az én
versenyszámomban, ami a gyorsasági
szám, 18-an maradtunk a végelszá-
molásnál, ebből öt magyar versenyző,
a többi külföldi volt. A nagyszerű
eredmény hármunkon múlott, Titz
Sanyi egész évben segített a felké-
szülésben és persze Frederik Ruger,
a lovam is nagyszerű volt. Összehan-
golt közös érdem ez a remek ezüst-

érem. Ezúton szeretném megköszön-
ni az egyesületnek és mindenkinek,
aki segített az egész éves jó eredmény
elérésében.“

Díjugratás– Hat GLSE első hely

Remekül szerepeltek az elmúlt idő-
szakban a gödöllői díjugratók a kü-
lönböző versenyeken. Az idén októ-
ber végéig tartó szabadtéri díjugrató
versenysorozatot követően, a novem-
bertől következő tavaszig, az immár

több helyszínen is megrendezésre kerü-
lő Fedeles kupák várják a lovasokat. A
szezon első felének eredményeiről már
egy korábbi cikkünkben beszámoltunk,
ezúttal a július vége óta eltelt időszakról
adunk röviden képet.
A díjugrató versenyeken általában az
első hat helyezett lóra-lovasra tűznek
szalagot, az első három helyezett ku-
pát is kaphat, ha pedig sikerül támo-
gatót találni, ötletes tárgyjutalmaknak
is örülhetnek a helyezettek. A pénz-
díjtól függően a népszerűbb verse-
nyeken több száz induló is lehet, egy
versenyszámban akár 30-40, így
pusztán az a tény, hogy nem sikerül
bekerülni az első hatba, nem jelent
kudarcot vagy csalódást. Egy jól lo-
vagolt, hibátlan pálya, helyezés nélkül
is jó élmény, sokszor ennyi a kitűzött
cél. A gödöllői lovasok közül többen
is a képzeletbeli dobogóra állhattak.
Janik Valéria két első, egy második
és egy 3. helyet, Janik Attila két első,
Bobok Eszter két aranyat és egy har-
madik helyet, Kelemen János egy 2.
helyet, míg Lénárd Nóra egy 3. he-
lyet ért el. Az összes eredmény meg-
található a www.glse.hu weboldalon.

Kurucz Balázs tanítványai, Nagy
Petra és Valkai Ferenc egyaránt har-
madikok lettek a Vasas vívó csarno-
kában megrendezett első hazai válo-
gató versenyen. A férfi és a női me-
zőny egyaránt negyven főből állt, a
versenyen indultak korosztályos vi-
lágbajnokok is, úgyhogy mindenkép-
pen szép eredménynek mondható ez a
két bronzérem.

Nemzetközi edzőtábor Gödöl-
lőn – Színes programok, re-
mek hangulat

Augusztus 3. és 4. hetében a
GEAC vívószakosztálya nemzetközi
edzőtábort szervezett. A táborban 30
gödöllői, 13 angol, 7 cseh és 7 olasz
vett részt. A kéthetes programban fő-
leg erőnléti edzéseket tartott Kurucz
Balázs és Bokor Gergely vívóedző.
A külföldieknek színes programokat
szervezett a szakosztály Mogyoró-
don, Domonyvölgyben, Budapesten
és természetesen Gödöllőn is. A ví-

vószakosztály elnöke, Gémesi Le-
vente ezúton is szeretné megköszönni
a programokban segítőknek, a GEAC-
nak, a Kalória Kft-nek, a Hangya ki-
főzdének, a Yellow Pubnak és dr.
Lencsés György országjárás veze-
tőnek a közreműködést. 
A vezetők és edzők egyaránt remélik,
hogy a tábor jó fizikai alapokat biz-
tosított a gödöllői vívóknak az idei
szezonhoz, ami az utánpótláskorúak-
nak szeptemberrel, a felnőtteknek ok-
tóberrel kezdődik.

-ttl-

Lovassport – Európa kupa ezüst western lovaglásban

Izsó Márti remekelt

Az elmúlt hétvégén
Egerben vett részt a
Bornemissza Gergely
négycsapatos nem-
zetközi tornán a Bocs-
kai SE junior lány
csapata. 
Iski Zsolt és Mácsár
Tamás tanítványai re-
mekül teljesítettek és
veretlenül nyerték a
tornát. A legjobb dobó
játékos is a BSE-ből
került ki Piffkó Esz-
ter személyében.  
A két csapatvezető elmondta, remekül
játszottak a lányok és ezúton is kö-
szönik a szülők segítségét.

Eredmények: Gödöllő – Eger 96:27,
Gödöllő – Gyöngyös 62:33, Gödöllő
– Przemysl (lengyel) 82:38

Az elmúlt hétvégén mind a női,
mind a férfi NB II-ben szereplő gö-
döllői csapatunk hazai pályán fo-
gadta ellenfelét a második játékna-
pon. A felnőttek alulmaradtak, míg
az ifisták mindét nemben nyerni
tudtak. A hölgyek legközelebb ok-
tóber 4-én Taksonyban, míg a fiúk
a következő hétvégén Hevesen lép-
nek pályára.

Férfi NB II., keleti csoport, 2. for-
duló
GKC – Albertirsa 24-29, ifi: 34-17

Női NB II. déli csoport, 2. forduló
GKC – Kistarcsa 28:32, ifi: 25:24

-ki-

Labdarúgás – Egy iksz, egy győzelem

Maratoni csata Hévízgyörkön

Atlétika – Kimagasló gödöllői sikerek

Nemzetközi és hazai érmek

Vívás –Kard junior válogató

Bronzérmek

Kosárlabda – Bocskai siker Egerben

BSE tornagyőzelem
Kézilabda 

Nyert az ifi

Röplabda – Női extraliga

Viharsarki győzelem
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* Garázs eladó (két autó beállásos) Gödöllő Kossuth L. u.
35. sz. alatt. Iá.: 4,9M Ft Érdeklődni: 20 352 7445

* SZÁNTÓ eladó Gödöllő mellett a városhatár közelében.
5325m2 és 7,40 aranykoronás. Családi okokból
sürgősen, áron alul 2,3 millió Forint irányáron. Tel: (20)
9349013

* ÜZLETHELYISÉG eladó Gödöllőn a vasútállomás
közelében. Társasház része, 73 négyzetméter,
telekhasználattal az árurakodáshoz. Irányár 10,5 millió
Forint. Tel: (20) 384 03 75

* 190 NÉGYZETMÉTERES, 3 szintes családi ház jellegű tár-
sasházi lakás 500 négyzetméteres telekkel eladó a vasútál-
lomás közelében. A társasházban még 1 lakás és 2 csendes
tevékenységet folytató üzleti ingatlan található. Különbe-
járattal, nem lépcsőházas, családi ház jellegű, autóbeállóval.
1992-ben épült, 5 szoba, konyha, fürdőszoba, 2 wc,
közlekedők, tárolók és egy 33 négyzetméteres alagsori
garázs rész. A ház a vasútállomás, hévállomás és buszmegál-
ló közelében található, elhelyezkedése miatt kitűnő a
közlekedés és vállalkozásra is alkalmas, az alagsori rész
külön ki is adható bérbe. Jó állapotú, részben tavaly felújí-
tott. Irányár: 29,5 millió Forint. Tel: (20) 384 03 75

* Gödöllőn, 2265 m˛ –es különleges, egyedi szépségű
növényzettel rendelkező természetközeli, a városra
panorámás belterületi telek érvényes építési engedéllyel
együtt eladó, víz, villany van, gáz elérhető. Iár:
24.915.000,- Ft, Tel.: 30/588-5889

* Gödöllő Központban téglaépítésű 2,5 szobás 60 nm-es
jó állapotú cirkó fűtéses lakás konyhabútorral eladó Iár
16 MFt  20-7722428 

* Sürgősen eladó Gödöllőn Blahán szépen felújított 3
szoba + nappalis szuterénes cirkós családi ház 1600
nm-es telken  22 MFt ért 20-7722429 

* Kartalon 80 nm-es, 3 szobás, téglaépítésű családi ház
eladó Iár 8,9 MFt  20-8042102

* Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújí-
tott 1,5 szobás II em  konvektoros lakás sarokkádas
fürdő Iár 10.5 MFt 20-7722429 

* Szadán jó állapotú 2 szoba-konyhás cirkófűtéses felújított
ház parkosított telekkel eladó Új tető modern burkolatok
érdemes megnézni! Iár 16,9MFt 20-7722429

* Fenyvesben 550 nm-es összközműves építési telek
eladó! 10,6 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn Újszerű 3 szoba+nappalis amerikai konyhás
1 szintes ház gyönyörű környezetben sürgősen eladó Iár
29,9 MFt  20-7722429 

* Egyetem közelében Sürgősen eladó 35 nm-es 1
szobás II emeleti tégla építésű jó állapotú lakás konvek-
toros fűtéssel beépített konyhabútorral Iár 7,5 MFt 20-
7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllő belvárosában két utcára nyíló 3 szobás csalá-
di ház 620 nm-es telekkel ősfás belső udvarral garázzsal
pincével eladó Iár 40 MFt 20-7722428 

* Gödöllőn 3 szoba nappalis  új építésű ikerház eladó ár szer-
kezetkészen 16 MFt, kulcsrakészen 22,5 MFt 20-7722429

* KERESÜNK ELADÓ GÖDÖLLŐI és környéki lakásokat,
kertes házakat, telkeket regisztrált ügyfeleink részére
nagy helyismerettel és többéves eladási tapasztalattal !
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó
állapotú lakás Iár 13,9 MFT (20) 804-2102

* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy étkezős mag-
asföldszinti konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt
20-8042102

* Központban 2 szobás jó állapotú lakás eladó 44 nm-es,
alacsony közös költség  Iár 8.5 MFt 20-804-2102

* Családi okok miatt sürgősen eladó Erzsébet krt-i jó
teljesen felújított 2 és félszobás, erkélyes lakás! Iár 11,8
MFt 20-772-2429      

* Jó vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel
Újépítésű 2 szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár
21,2 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Örökpanorámás 228nm-es 3 szoba+nappalis,
szuterén, hobbiszoba 3 fürdőszobás medencés nagy
teraszos ház gödöllőn eladó Iár 30 MFt 20-8042102

* Harasztban 3 szobás jó állapotú ház 300 nm-es
telekkel eladó Iár 20,5MFT 20-8042102

* CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két generációnak
is alkalmas ikerház beépíthető tetőtérrel garázzsal újsz-
erű állapotban eladó Iár 29,5MFt  20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örök-
panorámás építési telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102

* Jó vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2 szobás erkélyes
világos parkra néző tégla konvektoros lakás nagyon
alacsony rezsivel kulturált lakótömbben I.ár 11,9 MFt 20
772-2429 

* Eladó 2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár
14,7 MFt 20-804-2102

* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2
szobás, 57nm-es lakás Iár 11,2 MFt 20-804-2102

* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3 MFt
20-8042102

* Eladó Gödöllőn Szabadka utcában 2 szobás 52 nm-es
felújított (műanyag nyílászárók) erkélyes konvektoros
lakás Iár 11,8 M FT 20-804-2102 

* Gödöllőn központhoz közel 76m2-es cirkós lakás
3szobával 1.emeleten eladó! Iár 16,8 Mft 20-5391988
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-Kiadó iroda céljára is alkalmas 54 m2
üzlethelyiség a  központban, 100 eFt/hó.
-Új építésű 72 m2 nappali + 2 szobás iker-
ház fél az egyetem közelében, csendes kis
utcában 20,62 MFt. 
-Új építésű 61 m2 nappali + 2 szobás tár-
sasházi lakás, kocsibeállóval és erkéllyel a
Rögesben 18,3 MFt.
-Exkluzív nettó 90 m2 alapterületű nap-
pali + 2 szobás tetőtéri lakás a belváros-
ban 28,9 MFt. 
-Új építésű 200 m2 2 nappali + 6 szobás
családi ház D�Y-i tájolással Szada
Blahával határos részén 30 MFt.
-Új építésű 153 m2 nappali + 3 szobás
családi ház a fenyvesben, különleges
kivitelezéssel 35,9 MFt.
-Kiadó irodahelyiségek 2.250 Ft/m2/hó,
műhelyek 2.050 Ft/m2/hó és raktárak
1.850 Ft/m2/hó, kiemelkedő infrastruk-
túrával és fekvéssel.
-1600 m2-es sík zártkerti telek a
Boncsokban, lakott utcában 5,9 MFt.
-1400 m2 építési telek Szada Blahával
határos részén, csendes kis közben 11,5 MFt.

HIRDESSEN ÖN IS AHIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!SZOLGÁLATBAN!!!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉ�TEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



* Eladó Gödöllőn a Kertvárosban 1+2 félszobás, 65 nm-es,
családi ház 600 nm-es telken Iár 15,8 M Ft 20-804-2102

* Gödöllőn, Újfenyvesben 20m széles építési telek eladó!
Panorámás, víz gáz csatorna a telken! Iár 16,3Mft. 20-539-1988

* Veresegyház Csonkáson utolsó telkek egyike eladó! 777m2-
es összközmű  zsákutca végén! Iár12,8Mft. 20-539-1988

* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 9,5
MFt 20-9447025

* Isaszeg új részén SÜRGŐSEN ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ  86 nm-
es 3 szoba+nappalis ikerház 400 nm-es telekkel Kulcsrakész
ár 18,7 MFt 20-9447025 Kerítés árban benne van!

* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb áron!
Festés, burkolás, parkettázás, víz-villanyszerelés, ablakc-
sere. Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése
referenciákkal. Hívjon bizalommal! 20-9447025

* Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820 nm-es,
örökzöldekkel beültetett gondozott telken, egy új
építésű lakható épület (nappali konyhával + fsz.), nagy
fedett terasszal. Víz, villany, gáz bevezetve, csatorna az
utcában. Iá: 13 mFt. Tel: 20-9194-870

* Gödöllőn (Antalhegyi dombon) 1000 m2-es 2 utcára
nyíló panorámás, osztható telken 2002-ben épült, 2 gen-
eráció részére is alkalmas, összesen 160 m2 lakóterű (2
nappali, 3 szoba, 2 konyha, 2 fsz.) színvonalas külső és
belső kialakítású családi ház, 2 beállásos garázzsal. Iá:
38 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Szt János utcában I. emeleti, 40 nm-es,
1+fél szobás, gázkonvektor fűtésű, teljesen felújított (új
burkolatok, beépített bútorok, új fürdőszoba,
nyílászárók, redőnyök), erkélyes lakás. Iá: 11,2 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn (Palotakerten) 5. emeleti, 63 m2-es, 2 szobás
erkélyes lakás 9,7 mFt ir. áron eladó. Egyedileg szabályozható
korszerűsített fűtés! Érd.: 28/411-086; 20/9194-870

* Gödöllőn Szt. János utcában magasföldszinti, 59 nm-
es, 2 szobás, erkélyes lakás. Iá: 12,2 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Szt. János utcában 1 szobás, I. emeleti,
felújított, konvektoros fűtésű lakás teljes bútorzattal
eladó. Iá: 8,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I.
emeleti, felújított, erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás.
Iá: 11,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn téglaépítésű háztömbben 53 nm-es, 2
szobás, cirkó fűtéses földszinti lakás, saját pincével. Iá:
12 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a központban jó állapotban lévő, 65 nm-es, 2
szoba + étkezős, Kastélyra néző lakás. Iá: 11,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn egyedi fűtésű, részben felújított (új fürdősz.,
új nyílászárók, új burkolat), 55 nm-es, 2 szobás erkélyes
lakás. Iá: 11,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es telekkel, mel-
léképülettel. Iá: 14,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn az Ambrus közben 73 nm-es, 2 szo-
ba+étkezőssé átalakított, nagyon szép állapotú, teljesen
felújított erkélyes lakás. Iá: 15,5 mFt.. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a tavak közelében, 800 m2-es, örökzöldekkel
beültetett telken 60 m2 alapterületű, 2 szobás ikerház-
fél. Iá: 18 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn (Csanakban) 2004-ben épült, 105 m2 lakóterű,
nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás igényes ikerház-fél
beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 585 m2-es telekkel. Iá:
29,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn (Harasztban) 2 szintes, teljesen felújított,
100 m2 lakóterű, nappali + 2 és fél szobás családi ház
(új tetőszerkezet, új burkolatok, szaniterek, új kony-
habútor, új korszerűsített fűtéstechnika), 486 m2-es,
örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 35 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m
utcafronti szélesség) összközműves építési telek (30%-
os beépíthetőség), rajta egy 12 m2-es faházzal. Iá: 10,6
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Fenyvesben 1000 nm-es (31 m utcafront),
ikerház építésére is alkalmas, összközműves építési
telek, rajta kis faházzal. Iá: 15 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* SÜRGŐSEN ELADÓ Szadán a Fenyvesligetben 2006-
ban épült, nappali + 3 szobás, 100 nm alapterületű föld-
szintes családi ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt.
Gödöllői lakás vagy hétvégi ház beszámítás lehetséges.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Új építésű IRODÁK 27-60-80-100 m2-es legjobb
helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy. u. sarkán liftes-házban,
klímával eladók, nettó ár:280.000Ft/m2 Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Erzsébet parknál, Haraszt legkeresettebb utcájában
felújított CSALÁDI HÁZ eladó. 127m2-es lakótér, 3+fél
szoba, 2fürdő, terasz, 486 m2-es parkosított kert,
szuterén, garázs. Ár: 35MFt Major Zoltán 0670/77-33-
222 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS János. u.-ban első emeleti, kétszobás, parket-
tás, új nyílászárós, erkélyes, konvektoros, tárolós,
megkímélt állapotban eladó Ár: 10,5MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn Kossuth Lajos utcában, frissen festett, 40
m2-es, 3.emeleti, 1 szobás, parkettás, erkélyes, nap-
sütötte világos lakás. Ár: 8,2MFt Major Zoltán 0670/77-
33-222-www.perfektotthon.hu

* SOS. Szent János utcában, gázfűtésű, felújítandó, 38
m2-es, földszinti, 2 félszobás, Nyugati fekvésű, üres
téglaépítésű lakás. Irányár: 7,6MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS a Kossuth u.-ban második-emeleti, kétszobás,
parkettás, új nyílászárós, erkélyes, egyedi fűtéses, nap-
sütéses, felújított lakás eladó. Ár: 13,5MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* TELEK Nagyfenyvesben, déli fekvésű 20,5 m széles
540 m2-es víz, villany, gáz a telken. Irányár: 9,8 MFt
Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Kossuth L. utcában 98 m2-es, emeleti, háromszobás, par-
kettás, egyedi fűtéses, sarokkádas, kocsibeállós, minőségi
2004 építésű, tégla lakás eladó. Irányár 25,5MFT Major
Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth L.u.-ban. 1,5MFt.
Major Zoltán 0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L. u.
34. www.perfektotthon.hu
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* Keresek 40.000.000,- Ft készpénzzel rendelkező
ügyfelem részére minőségi, 3 szobás, egyszintes, garáz-
sos, kb.700 m2 telken, családi házat Gödöllőn.  Major
Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére 35 millióig
családi házat, ill. egyedi fűtéses lakást. Katonáné Enikő
06 (30)-491-5020

* Eladó János u. közelében egy felújítandó 3. em. 51 nm-es
kétszobás, konvektoros fűtésű téglaépítésű erkélyes lakás.
Azonnal költözhető! Iár: 9,9m Ft. Tel: (30) 491-5020

* Együtt, de mégis KÜLÖN! Gödöllőn, Nagyfenyvesi
részen csendes, nyugodt helyen ősfás, 900 nm-es telken
2 különálló lakrésszel rendelkező 6 szobás családi ház
25 nm-es garázzsal, lakás beszámítással eladó Iár:
22,9m Ft. Tel: (30) 491-5020

* Központ közeli téglaépítésű 59 nm-es, 2 szobás, kon-
vektoros, napfényes, D fekvésű, erkélyes, azonnal
költözhető lakás 8 nm-es tárolóval eladó. Iár: 12,5 M Ft.
Tel: (30) 491-5020

* REMEK AJÁNLAT A FENYVESBŐL CSENDES HELYEN!
Nappali és két szobás, külsőleg  és gépészetileg teljesen
felújított tündéri ingatlan! Irányár: 23,9Mft 30/629-0266

* Belvárosi 1.emeleti lakás 2 szobával, tágas étkezővel,
parkettázott,  igényeseknek 54nm csak 12,9MFt
irányáron! 30/629-0266

* Legkedveltebb lakások egyike, központban, földszin-
ten, 1+félszoba, konvektor, téglaépítés, csendes helyes
és az ár csak 10,9MFt! 30/629-0266

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben  ELADÓ egy 90nm-es, 3
szobás, rendezett családi ház 670 nm-es telken. Hatalmas
terasz, zárt garázs, bomba ár: 24.9 M Ft 30-629-0266

* Szadán 120 nm-es, 4 szobás, szerkezetileg jó állapotú
családi ház garázzsal, nagy telken sürgősen eladó. 18.5
M Ft. 30- 667-4812

* Gödöllőn kertvárosban 130 nm-es újépítésű ikerház
nagyon szép kivitelben, nappali és 4 szobával, garázzsal
kulcsrakészen 27.5 M Ft. 30- 667-4812

* Gödöllőn, kiváló közlekedéssel 1400 nm- es telken 3
szintes, rafinált szinteltolásos megoldású nappali + 3
szobás családi ház eladó. 25.9 M Ft. 30- 667- 4812

* Gödöllő blahai részén 3 lakásos sorházban 60 nm- es,
erősen felújításra szoruló lakás, saját 400 nm-es kerttel, koc-
sibeállóval, nagyon szép helyen eladó. 11 M Ft. 30- 667-4812

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési
telek családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702

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

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

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új
építésű lakások eladók. Tel: (30) 946-7702

* 550 nm-es közművesített építési telek, építési
engedéllyel Isaszeg központjában sürgősen eladó. Iár: 7
M Ft. Tel: (30) 550-0211

* Eladó Tóalmáson alpesi tetős faház, nyaraló a strand-
hoz közel. Alsó szinten nagy nappali, fürdőszoba, kony-
ha, 2 terasz. Emeleten: 2szoba, gardrób. Iár: 4 mill. Ft.
Tel: (20) 342-9412

* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben, Tölgyfa
utca folytatásában 2200 m2 zártkerti telek eladó,
megosztva is. Pince, villany, víz van. Iár: 5,8 M Ft. Érd:
(28) 410-354, (30) 630-1410

* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ
az Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777

* ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllőn csendes zöldövezetben
három szoba összkomfortos120nm-es családi ház
100nm-es nagy melléképülettel, mely műhelynek ill. rak-
tárnak is alkalmas. Tel: (20) 432-1572

* Kőrösfői utcában Erzsébet parkhoz közel eladó 2 utcára
nyíló, rendezett kertes családi ház (több szoba + garázs +
pince). Iár: megegyezés szerint. Tel: (28) 430-348

* Gödöllő központjában, Ambrus Z. közben 2 és fél-
szobás, 1. emeleti, erkélyes, nagyon jó állapotú lakás
tulajdonostól eladó. Iár: 13,9 M Ft. Tel: (30) 500-2432,
(30) 509-7326

* Eladó a Szilágyi E. utcában 300 nöles rendezett telken
3 szoba nappalis családi ház. 80 nm-es garázs, kamra,
pince, ásott kút. Tel: (30) 402-7276, (28) 410-010

* Nagycsaládosok, Befektetők Figyelem! ASZÓDON, Szt.
Imre utcában 128 m2-es társasházi lakás zöld
övezetben 500 m2-es saját tulajdonú udvarral ÁRON
ALUL SÜRGŐSEN ELADÓ. Iár: 12,5m. VALAMINT A
LAKÓTELEPEN 3 em. 60 m2-es erkélyes lakás +garázs a
garázssoron. Iár: 9,8m Ft. Hívjon, megegyezünk! Tel:
(20) 3532-516

* Gödöllő belvárosában (Petőfi tér) eladó 2.5 szobás,
amerikai konyhás, 70 nm-es lakás. Cirkó fűtés, egyedi
belső kialakítás. Iár: 20,5 millió Ft. Tel: (30) 332-5597

* Gödöllőn a Tűztorony házban csendes, belső udvarra
néző 3 szobás, erkélyes, 66 nm-es lakás mélygarázsban
kocsibeállóval együtt eladó. Érd: (70) 42-00-000

* Magánszemélytől Gödöllőn, a Kazinczy körúton 1.
emeleti 2 szobás, erkélyes felújított lakás pincével és a
lakás alatt garázzsal eladó. Iár: 15,5m Ft. Garázs nélkül
iár: 12,5m Ft. Gödöllői házcsere is érdekel. Tel: (30)
475-6060

* Gyógyfürdő műútja mellett tóalmási kétszintes mod-
ern beltelki nyaralónkat eladjuk! Családi ház, iker-
házrész csere is érdekel. Iár: 10m Ft. Tel: (20) 621-5111

* Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es, loggiás 1.
emeleti, tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha
felújított. Ingatlanosok kíméljenek. Tel: (30) 564-3615,
(28) 415-324

* VALKÓN eladó 3szobás +nappalis összkomfortos
téglaépítésű családi ház szuterénnal, melléképületekkel
kb. 1000nm-es telken. Fűtés: gázcirkó, vegyestüzelésű
kazán. (20) 325-8411

* Sürgősen eladó Gödöllőn kétlakásos családi ház.
Kiváló lehetőség összeköltözésre, irodának, üzletnek.
Lakások mérete: 75 és 150 nm külön bejárattal és
közművekkel. Hívjon, megegyezünk! Iár: 24,8MFT. (30)
392-3635

* Gödöllő központjában, Szt. János utcában 2 szobás, 1.
emeleti, erkélyes, szép világos lakás tulajdonostól eladó.
Tel: (70) 663-7610

* Gödöllő Palotakerten 10 emeletes házban 4. em. 64
nm-es, felújított, fűtésszabályzós lakás eladó. Tel: (30)
496-8767

* Kazinczy körúton 3 emeletes téglaház 2. emeletén 51
nm-es 2 szobás, jó elosztású parkettás lakás eladó. Ár:
10,1m Ft. Tel: (70) 5095-644

* ÁRON ALUL ELADÓ Turán 2,5 szobás, összkomfortos
családi ház 1000 nm-es művelhető kerttel, fúrt kúttal,
gyümölcsfákkal. Felújítandó, de lakható állapotban van.
Iár: 7,15M (30)497-7019

* Gödöllő központban földszinti, 1,5 szobás, parkra néző
felújított lakás egyedi fűtéssel, beépített konyhával
eladó. iár: 10,7 M Ft. Tel: (20) 3-238-106

* VALKÓ központjában 2 szobás, gázfűtéses komfort
nélküli családi ház nagy telekkel áron alul eladó. Tel:
(20) 456-2990

* Eladó János utcai 52 nm-es, erkélyes, 2szobás, önál-
ló tárolós, napfényes, parkra néző, jó állapotú,
téglaépítésű, konvektoros, vízórás lakás alacsony rezsiv-
el. Csendes, jó házban. Iár: 11,5m Ft. Tel: (20) 3311-373

* ISASZEGEN, Budapesttől 30 km-re, jó közlekedéssel
felújítandó 70 nm-es téglaépítésű 2 szoba összkomfor-
tos családi ház 560 nm közművesített telken eladó. Iár:
10mFt. (30) 488-9979

* Eladó a Szent János utcában 1. em. 60nm-es, két szoba
öszkomfortos, erkélyes lakás egyedi mérőórákkal felszerelve,
mely azonnal beköltözhető. Iár: 11,5 MFt. Tel: (30) 384-2872

* 2001-ben felújított 80 nm-es családi ház (2 szoba +
étkező) 980 nm-es telken Gödöllő – Máriabesnyőn eladó.
Iár: 19,5m Ft. Tel: (20) 669-2655

* Gödöllő központjában, Harasztban 420 nm telken tel-
jesen felújított, alápincézett ikerházfél (86 nm) garáz-
zsal, terasszal eladó. Iár: 30 mill. Ft. Érd: (20) 8244-661

* Eladó SÜRGŐSEN KÉT HÁZ egy telken belül Valkón
erdővel szemben, alacsony rezsivel. Tel: (20) 222-9714

* Gödöllőn a Rigó utcában különbejáratú két szobás,
étkezős, csatornázott, gázkonvektoros 90 nm-es családi
ház 850 nm-es telken 19 millió Ft-ért eladó. Érd.
esténként: (30) 496-8835

* Gödöllőn, vagy környékén KERESEK családi házat,
lakást vagy ingatlant. Farkas. Tel: (30) 719-9988

* Gödöllő központjában lakás eladó. Érd.: 06 (20) 458-2228

* Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas,
világos jó elosztású, 66 nm-es 2,5 szobás, felújított,
riasztóval felszerelt lakás. Internet 2szobában. Családi
okok miatt sürgősen, kedvező áron eladó. (20) 554-7022

* RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉG! Palotakerten igényesen
felújított 1+2 félszobás lakás 10,69m Ft-ért eladó. Tel:
(20) 569-6081

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-
külön is. Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve.
Tel: (30) 250-7981

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal,
200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475

* VALKÓN buszmegállótól 2percre régi parasztház
1szoba összkomfortos házrész gáz + cserépkályhafűtés-
sel 5 mill. forintért eladó. Uitt 1szoba-konyha, komfort
nélküli a ház másik fele melléképülettel 3 mill. forintért
eladó. (20) 915-0341, (28) 417-125

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

LAKÁSOK:
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 2. emeleti, régi építésű, napfényes
lakás hatalmas, osztatlan közös kerttel
eladó. Iá.: 23 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+ 2
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű
3. emeleti, erkélyes lakás eladó. Iár: 17,7 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél
szobás, 8. emeleti, felújított lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés. Iá: 9,7 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás, 10.
emeleti, erkélyes lakás eladó. Egyedileg
szabályozható fűtés. Iá: 11 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél szobás,
téglaépítésű, jó elrendezésű, panorámás
3. emeleti konvektoros, társasházi lakás
parkosított telken eladó.  Iá: 15,9 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül felújí-
tott ikerházi lakás, 1527 nm-es telken,
pincével, melléképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújított,
egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.

*A Szent János utcában 1 szobás, 36
nm-es, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 9,7 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,5 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban épült,
2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2 szobás
társasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval
eladó. Azonnali költözés. Iá: 22,5 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában földszinti, 66 nm-
es, 2+1 fél szobás jó állapotú lakás eladó
vagy másfél szobás lakásra cserélhető
Gödöllőn, értékegyeztetéssel. Iá: 14,8 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti, téglaépítésű,
egyedi fűtésű lakás, telekrésszel sürgősen
eladó. Irányár: 19,9 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült, 120
nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4 szobás,
amerikai konyhás ikerházi lakás nagy
terasszal, garázzsal eladó. Iár: 28 mFt.
*Szadán, szerkezetkész 88 nm-es
alapterületű, földszintes, 3 szobás iker-
házi lakás (fedett kocsi beálló, terasz)
eladó. Irányár: 21,5 mFt.
*Szadán, kellemes utcában 29 nm-es tár-
sasházi lakás pici előkerttel eladó. Iá: 6,5 mFt.
*Szilasligeten a Rózsakert Lakóparkban
216-270-nm lakóterületű, új építésű,
igényes sorházi lakások, garázzsal 170
ezer FT/nm áron eladók.
*Veresegyházon új építésű, nappali+3
szobás sorházi lakás eladó. Iá: 22,9 mFt. 
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nm-es,

földszinti, konvektoros fűtésű, tégla-
építésű lakás eladó.  Iá: 9,5 mFt.

ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Csanak panorámás
utcájában épülő, nappali+ 4 szobás,
igényes ikerházi lakások őszi beköltözés-
sel, kulcsrakész állapotban eladók.
Irányár:37,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-es
telken, 94 nm-es, most épülő, nappali + 3
szobás, amerikai konyhás ikerházi laká-
sok, garázzsal szerkezetkészen eladók.
Irányár: 20 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban nappali+ 3
szobás, garázsos ikerházi lakások emelt-
szintű szerkezetkészen 25 millió forintért,
kulcsrakészen 27 millió forintért eladók. 
*VERESEGYHÁZ Erdőkertessel határos
részén, 113 nm-es, most épülő, nappali +
3 szobás, amerikai konyhás ikerházi laká-
sok garázzsal eladók. Irányár: 27 mFt.



* Tulajdonostól Gödöllőn, a palotakerti lakótelepen 7.
em. 44 nm-es 1,5 szobás felújított, beépített bútorokkal
lakás eladó. Azonnal költözhető. Iár: 9,5m Ft. Tel: (20)
770-3913

* Gödöllő központjában (Kossuth L. u. 24-26. sz.) 100
nm-es és 70 nm-es lakás eladó. Tel: (30) 9-001-034,
(30) 9-548-289

ALBÉRLET KIADÓ

* János utcai lakáshoz albérlőtársat keresek (lányok
előnyben) Érd: 20-9805-765

* Gödöllőn I. emeleti, gázkonvektor fűtésű, 2 szobás
erkélyes, bútorozatlan lakás KIADÓ. 50 eFt+rezsi/hó.
Tel: 28/411-086

* Bútorozott 2 szobás lakásba ALBÉRLŐ TÁRSAT kere-
sek. Fürdőszoba, konyha használattal, kábel TV, telefon,
Internet szolgáltatással. Csak nem dohányzó személy
jelentkezését várom! Egy havi kaució szükséges. Azonnal
költözhető. Tel.: 70/318-2127

* Központban családi háznak az alsó szintje -nappali és
20nm-es háló-  kiadó: 70.000,-Ft-ért rezsivel hosszú
távra! 30/629-0266

* Gödöllő Palotakert 6/a-ban földszinti 56 nm-es 2 szobás,
szabályozható fűtésű lakás ELADÓ vagy KIADÓ két fő
egyetemista részére. Tel: (70) 419-4563, (70) 365-1959

* Gödöllő Palotakerten 45 nm-es 1. emeleti egyszobás lakás
KIADÓ vagy ELADÓ. Tel: (70) 382-9177, (70) 618-3530

* Kazinczy krt. 11. 2.em. 2 szobás loggiás, berendezett
lakás szept. 1-től kiadó (konvektoros). 55.000 Ft + rezsi
+ 1 havi kaució. Tel: (28) 414-136, (30) 9446-816

* SÜRGŐSEN ELADÓ vagy hosszútávra KIADÓ teljesen
felújított, egyedi fűtéses, 64 nm-es palotakerti lakás..
Tel: (20) 222-9714

* Gödöllőn, Szt. János u. 42-ben 1. em. erkélyes 59 nm-
es konvektoros, bútorozatlan lakás garázzsal együtt
KIADÓ vagy ELADÓ. Október 1.-től! Tel: (30) 9519-619

* Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos, kon-
vektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás frissen festve,
bútorozott konyhával kiadó. 50e +rezsi +2 havi kaució.
Tel: (20) 578-6848

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi
fűtésű, 69 nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20)
479-4650

* Incsői lakóparkban kellemes, családias környezetben
59 m2-es 2 és félszobás bútorozott földszinti lakás
egyéni fűtéssel, terasszal és garázzsal 65 000 Ft+
rezsiért kiadó. Érd: (30) 488-8780 

* Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes
családi házban, külön bejáratú 51 m2-es összkomfortos
lakás kiadó. (Kábeltévé, Internet.) Ár: 60e Ft/hó +rezsi,
egy havi kaucióval. Tel: (20) 914-2007

* Kiadó Gödöllő, Kazinczy körúton 2 szobás, egyedi
gázfűtéses, félig bútorozott, alacsony rezsijű lakás
hosszútávra. 50e Ft + rezsi + 1 havi kaució szükséges.
Tel: (30) 212-6390

* János utcában 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan
lakás hosszútávra kiadó! Alacsony rezsi! 50.000 Ft/hó +
rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

* CSALÁDI HÁZ KIADÓ a BONCSOK DŰLŐN. Tel: (20) 9-
361-233, (28) 415-581

* Gödöllő központjában a Remsey körúton 3 szobás,
irodának is alkalmas, földszinti lakás kiadó. 65e Ft/hó +
rezsi + 1 havi kaució. Tel: (20) 362-3009

* Gödöllőn, Erdőszél utcában téliesített, kertes, 28 nm-
es összkomfortos faház berendezve kiadó. 35.000 Ft +
rezsi + 1 havi kaució. Tel: (20) 492-1580

* Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, konvektoros bútoro-
zott lakás hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel. (20)
289-4854, (20) 362-5540

* Gödöllőn a blahai részen családi házban különbejáratú
bútorozott 2 szoba összkomfortos házrész kocsi beállási
lehetőséggel igényesnek hosszútávra kiadó. Tel: (20)
329-2954

* Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Tel: (70)
427-1022

* Egyetemisták! Új építésű családi ház külön bejáratú
emeleti szintje (kb. 80nm + 50nm terasz) 3-5 fő részére
kiadó: 80.000 Ft/hó + rezsi. Tel: (30) 234-4122

* Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nm-es 4
szobás összkomfortos, zárt kocsibeállóval rendelkező
családi házas ingatlan hosszútávra kiadó. Tel: (20)
9443-356

* Erzsébet parki lakótelepen 2,5 szobás, konvektoros,
bútorozott lakás, hőszigetelt házban hosszútávra kiadó.
Tel: (20) 212-1350

* Gödöllőn, az Egyetem téren 1. emeleti 60 nm-es
téglalakás kiadó. Tel: (30) 500-6496

* MOGYORÓDON, a HÉV állomáson 60 nm-es különálló
házrész kocsi beállóval kiadó. Kábeltévés. 45e Ft/hó +
rezsi. Kéthavi kauciót kérek. Tel: (20) 430-0348

* Gödöllőn, Szt. János utcai albérletbe igényes lakótár-
sat keresünk hosszú távra. Tel: (20) 399-8112

* December elsejétől kiadó a János utcában 1,5 szobás,
részben bútorozott, egyedi gáz-, villany-, vízórás lakás.
50e Ft/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel: (30) 688-9645
(15h után)

* Külön bejáratú berendezett, tetőtéri lakás kiadó okt.
1.-től igényeseknek hosszútávra, garázzsal. 60e Ft +
rezsi + 2 havi kaució. Tel: (30) 948-6151 hétvégén

* Gödöllő központjában a HÉV-től 5 percre lévő 4.
emeleti 1,5 szobás 55 nm-es távfűtéses panellakás
kiadó. 42ezer /hó + 2 havi kaució. Tel: (70) 533-5859

* Gödöllőn, egyetemhez, vasúthoz, belvároshoz közel,
70 nm-es két szoba összkomfortos (konvektoros),
bútorozott lakás kiadó. Gépkocsi beállási lehetőség az
udvarban. 50e Ft/hó + rezsi. 1 havi kaució szükséges.
(30) 487-5519

* Erzsébet körúton 1 szobás felújított lakás
hosszútávra kiadó. 45e Ft + rezsi + kaució. Tel: (30)
944-6522

* Gödöllő központjában összkomfortos, 1,5+1 szobás
családi ház hosszútávra kiadó. Irodának is alkalmas. Tel:
(30) 241-8229

* Hosszútávra kiadó Gödöllőn, Klapka Gy. úton családi
ház emeleti része: 2szoba, konyha, fürdő, nappali.
Teljesen bútorozott, külön mérőórákkal, külön bejárattal,
cirkó fűtéssel. 70e + rezsi. Tel: (20) 342-9412

* Gödöllőn, Palotakerten felújított 44 nm-es, 1,5
szobás, bútorozatlan, korszerűsített fűtésű lakás kiadó.
Bérleti díj 45e Ft/hó + rezsi +kaució. Tel: (20) 3-961-
150

* Kiadó 2 szobás konvektoros lakás Gödöllőn. 45e Ft/hó
+ 2 havi kaució. Tel: (30) 373-5830

* Gödöllő Blaha részén két szobás, étkezős, gázkonvek-
toros, csatornázott családi ház hosszútávra kiadó
október közepétől. Ár: 55e Ft + rezsi. Tel: (28) 416-060

* Gödöllő központjában elegáns 1. em. padlástéri külön
bejáratú, egyedi fűtésű, új építésű 90 nm-es légkondi-
cionált, részben bútorozott lakás 90.000 Ft +rezsért
kiadó. Irodának is. (30) 231-6448, (30) 9617-621

* Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre
lévő 3 szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtár-
sat keresünk. Érd: 14h után (20) 224-6598

* Gödöllő központjában felújított 2 szobás, 3. em.
távfűtéses, bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 45
e Ft/hó, rezsi, 1 havi kaució. Érd: 30/9079-322

* Kiadó Palotakerten egy 44 nm-es rendben tartott,
szabályozható fűtésű lakás. 45.000 Ft + rezsi. (1 havi
kaució szükséges.) Tel: (70) 284-5656

* Gödöllő közp. Kazinczy lakótelepen 40 nm-es 1 szoba
összkomfortos felújított, egyedi fűtésű, bútorozott,
gépesített lakás a 3. em. kiadó. 40e Ft + rezsi/hó + 2
havi kaució. (20) 3872-371

* Gödöllőn a szökőkútnál másfél szobás, bútorozott,
háztartási gépekkel felszerelt lakás kiadó ingyenes
kábeltévével. 50 ezer Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd:
20/225-3066

* SZADÁN családi házrész külön bejárattal kiadó!
3szoba, nappali, konyha, 2fürdőszoba. Garázs és pince
használattal. 90.000 + rezsi. Kéthavi kaució szükséges.
Tel: (30) 9484-013

* Gödöllő Kastélykert sétányban 2 szobás, IX. emeleti,
64 nm-es, szép, felújított lakás kiadó, 40.000 Ft/hó. Tel:
(30) 9689-690

* Gödöllőn, Dózsa Gy. úti Zöld Társasházban 1. em. 3
szoba + étkezős, egyedi cirkófűtésű, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó. Cégnek is, egyetemistáknak is. Tel:
(30) 9344-525

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllőn a belvárosban 31 nm-es üzlethelyiség KIADÓ
(100 eFt+ÁFA). Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Kiadó Gödöllőn (Petőfi tér) 70 nm-es 2,5 szobás iro-
daként is használható lakás. Tel: (30) 332-5597

* Kiadó irodák Gödöllő központjában. Ár 8 Eur /nm. Tel:
(20) 325-8471

* Gödöllő központjában, Petőfi téren üzlethelyiség kiadó.
(Udvari, 30 nm.) Tel: (30) 346-5408

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 20 éve működő Barkácsbolt
árukészlettel együtt eladó vagy bérbeadó (üzlethelyiséget
beszámítok). (30) 9243-836

* ÉLELMISZERBOLT BÉRBEADÓ VÁCSZENTLÁSZLÓN.
Tel: (30) 387-5633

* Gödöllőn 43 nm-es utcafronti üzlethelyiség frekventált
helyen kiadó. Tel: (20) 913-9769

* Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Iár:
1,45 millió Ft. Tel: (20) 466-0341
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Családbarát program
Gödöllőn és

Veresegyházon

Befejező szakaszához közeledik a GAK
Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit
Közhasznú Kft. komplex képzési és
foglalkoztatási projektje, a Családbarát Élet-
pályáért Program. A Szent István Egyetem
többségi tulajdonában lévő nonprofit
szervezet 3 évvel ezelőtt indította el
Társadalmi Diverzitás Programját, amellyel
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esé-
lyegyenlőségét kívánja elősegíteni, többek
között ingyenes képzések, tréningek, tanác-
sadások segítségével. A program keretében
eddig négy, többmilliós költségvetésű
képzési projekt zajlott le. 
A jelenleg futó másfél éves projekt az
Európai Unió támogatása és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozása révén mint-
egy 60 millió forintból valósul meg Gödöllőn
és Veresegyházon. 
A projektben eredetileg 30 fő képzését vál-

lalták, azonban a sokszoros túljelentkezésre
való tekintettel végül 48 személy számára
lehetőséget teremtettek a programban való
részvételre. A képzések egy évvel ezelőtt
kezdődtek, mostanra mindegyik véget ért, és
a vizsgák is lezajlottak. 
Az induló 48-ból végül 44 személy tett sik-
eres OKJ-s vizsgát, így 16 fő dajka, 17 fő
multimédia-fejlesztő, 10 fő logisztikai ügyin-
téző és 1 fő anyagbeszerző képesítéshez
jutott. A program résztvevői túlnyomórészt
kisgyermekes nők, valamint helyet kaptak 45
év felettiek, megváltozott munkaképes-
ségűek, roma származású személyek és
pályakezdők.
A programban a szakmai képzésen túl a
résztvevők számítástechnikai ismereteket,
angol nyelvet, vállalkozói ismereteket is tan-
ultak, valamint többek között tanulás-módsz-
ertani, kulcskompetencia és személyiségfe-
jlesztő tréningen vettek részt, amely a sikeres
munkavállaláshoz és életvezetéshez szük-
séges további tudást és képességeket adott.
A pályázaton elnyert összeg lehetőséget
nyújtott egy játszóház kialakítására is, amely
a képzések ideje alatt a kisgyermekes
résztvevőknek nyújtott hathatós segítséget. A
Művészetek Házában működő és a helyi
lakosság számára is nyitott Pelikán Kuckó
Játszóházban a programban végzett dajkák
dolgoznak. 
A projekt jelenlegi szakaszában az elhe-
lyezkedésben segítik a résztvevőket, külön-
böző tanácsadásokkal, álláshelyek feltárásá-
val és állásbörze szervezésével. A Szent
István Egyetemen október 27-én kedden
megrendezésre kerülő állásbörzén kiállító
cégek a projektrésztvevőkön túl a helyi
lakosság és a végzős egyetemisták számára
kínálnak álláslehetőségeket.
További információ:
Pelikán Kuckó Játszóház: Palásti Tünde
30/870-6305
Térségi és Egyetemi Állásbörze: Csillag
Gabriella 30/349-0064, www.karrier.gak.hu;
www.szieallasborze.hu 
Családbarát Életpályáért Program: Csapó
Beatrix 30/349-0229, www.diverzitas.gak.hu 
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* NYELVTANÁROKAT keresünk kapacitásunk bővítéséhez
angol, német, olasz, francia és spanyol nyelvekre. Studio
ONLiNE Nyelviskola. 20/216 62 40. www.studioonline.hu

* OPEL GAÁL MÁRKAKERESKEDÉS könyvelői
asszisztens hölgyet keres, könyvelői végzettséggel, Fela-
datai :könyvelők munkájának előkészitése, a bérszámfe-
jtéssel kapcsolatos nyilvántartások, magánnyugdij
pénztár, értékesitéssel kapcsolatos számlázás, egyéb
pénzügyi adminisztrációk. Főállásban. Önéletrajz : opel-
gaal@vnet.hu 2100  Gödöllő, Dózsa Gy 67.

* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ gödöllői
szervizábe  kollégákat keres az alábbi munkakörök
betöltésére : autófényező, autószerelő, karosszéria
lakatos. Gödöllő és közvetlen vonzáskörzetéből. Jelen-
tkezni lehet önéletrajzzal : opelgaal@vnet.hu 2100 Gödöl-
lő, Rét u. 18.

* 2 fő Rendészt felveszünk változó időbeosztásban.
Követelmények: 8. általános iskolai végzettség, személy
– és vagyonőr képesítés, B, kategóriás jogosítvány, 2 éves
gépjárművezetői gyakorlat, PÁV II. alkalmassági
kategória, általános ápoló vagy általános asszisztens
képzettség, ill. a PÁV II kategória és az ápoló képzettség
hiányában a képzés vállalása. Bérezés megegyezés
szerint. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy.
út 63/A Tel: (30)659-7869.

* Gödöllői Szépségszalonba felveszek gyakorlott
manikűr-pedikűröst, masszőrt, testre tetoválót,
pirszingest. Fodrászoknak székbérlési lehetőség,
vendégkörrel rendelkezzen. Szépségiparban dolgozóknak
helyiségek kiadók. Tel: (30) 247-6718

* Épületvillamossági szaküzletbe (Gödöllő) keresünk 1 fő
alkalmazottat eladói munkakörbe. Bérezés megegyezés
szerint. Lehet pályakezdő is. Tel: (30) 9672-654

* Gödöllői Sörözőbe pultos hölgyet keresek (30 éves
korig). Tel: (20) 373-6100

* PÓTNAGYI KERESTETIK! Olyan fiatalos, autóval és sok
szabadidővel rendelkező hölgyet keresünk „nagymamai
teendőkre”, aki megbízható, türelmes, szereti a
gyerekeket, és szívesen lenne 2 kisfiú pót nagyija.
Jelentkezés: (30) 544-8838

* Vállalom: gyermek vagy idős felügyeletét, pedikűrt –
manikűrt. Hívásra házhoz megyek. Tel: (20) 3168-524

* 40-es megbízható nő háztartási munkát vállal Gödöllő
és környékéről. Tel: (30) 277-8298

* Fejlesztőpedagógus állást keres, egyéni foglalkozást
vállal. Tel: (20) 360-9014

* Üzemanyagtöltő állomásra – Gödöllő és környékéről –
nem dohányzó munkatársak jelentkezését várjuk a 06
(28) 513-115 telefonszámon. 

* Gyermekfelügyeletet és takarítást vállalok. Tel: (30)
540-1225

* 33 éves hölgy alkalmi munkákat vállal, vagy 4-6 órás
bejelentett állást keres. Érettségi és kocsi van. Sürgős.
Tel: (20) 586-6848

* Számlaképes kivitelezőt keresek vakoláshoz, hideg-
burkoláshoz és külső szigeteléshez. Tel: (20) 345-0200

* Gödöllői Pizzériába gyakorlattal rendelkező női felszol-
gálót keresünk! Tel: (70) 418-5770

* Szakképzett ápolónő idősgondozást, takarítást, ház-
tartásba besegítést stb. vállal, heti rendszerességgel, ill.
alkalmanként is. Hívjon bizalommal! Tel: (20) 2966-882

* A Gyöngyház Szépségszalon Gödöllőn FODRÁSZT,
KOZMETIKUST keres kedvező feltételekkel, vállalkozóival
vagy anélkül. Tel: (20) 996-8997

SZOLGÁLTATÁS

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.

* Lakások, házak teljes körű felújítását vállalom. Érd.:
0670-591-2776

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200.
www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 

A Szent István Egyetem rektora
(Gödöllő, Páter K. u. 1.) álláspályázatot hirdet

NEPTUN szolgáltatási referens 2 fő
(ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére

A pályázati kiírás részletei 2009. október15-ig a
www.kszk.gov.hu és a www.szie.hu/allaspalyazatok
internetes oldalakon, valamint az Egyetem
Hirdetőtábláján megtalálhatók.

A Szent István Egyetem rektora
(Gödöllő, Páter K. u. 1.) álláspályázatot hirdet

ügyvivő szakértő (2 fő)
munkakör betöltésére

A pályázati kiírás részletei 2009. október 5-ig a
www.kszk.gov.hu és a www.szie.hu/allaspalyazatok
internetes oldalakon, valamint az Egyetem
Hirdetőtábláján megtalálhatók.



* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 06 20 423-
4828,  www.interiortrans.hu 

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
(30) 302-4622. www.csoszereles.hu 

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Tel: (30) 9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli
kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanysz-
erelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70)
241-8999.

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

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

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi
fuvarozás, csomagolás, zongora-, gépszállítás, bútorsz-
erelés, lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit bármikor
bárhová! Tel: (30) 9243-216, (28) 418-203.
a10trans@hotmail.com.

* Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft. Klímával. Tel: (20)
9370-199

* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: (70) 414-1629

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rend-
szeresen és alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777

* PARLAGFŰ IRTÁS. Tel: (30) 528-7777

* VANNAK ALLERGIÁS TÜNETEI? Egy új angol
analízist ajánlunk 95% pontossággal, amely 240
ismert okozót elemez. 2 héten belül eredmény. Ár:
9.000 Ft. Tel: (20) 576-5009

* TETŐJAVÍTÁST, bádogozást, viharkár elhárítást vállalok
rövid határidőn belül. Tel: (70) 949-7007

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094

* Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk
kis és középvállalkozásoknak. Tel: (28) 407-122.

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu

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

* Fodrász házhoz megy! Kedvező ár, gyors, megbízható.
Női hajvágás: 1300 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek
hajvágás: 500 Ft. Bejelentkezés: (70) 280-2276

* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csator-
na bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: (20) 9527-289,
(28) 476-229

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201

* KERTÉPÍTÉST ÉS KERTFENNTARTÁST VÁLLALOK. Tel:
(20) 396-6418

* FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince kiszedés,
alapásás, mindenféle földmunka, termőföld eladás,
töltőföld, konténeres sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846

* Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését,
felújítását, hőszigetelését, térkövezést, stb. Tel: (20)
9258-912

* FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5 literes kiszerelésben
6500 Ft/db. (70) 338-3639

* Ács és bádogos munkát, csatornajavítást vállalok. Tel:
(20) 251-9732

* Önnek jó szakemberre van szüksége? Az alábbiakban
állunk készséggel rendelkezésére: WEBLAP
SZERKESZTÉS, 3D tervezés, programok telepítése,
számítógépek karbantartása, javítása, számítógépes
hálózatok telepítése. Elektronikus és mechanikus
VAGYONVÉDELEM: riasztó, beléptető, tűzjelző, kaputele-
fon és videó megfigyelő rendszerek tervezése, telepítése,
karbantartása, biztonsági rácsok készítése, akár kovác-
soltvas kivitelben, villanyszerelés. Amennyiben felkeltet-
tem érdeklődését, hívjon bizalommal: (30) 677-5546,
(20) 428-2386

* MŰKÖRMÖZÉSHEZ MODELLEKET KERESEK. Tel: (20)
334-9670

* Vállalom lakások felújítását, építését, minden nemű
kőműves és burkoló munkákat, dryvitolást, szobafestést,
gipszkarton szerelést. Tel: (30) 369-2381

* PEDIKŰRÖS HÁZHOZ MEGY Gödöllőn. Tyúkszem,
benőtt köröm, bőrkeményedés szakszerű ellátását vál-
lalom, több éves gyakorlattal. Tel: (20) 410-1012

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon
bizalommal! Tel: (20) 2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: (30) 9229-553.

* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok
rövid határidőn belül. Tel: (70) 944-2377

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfo-
gadható áron! Tel: (20) 9133-165

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, min-
den, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és
dekorációs munkák. Tel: (30) 386-4456

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta ler-
akást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló ler-
akást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-
1177.

* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit,
vendégeket vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje süt-
ni? Süteménye elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-
8763.

OKTATÁS

* Angol oktatás minden korosztálynak! Korrepetálás,
nyelvvizsga felkészítés, szintentartás. Egyéni és csopor-
tos foglalkozás keretében. Tel.: 0670/411-5841

* Az AKINDA HASTÁNC STÚDIÓ órái Gödöllőn: Láng Fit-
ness (Dózsa Gy. út 35., emelet - a temető mellett) PÉN-
TEKenként 18.15-19h - kezdőknek, 19.15-20h - haladók-
nak. Első óra: szept. 11. www.akindahastanc.hu 06 70
7789478 
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A lila ruhás
…zöldség? gyümölcs a padlizsán? Hiszen a
szerelem almájának is nevezik, vágykeltő hatást
tulajdonítva neki. Ám volt, hogy úgy tartották,
mérgező, s bolond lesz, aki megeszi. Engem a
színe elbűvöl, öltöznék szívesen a lila, eme
különleges árnyalatú ruhájába. Ha már ilyen szép
a köntöse, kár lenne levetkőztetni, héjával együtt
sütjük, kb. 20 perc után ehetővé válik az is.

A burgonyafélék családjába tartozik, a paradic-
som, paprika (dohány és petúnia!) közvetlen
rokona. Ázsiából arab közvetítéssel került
Európába, ahol az olasz, spanyol, francia konyha
alapélelmiszere lett. A világ termelésének 82%-át
Kína és India adja. Nagy a hőigénye, ám ha kap
elég vizet, meleg nyáron megállás nélkül terem.
Lehetőleg kisebb, zsenge padlizsánokat
használjunk. Olyat, amelyiknek a héja feszes és ha
ujjunkkal kissé megnyomjuk rugalmas, kemény.
Közvetlen felvágás után meg kell sózni, s hagyni
„izzadni”, így veszti azt a kesernyés ízt, amit kevés
nikotintartalma okoz. (Kb. kilenc kilogramm padl-
izsán tartalmaz egy cigarettányi nikotint, azaz nem
kell félni a passzív dohányzás vádjától.)
Rozsdamentes (vagy fa) késsel kell dolgozni, mert
a vas széntartalmával kapcsolatba lépve megfeket-
edhet a vágott felszíne.
Különleges szivacsszerű állaga elkészítés után.
Talán emiatt lehet párosítani annyi mindennel -
mert megadóan magába fogad bármilyen fűszert,
ízt, legyen az joghurt vagy olivaolaj. Pépesíthetjük
– mint az Erdélyben oly népszerű vinetta, karikára
süthetjük, lehet tölteni zöldséggel, hússal, tetejére
olvasztva sajtot. Görögország nemzeti étele, a
muszaka fő alkotórésze. (Darált hús, krumpli,
padlizsán, hagyma, paradicsom, sajt össze-
sütve…) A francia lecsóban (ratatouille) a cukkini
mellett a másik fő alkotóelem. Grillezés közben.
befogadja a füstöt, miközben meglágyul belseje.
Legismertebb feldolgozása nálunk, az említett
Erdélyből származó pástétom. Ehhez meg kell
sütni (legjobb sütőlapon; ha sütőben, akkor héját
megszurkálva, kb. 50 percig), ettől kellemes, a
magyar ízléshez közelálló füstös aromája lesz a
húsának. Utána sült héját eldobni, s pépesítés
után elkeverni reszelt hagymával, sóval, olajjal
(még jobb, ha majonézzel). Rozskenyérből
készítsünk hozzá pirítóst, s igyunk hozzá sört.
Éttermünkben a következő tíz nap során min-
denkinek adunk kóstolót belőle! 

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)



* BABA-MAMA HASTÁNC órák a baba 8 hetes korától
(felső korhatár nincs) Gödöllőn: Láng Fitness (Dózsa Gy. út
35., emelet - a temető mellett) CSÜTÖRTÖKönként 11-
12h. Első óra: szept. 17. AKINDA HASTÁNC STÚDIÓ
www.akindahastanc.hu  06 70 7789478

* SPANYOL, ANGOL ANYANYELVI OKTATÁS. Spanyol
anyanyelvű tanárként vállalok nyelvoktatást könnyen
megközelíthető helyen, saját lakásban, kezdőtől az
anyanyelvi szintig! (30) 495-5585

* TOP-TAN: Középiskolásoknak: Középfokú nyelvvizsgára
felkészítő: hétfő (listening – szóbeli))- szerda (nyelvtan-
írásbeli) 16.30-18.45. Max. 6 fős csoport. További cso-
portokról is: 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 kezdő nyelvtanfolyam délelőtt, vagy a
kora délutáni órákban, egyeztetett időpontban és
óraszámmal  további információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.
15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744,
mobil: 30-372-20-26

* TOP-TAN: Korrepetálás, pótérettségire, magántanulók
vizsgára való felkészítése matematika, fizika, kémia 30-
908-4130.” és angol (30-372-20-26) és német tantár-
gyakból. MAGÁNTANULÓSZOBA 5-10. osztályosoknak.
További információk: 28-423-744,  

* ANGOL, NÉMET, SPANYOL, FRANCIA, OLASZ  NYELV-
TANFOLYAMOK, nemzetközi hírű szakemberekkel, már
4OO Ft/csoportos óradíjtól. Beszédcentrikus, általános,
vizsgafelkészítő és üzleti nyelvtanfolyamok, anyanyelvi és
magasan képzett, tapasztalt nyelvtanárok! I.L.I.
Nyelviskola: Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel: (28) 511-366,
(20) 543-1775, E-mail: info@ili.hu 

* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon október 6.-tól.
Részletfizetési lehetőség van. www.jilokris.hu Tel:
30/273-9479, 30/504-1222

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten,
minden korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Egész
nap. Érd: (30) 611-0036 Kollarics Katalin

* MATEMATIKA korrepetálást, érettségire való
felkészítést vállal gödöllői tapasztalt tanár.
Egyetemistáknak segítek! Tel. (20) 380-2268

* Diplomás angol nyelvtanár korrepetálást, nyelvvizsgára
felkészítést vállal minden szinten. Szükség szerint mobilis
vagyok. Tel: (20) 344-4357

* Fejlesztőpedagógus egyéni foglalkozást vállal. Tel: (20)
360-9014

* ANGOL JÁTSZÓHÁZ várja a Gödöllői Művészetek
Házában a 3-4 éves gyermekeket hétköznap délelőt-
tönként. A 60 perces foglalkozások ára 800-1000 Ft a
résztvevők számától függően. Érd: (20) 334-6101

* ANGOL nyelvoktatás egyéni és csoportos formában
különböző vizsgákra, érettségire felkészítés.
www.bacsoenglish.hu Takárné Bacsó Márta (28) 430-
229, (30) 497-3066

* Diplomás tanár vállalja általános iskolás gyermeke
MATEMATIKA KORREPETÁLÁSÁT, felzárkóztatását,
illetve felvételire való felkészítését. Tel: (30) 914-6182

* Önvédelem oktatás egyénileg és csapatban! Tel: (30)
543-7578. www.dzsindo.hu 

* Beszédközpontú angoloktatás egyénre szabottan, vagy
kiscsoportban, barátságos környezetben, diplomás nyelv-
tanárral. Oktatás 8-16-ig. Tel: (20) 333-2426

* Anyanyelvi szintű némettanár kiscsoportos
foglalkozást tart 3-6 éves gyerekeknek. További info:
(30) 223-6715

* Személyre szabott német oktatás kezdőtől felsőfokú
nyelvvizsgáig/ emelt szintű érettségiig. Tel: (30) 223-
6715

* MATEMATIKA korrepetálást vállalok Gödöllőn. Tel: (30)
250-2004

* Fiatal, diplomás tanárnő angol nyelvoktatást vállal
beszédcentrikusan minden szinten. Tel: (30) 653-7808

* NÉMET nyelvből korrepetálást, vizsgára való
felkészítést vállalok németországi tapasztalattal és
Berlinben szerzett felsőfokú nyelvvizsgával. Tel: (70)
367-0174, (70) 367-1396, (30) 412-2561

* Általános iskolásoknak fejlesztő pedagógus!
Korrepetálást, ill. felvételi előkészítést vállalok Gödöllőn.
Hívjon: (70) 289-5083

* HANGKÉPZÉST vállal az IDEAS zenekar énekesnője. Tel:
(20) 974-5205. www.ideasband.com 

* Lehetsz akár egy jeggyel is jobb MATEKBÓL,
FIZIKÁBÓL, INFÓBÓL! Sikerélményt adó korrepetálás,
felvételi felkészítés minden szinten, tapasztalt tanár
segítségével. Tel: (30) 233-5035

ADÁS~VÉTEL

* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papír-
régiségeket vásárolok. Tel: (28) 412-230

* Szőlő, gázpalack, fajansz savanyító edény, női
kerékpár, gyermekágy, 3db 168×153cm vaskerítés eladó.
Tel: (28) 418-371 (14-18-ig)

* Eladó Gödöllőn modern, sík képernyős TV. Samsung LE
40 S 8. 108cm széles, 61 cm magas. Képátmérő: 101 cm.
Tel: (28) 411-938

* Eladó jó állapotú, 4 elemes ifjúsági szekrénysor. Iár: 50
ezer Ft. Tel: (70) 327-8178

* FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5 literes kiszerelésben
6500 Ft/db. (70) 338-3639

* Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák
eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, -
240L: 8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel: (20) 32-99-695

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Eladó egy újszerű állapotban lévő MTZ 80-as típusú,
1994-ben újonnan vásárolt piros TRAKTOR 260 üzemórá-
val. A vámhivatali iratok megtekinthetők. A traktor
belorusz és Bicske térségében van tárolva. Iár: 1,6 M Ft.
(Új ára 5.2 M Ft + ÁFA) Tel: (70) 618-5921

* Opel Astra 1.6 16V 2004-es fehér megkímélt állapot-
ban eladó. Tel: (30) 9519-619

TÁRSKERESŐ

* Kedves Társkeresők! Több éve sikeresen működő, biza-
lomra épülő, személyre szabott közvetítésemmel várom a
társra, kapcsolatra vágyókat. Bejelentkezés: (20) 967-
4009, (30) 228-4096

* 45 éves, csinos, fiatalos külsejű, vidám természetű,
életrevaló nő keresi hasonló tulajdonságokkal rendelkező
intelligens párját. Tel. (20) 406-2952 (20h után)

EGYÉB

* Pihenjen a tanyánkon Tiszainokán! Egész évben várjuk.
Bővebb ismertetést kaphat a www.tiszatanya.hu honla-
punkon, ahol megtekintheti a Tiszazugról készített
kisfilmünket is. Makra Lászlóné és Vinczeffy Zsolt

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akácméz, akác-hárs 1200 Ft
+üveg, selyemfűméz 1060 Ft/kg + üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913

* Hazai termésű zöldség és gyümölcsárusítás termelői
áron. Minden, ami télálló. Gödöllő, Vásártéri Szilas major. 

* 25kg-os választási malacok évvégéig 120kg-ra híznak, tej
120Ft/l. Szeles Imre Gödöllő, Radnóti 17. (20) 456-0481
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Kanári-szigetek -
Tenerife

Kanári-szigetek: Afrika partjai mel-
lett az Atlanti-óceánból előbukkanó
hét spanyol szigetet nevezzük így,
melyek klímája télen és nyáron is
alkalmas nyaralásra. Honfitársaink
körében legkedveltebb Tenerife, a
szigetek közül ez a legnagyobb.
Északi partján óriási sziklákba
ütköznek az óceán viharos hullámai,
ezzel ellentétben délen homokos
tengerpart fogadja a turistákat.
Tenerife közepén található
Spanyolország legmagasabb hegye a
Pico de Teide, majd 4000 méteres
csúcsával.
A sziget turisták által legkedveltebb,
déli részén ( Playa de las Americas )
átlagosan 330 napot süt a nap évente.
Itt mindmáig vidám spanyol zene,
ínycsiklandó ételek, hangulatos
bárok, jó minőségű szállodák várják
az ide érkező magyar vendégeket.
Nyaralásuk során lehetőségük van
áthajózni La Gomera pici szigetére,
ahol egy gyönyörű nemzeti park
várja a természetimádókat, de útra
kelhetnek jeep-pel is, ha Tenerife
rejtett kincseit szeretnék egy kalan-
dos utazás során jobban megismerni,
a gyermekeket pedig a Loro Park
delfinjei és állatsereglete kápráz-
tatják el. (LI)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. SZEPTEMBER 30.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte:

Garancsi Péterné, Bethlen
Gábor u. 20.

Szabó Lajos, Tátra u. 5.

A Trafo Club belépőjét nyerte:

Gáspár Éva, Röges u. 39.
Botlik Györgyné, Arany

János u. 14.

A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Kovács Kristóf, Kőrösi Csoma
Sándor u. 1.

Tóth Lilla, Rigó u. 39.

HOZZÁVALÓK (2 főre): 30 dkg pulykamell, 1 cukkini, 2 tömlős sajt-
krém, 2 dl főzőtejszín, 2 db hagyma, 5-6 gerezd fokhagyma, olívaolaj, só,
bors, majoranna, citromlé.
ELKÉSZÍTÉS: A cukkinit felkockázzuk, lesózzuk és félretesszük. A puly-
kát felvágjuk kisebb darabokra és egy olajjal kikent tepsibe tesszük. Ráhal-
mozzuk a cikkekre szedett hagymát, és az olívaolajjal összekevert-össze-
nyomott fokhagymát elkenjük rajta. Fóliával lefedjük és előmelegített sütőben 200 fokon kb. 25-30
percig sütjük. Mártás: a két sajtkrémet felolvasztjuk és 1,5-2 deci főzőtejszínnel összeforraljuk,
majd a sóval, borssal és a majorannával fűszerezzük. Végül összeforgatjuk a cukkinivel, 1-2 perc
forralás után levesszük a tűzről, és citromlével ízesítjük. Kivesszük a tepsit a sütőből, levesszük a
fóliát és ráöntjük a húsra a szószt. Addig sütjük, amíg a szósz el nem kezd pirulni.

Recept: tejszínes-cukkinis pulyka


