
A„Kőszálon termett sajgó liliom” – A
magyar szecesszió bútortervezői cím-
mel megnyílt tárlat tisztelgés az alko-
tók előtt. 

Az 1890-es években indult mozgal-
makból bontakozott ki, és a magyar-
nak gondolt népi motívumkincsre
épült a magyaros szecesszió, amely-
nek elemei először az építkezésben,
majd a bútortervezésben jelentek
meg. A stílus népszerűségét mutatja,
hogy az ennek jegyében készült búto-
rok megtalálhatók voltak a főúri la-
kásokban is, sőt, a királyi palotában is. 

Molnár Ferenc Hamupipőke-törté-
netéből, a cselédlány és bútorrajzoló
beteljesült szerelméről írt „Az üvegci-
pőből” vették a szeptember 25-én
megnyílt tárlat címét a rendezők, akik
a múlt századforduló „bútorrajzolói-
nak”, a magyar szecesszió bútorterve-
zőinek munkáit mutatják be. Bútoraik
– melyek formáival – díszeivel évszá-

zados hagyományokkal
szakítottak – „sajgó lili-
omok”, melyek egy ke-
véssé érett társadalmi
rendbe, nem minden ér-
tetlenség nélkül szület-
tek, „kőszálon termet-
tek”. 

A népi formák, dí-
szítmények inspirálták a
művészeket, hogy újat
alkossanak. A stílus jeles
képviselői között ott ta-
láljuk a Gödöllői Művésztelep alko-
tóit, Körösfői-Kriesch Aladárt, Nagy
Sándort, Undi (Springholz) Mariskát,
valamint Toroczkai Wigand Edét és
Kós Károlyt, akiknek népművészet ál-
tal ihletett bútorai a „tiszta forrás ke-
reséséről“, az erdélyi népművészet
hatásáról tanúskodnak. A különleges
kiállításon most több munkájukat is
megcsodálhatjuk a bemutatott közel

száztíz alkotás között, amiket mintegy
harminc tervezőtől válogattak össze.
Hogy a századforduló bútorművésze-
téről minél teljesebb képet kaphassa-
nak a látogatók, a tárgyak mellett kö-
zel ötven eredeti tervet és ugyanannyi
archív fényképet is az érdeklődők elé
tárnak a múzeum adattárából.

A magyaros szecesszió mellett a
londoni, párizsi, bécsi, illetve német

és finn hatások is feltűntek Magyar-
országon. Ezekből is ízelítőt kaphat-
nak azok, ellátogatnak az Iparművé-
szeti Múzeumba, mivel a nemzetközi
tendenciák legnagyobb hazai meste-
rei, Horti Pál, Spiegel Frigyes, Vidor
Emil és a festő Rippl-Rónai József
munkáiban is gyönyörködhetnek.

(folytatás a 6.oldalon)
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Gödöllői művészek munkái az Iparművészeti Múzeumban

Szecessziós bútorok
Igazi különlegességet tartogat az érdeklődők számá-
ra az Iparművészeti Múzeumban nemrég megnyílt ki-
állítás, melyen a magyar szecesszió bútortervezőinek
munkáit mutatják be. A mintegy harminc tervező száz-
tíz bútora között a szecesszió hazai fellegvára, a Gö-
döllői Művésztelep alkotói által készített tárgyakat is
megcsodálhatják a látogatók. A kiállításhoz a Gödöllői
Városi Múzeum is hozzájárult saját anyagával.

Igencsak kegyes volt hozzánk
az időjárás, hiszen az elmúlt
hetek nyári hőmérsékletei
mellett még nem volt szükség
arra, hogy be kelljen kapcsolni
a fűtést. A héten azonban már
véget ér az indián nyár, s
amennyiben az előrejelzések
nem tévednek, nemhogy őszi,
de hideg, télies napok köszön-
tenek ránk.

Bízunk benne, hogy sehol nem fe-
ledkeztek meg arról, milyen hónapot
is jelöl a naptár, s felkészültek a fű-
tési szezonra. Lapunk a Gödöllői
Távhő Kft-nél érdeklődött, ők, ké-
szen állnak-e a fűtés elindítására.

(folytatás a  2. oldalon)

Véget ért a meleg
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(folytatás az 1. oldalról)
– Természetesen cégünk

megtett minden ilyenkor
szokásos előkészületet, így
részünkről nincs akadálya,
hogy bármikor elindítsuk a
fűtést – mondta el lapunknak
Tóth István igazgató.

Fontos azonban, hogy
egyetlen távhőszolgáltatás-
ba bekapcsolt társasházban
se feledkezzenek meg arról,
a fűtés nem indul el ma-
gától! Vannak, akik már
megtették, hogy megadták a
Távhő Kft-nek a felhatalma-
zást, hogy milyen hőmérsék-
leti viszonyok mellett kérik az indí-
tást, de ahonnan nem kapunk ilyen
megbízást, ott csak akkor indítjuk el a
fűtést, mikor erre megkapjuk a fel-
kérést. 

– Hogyan kell jelezni, hogy kérik
a fűtés indítását? 

– Mint azt már a korábbi években
is elmondtuk, ennek kétféle módja
van. Az egyik, hogy a közösképvise-
lő, vagy a lakók által megbízott sze-
mély, írásos meghatalmazást ad, hogy
bizonyos átlaghőmérséklet alatt auto-
matikusan indítsuk be a szolgáltatást,
a másik pedig, hogy amikor úgy érzik
szükséges, a társasházhoz legköze-
lebb eső fűtőműben kérik az indítást,
ahol a naplóbejegyzést követően,
amit a kérelmezőnek alá kell írni, be-
kapcsolják a fűtést.

– Emellett milyen technikai fel-
tételei vannak a fűtés beindításá-
nak?

– A legfontosabb, hogy az adott
épületben, egyetlen lakásban se le-
gyen felújítás alatt a rendszer! Erről
célszerű a közös képviselőknek meg-
győződni, de ha bizonytalanok annak
eldöntésében, hogy minden rendben
van-e, akkor a szakembereink öröm-
mel segítenek. 

Szintén nagyon fontos a beindítás
előtt elvégezzék a szakszerű légtele-
nítést. A korszerűsített házak egy ré-
szében már van ipari légtelenítő rend-
szer, ami automatikusan elvégzi ezt,

kb. két perc alatt, de ahol ezt nem ala-
kították ki – sok helyen ott sem, ahol
felújítás volt – ott ezt kérni kell. Bár a
Távhő Kft-nek ez nem kötelessége,
de ingyenesen elvégezzük, annak ér-
dekében, hogy a későbbiekben ne le-
gyen működési zavar. Nem szabad el-
feledkezni a próbafűtés fontosságáról
sem. Ennek különösen ott van jelen-
tősége, ahol a nyáron korszerűsítési
munkákat végeztek. 

– A távfűtéses lakásban élők kö-
zül a legtöbbeket ilyenkor az érdek-
li, mennyit is fognak fizetni? Mi-
lyen árakkal kezdik meg a fűtési
szezont? 

– Január elsejéig még ugyannyi
lesz a tarifa, mint tavasszal volt, ja-
nuár elsejétől azonban mind az alap-,
mind a hődíjban csökkentést terve-
zünk. Erről a novemberben dönthet
majd a képviselő-testület. A jövőben
azonban, sajnos, nem tudjuk olyan ru-
galmasan kezelni a díjtételeket, mint
eddig, mivel a megváltozott szabá-
lyozás az erre vonatkozó döntési jo-
got kivette az önkormányzatok kezé-
ből. A hatályos kormányrendelet sze-
rint a díjszabásra vonatkozó javasla-
tunkat először a Magyar Energia Hi-
vatalhoz kell benyújtani, s akkor ter-
jeszthető a testület elé, ha ott elfogad-
ják. Az önkormányzat a MEH dönté-
sétől csak negatív irányba térhet el, ha
arra lehetőséget lát. A most benyújtott
javaslatunk két hete van a hivatalnál,

amelynek 30 napja van annak elbírá-
lására. Ez nem csak jelentős többlet
adminisztrációt jelent számunkra, ha-
nem a kiadásainkat is megnöveli. Egy

előterjesztés ugyanis
egy Gödöllő méretű
település számára
közel egymillió fo-
rintba kerül.

– Mi van abban
az esetben, ha a
MEH nem fogadja
el az Önök javas-
latát? Akkor az
újabb beadványért
újabb közel egymil-
liót kell kifizetni?

– Reméljük, hogy
nem, bár erről még
nincs információnk.
Az viszont biztosnak
látszik, hogy sokkal

időigényesebb lesz a változtatási fo-
lyamat. Ezt a rendszert most vezették
be, még sok kérdést tartogat a műkö-
dése. Az azonban biztos, hogy ez je-
lentősen rontja a távhő szolgáltatók
piaci esélyeit azzal, hogy növeli költ-
ségeit. Véleményem szerint, ha a
MEH nem támogatja a beadott kér-
vényt, akkor marad a jelenleg érvény-
ben lévő. 

– Az Önök számára minden télen
a távhő vezetékek állapota jelenti a
fő gondot. A nyár folyamán sikerült
olyan lépéseket tenniük, amiknek
eredményeként csökkenthetőek a
műszaki problémák?

– Elvégeztük a szükséges munkála-
tokat, kicseréltük az üzemzavart oko-
zó csőszakaszokat, és a szétrobbant
gumi kompenzátorokat. Az idén a két
legnagyobb üzemzavar a Szabadság
téren és a II. sz. fűtőmű közelében
történt. Ez az a két hely, ahol a leg-
több a probléma. Ezért várjuk na-
gyon, hogy megkezdődhessenek a
Főtér-program munkálatai. Ennek so-
rán ugyanis a Szabadság tér alatt futó
távhővezetékeket kicserélik, és rész-
ben új nyomvonalra helyezik. Ezzel
jelentősen javul ennek a szakasznak
az üzembiztonsága.

A többi szakasz felújítása, cseréje,
csak sikeres pályázat esetén elképzel-
hető, hiszen több százmillióba fog
kerülni.

(b.j.)

Lassan lehet kezdeni a fűtést

Véget ért a meleg idő
Több városi úton is forgalomkor-
látozást igénylő munkák folynak,
amik még több héten át nehe-
zítik a közlekedést. A Kossuth La-
jos utcában továbbra is tartanak
a felújítási munkák és tart a le-
zárás, a Táncsics Mihály úton for-
galomkorlátozás mellett zajlik a
forgalom, valamint félpályás szű-
kítés nehezíti a haladást a Dózsa
György úton.

Továbbra is teljes az útzár a Táncsics
Mihály úton, ahol csatorna kiváltást vé-
geztek az elmúlt napokban. A szakem-
berek tervezik, hogy amint lehet félpá-
lyán, sebességkorlátozás mellett vissza-
állítják a személygépkocsi forgalmat, de
a tehergépjárművek továbbra is kerülő
úton közlekedhetnek. A teljes forgalom
csak később, a burkolati munkák elvég-
zése után állhat helyre.

A belváros közlekedését jelentősen
megnehezítette, hogy a Kossuth Lajos
utca felújításának részeként a Dózsa
György úti csomópontban is felbontot-
ták az útburkolatot. Erre azért volt szük-
ség, mert csatornakiváltást végeztek,
aminek a munkálatai ezt a területet is
érintették. A Dózsa György úton jelen-
leg útszűkítés mellett lehet közlekedni,
mivel a további munkák is érintik ezt a
szakaszt. 

Jó hír Martinovics utcában, és annak
környékén élőknek, hogy sebességkor-
látozást vezetnek be a területen, így bár
a gépkocsival közlekedőknek jobban
oda kell majd figyelni a jövőben, a gya-

logosok és az óvodába menők nagyobb
biztonságban érezhetik magukat.

Szintén a gyalogosok érdekében kor-
láttal védik majd a járdát a tervek szerint
a Városmajor utcában. Erre azért volt
szükség, mert a járda felújítását követő-
en a parkoló gépkocsik lehetetlenné tet-
ték a gyalogos közlekedést. Bár a sza-
bálytalanul a járdán parkoló autósokkal
szemben több alkalommal is intéz-

kedtek a közterületesek, ez nem vezetett
eredményre. Emiatt a járdás való par-
kolás fizikai akadályozása mellett dön-
töttek a szakemberek. 

Gödöllő külterületén is munkák foly-
tak a hét végén. Az Isaszegi út fel-
újításához kapcsolódóan a MÁV Zrt.
két vasúti átjárót is felújított. Az Állami
telepek előtti Isaszegről Gödöllőre ve-
zető út vasúti kereszteződését valamint
az Arborétumhoz és a Méhészethez ve-
zető vasúti átjárót korszerűsítették. 

A tervek szerint rövidesen megkez-
dődhetnek a munkák a Repülőtéri úton,
amit az M31-es építkezéséhez kapcso-
lódóan tesznek rendbe. A kivitelező az
időjárástól függően még októberben
szeretné megkezdeni a felújítást.

Korlátozások a biztonságért

Vátozó forgalmi rend

2009. szeptember 28-tól a gö-
döllői buszpályaudvar előtt tér-
hatású zebra segíti a járókelőket
a biztonságos közlekedésben.

A nem csak nappal, hanem éjjel is rend-
kívül figyelemfelhívó jelzést a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Baleset-
megelőzési Bizottsága által az idei év-
ben indított kampány keretében festet-
ték fel ott, ahol már korábban halálos
gázolás is történt...

Az akció célja a gyalogosok és a ki-
jelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonsá-
gának fokozása. Az ilyen létesítménye-
ket olyan helyeken alakították ki, ahol
korábban gyakoriak voltak a balesetek.

A tapasztalatok alapján az átkelőhelyek
felfestése után az érintett helyszíneken
ugrásszerűen csökkent a gyalogosbal-
esetek száma. A szakemberek remélik,
hogy a gödöllői buszpályaudvarnál ta-
lálható figyelemfelhívó zebra is eléri
majd a célját.

(k.j.)

A balesetmentesebb közlekedésért

Térhatású zebra

Nagy erőkkel folynak az M3-as-M31-es
autópálya gödöllői csomópontjának
munkálatai. Jelenleg az M3-as felhajtó-
jának az autópálya felett átívelő régi
ágának bontása zajlik, ezért a pályát
többször is lezárják. A teljes pályazárat
igénylő munkák nagy részét elvégezték,
így a tervek szerint csak október 21-én
22 órától, október 22-én 5 óráig zárják le
az autópályát a forgalom elől, amikor a
forgalmat a bal pályáról a bagi csomó-
pontnál a 3-as útra terelik, majd a gödöl-
lői csomópontnál lesz a visszaterelés. A
jobb pályáról a gödöllői csomópontnál
terelik át a 3-as útra a forgalmat és  Bag-
nál vissza.

Jelenlegi információink szerint fél-
pályás pályazár lesz az alábbi időpon-
tokban:

A jobb pálya teljes lezárására kell fel-
készülni: 2 napra éjjel-nappal október
17. 12.00 - okt.19. 12.00-ig, ekkor a for-
galom bal pályán 2+1 sávon halad. Tar-
talék zárás éjszaka okt.19. 22.00 - okt.

20. 5.00, amikor a forgalom
bal pályán 2+1 sávon halad.

A bal pálya teljes lezárá-
sára is sor kerül: 3 napra éj-
jel-nappal okt.22. 12.00 -

okt.25. 12.00, a forgalom ekkor a jobb
pályán 2+1 sávon halad. Tartalék zárás
éjszaka okt.26. 22.00 - okt.27. 5.00,
amikor a forgalom a  jobb pályán 2+1
sávon zajlik majd.

*
Az elmúlt hetekben több alkalommal

is előfordult, hogy kedves Olvasóinkat
az autópálya-építéssel kapcsolatos mun-
kálatokról későn, vagy egyáltalán nem
tudtuk tájékoztatni, illetve az általunk
megjelentetett információk többször is
módosításra szorultak. 

Sajnos, szerkesztőségünk is sok eset-
ben, a heti egyeztetések ellenére későn,
a lapzártákat követően kapta meg a pon-
tos információkat, így azok már nem ke-
rülhettek be a lapba. 

A „C-H” M31  konzorcium munka-
társai ígéretet tettek arra, hogy a jövő-
ben, lehetőségeik szerint, igyekeznek
minden a várost érintő információt a
lehető legrövidebb időn belül eljuttatni
részünkre.

Újabb lezárások az autópályán

M3-as munkák

Hétfőn megszületett az a meg-
állapodás, ami szerint 2010. ja-
nuár 1-jétől 18 százalékról 5
százalékra csökken a távhő ál-
talános forgalmi adókulcsa –
jelentette be Bajnai Gordon mi-
niszterelnök és Mesterházy At-
tila, az MSZP parlamenti frak-
cióvezetője.

A kormányfő a sajtó kérdésére el-
mondta: az áfacsökkentés 17-18 mil-
liárd forintot jelent, és annak forrását
a tartalékokból biztosítják. Közölte,
hogy támogatják a szocialista frakció

azon javaslatát is, hogy a megújuló
energiaforrásokon alapuló hőszolgál-
tatás is az ötszázalékos áfakulcsba
tartozzon. A döntés, mintegy 640 ezer
háztartást érint.

Korábban több olyan nyilatkozat is
megjelent, ami szerint a csökkentés
nem fér bele a költségvetésbe, s a
pénzügyminiszter is úgy nyilatkozott,
hogy veszélyben van a távhő-áfa-
csökkentés. Oszkó Péter úgy fogal-
mazott, hogy a távhő áfája csak abban
az esetben csökkenhet, ha arra marad
elég forrás a költségvetésben. Az ab-
ban rejlő tartalékokat ugyanakkor –

hangoztatta a politikus – már jelentő-
sen megnyeste a kórházakkal való
megállapodás. 

A távhőáfa 5 százalékra való csök-
kentésének költségvetésibevétel-ki-
esését azzal ellentételezi a kormány,
hogy a jövő évi büdzsé tartalékát en-
nyivel csökkenti. A konstrukció érde-
kessége, hogy bár egyelőre nem tud-
ni, a négyfajta tartalékelőirányzatból
melyiket csökkenti a kabinet, de ame-
lyek szóba jöhetnek, az az általános, a
stabilitási és a céltartalék, ám mind-
egyik mérséklése növeli a költségve-
tési hiánycél kockázatát.

A múlt héten elbontották a Rézgombos épületét. Mint arról
korábban beszámoltunk, az épület elbontása után is meg-
marad a kerítés annak ellenére, hogy a pincetömböt ideig-
lenesen termőfölddel töltik fel, s a területet ideiglenesen
rendbe teszik. A zárás oka, hogy szeretnék elkerülni egy
esetleges balesetveszély kialakulását. Várhatóan 2010 nya-
rára készül el a településrendezési tervnek az a része, ami
az egykori Rézgombos területét is érinti. Ezt követően dől
majd el, milyen épület kerülhet ide. A jelenlegi koncepció
szerint egy földszint plusz egyszintes létesítmény kaphat itt
helyet, aminek a környezetét úgy alakítják ki, hogy az a tu-
risták és a gyalogosok számára egyaránt vonzó legyen.

Kedvezmény a távfűtéses lakásban élőknek

Januártól öt százalék lesz a távhő áfája

EEllbboonnttoott ttáákk  aa   RRéézzggoommbboosstt
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A gödöllői egyetemen most kezdődő
modernizálással összefüggésben az
államtitkár úgy fogalmazott: Gödöllő
egyike a legeredményesebben pályá-
zó városoknak. Az elmúlt időszakban
ötven projekt megvalósításához nyert
támogatást az uniótól, illetve hazai
forrásból mintegy 4 milliárd forint ér-
tékben. 
A legújabb projekt – a Gépészmér-
nöki Kar Gyakorlati Képzési Köz-
pontja és Szakmúzeuma 4500 négy-
zetméteres területének felújításával
és 6000 négyzetméteres bővítésével –
1,7 milliárd forintból valósul meg,
amiből 1,5 milliárd forintot az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretében
nyert el az univerzitás. A kormány-

döntéssel megtámogatott fejlesztés a
magyarországi műszaki és természet-
tudományi infrastruktúra nagyszabá-

sú modernizálásának részét képezi. 
Szabó István, a Gépészmérnöki

Kar dékánja elmondta, a még szüksé-
ges 200 millió forintot az egyetem sa-
ját bevételből fedezi. A beruházás
révén a Gépészmérnöki Karon ki-
alakulnak a jövőben indítani tervezett
településüzemeltető, létesítmény
mérnöki, szolgáltatástechnikai és mé-

diatechnikai mérnö-
ki szakok műszaki
oktatási feltételei.
Az egyetem az  álla-
mi és uniós támoga-
táson kívül évi 100
millió forintnyi ösz-
szeghez jut a város
és környéke cégei-
től, ami nagy segít-
séget jelent a fej-
lesztésekhez is. A
most elnyert 1,5 mil-
liárd és az oktató
központ megépíté-
sének 1,7 milliárdos

költsége közötti különbséget az
egyetem finanszírozza – tette hozzá a
dékán. -it-

Gödöllő eredményes pályázati
munkájának eredménye jól lát-
ható, ha valaki végighalad a
Damjanich János utcán, ahol a
nemrég megépült iskola mel-
lett most óvodaépítés folyik. A
Zöld Óvoda munkálatai a ter-
veknek megfelelően haladnak.

Az épületnek, aminek júniusban rak-
ták le az alapkövét, már a falazását

végzik. A kedvező időjárásnak is kö-
szönhető, hogy rendkívül gyorsan ha-
ladnak a munkák. Az alapozás és a
pince kialakítása már befejeződött, s
az utca felőli oldalon elkészült a

szárnyrész, jelenleg az úgynevezett
belső karéj kialakításán dolgoznak.
Lassan a tetőrész építéséhez kezde-
nek hozzá. 

A közel 600 millió forintos beru-
házást 96 millió forintnyi önrésszel
valósítja meg az önkormányzat. Kör-
nyezetbarát, az akadálymentesítés kö-
vetelményeinek teljes körűen eleget
tévő épület, egészséges, modern, har-
monikus környezet várja majd az

óvodásokat. Az
új épület kialakí-
tásakor minden-
kor előnyben ré-
szesülnek az 
energiatakarékos
megoldások, így
például fokozott
hőszigeteléssel
látják el azt.  A
projekt az Euró-
pai Unió társfi-
nanszírozásával,
az Európai Re-

gionális Fejlesztési Alap támogatásá-
val valósul meg, s 2010 szeptembe-
rében már az óvodások is birtokba ve-
hetik az épületet.

-jk-

Több ezren vettek részt a
szombati parlament előtti tün-
tetésen, amelyen az önkor-
mányzatok a kormány jövő évi
tervezett költségvetési elkép-
zelései ellen tiltakoztak. A
Munkástanácsok Országos
Szövetsége is csatlakozott a
tüntetéshez. A demonstrációt
Kósa Lajos, Debrecen fideszes
polgármestere kezdeményez-
te, és 12 pontos kiáltványt olva-
sott fel a Kossuth téren.

Azért folyamodtunk a tüntetéshez,
mert kifogytunk az eszközökből,
nincs tovább – kezdte beszédét Kósa
Lajos. A városvezető külön köszön-
tötte a demonstráción résztvevő
MSZP-s és SZDSZ-es önkormányzati
politikusokat. „Mert ez nem pártügy,

ez az emberek közös ügye” – hangsú-
lyozta Kósa, arra emlékeztetve: 2002
óta a kormány folyamatosan becsapta
az önkormányzatokat.

A demonstráción felszólalt Ber-
náth László Tetétlen polgármestere
is, aki a kistelepülések nevében úgy
fogalmazott, Magyarországon ma
nem létezik önkormányzatiság, hi-
szen az „ön kormányzás” 2002 óta
megszűnt. Véleménye szerint a kor-
mánynak meg kéne emelni a pol-
gármesterek előtt a kalapját, akik a
folyamatos normatíva csökkenés kö-
zepette mindent elkövettek települé-
sük életben maradásáért.

Halász Gábor, Kiskutas polgár-
mestere köszöntő beszédében arra
hívta fel a figyelmet, egyre több fiatal
hagyja el Magyarországot, mert nem
találta jövőjét saját hazájában. 

A településvezető szerint a kormány
folyamatos megszorításaival ellehe-
tetlenítette a kistelepüléseket. 
Példaként említette az iskolabezárá-
sokat, melyek ugyanúgy nem hozták
meg a várt hatást, ahogy a többi értel-
metlen megszorítás. Nem balhézni
jöttünk ide, hanem, hogy együtt 
nyomjuk meg a vészcsengőt – muta-
tott rá Halász Gábor. A polgármester
úgy fogalmazott, „a csomag, köszön-
jük, nem kell”. Mint folytatta, a cso-
mag maradjon azé, aki hét év alatt
csődbe kormányozta hazánkat.

A tüntetés végén hangzott el a ti-
zenkét pontból álló követelés,
amelyben többek között  leszögez-
ték, a kormány csak úgy adhat fe-
ladatot az önkormányzatoknak, ha
annak feltételeit is biztosítja.

-kj-

Hivatalos ingatlanadó-kalkulá-
tort indít a kormány november
15-től; az APEH és az Ügyfélka-
pu honlapján fellehető űrlap ki-
töltése után az adóhatóság szá-
mítógépes rendszere kiszámítja
az ingatlan becsült értékét.

A lekérdezés ingyenes lesz, és az on-
line felületen körülbelül 5 percet vesz
igénybe. Az érdeklődőknek egy űrlap
kitöltése során meg kell adniuk az in-
gatlannal kapcsolatos főbb adatokat:
címet, alapterületet, az épület korát, a
felújításának idejét, a közművesítés
szintjét és a lakás kom-
fortfokozatát, a lakószo-
bák tájolását és fekvését,
valamint az ingatlan faj-
táját, illetve megközelít-
hetőségét. 
A végeredményt, azaz az
ingatlan becsült forgalmi
értékét az érdeklődők au-
tomatikusan, e-mailben
kapják meg. Ha az adózó
az adóhatóság által be-
csült adatot tünteti fel a
bevallásában, az APEH az ellenőrzés
során akkor sem bírságolja meg, ha
később, az ellenőrzés során esetleg
magasabb értéket állapítana meg.
Nem árt azonban odafigyelni a kal-
kulációhoz megadott adatokra, infor-
mációink szerint ugyanis ezeket az
APEH több évig megőrzi. 
Az országgyűlés tavaszi ülésszakán

döntött a nagy értékű vagyontárgyak
után fizetendő adóról szóló törvény-
ről, a vagyonadó bevezetéséről, mely
szerint 2010-től egyes lakóingatla-
nok, a vízi és légi járművek, valamint
a nagy teljesítményű személygépko-
csik után adót kell fizetni. A vagyon-
adót először 2010-ben kell bevallani a
2010. január 1-jén érvényes tulajdon-
lást alapul véve, befizetni pedig két
egyenlő részletben kell, először a be-
vallás benyújtásával egyidejűleg,
majd szeptember 30-ig. A jogszabály
szerint minden lakóingatlan adóköte-
les, ám mentesség illeti meg a tulaj-

donost, ha a lakás forgalmi értéke 30
millió forint alatt van, és életvitelsze-
rűen benne lakik. Szintén mentesül a
második lakóingatlan, ha a forgalmi
érték 15 millió forint alatt van; a har-
madik – és e feletti számú – ingatlan
esetében azonban a 15 millió forint
forgalmi értéket meg nem haladó la-
kás után is adózni kell.

Gödöllő a legeredményesebb pályázók között 

A Szent István Egyetemen is fejlesztenek
Új oktatótermeket és laboratóriumokat, multifunkcionális elő-
adót és felnőttképzési központot is magába foglal majd a Gödöl-
lői Szent István Egyetem 2011 őszére elkészülő Műszaki- és Ter-
mészettudományi Oktató Központja. Az uniós forrás révén meg-
valósuló, 1,7 milliárd forintba kerülő beruházásról szóló hírt Ujhe-
lyi István, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára jelentette be az
egyetemen. A kormánydöntéssel megtámogatott fejlesztés a
magyarországi műszaki és természettudományi infrastruktúra
nagyszabású modernizálásának részét képezi – mondta. 

Kalapot kellene emelni a polgármesterek előtt

Önkormányzatok a parlament előtt

Jól haladnak a munkálatok 

Épül az óvoda

Sajnos, egyre többen vannak, akiknek
nem az ingatlanadó miatt fáj a fejük, ha-
nem azért aggódnak,mert hiteltartozá-
suk miatt lakásuk elárverezésével fe-
nyegti őket a hitelező bank. Közülük so-
kan reméltek segítséget attól, hogy az
önkormányzatok lehetőséget kaptak ar-
ra, hogy megvásárolják azokat a lakáso-
kat, amelyek tulajdonosai nem tudják fi-
zetni a hiteltörlesztést. Mint azt már ko-
rábban is sejteni lehetett, az önkormány-
zatok nem tolonganak a lakásokért. Ed-
dig egyetlen önkormányzat sem igé-
nyelt kölcsönt a Magyar Fejlesztési
Banktól a hiteltörlesztés miatt nehéz
helyzetbe került családok otthonainak
kivásárlására, bár erre már egy hónapja

lehetőségük lenne. Egyelőre csak tájé-
kozódnak – erről  Aladics Sándor ve-
zérigazgató-helyettes tájékoztatta a saj-
tót. Úgy vélte ennek a két oka lehet. Az
egyik, hogy a hitelfelvétel előtt a hely-
hatóságoknak számos kérdést kell sza-
bályozniuk, és közbeszerzési pályázatot
kell kiírniuk, a másik, hogy a települé-
seknek nincs erre pénzük akkor sem, ha
a hitel igen kedvező - 4,5 százalék ka-
mat 25 évre, önerő nélkül.
Mint arról korábban már beszámoltunk,
Gödöllőn is több lakáshiteles fordult
problémájával az önkormányzathoz.
Dr. Kálmán Magdolna aljegyző akkor
úgy nyilatkozott, hogy az önkormány-
zatnak ilyen célra nincs forrása.

Indul az ingatlanadó-kalkulátor

Számoljunk az APEH-hel!

Nincs pénz lakásvásárlásra

Nem kérnek a hitelből

Idén még a közlekedési mi-
niszter dönti el, milyen közös-
ségi közlekedési eszközök jár-
nak majd az egyes vonalakon,
azt követően pedig várhatóan
regionális szinten döntenek er-
ről. Október közepéig, az új
vasúti menetrend elkészíté-
séig kell megszületnie a mege-
gyezésnek az átalakítások rész-
leteiről; jövőre a költségvetés ter-
vezete szerint 40 milliárd fo-
rinttal kevesebbet költene az
állam a MÁV finanszírozására.

Sajtóhírek szerint a kormányzati áta-
lakítási tervek úgy szólnak: 2010 előtt
nem lesznek leépítések a közösségi
közlekedést biztosító társaságoknál, a
következő év második felében a me-
nedzsmenteknél képzelhetőek el el-
bocsátások. A közeli tervek között 
szerepel a MÁV esetében egy 3-4
éves üzleti terv elkészítése, a kor-
mány elvárásai szerint ennek október-
november fordulójára kell elkészül-
nie. Az üzleti tervre azért van szük-
ség, mert csak ennek fejében juthat
hozzá a társaság reorganizációs hitel-
hez.

Az átalakítás egyik célja, hogy
megszűnjenek a párhuzamosságok,
de ennek gyakorlati kivitelezéséről
idén még a szakminiszter, jövő évtől

regionális szinten döntenek majd.
Az átalakítási tervek között szere-

pel az ütemes menetrend egész or-
szágban való bevezetése, a tarifa- és
kedvezményrendszer megújítása.

A szárnyvonalak számának mér-
séklésével, a pályahasználati díj áta-
lakításával és szerkezeti változások-

kal próbálja lefaragni a MÁV költsé-
geit a kormány. A tárgyalások 37 vo-
nal sorsáról és a MÁV-csoport tagjai-
nak szétválasztásáról szólnak.

Az ütemes menetrend révén öt szá-
zalékos bevételnövekedést vár a kor-
mány – ezt  Hónig Péter közlekedési
miniszter jelentette be. A miniszter
szerint a növekedés abból adódhat
majd, hogy a könnyebben megje-
gyezhető menetrendek révén többen
szállnak majd át autóról vonatra.

A jelenleg egyeztetés alatt álló 37
vasútvonal esetleges bezárása, a me-

netrend átalakítása, a bu-
szos és vasúti közlekedés
rendszerének összehango-
lása persze nincs ingyen,
erre 40 milliárd forint hitelt

kíván felvenni a MÁV.
Emellett másik 48 milliárd forint

hitelre is szükség van, ebből a reorga-
nizációs feladatokat kell finanszí-
rozni. A tervek szerint a két hitelt há-
rom év alatt fizeti majd vissza a társa-
ság. Ehhez ugyanakkor az is kell,
hogy a bankok hajlandóak legyenek

hitelt nyújtani, vagyis megfelelő
és hihető középtávú stratégiát
kell kialakítani.
Ha nem történik semmi, akkor
jövőre a MÁV már nem lesz fi-
nanszírozható – mondta a mi-
niszter. Jövőre ugyanis már nem
lesz egy másik Cargo, amelynek
eladásából be lehetne tömködni a
lyukakat, vagyis mindenképp
szükséges az átalakítás. A
szárnyvonalak szűkítése mellett

költségcsökkentés része a menetdíj-
kedvezmények felülvizsgálata, a pá-
lyahasználati díjazás átalakítása és
egyéb, szervezeti átalakítás is.

A MÁV-csoport átalakításáról  is
egyeztetett a kormány és a vasúttár-
saság. A döntés szerint szétválasztják
a MÁV Startot a csoport többi ele-
métől, vagyis a pályavasúttól és a va-
gyonkezelőtől. 

Eredetileg a pályavasutat is külön
alcsoportba sorolta volna a kormány,
ám erről végül a jelentős pluszköltsé-
gek miatt végül lemondtak a felek.

Folyik a közlekedés átalakítása

Hitelből járnának a vonatok?
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A hét kérdése: – Ön mit tenne
annak érdekében, hogy szebb
legyen Gödöllő? – tettük fel a
kérdést múlt heti számunk-
ban. A nagyszámú beérkezett
válaszból kiderült, egyre töb-
ben vannak, akik odafigyelnek
környezetükre,s nagy az igény
arra, hogy gondozott parkok-
kal, és szépen kialakított te-
rekkel gazdagodjon a város.  

„Azzal, hogy a teljes főtér megválto-
zik, már nyert a város, és a további
fejlesztések is szebbé teszik Gödöllőt.
Én nagyon örülök a Hattyús tónak és
már várom, hogy ott sétáljunk és
etessük a kacsákat, hattyúkat, mint
más európai városokban. Én annak
örülnék, ha itt a tó mellett egy szép
park alakulna ki, sétányokkal, virá-
gokkal, szoborral. Az a rész gyönyö-
rű lenne. Most az Alsópark kicsit el-

hanyagoltnak tűnik, de ezekkel a vál-
toztatásokkal méltó lesz a kastély elé. 

Sinkó Adrienne

„Több virág, több fa, több szobor a
főtérre, parkok rendben tartása, sé-
tálóutak a parkba. És persze az em-
berek odafigyelése, mert ha a város
mindezt meg is valósítja, de a lakók
egy része tönkretesz mindent, akkor
felesleges a fáradozás.” 

D.K

„Az elmúlt időszakba sok építkezés in-
dult, át fogják alakítani a főteret is, ami,
ha olyannak valósul meg, mint ahogy a
terveken látható, akkor nagyon szép
lesz. Még szebb lehetne azonban, ha az
újonnan épülő házakkal megpróbálnák
visszahozni a régi gödöllői hangulatot.
Én nem engednék egy modern épületet
sem felhúzni a belvárosba, nekem sok-
kal jobban tetszene, ha csak olyan han-
gulatú, stílusú épületek lennének itt,
mint amik például a Remsey körút kör-
nyékén vannak…”                               L. V.

„Nekem egyre jobban tetszik a város,
és ahogy elnézem a fejlesztésekről
szóló cikkeket és látványterveket, egy
igazán szép városközpontunk lesz.
Sajnos azonban néhány épület itt ma-
rad, ilyen például az áruház, amit a
gödöllőiek nagyrésze leginkább le-
bontatna. De itt van még az egész-
ségügyi központ és a kisrendelő is.
Szintén szép lesz a felújított vasútál-
lomás, a kastély, az Erzsébet park.
Szerintem jó lenne, ha az új főtérre
szobrok is kerülnének, és az új Haty-
tyús tó mellé is lehetne valamilyen
szép, odaillő szobor. Sajnos, ezekből
Gödöllőn kevés van. Ha mindez meg-
valósul, amiről ma még csak olva-
sunk, és tervek vannak, akkor váro-
sunk méltán lehet büszke magára.” 

Hajdú B. Katalin

A hét kérdése:

–  Ön milyen programokat szer-
vezne a Világbéke-gong mellé?

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.  

Járművezetéstől eltiltás, és amit az al-
kalmazási köréről tudni kell

Járművezetéstől eltiltásról beszélhetünk
egyrészről szabálysértési vonatkozás-
ban, másrészről büntetőjogi vonatko-
zásban. Az enyhébb szankciót jelentő
intézkedéssel, azaz a szabálysértési
jog területével kezdjük a bemutatást. A
Szabálysértésekről szóló törvény ren-
delkezései alapján, ha a szabálysértést
meghatározó jogszabály lehetővé teszi,
a pénzbírság kiszabása mellett, vagy
önálló intézkedésként az eljárás alá vont
személy eltiltható a járművezetéstől, ha
a szabálysértést az engedélyhez kötött
járművezetés szabályainak megszegé-
sével követte el. A felsorolás teljességé-
nek az igénye nélkül alkalmazható ez az
intézkedés például ittas vezetés sza-
bálysértésénél, a sebességkorlátozás
jelentős túllépésénél, a közúti közle-
kedés rendjének megzavarásánál, az
engedély nélküli vezetésnél, vagy a
közúti jelzéssel kapcsolatos szabály-
talanság szabálysértéseknél is. Hason-
lóan az alább bemutatásra kerülő bünte-
tőjogi vonatkozáshoz a szabálysértési
jogban is meghatározott járműkategó-
riára és járműfajtára is vonatkozhat az
eltiltás, melynek legrövidebb tartama
egy hónap, leghosszabb tartama egy év

lehet. Fontos tudni, hogy az eltiltásba be
kell számítani azt az időt, amelynek tar-
tamára az eljárás alá vont személy ve-
zetői engedélyét a jogsértő cselekmény-
nyel összefüggésben elvették, illetve be-
vonták. A büntetőjogban a járműveze-
téstől eltiltás, úgynevezett mellékbün-
tetés. A törvény alapján a járműveze-
téstől azt lehet eltiltani, aki az engedély-
hez kötött járművezetés szabályainak
megszegésével követi el a bűncselek-
ményt, vagy a bűncselekményének el-
követéséhez járművet használ. A bíró-
ság tehát akkor alkalmazza, ha a Bünte-
tő Törvénykönyvünkben meghatározott
közlekedési bűncselekmények (például
közúti veszélyeztetés, közúti baleset
okozása, járművezetés ittas vagy bódult
állapotban stb.) elkövetése során az el-
követés körülményeiből, illetőleg az el-
követő személyiségéből arra kell követ-
keztetni, hogy az elkövetőnek a közle-
kedésben járművezetőként való részvé-
tele a közlekedés biztonságát, mások
életét vagy testi épségét veszélyezteti, il-
letve ha bármely bűncselekmény elkö-
vetésével kapcsolatban az ún. mozgó
bűnözés hatásos megelőzése szükséges-
nek mutatkozik. Tulajdonképpen abból
a célból szabják ki, hogy a közlekedési
bűncselekmény elkövetőjét időlegesen
vagy végleg megfosszák annak a törvé-
nyes lehetőségétől, hogy járművezető-
ként részt vegyen a közlekedésben. Le-
hetőség van arra is, hogy a járműveze-
téstől eltiltást nem, mint mellékbüntetést
– azaz van egy főbüntetés, például pénz-
büntetés, és amellett alkalmazzák – ha-
nem önállóan szabják ki, amely szintén
végleges hatályú vagy határozott ideig
tartó lehet. Az eltiltás érvényesülési kö-
rét a bíróság a közlekedés egyes ágaza-
taira (például közúti közlekedés, légi
közlekedés), egyes járműkategóriára
vagy járműfajtára korlátozhatja.
Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda Munkatársai

FELHÍVÁS! 

Az 1956-os Forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója 
alkalmából városi ünnepséget rendezünk 2009. október 23-án 15 órakor a Szent István Egyetem

Tanárképző Intézetének parkjában.  Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait az Ön által
képviselt intézményt, szervezetet, minden kedves munkatársát, tagjait, Gödöllő város lakóit.  

Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb október 21-ig a Művészetek Háza
Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a 28/514-130, vagy a 70/376-6544-es telefonszámon

Tábikné Surman Szilvia munkatársunknál hétköznap 9-16 óráig.  Egyben kérjük, hogy a 
rendvényhez méltó helyszíni előkészületei segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 14.

30 óráig a helyszínre juttatni, hogy a koszorúzás rendjének összeállításáért felelős munkatársaink 
zavartalanul és időben elvégezhessék feladataikat.

Megértésüket köszönjük. 

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Megemlékezést tartunk az 

1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulója alkalmából 

2009. október 23-án, 15 órakor
a volt Nemzetőrség parancsnokságának egykori épületéhez 

(Szabadság út)

Ünnepi program:
14. 30-tól a Gödöllői Városi Fúvószenekar térzenéje Ella Attila vezényletével

Ünnepi beszédet mond: 
Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere

A műsorban közreműködik:
Galkó Balázs - színművész

Korom Attila - gitár
Gödöllői Városi Vegyeskar (karigazgató: Pechan Kornél)

Rendezte: Turczi István, József Attila-díjas író, dramaturg

Az ünnepséget követően:
Az 1956-os forradalom gödöllői hősi halottjai sírjainak megkoszorúzása 

a Dózsa György úti temetőben

Információ:
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel: 28-514-130, fax: 28-514-100

www.muza.hu

Négy évvel ezelőtt a Hajós Alf-
réd Általános Iskolában az el-
sők között vezették be a kom-
petencia alapú oktatást, mely
módszer alapjaiban változtatta
meg a tanítás addigi formáját.
Ennek eredményeiről és az is-
kola mindennapjairól beszél-
gettünk Zmák Júliával.

– A kompetencia alapú oktatás
mennyiben váltotta be a hozzá fű-
zött reményeket?

– Teljes mértékben. A módszer al-
kalmazása során a lexikális tudás
mellett előtérbe kerülnek olyan ké-
pességek, amelyekre a gyakorlati
életben van szükségünk. Az így meg-
szerzett tudás alkalmazhatóvá válik,
cselekvésben, aktivitásban nyilvánul
meg. A módszer egyik lényege az
adaptivitás, azaz az egyéni képessé-
gekhez igazított tanítási-tanulási fo-
lyamat. Ebből adódóan a módszer egy-
aránt alkalmas a tanulásban lemaradó
gyermekek fejlesztésére és tehetség-
gondozására is.

– Hogyan kell elképzelni egy
ilyen tanórát a laikusoknak?

– A legszembetűnőbb, hogy a tan-
termeket kooperatív munkára rendez-
zük be. A tanulók általában 4 fős cso-
portokban, vagy párokban dolgoznak
egy megadott feladaton. Feladatkö-
röket osztanak szét egymás között,
például eszközfelelősi, időfelelősi,
szószóló, jegyző. Mindenkinek más
feladata van, így egymástól is tanul-
nak. Meghallgatják egymást, aktívan
vesznek részt a közös munkában.
Ezzel nő az önbizalmuk, észrevétle-
nül, játékosan tanulnak és segíti őket
a döntéshozatalban is. A frontális osz-
tálymunkához képest sokkal több
kommunikációs lehetőséget biztosít a
tanulók számára, nem kényszeríti
őket az egy helyben ülésre, nemcsak
az osztálytársa hátát látja egész órán.

A gyerekek, kicsik és a nagyok is na-
gyon is szeretik ezeket az órákat.

– Az ilyen oktatás mennyiben kí-
ván más pedagógusi szerepválla-
lást?

– A pedagógus szerepe kétség kívül
sokat változik. Az együttműködést
elősegítő, az egyes munkafolyamato-
kat koordináló tanácsadói szerepkör
kerül előtérbe. Abban segít, hogy a
diákok maguk szerezzék meg a tudást
a rendelkezésükre bocsátott, a feladat
megoldásához szükséges többnyire

nyomatott és digitális anyagokból. A
megváltozott pedagógusi szerepválla-
lásra nevelőtestületünk minden tagja
módszertani képzéseken készült fel.
Előnyt jelentett a négy évvel ezelőtt
elnyert 18 millió forintos Európai
Uniós pályázatunk, könnyebbséget
pedig a pedagógusok pozitív hozzáál-
lása, valamint a Zsolnay módszerben
való jártassága. 2009-ben újabb 9,5
millió forintot nyert iskolánk a kom-
petenciafejlesztés megvalósításához,
amelyből informatikai eszközöket és
digitális tananyagokat vásároltunk.

– Összefoglalva: eredményesebb
az oktatás ezzel a módszerrel, mint
a régi hagyományossal?

– Sokkal. Belső mérési eredmé-
nyeink is azt mutatják, hogy minden-
ki 80 százalék fölött teljesít, míg ko-
rábban ez a kép igencsak vegyes volt.

Mindezt megerősítik az Országos
kompetenciamérések eredményei is,
melyek előkelő helyet biztosítanak is-
kolánk számára a város és a kistérség
általános iskolái között.

– A Hajós iskola fő profilja a ta-
nulás mellett a sport. Ha jól tudjuk,
akkor a kettőt ötvözve most egy tel-
jesen új kezdeményezés indul út-
jára Önöknél, amit úgy hívnak:
sportnapközi.
– Igen. Ez a kezdeményezés az idei
tanévben indult alsó tagozatos kisdi-

ákjaink számára. A 317
alsós 45 százaléka vá-
lasztotta a sportnapközit,
melynek célja a sport, a
mozgás megszerettetése.
Délutánonként erő-,
ügyesség-, állóképesség
fejlesztést biztosítunk
szakképzett edzők irá-
nyításával. A minden-
napoknál maradva, eb-
ben a tanévben tért át
iskolánk az iskolaott-
honos tanítási rendről a

napköziotthonos formára. Együtt-
működve a szülőkkel igyekeztünk
megtartani mindazon értékeket, ame-
lyeket az iskolaotthonban már meg-
valósítottunk. Így tartunk továbbra is
játékos angol nyelvű, valamint kéz-
műves, kulturális témájú napközis
foglalkozásokat a gyerekek és a szü-
lők nagy örömére.

Pedagógiai elveink között az egyik
legfontosabb, hogy minden gyermek
érték; minden gyermeknek van jó és
becsülendő tulajdonsága, képessége.
Sikeressé, eredményessé tesszük is-
kolai életüket, fejlesztjük önbizalmu-
kat, bízva abban, hogy majd boldog,
kiegyensúlyozott felnőttekké válnak.
Itt a Hajósban rendelkezésre áll min-
den feltétel ahhoz, hogy diákjaink 
szeressenek iskolába járni és örömü-
ket leljék a tanulásban.

Hajós Alfréd Általános Iskola – beszélgetés Zmák Júlia igazgatóval

Hatékonyabb oktatási forma

Október 9-én a királyi kastély
Barokk Színházában adták át
dr. Szabadfalvi Andrásnak, a
Tormay Károly Egészségügyi
Központ igazgató-főorvosának
a Magyar Orvostörténeti Társa-
ság által alapított Zsámboky
János emlékérmet és diplomát.

Gémesi György polgármester ünnepi
köszöntőjében többek között elmond-
ta: Szabadfalvi András személyében
már 15 éve a legmegfelelőbb személy
áll a Tormay Károly Egészségügyi
Központ élén, emellett az orvostör-
téneti kutatómunka területén végzett
tevékenysége is fontos jelentőséggel

bír már hosszú ideje. E kiemelkedő
díj most egy kiemelkedő tudású orvos
birtokába került.
Az elismerést a Magyar Orvostörté-

neti Társaság képviseletében prof. dr.
Sótónyi Péter és prof. dr. Schultheisz
Emil nyújtotta át Szabadfalvi András-
nak; a város részéről Gémesi György
köszöntötte a kitüntetettet.
Az összejövetelen Lukács Lilla Ré-

ka, a Damjanich János Ál-
talános Iskola tanulója nép-
mesével, a Sercli Énekket-
tős pedig katonadalokkal
szórakoztatta a közönséget.
Ezt követően az egybegyűl-
tek meghallgathatták Sza-
badfalvi Andrásnak Tor-
may Károlyról szóló elő-
adását, mely számtalan gö-
döllői vonatkozású résszel
is bírt.

Fotó: ch

Kitüntették dr. Szabadfalvi Andrást
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– Fel sem merült bennem annak a lehe-
tősége, hogy ne fogadjam el ezt az óriási
megtisztelést jelentő kitüntetést – mond-
ta Robin Marshall. 
– Mivel érdemelte ki ezt a kitüntetést,
és hogyan merült fel az Ön neve? 
– A magyar-brit kapcsolatok előmozdí-
tásáért. A brit nagykövetség terjesztette
elő a javaslatot, hogy ebben az eszten-
dőben felkerüljek arra a listára, amit a
királynő hagy jóvá. A nagykövetséggel
a kapcsolatom egyébként régi keletű, hi-
szen több évig szerkeztettem a Brit Ke-
reskedelmi Kamara magazinját. Más
kérdés, hogy ilyesmire nem nagyon szá-
mítottam, hiszen soha nem tartoztam az
elithez; nem jártam magániskolákba,
csak államiba. 
– Hosszú évekig a The Budapest Sun
című lap vezetője volt. Most mivel töl-
ti az idejét? 
– Szabadúszó újságíró lettem, de nem-
csak ez a műfaj érdekel. Mostanában
könyveket is írok. Az egyik gyermekek-
nek szánt könyv, a másik pedig történel-
mi témájú… 
– Nem lehet megkerülni a kérdést:
Miért éppen Magyarországot válasz-
totta új hazájául, és miért pont Gö-
döllőn telepedett le? 
– Ez egy hosszú folyamat eredménye. A
The Budapest Sunnál kaptam állást
1998 januárjában, ahol egészen 2008

szeptemberéig dolgoztam. Időközben
megszerettem ezt az országot, és bár a
magyarok gyakran rossz véleménnyel
vannak hazájukról és annak lakóiról, 
szerintem sokkal kellemesebb életkö-
rülmények vannak itt, mint Nyugat-Eu-
rópában. Vegyük csak például Nagy-
Britanniát, ahol lehet, hogy magasabb
az életszínvonal, de nem biztos, hogy
nyugodt szívvel kiengedhetnénk az ut-
cára gyermekeinket. Itt megismertem
leendő feleségemet, azóta megszületett
a kislányunk, és fel sem merült ben-
nünk, hogy itthagyjuk Magyarországot. 
– Gödöllő? 
– Miután megszületett a kislányunk, el-
érkezettnek éreztük az időt, hogy ne Bu-

dapesten, hanem valahol az agglomerá-
cióban találjunk magunknak otthont.
Többfelé keresgéltünk, s végül Gödöl-
lőre esett a választásunk, mert itt min-
den egy helyen megtalálható, legyen szó
oktatásról, kultúráról, egészségügyről,
sportolásról. A lányunk már itt járt óvo-
dába is. Nem beszélve arról, hogy ebben
a kisvárosban még igazi közösségi élet
van, ahol az emberek nem mennek el
egymás mellett szó nélkül. 
– Visszatérve a kitüntetésre: Kit visz
magával az ünnepségre? 
– Három főt vihetek magammal a Buck-
ingham Palotába, a feleségem, a kislá-
nyom és az édesanyám fog elkísérni.
Még nem tudni, hogy személyesen ki
adja majd át a kitüntetést. Nem biztos,
hogy maga a királynő, lehet, hogy Ká-
roly herceg vagy Anna hercegnő…    

Tatár Attila

Az alma nem esett messze a fájától. Régi
gödöllői pedagóguscsalád sarjaként szinte
természetes volt, hogy Jutka is tanár lesz.
Gödöllőn járta általános és középiskoláit,
majd angol-orosz szakon végezte el a fő-
iskolát. Pályáját, bármennyire szerette
volna – állás híján – nem kezdhette tanár-
ként. Néhány évet Gödöllőn és Hernádon
dolgozott, majd Újhartyánban végre el-
kezdhette több évtizedes pedagógusi pá-
lyáját a helyi általános iskolában. Szíve
mindig is visszahúzta Gödöllőre, szeretett
városába, és 1986-tól újra itt élt és taní-
tott, előbb a Hajós Alfréd Általános Iskolá-
ban (a régi Karikásban), majd néhány évig
a kistarcsai Kölcsey Ferenc Általános Is-
kolában. 1995 adta meg számára azt a he-
lyet, ahol leginkább otthonra talált olyan
szerető tanári és diákközösségben, ahová
talán mindig is vágyott, a Premontrei Gim-
náziumba. Rögtön nagy volt a feladat, hi-
szen az első érettségiző évfolyam B osztá-
lyát kellett szaktanárként és osztályfő-
nökként vezetnie a felsős évfolyamokon. 
A tyúkanyóként gondoskodó osztályfőnök,
a gyerekek minden apró-cseprő ügyét is-
merő, abban segítséget nyújtó tanár a má-
sodik osztályát már nem vezethette az
érettségiig, pedig mennyire szeretett vol-
na a kirándulásra, szalagavatóra és a bal-
lagásra velük együtt készülni.
Kedves Jutka! Hirtelen jött betegséged 2
hónap alatt elragadott tőlünk. Augusztus
közepén, amikor igen nagy lelkierővel el-
mondtad betegséged, hozzátetted: de meg
fogok gyógyulni belőle. Nagyon nagy volt
az eltökéltséged, hogy most az egyszer
önmagad számára te magad leszel a leg-
fontosabb. Mert nemigen volt ez így az
életedben. Másokért éltél, a mások nyu-
galma, boldogsága, megelégedettsége
mindig fontosabb volt számodra, mint a
sajátodé. Most nagyon komoly volt az el-

határozásod, hogy nemsokára megerő-
södsz és visszajössz közénk, a gyerekek,
és a Téged nagyon szerető kollégák közé.
De ez már nem adatott meg, mert sorsunk
nem a mi tervünk szerint zajlik, a Gondvi-
selés pedig a továbbiakban nem földi, ha-
nem égi pályát szánt Neked. Két hete csü-
törtökön a tanári kar érted, a felgyógyulá-
sodért imádkozott a Fácán sori kápolná-
ban. Akkor nem sejtettük, hogy ez lesz az
utolsó, most már csak lelki találkozás ve-
led. Nem sejtettük, hogy az ima már nem a
felgyógyulásnak, nem a rövid földi élet-
nek, hanem az örökkévalóságba való át-
menetnek szóló engesztelő imádság.
Az iskola épületében kitettük mosolygós
arcú képedet, hogy mindannyian így is el
tudjunk búcsúzni Tőled. A kép alatt látható
gyászjelentésben olvasható: „Nem az út
hosszával kell mérni az életet, hanem a
fákkal, melyeket az út mellett ültettünk.”
Rövid életed útja mellé te sok fát ültettél.
A szerető és hálás gyermekeid, a téged
tisztelő tanítványaid hosszú sora mellett
az a sok ember, aki odafigyelést, gondos-
kodást, jó szót és szeretetet kapott tőled,
ők mind ott állnak most életed országútja
mellett, és búcsúznak, búcsúzunk: Kedves
Jutka! Mindenütt ott vagy és mindenütt
ott leszel velünk a jövőben is.
Isten Veled!

Bárdy Péter

Húsz éve még nem volt mobiltelefon, húsz éve
még városi telefon is alig, alig... viszont a Blues
kocsmában mégis mindenki ott volt. 1989 őszén
a Petőfi Sándor Művelődési Központ keretein
belül elindult egy klub, ami az akkori gödöllői
„nemdiszkós” fiatalság törzshelyévé vált: ez
volt a legendás Blues kocsma. Ezzel kapcsolat-
ban beszélgettünk Lőrincz Károly énekessel.
– Hogyan tekintesz vissza arra az időszakra?
– Remek volt. Majd’ két évig tartott, és egy sza-
bályos kis közösség alakult ki, ahol ismeretsé-
gek, barátságok, szerelmek és házasságok is
szövődtek. Kéthetente szombatonként összejött
körülbelül 2-300 ember, akiket nagyon jól el-
szórakoztatott egy bizonyos Good  Evening Gö-
döllő Blues Band nevű, helyi fiatalokból álló ze-
nekar. Ezek voltunk mi. Egész este nyomtuk a
talpalávalót, volt ott rock és volt ott blues,
vagyis csak minőségi zene szólt; jó társaság és
kiváló hangulat uralkodott, kulturált körülmé-
nyek között. Később azonban ennek is vége lett,
amikor ez a generáció is elindult a nagybetűs
életbe.
– Időről-időre azonban lehetett a Good Eve-
ninggel találkozni itt-ott…
– Bizonyos időszakonként azért összejött a csa-
pat, hogy muzsikáljon egyet, vagyis nem dobtuk
be végleg a törölközőt, csak hosszú szünetek
vannak.
– Idén 20 éves a zenekar. Hol lesz a jubileumi
koncert?
– A Trafo Clubban tartjuk október 16-án pénte-
ken a 20 éves évfordulót, mindezt 20 éves árak-
kal és 20 éves feelinggel megspékelve. Apróbb

változás, hogy most már
csak GEGBB Emlékzenekar

néven „tolmácsolunk”. Ennek az az oka, hogy
az eredeti tagságból nincs mindenki jelen, mert
van, aki nem akarja, van, aki nem meri és van,
aki nem tudja képviseltetni magát.
– Milyen felállással léptek színpadra?
– Ligeti Zoltán – csörömpölős, Ligeti Márk -
húrnyűvős 1, Lőrincz Károly - vonyítós és pen-
getős, Megyesi Balázs – bassítós, Molnár 

László – klimpírozós, Sallai Tibor – húrnyűvős
2, Végh Miklós – pofagyalús. Emellett az est
meglepetése a debütáló Katonadolog nevű ze-
nekar, akik kizárólag Katona Klári dalokat ját-
szanak majd. És hogy miért pont itt? Mert úgy
gondoljuk, hogy ez a korosztály még érti, tudja,
hogy miről szóltak, szólnak ezek a dalok. 
A zenekar tagjai: Blaskó György – dob, Szeke-
res Zoltán – gitár, Takács Roland Adrián –
basszusgitár, Varga Lilla – ének. Mindenkit
nagy szeretettel várunk egy felhőtlen szórako-
zást nyújtó estre. Kötelező a megjelenés, mert a
hírek szerint a jövőben Blues kocsma találkozók
csak 5 évente lesznek, úgyhogy gyertek!

Gödöllőiek a brit uralkodó születésnapján 

Brit Birodalmi Érdemrend  
Az embert gyakran érik meglepetések, de ekkora ritkán. Idén nyáron
a 2006 óta Gödöllőn élő Robin Marshallt felhívták telefonon az Egye-
sült Királyság budapesti nagykövetségéről, hogy elfogadja-e a Brit Bi-
rodalom Érdemrendjét? Mi mást felelhetett volna: igen. A The Buda-
pest Sun című budapesti angol nyelvű hetilap egykori főszerkesztője
ma már szabadúszó újságíró, gödöllői otthonában végzi a munkáját.
Október 30-án azonban hazatér szülőhazájába, hogy  átvehesse a Brit
Birodalmi Érdemrend polgári tagozatának kitüntetését (MBE). Bár a
brit kitüntetési rendszer az egyik legrégebbi a világon, ezt az érdem-
rendet csak 1917-ben alapította meg V. György király. 

Óriási sikert hozott a Gödöl-
lőn az elmúlt hétvégén meg-
rendezett ruha- és divatrajz-
verseny döntője. A Sisi és
Diana nevével fémjelzett 
eseményre az Erzsébet ki-
rályné Szállodában került
sor szombaton, ahol a részt-
vevők elismert tagokból álló
zsűri előtt mutatták be ru-
hakölteményeiket.

A hagyományteremtő szándékkal
útjára indított rendezvényre az or-
szág minden szegletéből érkeztek
jelentkezők. A nappali ruhák kate-
góriájában Veresegyházra (Dan-
kó Dóra), az alkalmi ruhák közül

pedig Pécsre (Héjjas Józsefné)
került a fődíj, de Nyíregyházáról,
Debrecenből, Szentendréről és
Budakesziről érkezett versenyzőt
is jutalmazott a zsűri.
A zsűri elnöke Pécsi Ildikó Kos-
suth-díjas színművész volt, de
tagja volt báró Trejtnar Anita, a
Motor Sport Magazin tulajdo-
nosa és a New Manor kollekció
képviselője, dr. Acsay Judit, a

Burda magazin főszerkesztője,
Six Edit, Gödöllői város önkor-
mányzatának tanácsadója, Kari-
kásné Jónyer Tünde, a Diana
emléktársaság vezetője, Szabó
Margit, a Sisi baráti kör titkára,
prof. dr. Körösvölgyi László, a
Gödöllői Királyi Kastély nyu-
galmazott igazgatója és Tóth
László grafikus.
A divatverseny műsorvezetője
Gaál Noémi és Gémesi Gergely
volt. A verseny szüneteiben szín-
vonalas program szórakoztatta a
nagyérdeműt. Pál Zsófia és
Gombos Viktor az Elisabeth cí-
mű musicalből énekelt részlete-
ket, Tihanyi Andrea, Kapsza
Dóra és Paul István sztepptán-
cokat mutatott be, illetve Pécsi
Ildikó is megcsillogtatta tudását.
A közönségdíjat nyert rajzpályá-
zat alapján a D’Elia Szalon elké-
szíti Surányi Linda munkáját,
és egy divatbemutatón tárja
majd a közönség elé.

Kép és szöveg:  Tatár Attila

Nappaliruha-pályázat: 1. Dankó
Dóra (Veresegyház), 2. Héjjas Jó-
zsefné (Pécs), 3. Fehér Tünde
(Debrecen). Különdíj: Vilman
Melinda (Szentendre), Burda kü-
löndíja: Ábrók Judit (Kerepes,
Madách iskola).
Alkalmi ruha: 1. Héjjas Józsefné
(Pécs), 2. Hrustinszki Nikoletta
(Veresegyház), 3. Koszta Andrea
(Nyíregyháza, Start Szakiskola).

Különdíj: Soós Katalin (Gödöl-
lő), Fehér Tünde.
Ruhapályázat, közönségdíj:
Hrustinszki Nikoletta, Gödöllő
város különdíja: Tőkés Nóra
(Gödöllő, Madách iskola), Diana
emléktársaság díja: Klincsek
Fanny (Gödöllő, Madách iskola)
Rajzpályázat: 1. Varga Judit
(Veresegyház), 2. Villi Viktória
(Várdomb), 3. Finta Tamás (Ma-
lomsok). Különdíj: Elek Ágnes
(Nábrád), Burda különdíja:
Smucz Flóra (Szentendre), kö-
zönségdíj: Surányi Linda (Buda-
keszi).
A sminkeket Meggyes Tímea, a
frizurákat Homenik István mes-
terfodrász készítette. 

A Brit Birodalom Érdemrendje (angolul
The Most Excellent Order of the British
Empire) június 4-én V. György király által
alapított lovagrend. A rendnek öt polgári
és katonai fokozata van, a legmagasabb
rangútól a legalacsonyabbig ezek a követ-
kezők: Knight Grand Cross (GBE) vagy
Dame Grand Cross (GBE) – lovag nagyke-
reszttel, Knight Commander (KBE) vagy
Dame Commander (DBE) – lovagparancs-
nok, Commander (CBE) – parancsnok, Of-
ficer (OBE) – tiszt, Member (MBE) – tag.
Csak a két legfelsőbb fokozat jár a lovagi
cím megszerzésével, mely megtisztelte-
tés lehetővé teszi a kitüntetettnek a ne-
vük előtt a „Sir” (férfi esetén) vagy „Da-
me” (nő esetén) előtag használatát. A
Nemzetközösséghez nem tartozó állam-
polgárok tiszteletbeli lovagi címeket kap-
nak, mely lehetővé teszi számukra a ne-
vük utáni rövidítések használatát de nem
a nevük előtti címet. A rend mottója „Is-
tenért és a Birodalomért” (angolul For
God and the Empire). Ez a legújabb a brit
lovagrendek közül és több tagja van mint
bármelyik másiknak.

Sisi és Diana ruha- és divatrajzverseny

Pécsi és veresi siker Gödöllőn Október 3-án szombaton a gödöllői görög ki-
sebbségi önkormányzat tartotta meg nagy sike-rű
Görög-estjét az Erzsébet királyné Szálloda étter-
mében. A Görög Nemzeti Ellenállás alkalmából
megrendezett összejövetelen a résztvevők külön-
leges görög étel- és italkülönlegességekkel talál-
kozhattak; a talpalávalót a Mydros zenekar biz-
tosította. Emellett fellépett a Helidonaki néptánc-
együttes is, valamint aki kedvet érzett ahhoz,
hogy megtanuljon úgy táncolni, ahogy azt egy
igazi görög  teszi, annak erre is volt lehetősége.

Tőkés Nóra

Alkalmi ruha I. díj

Nappali ruha I. díj

Búcsú Benedek Judittól, a Premontrei Gimnázium
tanárától

Görög-est a az Erzsébet királyné Szállodában

20 éves a Blues kocsma
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Egyetlen ember életében, min-
den emberében, rengeteg re-
gény lejátszódik. Anna Gavalda
Vigaszág című regényének, no-
ha egy ember a hőse, Charles, a
középkorú párizsi építész, két
története van. Charles, úgy is
mint elbeszélő, életének két
meghatározó élményét osztja
meg velünk.

Két csodálatos nővel volt szerencséje
találkozni. Az elsővel, Anoukkal még
gyerekkorában hozta össze a sors. A ba-
rátjának, Alexisnek az anyja volt. 

A két hajdani kisfiú már felnőtt, már
nem is fiatal. Évtizedek óta semmi kap-
csolatuk nincs egymással. Charles száz-
felé szakad a munkája során, tervpá-
lyázatok készítéséből és utazásokból áll
az élete, még arra sem igen van ideje,
hogy észrevegye, még kevésbé, hogy
foglalkozzon vele: a házassága romok-
ban hever. 

Aztán egyszer csak levelet kap
Alexistől, mely levél mindössze két
szóból áll: Anouk meghalt.

Ennyi. De ez az ennyi elég ahhoz,
hogy megforduljon vele a világ. Felto-
lulnak benne a gyerekkori emlékek.
Még fiatalkorában is látta Anoukot. Ké-
sőbb már csak felhívta néha telefonon.
Még később mindössze személytelen
üdvözlőkártyákat küldözgetett neki.
Végül semmi…

Pedig Anouktól tanulhatott volna.

Persze, tanult is. Mit? Leginkább
hősiességet. Helytállást. Emberi meg-
értést. Segíteni tudást. Anouk a fentiek-
ből nem csinált nagy ügyet. Magától
értetődően volt hős, nem várva senkitől
sem segítséget, de mindig adva a rászo-
rulóknak, mindig azt, amire azoknak
leginkább szükségük volt. 

Charles most már csak a sírjához me-
het el. Meg azokhoz, akik tovább mel-
lette voltak, mint ő. Anouk volt ápolónő
kolléganőjéhez. Alexishez. És Alexis la-
kóhelyének a közelében, több száz kilo-
méterre Párizstól, éli meg Charles a má-
sodik nagy találkozást. 

Alexis gyerekei révén jut el egy ta-
nyára. Ahol rengeteg a gyerek, rengeteg
az állat, nagy a rendetlenség, mégis any-
nyira a helyén van minden, annyira be-
leng mindent a béke, mintha csak nem-
rég ment volna végbe a világ teremtése.

Egy nő itt a családfő, Kate, aki Ame-
rikából érkezett. Látogatóba. Esze ágá-
ban sem lett volna itt maradni, de úgy
alakultak a körülmények, hogy marad-
nia kellett. A vállára kellett vennie azt a
terhet, hogy felnevel három gyereket.
Hogy a háromhoz újabb felnevelendő
gyerekek érkeztek: ez is így alakult. Az
állatok? Hát lettek. Egyre többen. 

Egy pillanatig sem állítja Kate, hogy
könnyű a teher, amit visz. Ellenkezőleg,
bevallja, hogy majdnem beleroppan. El-
mondja Charles-nak az életét, el, hogy
miért van az, ami van. 

Történeteket mesél. Charles meg-

állapítja: hihetetlen, hogy nála min-
denből történet lesz, és ráadásul min-
degyik történet szép. Kate pedig ki-
mondja, hogy mindig mindenkivel
történetek esnek meg. „Csak az a baj,
hogy az ember soha nem talál senkit,
aki meghallgassa.”

Charles meghallgatja. Kate pedig
viszont az ő történeteire kíváncsi. Is-
merte Anoukot. Rá is nagy hatással
volt a személye. Talán azt folytatja,
amit Anouk elkezdett. Charles sze-
mében mindenesetre azt folytatja.
Kate mellől már nem tágít, nem is
lenne rá képes, hogy örökre elváljon
tőle. Az Anouk iránt érzett szerelmet
még elfojtotta magában, de arra aztán
már semmi oka, hogy a Kate irántit is
elfojtsa. Az a párszáz kilométer Pá-
rizs és a tanya között igazán nem le-
het akadály. Valakivel kölcsönösen
meghallgatták egymást, s ezzel örök

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Meghallgatsz?

„Mi az, mi embert boldoggá
tesz?” – idézi Vörösmartyt Gé-
mesi Gergely most megjelent
Érintés című verseskötetének
második darabjában, melynek
szerényen a Versike címet adta.
Pedig súlyos kérdéseket vet fel
benne. S e súlyos kérdésekre
érett válaszokat lel. 

Október 9-én este volt a kötet ünnepé-
lyes bemutatója a Városi Könyvtár elő-
adótermében. Hogy a terem zsúfolásig
megtelt, hogy még a nyitott ajtókban is
álltak, érthető, hiszen a költőként útnak
induló Gémesi Gergelyt kisgyermek-
korától sokan ismerik a városban. Glo-
serné Szabó Györgyi, a könyvtár igaz-
gatója köszöntőjében például felidéz-
hette, hogy még általános iskolásként
interjút készített vele. Később  is többen
láthattuk mikrofonnal a kezében mint a
városi rádió munkatársát. Az utóbbi
években, mióta művelődésszervezőként

dolgozik a Művészetek Házában, sem
lett hűtlen a rádiózáshoz.   

Az estet Dombóvári Gábor, az is-
mert televíziós, rádiós vezette. Az ő sze-
me is megakadt a kötetet bevezető vers-
ben olvasható bemutatkozáson, „Én
csak egy mellényzseb vagyok…”, s a
közreműködő Pécsi Ildikó színművész-
nő is ezzel a „mellényzsebes” verssel
kezdte műsorát, hiszen a kép szokvá-
nyosnak igazán nem nevezhető. 

Mondta a művésznő sorra a verseket,
legfőként azokat választva, melyek sze-

relmi vallomást foglalnak magukban.
Nem volt nehéz ilyeneket találni, sok 

szerelmes verset tar-
talmaz a kötet, ami
egy fiatalember ese-
tében, aki először
még gimnazistaként
próbálkozott vers-
írással, érthető. De a
szerelmen kívül sok
minden más is fog-
lalkoztatja Gémesi
Gergelyt: a létezés, az
út, az élet: „most el-
szivárog körűlem az
élet,/ a móló a távolba

nyúl/ és soha nem jön vissza, félek…”
Gémesi Gabriella hegedű- és brá-

csajátéka hangzott fel időről időre a ver-
sek között. Dombóvári Gábor, mikor
már nem várhattunk több verset és több
zenét, megállapította: ez gyönyörű volt!
Még hozzátette, még idézett: ha valami
nagyon egyszerű, és nagyon egyszerűen
megfogalmazott, talán az teheti ránk a
legnagyobb hatást. „Szeretni./ Csak 
ennyi./ Más semmi./ S szeretve lenni.”
A könyv beszerezhető a Városi Könyv-
tárban… N. A.

Október 8-án, csütörtökön a
Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központban mutat-
ta be „Az én háborúm” című
önéletrajzi regényét a Gödöl-
lőn élő Zsóka Lajos. A mű a má-
sodik világháború utolsó évei-
nek vérzivataros időszakába
kalauzolja el az olvasót, ami-
kor a 16 éves szerzőt, mint le-
vente gyereket besoroztak a
német hadseregbe.

A szerző így vall a visszaemlékezés
korántsem könnyű mivoltáról: „Amit
ebben a könyvben leírtam, ugyanúgy
történt a valóságban, bármilyen hi-
hetetlennek tűnik is. A törté-
néseket úgy írtam le, ahogy
egy tizenhat éves levente 
gyerek átélte. A háború utol-
só szakaszában nagyon elsza-
badultak az indulatok és az
emberi élet tisztelete a nullá-
ra csökkent. Akasztások, de-
portálások, sortüzek és más
kegyetlenségek mindennapi
eseményekké váltak.”
Az est folyamán a közönség
megismerkedhetett a könyv egyes
részleteivel; így többek között meg-
tudtuk, hogy Zsóka Lajosnak és ha-
sonszőrű társainak semmi kedve sem
volt ahhoz, hogy bevonuljon a német
hadseregbe és ott német egyenruhát
vegyen magára, de kénytelenek vol-
tak ennek a „kérésnek” eleget tenni.
Éppen ezért időnként próbálták a ko-
rántsem vicces időszakot feloldani bi-
zonyos „játékokkal” – így például
puskát akasztottak a Hitler szoborra,
ami főbenjáró bűnnek minősült vol-

na, ha kiderül. Az összejövetelen el-
hangzott, hogy a szerző hosszú időre
a tábori konyhára volt beosztva, ahol
a krumplipucolás volt a feladata.
Ezzel kapcsolatban Zsóka Lajos el-
mondta, hogy az éhezés szinte min-
dennapi dolognak minősült, ugyanis a
kétnapi élelmet – „nagyságánál fog-
va” – azonnal elfogyasztották, de elő-
fordult olyan eset is, hogy a vasútvo-
nal szétbombázása miatt később ju-
tottak élelemhez.
De „járt” Ő angol fogolytáborban is.
Ennek érdekessége az volt, hogy a 18
évnél fiatalabbakat elengedték; így ő
és számos társa távozhatott, termé-
szetesen német egyenruhában. A tör-

ténethez tartozik, hogy egy amerikai
őrjárat felfedezte őket, így végül az
Egyesült Államok táborával is megis-
merkedett. Ezt követően pedig hosz-
szas viszontagságok után jutott vissza
Magyarországra, amellyel tulajdon-
képpen a könyv búcsúzik az olvasók-
tól.
Az est lezárásaként a házigazda Bucsy
László egy eredeti Levente-jelzéssel
ajándékozta meg a szerzőt, mondván,
hogy most találta meg igazi gazdáját
ez a relikvia.       Fotó: ch

Fények és árnyak, feketék, fehérek –
Kresz-képek a királyi kastély és a Cho-
pin Zeneiskola falain. Egy már több
mint négy évtizedes fotóművészi, fotó-
riporteri életmű építőkövei. Az exponá-
lástól a nagyításig mindegyiket maga
készíti Albert herceg, ahogyan pályatár-
sa, Tóth József nevezte az alkotót –
egyszerre utalva a hely szellemére és a
művész értékeire – a Fénykép-etűdök
című kiállítás megnyitóján, október 10-
én, a kastély dísztermében. A képek
mellett legendás lemezborítók és szép
könyvek is láthatók, közöttük olyan
munkák, melyekkel az 1967 óta váro-
sunkban élő Kresz Albert Gödöllő jó
hírét öregbíti a nagyvilágban. 
A hetvenedik évében járó Balogh Ru-
dolf-díjas fotóst számos jelzővel illették
az eseményen az őt köszöntők, Gémesi
György polgármester, Révész T. Mi-
hály ügyvezető igazgató és Ella Attila

igazgató, de ezeket is felülmúlta a meg-
jelentek nagy számában iránta megnyil-
vánuló szeretet. Jó lett volna egy szak-
mai értékelés is – de ki vállalkozhatott
volna erre a feladatra? Azt is mondhat-
juk, a kastélybeli képeken szereplő mű-
vészek, világhírű zenészek maguk a
méltatók. Hiszen egy fotósnak a köze-
lükbe sem volt könnyű jutnia – ők vi-

szont meg is nyíltak lencséje előtt. A ze-
neiskolában látható képeken pedig,
melyek közül egyiken-másikon talán
egy leendő világsztár tanulja a muzsi-
kálás tudományát, tisztán élvezhetjük
Kresz Albert kompozíciós tudását. A
Győrben született fotóművész diplo-
máját az Iparművészeti Főiskolán sze-
rezte meg 1962-ben, mint szövetanyag-
tervező művész. Ott tanulta meg a terve-
zés gondosságát. Textiltervező pályáját
Budapesten, a Textil-iparművészeti
Ktsz-nél kezdte, majd Győrben folytatta
a Rábatexnél. Ipari vásárokon, OKISZ-
versenyeken szerzett szakmai elisme-
réseket. Mint egy interjújában elmond-
ta, amikor kinevezték osztályvezetőnek,
azonnal felmondott és Budapestre köl-
tözött albérletbe. A fotózást választotta
élethivatásául, és ehhez az 1964-ben a
Magyar Fotóművészek Szövetségének
képsor-pályázatán elnyert első díjával
váltott belépőt. Képeit azóta számos
díjjal tüntették ki, több millió példány-
ban nyomtatták ki újságokban, folyói-
ratokban, könyvekben és lemezborí-
tókon. ks

(Folytatás az 1. oldalról)
Az egykori Gödöllői Művésztelep alko-
tóinak munkái között ott találjuk a Gö-
döllői Városi Múzeum által adott búto-
rokat, többek között Toroczkai Wigand
Ede ebédlőgarnitúráját, valamint a Kö-
rösfői Kriesch Aladár által tervezett kár-
pitozott székeket és könyvespolcot.
Emellett megcsodálhatják Lechner
Ödön és követői, Komor Marcell, Jakab
Dezső, Bálint Zoltán, Jámbor Lajos,

Faragó Ödön, Nagy Lázár, valamint 
Lajta Béla, Kozma Lajos, Maróti Géza,
Vágó József, Menyhért Miklós késő
szecessziós alkotásait is. 
Az Iparművészeti Múzeum csütörtök
esti Nyitott Ház programsorozatának
keretében előadások, tárlatvezetések se-
gítik majd a látogatókat a magyar sze-
cesszió bútortörténetének megismeré-
sében. A kiállítás 2010. március 28-ig
tekinthető meg. 

Nemcsak szerelem...

Érintés

Albert herceg a kastélyban

Kresz Albert kiállítás

Zsóka Lajos könyvbemutatója

A háború egy 16 éves szemével 

Gödöllői művészek munkái az Iparművészeti Múzeumban

„Sajgó liliomok” – szecessziós bútorok
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Gödöllő Város Önkormányzata és a
Magyar Cserkészszövetség meg-
hívja Önt a Magyar cserkészet
története 1910-től napjainkig cí-
mű állandó kiállítás megnyitásá-
ra a Gödöllői Városi Múzeumba
október 20-án kedden 11 órára.
Köszöntőt mond: Gémesi  György,
Gödöllő polgármestere és Buday
Barnabás, a Magyar Cserkészszö-
vetség elnöke.
A kiállítást megnyitja: Katona Ta-
más történész, ny. államtitkár, a Ma-
gyar Cserkészszövetség volt elnöke.
Közreműködik: Rónai Lajos nép-
zenész tárogatón, Baldavári László
szavalattal.
12 órakor a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központban A cser-
kész könyvtárat  és levéltárat bemu-
tatja: Fülöp Attiláné igazgatóhelyet-
tes. A gödöllői cserkészösvényt meg-
hirdeti:Bokody József cserkésztörté-
neti kutató.

Gödöllői Városi Múzeum
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.)

Tel: 28/422-002 és 06-20-469-0869 
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Bakos Ildikó, Bikácsi Daniela, Molnár Péter és Zsemlye Ildikó Munkácsy-dí-
jas képzőművészek Meditációs tér című csoportos képzőművészeti kiállí-

tása 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 

KRESZ ALBERT KIÁLLÍTÁS A KIRÁLYI KASTÉLYBAN

Az idén 70 éves KRESZ ALBERT
Balogh Rudolf-díjas fotóművész
közel négy évtizedes, sokrétű
munkásságából 2009. október
10-én nyílt gazdag válogatás a
Gödöllői Királyi Kastélyban.

A kastély három termében
muzsikusportrék a komolyzene
külföldi és hazai nagy előadóművészeiről – zongoristák, hegedű-
sök, fuvolisták, karmesterek – készített fekete-fehér portrék, próba-
és koncertképek privát fotók várják az érdeklődőket.

A kiállítás november 8-ig tekinthető meg, 
a kastély nyitvatartási idejében. 
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A gödöllői római katolikus plébánia latin nyelvű anya-
könyvi bejegyzése szerint 1795. év június 23-án született
JOHANNES IGNACIUS, akinek apja Ignacius Török,
anyja Francisca Korher. Török Ignác egy kisbirtokos csa-
ládban a legidősebb gyermek. Heten voltak testvérek. Ap-
ja a Grassalkovich-uradalom gazdatisztjeként dolgozott,
így feltehetően a kastély egyik melléképületében éltek. 

A testvérek közül a jó eszű, szorgalmas Ignácot a pesti
Piarista Gimnázium elvégzése után a bécsi katonai akadé-
miára íratta be az édesapja, ahol a hadmérnöki tudományt
sajátította el. A hadmérnöki tudományok birtokában a bi-
rodalom számos pontján szolgált. Kitüntetés volt számá-
ra, amikor 1839-ben megkapta kinevezését a bécsi Ma-
gyar Nemzeti Testőrséghez. Török Ignác a katonai főtár-

gyak közé tartozókat oktatta 1839. május 1-jétől 1846. jú-
nius 1-jéig tartó testőrségi szolgálata alatt az „ideiglenes
és tartós erődítések” tanáraként. Megértő volt tanítványai
társadalmi problémák iránti fogékonysága iránt, nemzeti
érzelmű megnyilatkozásaikat pedig kifejezetten támogat-
ta. A Magyar Nemes Testőrség ebben az időben alakult át
a magyar államot szolgáló testületté, amelynek során az
uralkodónak, mint magyar királynak kívánt szolgálatot
teljesíteni, s nem mint a birodalom abszolút fejének. Ezek
után gróf Vécsey Ágoston testőrkapitány a legnagyobb
döbbenettel volt kénytelen tudomásul venni 1848 szep-
temberében, hogy a testőrök döntő többsége többre tartja
a haza hívó szavát az uralkodó iránti hűségnél. Miután az
uralkodó nem tudott s nem is akart megfelelni magyar ki-
rályként a nemzet igényeinek a 60
testőrből mindössze 5 fő maradt
szolgálatban, s a kilépők döntő
többsége honvédtisztnek jelent-
kezve tett hitet hazaszeretetéről.
Török Ignác tanítványainak több-
sége jelesre vizsgázott élete leg-
fontosabb vizsgáján, ahol válasz-
tani kellett a kikövezett úton ve-
zető karrier és a nemzet szolgálata
között. Tanítványa volt Görgey Ar-
túr és Klapka György is. 1846-ban
Bécsből Lembergbe, később Zág-
rábba került. 1848 elején a horvát-
országi Károlyvárosba kapott ki-
nevezést. Itt kerületi erődítési igaz-
gató lett. Az erődhelyeken na-
gyobb szükség volt elméleti és
gyakorlati felkészültségére, mint
Bécsben. 1848 szeptemberében
azonban Jellasics támadása na-
gyon kellemetlenül érintette a magyar hadmérnök tisztet.
Sikerült magát szeptember 27-én Komáromba áthelyez-
tetni. Itt is erődítési megbízatást kapott. Török Ignác tette
a dolgát. Mérnökkari tiszteket toborzott, s páratlan ener-
giával elkészítette a déli, monostori sáncokat, ütegálláso-
kat építtetett, megerősítette a Nádorvonalat a Csallóköz-
ben. Törődött az erősítési személyzettel is. Kijárta a Hon-
védelmi Bizottmánynál, hogy díjpótlékot kapjanak. 1848.
decemberi események megváltoztatták a helyzetet. V.
Ferdinánd lemondott, Ferenc József lett az uralkodó, s
Windischgraetz támadott. Komáromban, miközben  az
erődrendszer körül egyre szorosabb lett az osztrák ost-
romgyűrű, a várparancsnok lemondott, s Török Ignácot
kérték fel a feladatra. Nagy rábeszélésre fogadta el a

„nemzet főkin-
csének” várpa-
rancsnoki tisz-
tét. A kinevezés-
sel tábornoki
rangot kapott. A védősereg háromszor tört ki sikerrel, az
ellenség nem tudta bevenni a várat. Bár a tábornok nem
erre a feladatra született, de eredményesen látta el. 1849.
február havában azonban szóba került, hogy Török tábor-
noknál erélyesebb embernek kell elfoglalnia a parancsno-
ki posztot. Kossuth elfogadja a katonai véleményeket és
változtatott is. Kossuth elismerte, hogy Török a kénysze-
rítő körülmények miatt, hazafias érzésből fakadóan vál-
lalta el a parancsnokságot. 

Komáromból való távozása után – mint egy műszaki
tisztekből álló testület főparancsnoka – bontatta le Budán
az osztrákok erődítéseit. A trónfosztás után ismét erődí-
tési feladatokat kapott: tervezze meg a tihanyi félsziget
megerősítését és bővítse ki a szegedi sáncokat. 1849 jú-
liusában dolgozott Szegeden, de ekkor már nem voltak
győzelmi illúziói. Minden a hadsereg rendelkezésére állt.
Új hidat tervezett a Maroson, ezt azonban már nem tudta
felépíteni.

Török Ignác tábornok a többi főtiszttel együtt Görgey
vezérkarához csatlakozott. Velük járta végig a remények
és csalódások útját. Jelen volt a világosi fegyverletétel
drámai színjátékánál is.

Tárgyalása során Ernst hadbíró rendkívül gorombán
bánt vele. Amikor például Török Ignác kérte, hogy árván
maradt leánytestvéreinek örökösödési dolgait elintézhes-
se apjuk halála után, „Maga még a Saját hullájáról sem in-
tézkedhet” – zárta le a párbeszédet.

Az ítélet – kötél általi halál – indoklásában a követke-
zők kaptak nagy hangsúlyt: meg kellett volna Komáro-
mot tartania az osztrákok számára, fel kellett volna lépnie
a „lázadó párt ellen uralkodója érdekében”, ehelyett Ko-
máromot úgy megerősítette, hogy az osztrákok bevenni
nem tudták. Az ítéletet szeptember végén meghozták,
Haynau által megerősítve okttóber 4-én vissza Aradra, 5-
én kihirdették és 6-án kora reggel végre is hajtották.

A krónikák szerint, amikor október 6-án hajnali kettő
és három óra között a papok felkeresték a halálraítélteket,
Török Ignác Vauban várépítésről szóló könyvét bújta. Az
53 éves tábornokot másodikként szólított a hóhér. 

„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok.
Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak
Őt szolgáltam” – ezekkel a szavakkal búcsúzott.

Földi maradványai, a többi kivégzettével együtt, csak
1932 májusában kerültek elő a Maros töltésének építése
során. Az ezt követően megkezdett feltárást Kara Győző
vezette. Török Ignác sírját május 20-án megtalálták, de
teljes feltárására szeptemberig várni kellett. Az Erdélyi

Hírlapban Salgó Pál közölt cikk-
sorozatot az aradi vértanúk utáni
kutatásról. A szeptember 16-ai szá-
mában így számol be a Török Ig-
nác sírnál folyt munkákról:

„Ma délután sikerült előbb Poel-
tenberg Ernő†, majd utána Török
Ignác† sírját is feltárni. A kutatás
Poeltenberg† tábornok sírgödré-
ben volt gazdagabb eredményű,
mert ott hat darab bordát, három
hátgerinccsigolyát, koponyafelső-
részt, vállpereceket találtak, vala-
mint kivetette az ásó a bitófa vas-
kampóját is. Török Ignác† sírjából
már kevesebb csont került felszín-
re, és azok is nagyon porladó álla-
potban. Török† sírjának feltárása
különben is nehézségekbe ütkö-
zött, mert nem az elképzelt észak-
déli egyenes vonalban, hanem

északkelet felé terült el. Meglelték azonban itt is az
akasztófa vasszögét, és különböző rézpénzeket is találtak,
amelyekhez hasonlókat Knézich Károly† sírjában fedez-
tek fel.”

Török Ignácnak először 1949-ben állítottak emléket
Gödöllőn; a mellszobor Csikász László alkotása. A tra-
gikus sorsú honvédtábornok nevét utca viseli és az 1955-
ben alapított gimnázium. Az intézmény elé 1995-ben köz-
adakozásból állították fel Török Ignác második gödöllői
szobrát, az iskola és a város szándéka szerint. Az emlék-
művet Tóth Béla készítette.

Kiss Éva: Török Ignác, az aradi vértanúk egyike
dr. Kedves Gyula: Török Ignác, a katonai nevelő

Katona Tamás: Az aradi vértanúk

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 EMLÉKEZÜNK

Török Ignác (1795-1849)

Emlékezés az aradi vértanúkra

A nemzeti gyásznapon
Hagyományosan Török Ignác
szobránál emlékeztek meg váro-
sunk lakói az aradi vértanúk ki-
végzéséről október 6-án, nem-
zeti gyásznapunkon. Az ünnepi
műsort követően a városi intéz-
mények, pártok és civil szerve-
zetek képviselői, valamint a Des-
sewffy család leszármazottai he-
lyezték el a megemlékezés virá-
gait a szobor talapzatánál.

Október 6-án volt 160 éve, hogy Kné-
zich Károly, Nagysándor József, Dam-
janich János, Aulich Lajos, Lahner
György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-
Westerburg Károly, Török Ignác, Vé-
csey Károly kötél általi, Kiss Ernő,
Schweidel József, Dessewffy Arisztid,
Lázár Vilmos pedig golyó általi halált
halt. Róluk emlékeztek a Török Ignác
Gimnázium diákjainak, valamint Géczi
Erika és Tóth Renáta, a Kormorán
Együttes tagjainak ünnepi műsorával,
amelyben a dalok mellett versek, vala-
mint a tizenhármak utolsó mondatai
hangzottak el. 

A műsort követően Fábián Berta-
lan, a Török Ignác Gimnázium igazga-
tója tisztelgett az áldozatok emléke
előtt. Beszédében Schweidel József
utolsó szavait idézte: „A mai világ a sá-
tán világa, ahol a becsületért bitó, az
árulásért hatalom jár. Csak egy igazi
forradalom, a világ új forradalmi em-
bersége söpörheti el ezt az átkozott,
meghasonlott világot.” Úgy fogalma-
zott, kötelességünk emlékezni az aradi
tábornokokra, akiknek az áldozata, ha-
zaszeretete példa kell, hogy legyen szá-
munkra.

*
1849. augusztus 13-án Világosnál a

magyarok az orosz csapatok előtt letet-
ték a fegyvert. A tábornokok úgy hitték,
hogy az oroszok megvédelmezhetik
őket a vérszomjas Haynautól, de csalód-
niuk kellett. Augusztus 22-én az oro-
szok elvették fegyvereiket, majd más-
nap átadták őket az osztrákoknak. Au-
gusztus 25-én érkeztek Aradra, s még
aznap megkezdődtek a kihallgatások.
Mindegyikük két kihallgatáson vett
részt, s ezt követően lehetőségük nyílt
írásban utólagos beadványt intézni a
hadbíróságnak. Augusztus 27-én az
igazságügyminiszter, Schmerling a mi-
nisztertanács elé terjesztette az ítéletek-
kel kapcsolatos elképzeléseket. Bár Fe-
renc József augusztus 29-i legfelsőbb
kézirata Haynaut arra kötelezte, hogy
„... a halálbüntetést csak a legbűnösebb
és legveszedelmesebb egyéneken hajt-
sák végre...“, a halálbüntetés tényéről
csak utólagosan kellett jelentést tennie
az uralkodónak. Schmerling ugyan né-
mi erőtlen kísérletet tett arra, hogy elér-
je: Haynau csak a halálos ítéletek bécsi

megerősítése után hajtathassa végre az
ítéleteket. Schwarzenberg miniszterel-
nök, Bach és Haynau azonban megaka-
dályozták a királyi kézirat mérséklését.
Eközben Haynau Ernsttől, a vértanúk
perének tárgyalásvezető hadbírájától
megkapta az ítéleteket megerősítés
végett. A „bresciai hiéna“ azonban még
vár, október 2-án rendelkezett csak a
kivégzés módozatairól. Október 6-ára,
Latour halálának évfordulójára tűzte ki
a kivégzéseket. Az aradi foglyok még
reménykedtek, hogy október 4-én, az
uralkodó, mivel a névnapja, amnesztiát
hirdet. De amnesztia helyett Haynau
végzése érkezett meg. Másnap reggel
hét órakor Ernst hadbíró felsorakoztatta
a tábornokokat, s kihirdette az ítéleteket.

Ezután megbilincselték a tábornoko-
kat, majd visszavezették őket a cellájuk-
ba, megtagadva tőlük azt a kérést, hogy
együtt tölthessék az utolsó napot.

Október 6-án hajnali kettő és három
óra között a papok felkeresték a halálra-
ítélteket. Aulich Lajos Horatius verseit
olvasgatta, Török Ignác Vauban várépí-
tésről szóló könyvét bújta, Lahner

György fuvoláján
játszott, Dessewf-
fy Arisztid még
aludt.

Többen még
utolsó soraikat ve-
tették papírra bú-
csúlevelükben. Fél
hatkor először a
golyó általi halálra
ítélteket – Schwei-
del Józsefet, Kiss
Ernőt, Dessewffy
Arisztidet és Lázár
Vilmost – vezették
a kirendelt katona-

ság közé. 12 katona állt fel velük szem-
ben töltött fegyverrel, majd midőn a pa-
rancsnokuk kardjával intett, a lövések
eldördültek, Kiss Ernő kivételével
mindhárman élettelenül buktak a földre.
Kiss Ernőt csak a vállán érte a lövés, ez-
ért három katona közvetlenül elé állt, s
leadták a halálos lövést Kiss Ernőre is. 

Ezután következtek az akasztófára
ítélt tábornokok a következő sorrend-
ben: Poeltenberg Ernő, Török Ignác,
Lahner György, Knézich Károly, Nagy-
sándor József, Leiningen-Westerburg
Károly, Aulich Lajos, Damjanich János
és Vécsey Károly. Ez utóbbi vértanú
büntetését – saját apja közbenjárásának
köszönhetően – súlyosbították, mégpe-
dig azzal, hogy őt akasztották fel utolsó-
nak, vagyis végig kellett néznie társai
kivégzését. Sorra búcsúztak el egymás-
tól, Vécseynek már nem volt kitől bú-
csút vennie, ő Damjanich holttestéhez
lépett, és megcsókolta Damjanich kezét.

Szintén ezen a napon végezték ki
Pesten gróf Batthyány Lajost. 1849 au-
gusztusa és 1850 februárja között Ara-
don még további három honvédtisztet
végeztek ki: 1849. augusztus 22-én Or-
mai Norbert honvéd ezredest, a honvéd
vadászezredek parancsnokát – őt szokás
az első aradi vértanúnak is nevezni –,
1849. október 25-én Kazinczy Lajos
honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát –
őt szokás a tizenötödik aradi vértanúnak
nevezni – és 1850. február 19-én Lud-
wig Hauk alezredest, Bem József tábor-
nok hadsegédét.

Lenkey János honvéd vezérőrnagy
szintén az aradi várbörtönben halt meg,
őt azért nem végezték ki, mert a börtön-
ben megtébolyodott.

Thorma János:

Az aradi vértanúk kivégzése



A tél közeledtével az egyik leg-
kedveltebb csemege a sült tök.
Sok cukrot, vitaminokat, fehér-
jét és rostokat tartalmaz, szén-
hidráttartalma pedig közel any-
nyi, mint a burgonyáé. A sütőtök
– ahogy a kukorica, a burgonya
is – Amerika felfedezése után
került hozzánk, őshazája Kö-
zép- és Dél-Amerika trópusi vi-
déke. Sütve jó, de nézzük, még
mi minden készíthető belőle...

A kobakosok, amelyeknek botanikai
családjába a sütőtök is tartozik. A sütő-
tök több méteres, hengeres szárain ha-
talmas, márványozott levelekkel, sűrűn
benőtt serteszőrökkel. Sárga, tölcséres
virágai többnyire egyivarúak, azaz
vagy csak porzó vagy csak bibe van
bennük. A termések hosszúkásak,
gömb alakúak vagy – mint a legtöbbet
termelt Nagydobosi fajtáé – lapítottak,
ezüstfehér vagy szürke héjúak. A ter-
més húsa világossárga, sárga vagy na-
rancsvörös, általában 4-5 cm vastag-

ságú. A magja fehér vagy szürke, 30-38
százaléknyi olajat tartalmaz, és a csí-
raképességét 6-8 évig megőrzi. 

Melegigényes növény, ezért az elve-
tett magjai csak 12°C fölötti hőmérsék-
leten kezdenek el csírázni. Szinte min-
denütt megterem, de nem szereti a hi-
deg, vízállásos, erősen savanyú földet.
Sok tápanyagra van szüksége, ezért a
kiskertben a legalkalmasabb hely szá-
mára a komposzthalom.

Vízigénye elég nagy, mert egy kilo-
gramm szárazanyag előállításához fel-
tűnően sok (780-800 l) vizet használ
fel; ezt csak úgy tudja fedezni, hogy
terjedelmes, hosszú gyökérzetével ala-
posan behálózza a rendelkezésére álló
termőterületet. Kedvező helyen a sütő-
tök termése a 6-8 kg-ot is eléri, de a ta-
karmánytökök között nem ritka a 30
kilónál súlyosabb termés sem.

A fajták termesztési módja meg-
egyezik. Valamennyi fajta jól trágyá-
zott talajt igényel, ennek érde-
kében a földbe érett trágyát,
vagy komposztot kell bedol-
gozni. A sütőtököt általában
helybe vetik, de a palántákat
előnevelni is lehet, üvegház-
ban, cserépben vessünk el 2-2
szem magot. A kis sütőtök pa-
lántákat a májusi fagyosszentek
után ültessük ki a szabadföldbe,
fészekbe: 40 cm-es körben ki-
emeljük a talajt, és az így ke-
letkezett gödörbe 5 kg-nyi érett istálló-
trágyát, komposztot, vagy műtrágyát
teszünk. Fészkenként 5-6 db magot, ál-
talában 5-8 cm mélyre. Ha palántát ül-
tetünk, 3-4 elegendő egy fészekbe. A
magról kelés után a palántákat ritkítsuk
ki, úgy, hogy a fészekben két növény
maradjon. A növények hosszú indákat
növesztenek, ezért igen nagy helyet
igényelnek. Az ajánlott vetési valamint
ültetési sor és tőtávolság 1-2 méter.

A sütőtök a nyár folyamán a kapálá-
son és az öntözésen kívül nem kíván
különleges ápolást. A termések késő
őszre fejlődnek ki, a növények lombo-
zata fokozatosan leszárad, a sütőtök
ezüstfehér héja megkeményedik. A
gyakorlati tapasztalat szerint a betaka-
rítást akkor ajánlatos megkezdeni, ami-

kor a terméseket a dér egyszer már
megcsípte, mert az ilyen töknek íz-
letesebb, omlósabb a húsa és a ke-
ményítő tartalma elcukrosodott. A
terméseket ne törjük le a szárukról,

hanem vágjuk le egy éles késsel, úgy,
hogy a szár a termésen maradjon.

A sütőtök leveleit előszeretettel rág-
csálják a csigák, szívogatják a levéltet-
vek. A lisztharmat és az uborkamo-
zaikvírus is megtámadhatja.

A valódi sütőtök érési ideje igen
hosszú. A termés beéréséig akár 6 hó-
nap is eltelik. Egyes termések hatal-
masra, akár 70 kg-os ra is megnőnek.
Egy-egy szép, méretes példány kertünk
méltó dísze is lehet. Egy tövön – átla-
gos körülmények között – 5-6 termés
érhet be. A sütőtökök között hatalmas
terméseket fejleszt a sárga húsú, ízle-
tes „Nagydabasi“. A „Bébi“ fajtájú tök
termése körte alakú, húsa kellemes ízű.
Az utóbbi időben elterjedt az ún. Ka-
nadai sütőtök is a termesztésben. 

A sütőtököt télen fagy és csapadék
mentes, hűvös, szellős helyen tároljuk.
Erre kiváló a pincelejáró, kamra, elő-
szoba. Általános szabály, hogy minél
keményebb a tök héja, annál tartósabb
a termés.

Felhasználása igen sokoldalú. so-
kunk kedvence a pirí-
tott tökmag, amely
amellett, hogy igen
ízletes, a benne lévő
olajoknak köszönhe-
tően élettanilag is
igen hasznos. De leg-
gyakoribb hasznosí-
tása természetesen a
sütés. A sütőtököt
könnyen emészthető,
ezért a bébiételek
egyik kedvelt össze-
tevője. Valamennyi
fajta alkalmas sütésre,

és az ételek pikáns, különös ízt kapnak
tőle, ezért felhasználása a szakácsok
számára is határtalan. Ha a belsejét
kockázzuk, akkor kiváló savanyúság
készíthető belőle. Nyersen préselhe-
tünk belőle sütőtöklevet, nagyon ízle-
tes más gyümölcsökkel (alma, körte)
kombinálva. Megfőzve illetve meg-
sütve tejjel összeturmixolva is kiváló.
Levest is főzhetünk belőle sűrítés nél-
kül, pürésítve, tejjel vagy tejszínnel la-
zítva. Édesítve készülhet belőle sütő-
töklekvár. Ízlésünknek megfelelően
(megsütve, illetve megfőzve) zöldség-
saláták egyik alkotórésze is lehet.

Talán nem is gondolnánk, hogy a
sütőtök fogyasztása egészségünk meg-
őrzése szempontjából is igen fontos.
Ugyanis magas cukortartalma mellett
többféle vitamint, fehérjét és emészt-
hető rostot tartalmaz. Szénhidrát tartal-
ma körülbelül a burgonyáéval meg-
egyező. A sütőtökben lévő karotinoi-

dok és C-vitamin, a tökmagban lévő E-
vitamin, mint antioxidánsok, védelmet
nyújtanak a szervezet számára. Haté-
konyan alkalmazhatjuk a sütőtök levét
a megfázásos betegségekre, gyulladás-
sal járó elváltozások gyógyítására.

Elsősorban a nyálkahártyák gyulla-
dásaira van gyógyító hatása. A sütőtök-
ben lévő kálium elősegíti a vér tisztí-
tását. A vitamintartalma miatt, ajánlott
a fogyasztása a pattanásos bőrre. Töklé
fogyasztásával csökkenthetőek az aszt-
más rohamok valamint az allergikus
tüsszögés és köhögés; fogyasztásával
csökkenthetjük az érelmeszesedés és a
daganatos betegségek kialakulásának
kockázatát. A tökmagolajat pedig re-
mekül alkalmazhatjuk hólyagmegbete-
gedések esetén.

Madárvonulás. Kontinenseken
átívelő, lenyűgöző természeti
jelenség akár egy törékeny, ap-
rócska füstifecskét, akár egy
fehér gólyát nézünk, amelyek
egyaránt közel nyolcezer kilo-
métert tesznek meg ősszel és
tavasszal. Az egyes madarak
teljesítményét nézve önmagá-
ban is ámulatba ejtő teljesít-
mény, de ha globálisan, töme-
gességét is figyelembe véve
szemléljük, talán a földi élet
egyik legkáprázatosabb jelen-
sége.

Ilyenkor ősz közepén már egyetlen
nyári madárral sem találkozhatunk a
természetben. A gólyák már augusz-
tus végén elindultak, a fecskék pedig
szeptember közepén hagyták itt ha-
zánkat. Sokan úgy gondolják, hogy
csak tavasszal érkeznek hozzánk ma-
darak, de ez így nem igaz, hiszen
ilyenkor érkeznek meg a téli vendé-
gek, akik egészen tavaszig maradnak.

Madárvonulás alatt azt értjük, ami-
kor a madarak szezonálisan (főleg ta-
vasz és ősz) több száz, esetleg ezer ki-
lométert is megtéve téli és nyári szál-
láshelyükre vándorolnak. Sokszor
felmerül a kérdés, hogy miért kell a
gólyáknak, vagy más Afrikában telelő
madaraknak Európába repülniük,
amikor ott egész évben nyár van. A
lényeg azonban nem a meleg, hanem
a táplálék bőség. Ma már tudjuk,
hogy a gólyák is képesek átvészelni a
hideg téli napokat, de fő táplálékaik
ilyenkor nem találhatóak meg és így
éhenpusztulnak. A télire itt ragadt ma-
darak nagyrésze sérült, ezeket a Ma-
gyar Madártani Egyesület gondozás-
ba veszi, majd felépülésük után ta-
vasszal szabadon engedi. Vannak
azonban olyan egyedek, melyek
olyan súlyos sérüléseket szenvednek,
hogy örökre fogságban kell élniük, de
így is képesek szaporodni és utóda-
ikat engedik szabadon.

A fő migrációs útvonal tavasszal
délről északra tart, majd ősszel észak-

ról dél felé. Sok madárfaj több ezer
kilométert is képes megtenni, a fehér
gólyák egészen Dél-Afrikáig repül-
nek, de a leghosszabb utat a sarki csér
teszi meg összesen 40.000 kilométert
az Északi-sarktól az Antarktiszig.

Az őszi vándorlás egyértelműen a
táplálékhiány miatt következik be,
míg a tavaszi migráció a szaporodás
miatt történik. A hosszabb napok és
az északi nyár nagyobb lehetőséget
biztosít a madaraknak fiókáik felne-
velésében, etetésében. Hiszen ha be-
legondolunk az északi területeken
ilyenkor szinte 24 órán át süt a nap.
Ezt főleg a ludak és a kacsák veszik
igénybe, májusi érkezésükkor már
neki is állnak a költésnek és augusz-

tusban már fiaikkal indulnak délre.
Ilyenkor még Európában maradnak,
ahol tovább erősödnek és csak no-
vember környékén vonulnak tovább.
Persze a felmelegedés hatására elő-
fordul, hogy egészen tavaszig itt ma-
radnak. Évről évre egyre többször fi-
gyelhetőek meg a hazai vizeken telelő
vadludak, vadkacsák, a hortobágyi

mocsaras területeken pedig a darvak
jelentős csoportja telel át. A hirtelen
hideg beköszöntét a madarak jóval
hamarabb megérzik, mint a mi mo-
dern készülékeink és napokkal hama-
rabb tovább állnak, ha ez bekövetke-

zik.
A madárvonulás már

év ezredek óta foglal-
koztatja az embereket,
de igazából csak az
utóbbi pár évtizedben
tudunk többet róla.

A földművelő, vadá-
szó ember mindig nagy
figyelemmel kísérte a
madárvonulást, az
egyes madarak tömeges
megjelenését, vagy el-
tűnését, sokszor ehhez
igazította egyes tevé-
kenységei idejét. Év-
százados megfigyelé-
seiből alakultak ki az
első elképzelések, el-
méletek a madarak e
szezonális viselkedé-
sének magyarázatára.
Ezek egy része ma már
nem állja meg a helyét,
mert bár a megfigyelés

helyes volt, a levont következtetés tá-
vol állt a valóságtól. Így például a vö-
rösbegyhez hasonlóan vöröses árnya-
latú kerti rozsdafarkú Görögország-
ból eltűnik ősszel, mivel európai állo-
mánya a Szaharától délre vonul, ezzel
egy időben viszont a vörösbegy tö-

megesen jelenik meg, s telel a Föld-
közi-tenger partvidékén. Arisztote-
lész ezért arra a megállapításra jutott,
hogy a kerti rozsdafarkú télen vörös-
beggyé változik.

Ma már könnyebb a dolgunk, té-
nyekre támaszkodhatunk, hiszen a
madárvonulás kísérletes vizsgálatá-
nak bevezetése óta óriási mennyiségű

adat és eredmény született a témában.
Olyan kérdések megválaszolása volt
a cél, mint a vonuló és telelőhelyek
minél pontosabb behatárolása, a vo-
nulás időzítése, a navigáció, valamint
a repüléshez és a vonuláshoz szük-
séges energiafelhasználás és -raktáro-
zás mechanizmusa.

Századunkban is újabb és újabb ak-
tuális kérdéseket vet föl a madárvo-
nulás. A jelenség részleteinek egyre
kifinomultabb módszerekkel történő
kutatása és leírása mellett előtérbe ke-
rült a természetvédelmi problémák
felderítése és kezelése, valamint a
globális klímaváltozás hatásainak
vizsgálata. Nagy lendületet vett az
utóbbi években a madarak és a ma-
dárvonulás szerepének tanulmányo-
zása a paraziták, kórokozók terjesz-
tésében, különösen a madárinfluenzás
esetek egyre nagyobb földrajzi terüle-
teken való tömeges megjelenése kö-
vetkeztében.

Szerencsére télire sem kell mada-
rak nélkül maradnunk, sőt a kertész-
kedők számára a tél igazi madár ká-
naánt jelenthet, hiszen a kerti etetők-
nél ilyenkor olyan fajokat is megfi-
gyelhetünk, amelyek nálunk nem
fészkelnek, vagy az erdők sűrűjében
élnek.

Tehát nem kell szomorkodnia sen-
kinek, hogy a fecskék már elmentek,
hiszen helyettük jönnek majd az észa-
ki vendégek mint például a csonttol-
lú, vagy a süvöltő. A fecskékkel pedig
újra találkozhatunk áprilisban.

Gödöllői Szolgálat 92009. október 14. Élő–Világ

Nem csak kertészeknek

Tököljünk!
Állati dolgok

Madarak jönnek-mennek

Október 17-18.:

dr. Erdélyi Gábor
Tel.: 06-30/944-5991

Őrbottyán, József Attila u. 27.

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

Október 12-19-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-
551.
Október 19-26-ig: Sanitas, Teghze Lajos u. 2. Tel.: 545-585.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata a
feladatkörébe tartozó autóbusz-
szal végzett menetrendszerinti,
helyi személyszállítás, közszol-
gáltatási szerződés keretében tör-
ténő ellátására pályázatot hirdet.

A pályázati kiírás dokumentációja
100.000 Ft + ÁFA összegnek 

Gödöllő Város Önkormányzatának
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00155330-00100004
számú számlájára való befizetést
igazoló okmány eredeti, vagy má-

solati példányának bemutatása
ellenében vehető át 

2009. október 26-án 10 óráig

Gödöllő Város Polgármesteri 
Hivatalának Városüzemeltető és

Vagyonkezelő Irodájában 
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

III. emelet 308. szoba), 
munkanapokon hétfőtől

csütörtökig 8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 14 óra között.

BURSA HUNGARICA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUMMAL
EGYÜTTMŰKÖDVE A 2010. ÉVRE EZENNEL KIÍRJA A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA 
A 2009/2010. TANÉV II. ÉS A 2010/2011. TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN

A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hall-
gatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfoko-
zatot és szakképzetséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat. Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi
nettó jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt
vevő hallgatói; a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók;  dok-
tori (Ph D) képzésben résztvevők, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán kell benyújtani a pályázó által
aláírt pályázati űrlapon egy példányban.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap beszerezhető a hivatal  Lakosságszolgálati Irodáján.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009. OKTÓBER 30.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó  jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okiratokat.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott,
hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Döntéséről 2009. december 4-ig írásban értesíti pályázókat. 
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármes-
teri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán. 529-192-es telefonszámon)

PÁLYÁZATI  KIÍRÁS "B" típus

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUMMAL
EGYÜTTMŰKÖDVE A 2010. ÉVRE EZENNEL KIÍRJA A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT 
KEZDENI KÍVÁNÓ FIATALOK SZÁMÁRA

A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelent-
kezhetnek, akik:
a.) a 2009/2010 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy 
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettsé-
gizettek; 
és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy fel-
sőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 
Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó
jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek felvételt felsőok-
tatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvé-
teli értesítő másolatának megküldésével ezt majd köteles bejelenteni 2010. szeptember 1-ig az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságára.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009. OKTÓBER 30.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosság-
szolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot.
Tanulói jogviszony igazolást. 

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott,
hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

Döntéséről 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem
élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán.

NEMZETI EGYÜVÉ TARTOZÁS ALAPÍTVÁNY
„Nekem szülőhazám e föld”

Fotópályázat 2009

A Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány pályázatot hirdet magyar
amatőr fotósok részére 6-18 éves korig.

A pályázat célja: a Kárpát-medencében élő magyar közösségek
életének, hagyományainak, emlékezetes arcainak és pillanatai-
nak, valamint a szülőföld természeti és építészeti szépségeinek
megörökítése és bemutatása.

Mindenki csak a saját maga által készített fotókkal pályázhat,
maximum 10 fotó beküldésével.

A beérkezett fotókat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai:
Kósa Ferenc Kossuth-díjas filmrendező, a zsűri elnöke Korniss
Péter Kossuth-díjas fotóművész, Kresz Albert Balogh Rudolf-
díjas fotóművész.
A 6-13 éves korúak, illetve a 14-18 éves korúak által készített
fotókat külön bírálják el.

A fotópályázat legjobbjait fődíjjal jutalmazzák: I. díj 

200 €, II. díj 150 €, III. díj 100 €, ezen kívül számos külön díj
odaítélésére is sor kerül.

A díjak átadására, valamint a legjobb 50 fotóból álló kiállítás
megnyitására

2009. december 5-én, 15.00 órakor

kerül sor a gödöllői
Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban a

Magyar Nemzeti Együvé Tartozás Napja

megünneplésén.

A beküldés határideje: 2009. október 30.

A fotók beküldhetők e-mailen 2 MB terjedelemben az alábbi
címre: szulohazametaj@gmail.com. Kérjük, küldje be a fotó
címét, az elkészítő nevét, életkorát, címét és telefonszámát. A
pályázaton való részvétel díjmentes. A beküldött képeket csak a
pályá-zattal, illetve az alapítvánnyal kapcsolatos kiadványban
vagy internetes közlésben használjuk fel.

Információ: Six Edit (20/982-4105, six.edit@godollo.hu), Péterfi
Csaba (20/268-2450 peterfi@godollo.hu)

FELHÍVÁS- HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS

Gödöllő Város Önkormányzata 2009. október 30-án, 17 órakor Halottak
Napi megemlékezést tart a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél,
ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világ-háborúban ele-
sett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének
emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Kérjük a szervezeteket és intézményeket, amennyiben koszorút kívánnak el-
helyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni a 28/514 - 130-as tele-
fonszámon, a Művészetek Háza Gödöllő Információs Központjában.

NYÍLT NAP A DAMJANICH

JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

OKTÓBER 17-ÉN 9-13 ÓRÁIG A

DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

NYILT NAPOT TART A SZÜLŐK ÉS AZ

ÉRDEKLŐDŐK RÉSZÉRE. ENNEK

KERETÉBEN ÓRÁNKÉNT, CSOPORTOSAN,

KÍSÉRETTEL MEGTEKINTHETIK AZ ISKOLA

ÉPÜLETÉT.

Közlemény – temető

A Gödöllői Dózsa György út 35.
szám alatt működő köztemetőben
az urnafalban elhelyezett, lejárt ur-
nafülkéket a VÜSZI Kft., mint
üzemeltető egy cédulával látja el.
Az újraváltásra egy hónap áll ren-
delkezésre, ezt követően a lejárt
bérletű fülkék kiürítésére kerül sor.
Az újraváltás ideje 10 évre szól. 
A befizetés a temetőgondnoknál
(Juhász András, telefonszáma:
06/20-4731-305) munkaidőben 8–15
óráig lehetséges.

FELHÍVÁS
Kérem mindazon betegeimet, akik két éven belül nem jártak a rendelőmben,

egészségmegőrzésük érdekében jelentkezzenek vizsgálatra a
430-655/211-es telefonon. Bejelentkezés után nem kell várakozni.

Köszönettel: dr. Biacsi Zsuzsa

EGÉSZSÉGNAP  A  PETŐFI ISKOLÁBAN

A 2009/10-es tanévtől a Petőfi Sándor Általános Iskola ÖKO iskolaként
működik, ennek jegyében

2009. október 17-én szombaton 9 – 12-ig 

családi egészségnapot tartunk  

Színes programmal várjuk minden tanulónkat és szüleiket:
Vérnyomás-, vércukorszintmérés, elsősegélynyújtó bemutató, 

mentőszolgálat-esetkocsi bemutatása  biobüfé (házitej, bioméz, 
termékkóstolók), biobolt, gerinctorna, hajápolás, gyógymasszázs,

tinikozmetika, fásítás  bokorültetés  sportpálya felfestése, KRESZ-vetélkedő Gyerekeknek kézművesség, drámajáték, sport,
felnőtteknek előadások!
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A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA
SZÓLElfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

Október 16-án JAZZ EST a szálloda kávéházában!

Játszik a BROTHERS AND SISTERS trió.
Ezen a napon koktélok akciós áron 650 Ft-ért kaphatók!

Jack Daniel’s & Coca-Cola csak 500 Ft
Híres magyar borászok minőségi boraiból válogathat kedve szerint.

Kóstolja meg különböző gyümölcsökből készült nemes pálinkáinkat!

~ ~ ~
Márton-napi libanapok az Erzsébet királyné Szálloda éttermében

2009. november 7. és 22. között.
Szentesi töltött libamell zöldségekkel körítve 1400 Ft
Libahúsleves apró maceszgombóccal – tálban 900 Ft
Ludaskása – minden belevalóval 1400 Ft
Ludláb torta 450 Ft

A Wunderlich pincészet 2009. évi újboraival várjuk kedves vendégeinket!

~ ~ ~
NYITVA TARTÁS:

Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ:  28/816-817

info@erzsebetkiralynehotel.hu
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HUNIBER EURÓPA KUPA

A GEAC Vívószakosztálya szeretettel meghívja Önt és kedves családját
világszínvonalú nemzetközi kadet női és férfi kardversenyére. 

IDŐPONT: 2009. OKTÓBER 17-18.

HELYSZÍN: SZENT ISTVÁN EGYETEM SPORTCSARNOKA, GÖDÖLLŐ

2009. október 18. (vasárnap)
9.00: Női kard egyéni
10.00: Férfi kard csapat
16.00: Döntők

2009. október 17. (szombat)
10.00: Férfi kard egyéni
13.00: Női kard csapat
17.00: Döntők

Program

Az utóbbi 3 fordulóból kétszer nyertek a
gödöllői futsalosok az NB I-es terem-
labdarúgó bajnokságban, ezzel pedig a
bajnoki tabella 6. helyén áll a csapat, de
ugyanúgy 9 pontos, mint a második he-
lyen álló Borsod Volán. A Gödöllői For-
tuna Szentesen ugyan kikapott, de Du-
navarsányban, majd az elmúlt pénteken
hazai pályán a Csömör ellen sikerült 
nyerni. A csapat a következő játéknapon
a még nulla pontos Gyöngyös vendége
lesz, október 19-én.
Futsal NB I., 3. forduló
Szentes – Gödöllői Fortuna 7–3
Futsal NB I., 4. forduló
DTE Royal – Gödöllői Fortuna 4–7
Futsal NB I., 5. forduló
Gödöllői Fortuna – Rubeola Csömör
4–3

NB II. – Sikeres U21-es rajt

A Gödöllői SK futsal szakosztályának
U21-es csapata sikeresen debütált az
Futsal NB II. pesti csoportjában. A ki-
zárólag gödöllői fiatalokból álló keret a
Monor gárdáját verte az első forduló-
ban. A Nagykáta elleni második mérkő-
zést lapzártánk után rendezték.
Futsal NB II. pesti csoport, 1. forduló
Gödöllői Fortuna U21 – Monor 5–2
(3–1)
Gólok: Lovrencsics Balázs (2), Szá-
raz Szabolcs (2), Vernes Zsolt.

Következik:
Október 16. péntek egyetemi sport-
csarnok, 20:30: Gödöllői Fortuna
U21 – Cső-Montage U21.

Utánpótlás – Grassroots siker

Az elmúlt hétvégén az UEFA által létre-
hozott Grassroots program keretében
vett részt utánpótlás futsal selejtező tor-
nán a Gödöllői SK 1996-os korosztálya.
A fiatalok az U15-ös korcsoportban a
Cső-Montage és az FTC U15-ös csapa-
taival mérkőztek, a tét a Telkiben meg-
rendezésre kerülő országos döntő volt.
A mieink a Cső ellen parádés játékkal
nyertek, míg az FTC ellen még a szünet-
ben vezettünk, de a pihenés nélkül felál-
ló csapatunk végül elfáradt és döntetlent
ért el. A veretlenség azt jelenti, hogy már
biztosan utazhat majd Telkibe a csapat.
Grassroots torna selejtező kör, U15-
ös korosztály
Gödöllői SK – Cső-Montage 9–1 (5–1)
Gólok: Hegyi Balázs (4), Szabó Tibor
(2), Pervai Gáspár, Kiss Gábor, Bihari
Gábor
Gödöllői SK – FTC 3–3 (3–0)
Gólok: Husz Attila (2), Szabó Tibor    -lt-

Emberhátrányban szerzett pon-
tot a Gödöllői SK csapata a Pest
megyei I. osztályú bajnokság 9.
fordulójában hazai pályán az
Üllő ellen. A vendégek szerez-
tek vezetést az első félidő kö-
zepén, amelyet még ebben a
játékrészben egalizált a Gödöl-
lő (Nagy Roland lőtt szabadrú-
gásból nagy gólt), így a folyta-
tásra maradt a döntés. 

Ugyan a gödöllői fiatalok közelebb
álltak a győzelemhez a második fél-
idő alapján, de végül meg kellett elé-
gednünk az egy pottal. A számos le-
hetőség egyikéből nyolc perccel a vé-
ge előtt átvettük a vezetést, de a gól-
öröm elvitte a játékosok figyelmét és
egy percel a gödöllői találat után
egyenlített a vendégcsapat. A GSK a
75. perctől emberhátrányban játszott.
Városunk csapata jelenleg a 12. he-
lyen áll a bajnoki tabellán. Az ifisták
ezúttal már közelebb álltak a pont-
szerzéshez, mint az előző fordulók-
ban, de most sem sikerült a siker.
Pest megyei I. osztály, 9. forduló
Gödöllői SK – Üllő 2–2 (1–1)
Gólok: Nagy Roland, Bánki Edömér
U19: Gödöllői SK – Üllő 2–3
Gól: Kiss András, Menyhárt Ákos

Megyei III. osztály – Dobogó-
sok csatájában nyert a GSK II.

A bajnoki tabella 3. helyén álló Gö-
döllő II. a 7. fordulóban, a szintén 11
pontos Erdőkertest fogadta. Az első

félidőben még keresték egymáson a
fogást a csapatok, míg a folytatásban
a gödöllőiek két gyors góllal eldön-
tötték a bajnoki pontok sorsát. Győ-
zelmével a csapat feljött a 2. helyre a
Gödöllő körzeti bajnokságban.

Pest megyei III. osztály gödöllői
csoport, 7. forduló
Gödöllői SK II. – Erdőkertes II. 2–0
(0–0)
Gólok: Tóth László, Túry Viktor

Megyei I/B osztály – Győze-
lemre váró GEAC

Ezúttal Isaszegen kapott ki a GEAC,
így továbbra is várat magára az első
„egyetemista” győzelem.
Pest megyei I/B osztály, 9. forduló
Isaszeg – GEAC 4–1

Utánpótlás eredmények – U13-
as pontszerzés

NB III. Mátra csoport U19: GSK –
Jászberény 1–1 Gól: Switzer Nabil
NB III. Mátra csoport U16: GSK –
Jászberény 2–4 Gól: Voina Erik,
Rózsavölgyi Dávid
NB II., közép A csoport U15: Felc-
sút-Puskás Akadémia – GSK U14
9–0.
NB II., közép A csoport U13: Puskás
Akadémia-Monor – GSK 3–3 Gól:
Tóth-Ilkó Áron (2), Varsányi Botond
Pest megyei I-III. osztály U16: Sza-
da – GSK U15 10–0

-tt-

A női Extraliga 4. fordulójában rang-
adón kellett volna bizonyítania a
TEVA-GRC-nek, hogy jó formában
van a csapat. Nos, bizonyították is a
mieink a bajnoki címvédő BSE ottho-
nában megrendezett találkozón, hogy
készek a nagy feladatra, de a jó játék
ezúttal nem ért sikert, ugyanis nagy
csatában 3:0-ra nyerte a rangadót a
városmajori csapat. Így már csak a
BSE-FCSM mondatja el magáról,
hogy még veretlen az idei kiírásban.

Deme Gábor tanítványai kezdték
jobban a tálkozót, de szép fokozato-
san kerekedett a mieink fölé a hazai
hatos és végül hozni tudta a lélektani
első szettet. A második szettben nagy
lendülettel termelte a pontokat a hazai
csapat és már 21:12-re is vezetett. Ek-
kor nagyvonalúan a cseresort vitte be
a városmajori edző, amire majdnem
ráfáztak, ugyanis a gödöllői lányok
küzdeni tudásból tanúbizonyságot té-
ve feljöttek, de a végjátékban megint
a BSE öszpontosított jobban, és nyer-
te ezt a játékot is. A harmadik felvo-
nást megint a mi lányaink kezdték

jobban, ismét feljött a hazai csapat,
fordított is, de ezúttal sem hagyták
magukat Széles Petráék és nagy csa-
tára késztették a címvédőt. Végül a
tapasztaltabb hazaiak érvényesítették
a hazai pálya előnyét, ennek ellenére
minden dicséret megilleti a gödöllői
lányokat, akik egy remek csatában
maradtak alul és veszítették el ezzel a
mérkőzéssel a veretlenségüket. En-
nek ellenére továbbra is a Gödöllő ve-
zeti a bajnoki tabellát, ugyanis a BSE
és a Vasas is mínusz 6 ponttal kezdte a
bajnokságot, mert nem indult el a
nemzetközi kupákban.

Bajnoki tabella és további infók:
www.grcvolley.hu

Magyar Kupa – Magabiztos siker
hazai pályán

Magabiztosan nyerte idei első Magyar
Kupa találkozóját a TEVA-GRC, amely
a BITT Kaposvár csapatát fogadta hazai
pályán. A lányok a lapzártánk után kez-
dődő visszavágót szerdán játszották.

Utánpótlás – BSE-vel egy cso-
portban

A juniorok is pályára léptek a hétvégén.
Wirnhardt Oszkár tanítványai a szé-
kesfehérvári csoportkörben próbálták
meg bizonyítani tehetségüket, ami csak
részben sikerült, ugyanis az első, gödöl-
lői csoportkörhöz hasonlóan a Fehérvár
kiemelkedett a mezőnyből, míg a
mieink ezúttal is a Veszprém ellen tud-
tak csak nyerni. Pikantériája a folytatás-
nak, hogy a harmadik helyen záró Gö-
döllő egy csoportba került azzal a BSE-
vel, akiket a tavaly még városunk röp-
labdacsapatát edző Hollósy László tre-
níroz a nyár óta.
2. csoportkör gödöllői eredményei:
TEVA-GRC – Székesfehérvár 0:3, –
Kaposvár 0:3,  – Veszprém 3:0

Első alkalommal került megrendezésre
szeptember 26-án Jászberényben a
Nemzetközi Lehel Vezér kupája, azaz a
nemzetközi I.T.F.Taekwon-do verseny,
ahol a gyerekek, ifik, valamint felnőttek
egyaránt versenyezhettek. A magyarok-
nak többek között Ausztria, Szlovénia,
Szerbia, Szlovákia, Lengyelország spor-
tolóival kellett megküzdeniük. A Czeba
Mihály 5 Danos mester által vezetett
csapat remekül szerepelt, ugyanis 19
versenyzőnk 30 érmet szerzett a verse-
nyen a különböző számokban. Ezzel az
eredménysorral a Gödöllői Taekwon-
Do sportegyesület lett a második leg-
jobb csapat a versenyen. Czeba Mihály
elmondta: – Nagyon büszkék vagyunk a

versenyen elért sikerekre.  A Taekwon-
Do egy olyan harcművészet, amelyet
bármikor el lehet kezdeni, mindenki
megtalálhatja  benne a magának tetsző
mozgást, egészen a hobbi szinttől az él-
versenyig.
Ha lenne kedve valakinek kipróbálni
magát a harcművészet ezen műfajában,
az az alábbi számon érdeklődhet:
20/530-4957. web: www.tae-kwon-do.hu

Taekwon-do – Három érem Hat-
vanból

A minden évben megrendezésre kerülő
Nemzetek Kupája ITF Taekwon-do ver-
senynek október 3-án Hatvan  adott ott-
hont. Az ország minden részéből 23

klub 140 tagja képviseltette magát, to-
vábbá Csehország, Szlovákia és Szerbia
csapatai is mintegy 40 főt delegáltak.
A rendezvény lehetőséget nyújtott az
utánpótlásnak, hogy kellőképpen lemér-
jék tudásukat. A verseny gyermek, ser-
dülő és ifjúsági korcsoportokra, ezen be-
lül pedig formagyakorlat és küzdelem
kategóriákra tagolódott. A Gödöllői
Contact ITF Taekwon-do SE versenyzői
is részt vettek a hatvani gálán Kókai
Zsolt 3 danos mester vezetésével.
Serdülő fiú -40 kg-os küzdelem kate-
góriában Habermann Attila kitűnő for-
mában versenyzett és bronzéremmel
zárta a napot, míg az ifjúsági korosztály-
ban a nap folyamán végig magabiztosan

szereplő Navratil Tamás -65 kg-os
küzdelemben a 3., formagyakorlatból a
2. helyen végzett. A versenyzők jó telje-
sítménye mellett lényeges momentum
volt, hogy az egyesület egyik rangidős
mestere, Könczöl Alexandra előzetes
felkérés alapján versenybírói teendőket
látott el. Ezzel egy fontos akadályt telje-
sített a csapat, de a pihenés ideje még
nem jött el, ugyanis a november 7-ei or-
szágos bajnokság és a november 21-ei
országos diákolimpia is alapos felkészü-
lést kíván. Ha szívesen megismerkedne
ezzel a sporttal, jelentkezését szeretettel
várja a Bio-Fitt Centerben zajló edzései-
ken az egyesület (Gödöllő, Állomás út
1-2/A) hétfőn és szerdán 17.30 és 19 óra
között. -li-

Már a kilencedik fordulón van túl az I. műfüves kispályás
városi labdarúgó bajnokság. A 17 csapatos sorozat felénél a
Móres vezeti a pontvadászatot, szorosan a nyomában a Se-
ven és a Deko FC található a tabella 2. és 3. fokán. A góllö-
vők között is egy Móres labdarúgó, Sztriskó István hátát
figyeli a mezőny, aki 21 találattal vezeti a gólvadászok lis-
táját. A szerdai és csütörtöki játéknapokkal zajló bajnokság
hátralévő fordulóiban még minden bizonnyal nagy csata
várható majd a dobogós helyekért, ugyanis a listavezető
előnye mindössze 5 pont az üldözőkkel szemben. A tabella
és a játéknapok a www.sevo.hu oldalon követhetőek nyo-
mon.

Október 23. Kupa – Még lehet nevezni

A hagyományosan megrendezésre kerülő Október 23. ku-
pára még lehet nevezni. A Táncsics Mihály utcai sportte-
lepen, október 23-án megrendezésre kerülő férfi és női kis-
pályás tornára a 06/70-60-44-393-as számon lehet még le-
adni a nevezéseket.

Futsal – Győzelmi sorozatban

Háromból kettő siker

Röplabda – Nagy csatában veszített a TEVA-GRC

Már nem veretlenek

A férfiak döntetlent értek el Abonyban az NB II. keleti
csoportjának 5. játéknapján, míg az ifista fiúk továbbra
is 100 százalékos mérleggel állnak a tabella élén az Eger
csapatával egyaránt. A szintén másodosztályban szerep-
lő nők hazai pályán kaptak ki a déli csoportban a Vecsés
ellen, míg az ifista lányok nagy csatában, egy góllal 
nyerni tudtak. A hölgyek a következő fordulóban Érden
vendégszerepelnek, míg a férfiak a Vecsés együttesét fo-
gadják.

Női NB II. déli csoport, 4. forduló
Gödöllői KC – Vecsés 23:32
Ifi: Gödöllői KC – Vecsés 29:28
Férfi NB II. keleti csoport, 5. forduló
Abony – Gödöllői KC 32:32
Ifi: Abony – Gödöllői KC 29:32
Következik:
Október 17., szombat Hajós iskola tornaterme 17 óra
(ifi: 15 óra): Gödöllői KC – Vecsés

-tl-

Női extraliga, 4. forduló

BSE-FCSM – TEVA-GRC 3:0 
(19, 21, 21)

KÖVETKEZIK:
Október 18., vasárnap egyetemi
sportcsarnok, 17 óra: TEVA-GRC –
Nyíregyháza

Magyar Kupa, 1. forduló, 1. mérkőzés
TEVA-GRC – BITT Kaposvár 3:0 (20, 19,
19)

Kispályás foci – Nagy csata a műfüvön

A Móres az élen
Kézilabda – Még mindig veretlen az ifi

Férfi döntetlen

Labdarúgás – Ismét nyert a GSK II.

Pont, hátrányban

Küzdősport – 19 gödöllői versenyző, 30 érem

Második legjobb csapat

A Gödöllői Taekwon-Do sportegyesület



INGATLAN

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes részén
de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken
elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház,
mely 2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-
étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gon-
dozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület talál-
ható, melyben garázs, nyári konyha található. A kertben termő
gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szociális intézmények. IÁr:
5,4 MFt Tel: 70/312-5965,  20/928-3938

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

*190 NÉGYZETMÉTERES, 3 szintes családi ház jellegű társasházi
lakás 500 négyzetméteres telekkel eladó a vasútállomás
közelében. A társasházban még 1 lakás és 2 csendes
tevékenységet folytató üzleti ingatlan található. Különbejárattal,
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 vasútál-
lomás, hévállomás és buszmegálló közelében található, elhe-
lyezkedése miatt kitűnő a közlekedés és vállalkozásra is alkalmas,
az alagsori rész külön ki is adható bérbe. Jó állapotú, részben
tavaly felújított. Irányár: 29,5 millió Forint. Tel: (20) 384 03 75 

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

*Sürgősen eladó Gödöllőn Harasztban újszerű 90 nm-es, 2
szoba + nappalis sorházi lakás 300 nm-es telekkel eladó Iár
19,5 MFt 20-772-2429   

*Gödöllő  Központban tégla építésű 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+ vegyestüzeléses, garázsos családi
ház 1600 nm-es telken  20,9 MFt ért 20-7722429 

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

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

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

*Gödöllőn 550 nm-es összközműves építési telek eladó iár 9,6
MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllőn  újszerű 3 szoba+nappalis amerikai konyhás 1
szintes ház sürgősen eladó Iár 31 MFt  20-7722429 

*Gödöllőn Erzsébet körúton eladó fiatalos 34 nm-es 1 szobás
III. emeleti jó állapotú lakás egyedi mérős/szabályzós fűtéssel
Iár 8,8 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

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

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

*Eladó  Gödöllőn, Palotakerten panorámás 62 nm-es 2 szobás
beépített erkélyes, felújított lakás beépített konyhabútorral Iár:
10,9 M Ft 20-7722429 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 magasföld-
szinti konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102

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

*Sürgősen eladó Ambrus közi  teljesen felújított 75 nm-es 2 szobás,
nagy étkező-konyhás erkélyes lakás! Iár 14,9 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, hob-
biszoba 3 fürdőszobás medencés nagy teraszos ház gödöllőn
eladó Iár 30 MFt 20-8042102

*CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két generációnak is alka-
lmas ikerház beépíthető tetőtérrel garázzsal újszerű 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 felújí-
tott (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

*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, ablakcsere.
Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése referen-
ciákkal. Hívjon bizalommal! 20-9447025

*Egyedi vétel! Sürgősen eladó Gödöllő legszebb könnyűsz-
erkezetes háza, parkosított, gyönyörű, öntözőrendszeres 840
nm-es telken 3 háló+ nappalival, hangulatos terasszal Iár: 27,5
MFt 20-772-2429 

*Gödöllőn az Egyetem közelében, zöld övezeti, csendes
környezetben teljesen felújított és átalakított, elegáns belső
kialakítású, 69 nm alapterületű, I. emeleti, nagy erkélyes lakás
saját garázzsal eladó. Egyedi fűtés, riasztó, új nyílászárók,
burkolatok. Iá: 25 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a központban teljesen felújított (új burkolatok,
nyílászárók, sarokkádas), 40 nm-es, 1 szobás lakás kis erkél-
lyel. Iá: 9,8 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn 80 nm alapterületű, 2 szobás ikerház-fél, mel-
léképületekkel, garázzsal, pincével, 790 nm-es telekkel. Iá:
16,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn kertváros és Királytelep határán 80 nm alapterületű,
2 szobás családi ház 780 nm telekkel. Iá: 17,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás telje-
sen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nm-
es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn 1000 m2-es 2 utcára nyíló panorámás, osztható
telken 2002-ben épült, 2 generáció részére is alkalmas, össze-
sen 160 m2 lakóterű (2 nappali, 3 szoba, 2 konyha, 2 fsz.) szín-
vonalas 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 magasföldszinti, 1. ill. 2.
emeleti 1 szobás; 1+fél; ill. 2 szobás felújított, gázkonvektor
fűtésű lakások AKCIÓS áron eladók. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

*Gödöllőn téglaépítésű háztömbben, I. emeleti, konvektoros
fűtésű, felújított, 2 szobás, erkélyes lakások. 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: 11,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn 4 éve teljesen felújított kétszintes, 170 nm lakóterű,
nappali + 4 és fél szobás szinteltolásos családi ház (új
nyílászárók, burkolatok, új beépített konyhabútor,
vízvezetékek, gépészet, teljes tetőcsere). Szauna, 40 m2-es
melléképület,garázs, ipari áram, riasztó, távir. kapuk. Iá: 38
mFt. Érd: 28/411-086; 0620/9194-870

*Gödöllőn a Nagyfenyvesben 2007-ben teljes körűen felújított,
150 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, kétszintes családi ház, 3
beállásos garázzsal, 815 nm-es telekkel. Iá: 41 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: 9,6 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

*ÁRON ALUL Vácszentlászlón 2002-ben épült, színvonalas kül-
ső-belső kialakítású, 93 m2 alapt., kétszintes családi ház,
beépíthető tetőtérrel, különálló garázzsal eladó. Iá: 19,5 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*SÜRGŐSEN ELADÓ Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban
épült, nappali + 3 szobás, 100 NM alapterületű földszintes
családi ház 1500 NM-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn csendes belvárosi utcában 80 m2
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es telekkel, mel-
léképülettel 14,5 mFt irányáron eladó. Érd: 28/411-086 vagy
06-20-9194-870

*Bagon 100 nm alapterületű, 4 szobás családi ház garázzsal,
melléképülettel, 1000 nm-es, 2 utcára nyíló telekkel. Iá: 10
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 06-20-9194-870

*Gödöllőn a központ közelében 80 nm alapterületű (+emeleten
iroda és raktárhelyiség), kétszintes üzlet saját parkolóval eladó.
Iá: 21 mFt (üresen); 36 mFt (teljes árukészlettel, berendezés-
sel). Érd: 06-20/9194-870

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZFÉL GÖDÖLLŐN ELADÓ! Semmelweis
utcában 67 m2-es, Nappali + 3 Hálószobás, cirkófűtéses téglaház
400 m2-es telekkel eladó. Irányár kulcsrakészen: 24.900.000 Ft.
HÍVJON: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3860

*Gödöllő belvárosában, csendes utcában 3 és félszobás, tégla, jó
állapotú kockaház, 1000nm-es telken eladó 26MFt-ért. 20-772-2429

*CSAK AZONNALI VÁSÁRLÓKNAK: Központban II.emeleti, kon-
vektoros egyedi fűtésű, erkélyes lakás 10.700.000 Ft. Egyedi,
csendes, parkos helyen, kizárólag az INGATLANVADÁSZNÁL:
0630-919-5960. Sorszám: 3505.

*ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllő! Alvég, állomáshoz, HÉV-hez
közel, 200 m2-es, 5 Szobás tágas téglaház, beépített kony-
habútorral, 1340 m2-es telken eladó. Irányár: 23.900.000 Ft.
Hívjon: 0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ KFT. -
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 0959.

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZFÉL GÖDÖLLŐ Fenyvesben! 67 m2-es,
Nappali + 3 Hálószobás, cirkófűtéses téglaház 470 m2-es
telekrésszel eladó. Kulcsrakész állapotban: 24.900.000 Ft,
Emeltszintű szerkezetkészen: 22.500.000 Ft irányáron eladó.
Érdeklődni: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3842.

*ÚJ LAKÁS GÖDÖLLŐN ELADÓ! KÖZPONTBAN, 58 m2-es,
Nappali + 2 Hálószobás, cirkófűtéses, magasföldszinti
téglalakás eladó. Jelenleg tető alatt tartunk. Beköltözhető: már
most novemberben! IRÁNYÁR: 16.800.000 Ft. Tel.: 0630-919-
5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3359.

*ELADÓ GÖDÖLLŐI IKERHÁZFÉL! Antalhegyen: 115 m2-es
Ikerház, Nappali + 4 Hálószobás, beépített konyhabútorral,
nyugodt, csendes környéken eladó. IRÁNYÁR: 24.900.000 Ft.
HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 3072. INGATLANVADÁSZ
KFT. - www.ingatlanvadasz.hu

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZFÉL GÖDÖLLŐ Ripka Ferenc utcában!
67 m2-es, Nappali + 3 Hálószobás, cirkófűtéses téglaház 330
m2-es telekrésszel eladó. Kulcsrakész állapotban: 23.500.000
Ft, Emeltszintű szerkezetkészen: 20.900.000 Ft irányáron
eladó. Érdeklődni: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3351

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

*Eladó Gödöllőn kertvárosi hangulattal központ közeli, 64 nm-
es, 2+félszobás, igényesen felújított, 2. em. erkélyes öröklakás.
Iár: 13,9m Ft. Tel: 06/30-491-5020
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-Központi fekvéssel új építésű ikerház nap-
pali + 4 szoba, 2 fürdőszobával 25,5 MFt. 
-Csanakban ikerház beépítésű új lakóház, nap-
pali + 4 szoba, 2 fürdőszoba, terasszal 29,8 MFt.
-Blahán sík,- hatalmas telken felújítandó,
1980-ban épült két szintes családi ház 2 nap-
pali + 3 szoba 23,5 MFt.
- Klebelsberg lakókertben új építésű iker
lakóház nappali + 3 szoba, terasszal és
garázzsal 26,5 MFt.  
-Egyetemi parkerdő közelében egy szintes,
új építésű önálló családi ház nappali + 3
szoba kertkapcsolattal, garázzsal 31MFt.
-Építési telek Blahán exkluzív
környezetben, jó megközelíthetőséggel, dél-
nyugati tájolással 592 m2 13,9 MFt. 
-Kertvárosi panorámás építési telek 684 m2
14,7 MFt.
-Építési telek Szada Blahai részén csendes
kis közben új építésű környezetben 1400
m2 11,5 MFt.
-Szadán kitűnő beosztású, jó tájolású új
ház, nappali + 3 szoba terasszal, 510 m2
telken 23,9M.
-Erdőkertesen új építésű,- önálló családi
ház, nappali + 3 szoba terasszal 624 m2
telken 20 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 elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



*EGYEDI AJÁNLAT! Gödöllőn, Központban eladó egy 41 nm-es,
1 szobás, ERKÉLYES 2. em. FELÚJÍTOTT lakás barátságos,
családias lakóközösségben, parkosított környezetben. Iár:
8,9M Ft. Tel: (30) 491-5020

*Alkalmi vétel! Gödöllőn, Harasztban eladó egy 2003-as építésű,
116 nm-es, 3 szoba + nappalis ikerház fél, 500 nm-es kerttel, 40
nm-es garázzsal. Iár: 22.9M Ft. Tel: 06/30-491-5020

*CSALÁDI HÁZ 23,900,000 Ft-os irányáron nappali + 2
szobás felújított, gázcirkós szinteltolásos  gyönyörű 650 m2-
es telken. Gödöllő, Fenyvesben 30/977-6665

*Aszód központjában 3 szobás egyszintes szép állapotú  csalá-
di ház garázzsal, pincével,  új   nyílászárókkal. Gondozott 495
m2 telken. Ára: 14,900,000 Ft 30 / 977-6665

*Panorámás 919 m2 építési telek,  Antal-hegyen, széles
utcafronttal eladó. Víz villany telken belül. beépíthetőség 15%,
Irányár: 7,900,000 Ft 30/977-6665

*SÜRGŐSEN, ÁRON ALUL ELADÓ Szadán központi fekvésű,
csendes mellékutcában,  147 m2-es 3 szobás téglaépítésű
összkomfortos családi ház, 700 m2-es telken.  15,900,000 Ft
30/977-6665

*Ingatlankereskedő cég megvásárolja sürgősen eladó (végreha-
jtással fenyegetett, stb.) ingatlanát korrekt feltételekkel, azonnali
készpénzfizetéssel, kizárólag alkalmi áron. Tel: (20) 9621-024

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

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

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

*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

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

*Gödöllő Fácán sori 57 nm-es tetőtéri lakás tulajdonostól
eladó. 1+2 félszoba, felújítva. Cirkófűtés, légkondi, kilátás,
csendes környezet. Tel: (20) 351-5356

*Eladó Királytelepen, szép, nyugodt környezetben 467nm
telken, 167nm-es 5szobás, 3 fürdőszobás 2generáció részére
alkalmas téglaépítésű családi ház. Alatta 64 nm-es szuterén
szaunával, 2 kocsibeállóval. 39,6M Ft. (20) 9258912

*Eladó Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás lakás: tégla, kon-
vektoros, 2. emeleti. Tel: (20) 951-7701

*Gödöllőn Kertvárosban kétlakásos családi ház sürgősen
eladó. Összeköltözésre, irodának, üzletnek kiváló. Lakások: 75
és 150 nm külön közművekkel, két utcára nyíló bejáratokkal.
Iár: 24,8MFT. (30) 392-3635

*Vegyen egy jó levegőt és egy kertes házat! Eladó Gödöllőn
felújított 90 nm nappali+3szobás ikerház, 1.527 nm parkosí-
tott kerttel + melléképület + pince. Iár: 23m Ft. 2 szobás
lakást beszámítok értékegyeztetéssel! Tel: (20) 989-4923

*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

*Gödöllőn a Központban 44 nm-es (+saját tároló) korszerűsített
fűtésű lakás alacsony rezsivel sürgősen eladó. Tel: (30) 975-9604

*Remsey körúton 67 nm-es, jó állapotban lévő lakás eladó. Iár:
15.700.000. Ugyanitt a mélygarázsban kocsibeálló eladó. Érd:
(30) 951-0658

*Eladó Gödöllő kertvárosban 3 szobás 250 nöl megművelt
kerttel, vegyes tüzelésű és gázcirkóval fűthető családi ház. Tel.
(30) 268-5949

*Gödöllő központjában 2 szobás, 3. emeleti, egyedi fűtésű
lakás eladó. Érdeklődni: 06 (20) 458-2228

*Szt. János utcában 74 nm-es, erkélyes, konvektoros, klima-
tizált, igényes belső kialakítású lakás beépített bútorokkal,
önálló tárolóval, tulajdonostól sürgősen eladó! Iár: 15,9 M Ft.
Tel: (30) 9685-042, (30) 9630-572

*Gödöllőn, Szt. János utcában téglaépítésű, 2007-ben felújí-
tott, földszinti, gázkonvektoros 30 nm-es lakás eladó. Iár: 10 M
Ft. www.koikaam.hu/ingatlan 

*Elcserélnénk (eladnánk) 2 db gödöllői lakótelepi (felújított),
valamint Gödöllőhöz közeli családi házat (3 szobás) minimum 3
szobás gödöllői családi házra. Tel: (20) 968-0336

*Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5percre 3,5+1 szobás
konvektoros, cserépkályhás családi ház eladó. Melléképületek,
pince, ásott kút, ipari áram, rendezett kert, riasztó van. Iár:
20,5M Tel: (30) 2014-769

*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, ked-
vező áron eladó. (20) 554-7022

*Gödöllőn, központban 4. em. erkélyes 54 nm-es kétszobás,
gépészetileg is felújított, egyedi mérőórás téglalakás tulaj-
donostól 11,1 M Ft irányáron eladó. Tel: (30) 697-1889

*Gödöllőn, Centrumban ELADÓ vagy  KIADÓ 1,5 szobás 3. em.
gázkonvektoros, téglaépítésű, felújított lakás. Azonnal
költözhető. Tel: (20) 394-6722, (20) 224-9118

*Kőrösfői utcában Erzsébet parkhoz közel eladó 2 utcára nyíló
kertes családi ház (3,5 szoba + garázs + pince). Iár mege-
gyezés szerint. Tel: (28) 430-348

*Gödöllőn igényesen felújított kertkapcsolatos társasházi
lakás (nappali + 2 hálószoba) eladó. Garázs, parkosított kert.
Ne hagyja ki! Iár: 27,9M Ft. Tel: (20) 544-5065

*Eladnám, vagy nagyobbra cserélném János utcai 49 nm-es,
1,5 szobás, amerikai konyha-nappalis 4. em. lakásomat. Iár:
11,5M Ft. Ingatlanosok kíméljenek! Tel: (30) 9661-375

*62 nm-es 2 + félszobás lakás eladó Gödöllőn az Erzsébet
parknál. Iár: 10,5 millió Ft. Tel: (70) 369-7313

*Eladó Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es igényesen felújított más-
félszobás, klímás lakás, nagy beépített szekrénnyel. Egyedileg
szabályozható, korszerűsített fűtés, alacsony rezsi. Pincében tároló.
Hév, busz, vonat a közelben. Iár: 9,5m Ft. Tel: (20) 512-0505

*A Szent János utcában 3szobás, 75 nm-es, 3. em. konvektoros
fűtésű, erkélyes lakás eladó. Tel: (20) 462-8389, (20) 593-0239

*Eladó Gödöllőn régi Fenyvesben, csendes utcában 923 nm-es
rendezett telken, hatalmas fenyők árnyékában 54 nm lakóterű,
kétszintes, felújított, összkomfortos ház. Iár: 22,5M Ft. (20)
460-3014, (30) 500-8731

*POROSZLÓN a Tisza tó legszebb részén eladó egy
(4szoba+nappali, konyha, étkező, 2fürdő, WC, közlekedő,
terasz, garázs helyiségből álló) 2003-ban épült duplaösszkom-
fortos szigetelt családi ház. Iár 14mill. Ft. Tel: (20) 9968-997

*Gödöllőn, Szt. János u. 42-ben 1. em. erkélyes 59 nm-es kon-
vektoros, bútorozatlan lakás garázzsal együtt eladó. Felújítása
egyeztetéssel. Tel: (30) 9519-619

ALBÉRLET KIADÓ

*Gödöllőn külön bejáratú, 3 szobás tetőtéri lakrész KIADÓ,
közös udvar használattal. Külön fogyasztásmérő órákkal. Ár:
80 eFt+rezsi. Érd.: 28/411-086

*Gödöllőn I. emeleti, gázkonvektor fűtésű, 2 szobás erkélyes
lakás KIADÓ. 50 eFt+rezsi/hó. Tel: 28/411-086
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*Társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik szobája fürdőszo-
ba, konyha használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással
TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető. Csak nem
dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges. Ár:
30.000 Ft + a rezsi fele. Érdeklődni.: 06-70/318-2127

*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

*A Szent János utcában hosszú távra kiadó egy 50 nm-es, 1+két
félszobás, részben felújított lakás. Egyedi fűtéses, redőnyös,
külön tárolóval. 60.000 Ft+rezsi+kaució. Tel.: 70/568-5120.

*Kazinczy krt. 11. 2.em. 2 szobás loggiás, felújított, beren-
dezett lakás kiadó (konvektoros). Azonnal költözhető. 55.000
Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (28) 414-136, (30) 9446-816

*Gödöllőn kiadó 80 nm-es, tetőtéri, 2 szobás bútorozott,
kábeltévés, internetes, klímás lakás, 2 fő részére. 70.000 Ft +
rezsi/hó + kaució. Tel: (70) 635-6016

*A gödöllői tavak mellett kétszobás ház hosszú távra kiadó.
Érdeklődni:06-(1)-3372-172, vagy 06-(30)-213-4882

*Gödöllő Központjában a Kossuth L. utcában 62 nm-es, 2
szobás, bútorozott lakás hosszútávra november 1.-től kiadó!
55.000 Ft /hó + rezsi + 1 havi kaució. Érd: (30) 6276-133

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

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

*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

*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 1,5 szobás (46 nm) panellakás kiadó. 40.000 Ft +
rezsi. Tel: (30) 601-7091

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

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

*Gödöllőn, Dózsa Gy. úton másfél szobás lakás kiadó. 45e
+rezsi +kaució. (30) 225-4726

*Gödöllő központjában 2 és fél szobás lakás kiadó. Tel: (20)
939-0797, (20) 556-2653

*Most felújított első emeleti, 2 szobás, 55 nm-es lakás
Gödöllőn a Kossuth L. utcában kiadó. 50E Ft/hó + rezsi, kaució
szükséges. Tel: (70) 209-3669 

*Gödöllőn az Alsó tó u. 2 szám alatti összkomfortos családi
ház padlás terében 2 szoba, konyha, fürdőszoba, nappali kiadó.
30.000 Ft + rezsi. Tel: (30) 402-7276, (28) 432-858

*Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás kiadó. Tel: (30) 975-9604

*Kiadó Szt. János utcában 2. em. 64 nm-es 2 szobás
egyedi mérőórás, hőtárolós, konvektoros, teljesen
felújított lakás. Tel: (30) 448-4538

*Gödöllő városközpontban csendes helyen, kétszobás, konvek-
toros, vízórás, redőnyös, jó állapotú lakás hosszabb távra kiadó.
Egy havi kaució szükséges. Tel: (28) 421-619

*Gödöllő központjában, az OTP felett másfélszobás, bútoro-
zott, felújított lakás hosszútávra kiadó. Ár: 60.000 Ft. +
100.000 kaució. Tel: (30) 418-9773

*Erzsébet körúton 1 szobás felújított lakás hosszútávra kiadó.
40e Ft + rezsi + kaució. Tel: (30) 944-6522

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

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

*Gödöllő központjában 3 szobás földszinti, utcai bejáratú lakás
egyedi fűtéssel 80e Ft/hó irodának is kiadó. (30) 9617-621

*Albérlőtársat keresek földszinti, 3 szobás, konvektoros lakás-
ba. Egyetem 150 m, vasútállomás 7 perc. Érd: (20) 224-6598

*János utcában kétszobás, erkélyes, konvektoros, bútorozat-
lan lakás kiadó! Alacsony rezsi! 48.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

*Gödöllőn, Központban, busz- és HÉV megállóhoz közel,
téglaépítésű házban egyedi fűtésű, 2 szobás lakás kiadó. 50e +
rezsi. Tel. (70) 383-2668

*Kiadó Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában egy 2,5
szobás 2. em. erkélyes lakás hosszútávra, akár irodának is . Tel:
(30) 410-8343, (28) 423-143

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

*KIADÓ 2 szobás összközműves családi ház Bagon, vagy eladó.
Tel: (30) 438-2304

*Gödöllő központjában felújított 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 40 e Ft/hó, rezsi, 1
havi kaució. Érd: (30) 9079-322

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

*Gödöllőn Szt. János utcában 2 szobás konvektoros, bútoro-
zott lakás hosszútávra kiadó. 50e Ft/hó + rezsi + kaució. Tel:
(30) 9411-780

*Azonnal beköltözhető, másfélszobás, bútorozott, háztartási
gépekkel felszerelt lakás 1-2 személynek kiadó Gödöllő közpon-
tjában. 45 ezer Ft/hó + rezsi + kaució. Tel: (70) 316-5381

*Gödöllőn János utcában 2szobás, bútorozott, felújított, egye-
di fűtésű 1. em. lakás hosszútávra kiadó. Bérleti díj: 50.000,-
/hó +rezsi +1havi kaució. (20) 422-2998 13h-ig hívható.

*Gödöllőn, az Egyetem téren bútorozott, felújított, egyedi fűtésű,
2szobás, 68 nm-es 2.em lakás hosszútávra kiadó. Bérleti díj:
50.000,-/hó +rezsi +1havi kaució. (20) 422-2998 13h-ig hívható.

*Máriabesnyőn 2 és félszobás egyedi fűtésű családi ház kiadó.
40 ezer Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (30) 339-6766

*Gödöllő központjában a HÉV-től 5 percre lévő 4. emeleti 1,5
szobás 55 nm-es távfűtéses panellakás kiadó. 40 ezer /hó + 2
havi kaució. Tel: (70) 533-5859

*Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott, kábeltévés, inter-
netes, Gödöllő központjában lévő lakás nagyobb szobája egy
(vagy két) személy részére. 23.000,- (illetve 15.000,-Ft/fő)
+rezsi. Tel: (20) 824-4664

*Gödöllőn, Szt. János u. 42-ben 1. em. erkélyes 59 nm-es kon-
vektoros, bútorozatlan lakás garázzsal együtt kiadó, azonnal
költözhető! Felújítása egyeztetéssel. Tel: (30) 9519-619

*Családi háznál 2 fő részére (közel az egyetemhez) különbe-
járatú szoba-konyhás, kp. fűtéses, felújított, komfortos
szuterén kiadó. 35e + rezsi + kaució. (Kocsi beállási lehetőség,
Internet.) Tel: (28) 419-927, (70) 388-0442 Uitt garázs kiadó.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

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

*25 nm-es üzlethelyiség a Bajcsy-Zs. utcában kiadó. Telefon,
Internet, kábeltévé lehetséges. Bérleti díj: 90.000 Ft. Teljes
közüzemi díjjal. Kaució szükséges. Tel: (30) 680-5473

*Gödöllőn, a Petőfi térre nyíló 30 nm-es üzlethelyiség kiadó.
Érd: (20) 480-7698

*Gödöllőn, Munkaügyi Központ mellett, Szilhát utcában 90 nm-
es iroda helyiség, valamint a Tűztorony mellett (Kossuth 11.)
30 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: (20) 9325-415

*Gödöllőn Söröző és Pizzéria családi okok miatt sürgősen
eladó. Tel: (20) 3553-675

*KIADÓ A BELVÁROSBAN 25 nm-es üzlethelyiség. Érdeklődni
a (30) 9-758-663 telefonon.

*Gödöllőn bevezetett Szépségszalon bérleti joga eladó! Tel:
(70) 384 2441

*Eladó Gödöllőn, a Remsey körúti mélygarázsban lévő kocsi-
beálló. Eladási ár: 1,45M Ft. Tel: (28) 410-711

*Kazinczy körúton fűtött téglagarázs kiadó. Érd: (30) 201-7329

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KIEMELT AJÁNLATAINK:
*A Kertvárosban, pár percre a központ-
tól, 250 nm-es lakóterületű, dupla
garázsos családi ház (tágas terekkel,
szoláriummal, szaunával, nagy teras-
zokkal) kiadó. Lakásnak, irodának,
orvosi rendelőnek egyaránt alkalmas.
Bérleti díj: 300 e Ft/ hó+ rezsi.
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+
3 szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű 2. emeleti, régi építésű,
napfényes lakás hatalmas, osztatlan
közös kerttel eladó. Iá.: 23 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél
szobás, 8. emeleti, felújított lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés. Iá: 9,7 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 8,8 mFt.

ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
GÖDÖLLŐN, a Csanak panorámás
utcájában épülő, nappali+ 4 szobás,
igényes ikerházi lakások őszi
beköltözéssel, kulcsrakész állapotban
eladók. Irányár:37,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-
es telken, 94 nm-es, most épülő, nap-
pali + 3 szobás, amerikai konyhás iker-
házi lakások, garázzsal szerkezet-
készen eladók. Iár: 20 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban nappali+
3 szobás, garázsos ikerházi lakások
emeltszintű szerkezetkészen 25 MFt-
ért, kulcsrakészen 27 MFt-ért eladók. 
*VERESEGYHÁZ Erdőkertessel
határos részén, 113 nm-es, most
épülő, nappali + 3 szobás, amerikai
konyhás ikerházi lakások garázzsal
eladók. Irányár: 27 mFt.
CSALÁDI  HÁZAK  GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nap-
pali+2 szobás, felújított, hangulatos
családi ház 550 nm-es, ősfás sarok-
telken sürgősen eladó. Irányár: 28 mFt.
*A Kertvárosban, 195 nm-es, nap-
pali+4 szobás,(pince, garázs, terasz) jó
állapotú családi ház 696 nm-es gondo-
zott telken sürgősen eladó. Iár: 35 mFt.
*A Kertvárosban gyönyörűen parkosí-
tott saroktelken 180 nm-es, nappali+3
szobás, igényes családi ház garázzsal,
szaunával, jakuzzival eladó. A telken
egy 1 szobás önálló lakrész is talál-
ható. Irányár: 64,9 mFt.
*A Csanakban, 1983-ban épült, nap-
pali+ 5 szobás, 180 nm-es családi ház
989 nm-es telken (szauna, klíma,
riasztó, gondozott kert, mel-
léképületek). Irányár: 38 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 900 nm-es,
panorámás telken,174 nm-es, nappali+
4 szobás, háromszintes családi
ház,(jelenleg felújítás alatt) garázzsal,
pincével eladó. Iá: 29 mFt. 

*A Nagyfenyvesben, 620 nm-es,
szépen parkosított telken, 220 nm-es,

nappali+ 3 szobás, háromszintes,
garázsos, igényes családi ház, sza-
unával, kerti medencével, locsoló-

rendszerrel eladó. Irányár:39,5 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*GALGAGYÖRKÖN 134 nm-es, nap-
pali +3 szobás, garázsos, felújított, két
generációnak is alkalmas családi ház
2009 nm-es telken (gyümölcsfák, fúrt
kút, patak, erdő) eladó. Iá: 25 m Ft.
*DOMONYVÖLGYBEN, tóparton,
lovaspark mellett, csendes környe-
zetben nappali + 2 szobás, 3 szintes,
garázsos, hangulatos lakóház 792 nm-
es parkosított telken eladó. Iá: 29 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 1230 nm-es telken,
140 nm-es, nappali+ 3 szobás, 3
szintes, garázsos, felújított családi ház
eladó. Irányár: 28 mFt. 
*ISASZEGEN 110 nm-es, nappali+ 4
szobás, ikerházi lakás, garázzsal 400 nm-
es telekkel sürgősen eladó vagy gödöllői
lakásra cserélhető. Iár: 16,5 mFt. 
*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nm-
es, 3 lakásos családi ház (fúrt kút,
garázs) eladó.  Iá: 41 mFt.



ÁLLÁS

*Jó műszaki érzékkel rendelkező munkatársakat keresünk
Gödöllői székhelyű cégünkhöz! Elvárás: középfokú
végzettség, alapszintű számítógépes ismeretek, precizitás.
Előnynek számít: alapfokú angol nyelvtudás, bármilyen elek-
tronikai területen szerzett tapasztalat (de nem
követelmény). Ha hirdetésünk felkeltette az érdeklődését,
akkor jelentkezzen: 06-30-634-9959; vagy email-en küldjön
önéletrajzot: perfectkereso@gmail.com

*GÖDÖLLŐI GÉPJÁRMŰ MÁRKAKÉPVISELET: megbízható,
precíz, munkatársakat keres autómosó, munkakörökbe. Sza-
kmai gyakorlat előnyt jelent, valamint B kategóriás
jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány szükséges. Fényképes
önéletrajzokat a 2151 Fót, Pf.: 84. címre, a (27)-361-398
faxszámra, illetve a zoltan.horvath@bekesi.hu e-mail címre
várjuk, a megpályázott munkahely megjelölésével.

*Opel Márkaszerviz önállóan dolgozni tudó karosszéria
lakatost keres. Gödöllő és közvetlen vonzáskörzetéből. opel-
gaal@vnet.hu 2100 Gödöllő, Rét utca 18.

*Opel Gaál Márkakereskedés KÖNYVELŐI ASSZISZTENS
HÖLGYET keres főállásban. Feladatai : könyvelés és bérszám-
fejtés előkészitése, értékesitéssel kapcsolatos számlázás,
pénzügyi adminisztráció. Önéletrajzot az alábbi cimre kérük
beküldeni: 2100 Gödöllő, Dózsa 67. opelgaal@vnet.hu

*Opel Gaál Márkakereskedés GÉPKOCSI ÉRTÉKESITŐT
keres. Kizárólag autóértékesitésben szerzett gyakorlattal!
Biztositás kötési, hitelügyintézési végzettséggel! 2100
Gödöllő, Dózsa 67.opelgaal@vnet.hu

*Gödöllői kávéházba gyakorlott, szakképzett felszolgálót
felveszünk. Érd: (20) 322-0372 

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

*Keresek hálózatépítésben jártas munkatársakat, akik
40.000,-Ft befektetéssel magas dolláralapú jövedelemre
tehetnek szert. Érd: (20) 342-9412 Nem termékforgalmazás! 

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

*Jól működő Szépségszalonunkba, váltó műszakba
keresünk FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MANIKŰR
PEDIKŰRÖST. Munkájukra igényes szakemberek jelen-
tkezését várjuk. A vendégkör adott! Tel: (30) 676-4335

*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és
utánfutó van. (a mindenes) Érd: (20) 486-2747 

*Gödöllői pékség fiatal női eladót keres részmunkaidőre.
Fényképes önéletrajzokat a polgarizsuzsa@citromail.hu -ra várjuk. 

*Gödöllői kisvállalkozás felvesz önállóan dolgozni tudó, sza-
kképzett villanyszerelőt. Bérezés megegyezés szerint. Tel:
(30) 9672-654

*Gödöllő központjában újonnan nyíló fodrászüzletbe
FODRÁSZT, MASSZŐRT, KOZMETIKUST KERESEK.
Tel: (30) 9893-652

*Gyermekfelügyeletet és takarítást vállal fiatal nő.
Tel: (20) 224-5824

*Nyugdíjas nő – ügyvédi irodában szerzett gyakorlattal –
heti két alkalomra irodai munkát keres. (70) 320-2281

*Gyesen lévő 3 gyerekes pedagógus anyuka 2,5 éves kislánya
mellett gyermekfelügyeletet vállal. Tel: (70) 451-4323

*Gödöllőn a Gyöngyház Szépségszalon FODRÁSZT,
MASSZŐRT keres kedvező feltételekkel, vállalkozóival vagy
anélkül. Tel: (20) 9968-997

*Szakképzett ápolónő idősgondozást, takarítást, háztartás-
ba besegítést stb. vállal, heti rendszerességgel, ill. alka-
lmanként is. Hívjon bizalommal! Tel: (20) 2966-882

*Nagyon fiatalos kis nyugdíjas hölgy érettségivel,
számítógép ismerettel elhelyezkedne adminisztratív, ügyfél-
szolgálati, telefonkezelői, portási, postázói, egyéb
munkakörbe 4-6 órában. (30) 9496-319

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, villanysz-
erelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200.
www.hutogepszereles.hu 

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

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

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

*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszál-
lás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése.
Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (20) 9370-199

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

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
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

*Kaputelefon, riasztó, garázskapu szerelés, javítás 2 órán
belül. Tel: (20) 9-177-555

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

16 Gödöllői Szolgálat 2009. október 14.

Apróhirdetés felvétele cs@k személyesen! 
Gödöllő, Kossuth L. u. 1.Kossuth L. u. 1.

TÉRSÉGI ÉS EGYETEMI
ÁLLÁSBÖRZE GÖDÖLLŐN, A
SZENT ISTVÉN EGYETEM
AULÁJÁBAN, 2009. OKTÓ-
BER 27-ÉN, 9 – 17 ÓRÁIG

Hogyan keressünk
állást az Állásbörzén?

Mire jó a Börze?
Ha állást keres, vagy állást szeretne változtat-
ni, jó lehetőség erre az Állásbörze, ahol a
munkaerő-piac két fő szereplője; az
álláskereső és az állást kínáló munkaadó
személyesen találkozhat. A Börzén a térség-
ben működő és az egyetem karaihoz kapc-
solódó cégek vonulnak fel, amelyek bemu-
tatják állásajánlataikat és magukat. A kötetlen
beszélgetések mellett, amelyek a standoknál
valósulnak meg, érdemes a cégek bemu-
tatkozását is meghallgatni ahhoz, hogy teljes
képet kapjon arról a munkáltatóról, amely
felkeltette az érdeklődését.
Hogyan érdeklődjön a standoknál?
A személyes beszélgetés előtt érdemes végig-
böngészni a standok, szolgáltatások listáját,
mely időpontban, hol érdemes lenni ahhoz,
hogy minden lehetőséget kihasználjon. A
tájékoztató kiadvány segítségével először a
tanácsadásokra jelentkezzen be, ahol időpon-
tot kap. Ezután válassza ki azon cégeket,
amelyek felkeltették az érdeklődését, keresse
meg, mikor és hol tartják a kiválasztott cégek
bemutatkozó előadásukat, majd látogasson el
a kiválasztott munkáltatók, képző
intézmények standjaihoz.
Beszélgetés a standoknál
Az Állásbörzén történő beszélgetés nem
interjú, de itt is fontos az első benyomás. Az
ápolt megjelenés mellett a határozott fellépés
célszerű, sikerhez vezető kritérium.
Az Állásbörze előtt gondolja végig az alábbi
kérdéseket:
• Beszéljen magáról néhány szóban.
• Mik a tervei?
• Mik az erősségei?
• Milyen eredményekre büszke?
• Miben kellene Ön szerint fejlődnie?
• Miért szeretne a cégnél dolgozni?
Beszélgetés a standnál
• Hozzon magával önéletrajzot, motivációs
levelet, amennyiben lehetséges, magyar és
angol nyelven. Ehhez önéletrajzmintát itt
talál: www.karrier.gak.hu .
• Határozza el, melyek azok a kérdések, ame-
lyekre feltétlenül ki szeretne térni a beszél-
getés során.
• Legyen rugalmas a beszélgetés során, ha
másra (is) terelődik a szó.
• Gyűjtse a személyes benyomásokat, fontos
információkat a cégről úgy, hogy figyeljen a
metakommunikációra (testbeszédre) is.
• Kérjen elérhetőséget a beszélgetőpartnertől,
ahol később érdeklődhet.
• Tartsa a szemkontaktust, figyeljen a másik
emberre. Ő sem tesz mást, információkat
gyűjt Önről.
• Határozott kézfogással búcsúzzon el a
beszélgetés után.
Az állásbörze után készítsen magának egy
feljegyzést a potenciális munkáltatókról,
képzési lehetőségekről, hasznos informá-
ciókról, amelyeket a Börzén szerzett.

További információ: 
• honlap:

www.szieallasborze.hu 
• e-mail: 

karrieriroda@gak.hu
• telefon: 30/349-0064
Sikeres álláskeresést 

kívánunk!

Hallgatói és Lakossági 
Karrier Iroda csapata

A Szent István Egyetem rektora
(2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.)

álláspályázatot hirdet

műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére

A pályázati kiírás részletei 2009. október 22-ig 
a www.szie.hu/allaspalyazatok internetes oldalon, 

valamint az Egyetem Hirdetőtábláján megtalálható.
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*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis
és középvállalkozásoknak. Tel: (28) 407-122.

*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 rendsz-
eresen és alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777

*PARLAGFŰ IRTÁS. Tel: (30) 528-7777

*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

*LUX GŐZTISZTÍTÓ GÉP kölcsönözhető háztartási nagy-
takarításhoz. 10e Ft/nap. Tel: (70) 365-0700

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

*FORDÍTÁS Gyakorló szakfordító vállal fordítást, lek-
torálást, tanítást, korrepetálást angol nyelven. Tel.: 06 70
60 44 403

*REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + har-
monika ajtók. 06-20-9943-145

*MŰKÖRÖM ANYAGÁRBAN, MANIKŰR. Tel: (20) 334-9670

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

*Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése és ápolása.
Talp masszázs. Mozgásukban korlátozottaknak háznál is. 25
év szakmai háttér. Bárándi József (20) 532-7275 

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

*ELŐZZE MEG a betegségek kialakulását! (Érelmeszesedés,
rák, allergia…stb.) Egy Nobel-díjas készülékkel megmérhető
egészségszintje. Orvosi értékeléssel a mérés ára: 2.000.-Ft.
Alacsony érték esetén segítünk! Bejelentkezés: (70) 242-5737

*Minden nemű kőműves munkát, burkolást, kertépítést azon-
nal, garanciával vállalunk. Tel: (30) 320-8360, (70) 239-2668

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
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

*ASZTALOS MUNKÁK, BÚTORJAVÍTÁS ÉS KÉSZÍTÉS. Tel:
(70) 533-5859

*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, elfogad-
ható áron! Tel: (20) 9133-165

*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorá-
ciós munkák. Tel: (30) 386-4456

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

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

OKTATÁS

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

OPEL-GAÁL 
Gödöllő, Dózsa Gy. út 67. � Tel.:  28/525-225 � Gödöllő, Rét u. 18. � Tel.:  28/410-095
Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig 8-18 óra, szombaton: 8-14 óra. 
info@opelgaal.hu, www.opelgaal.hu

Sok helyen halljuk, olvassuk
és látjuk, hogy egy adott cég,
vállalat stb. úgy reklámozza
magát, hogy minőségben, ár-
ban, kiszolgálásban ő legjobb,
azután sok esetben ennek az
ellenkezőjét lehet tapasztalni.
A Gaál Autóház Kft-nél azon-
ban más a helyzet. Ők nagyon
is komolyan veszik azt, hogy a
munkájukra, a szolgáltatásaik
színvonalára ne legyen a
legkisebb panasz sem. Ők
tényleg a vevőkért, azok maxi-
mális kiszolgálásáért dolgoz-
nak nap, mint nap.

– Cégünk filozófiája a „minő-
ség, megfizethető ár, magas
kiszolgálás...” – kezdi Gaál Jó-
zsef tulajdonos. Számunkra
ezek nem üres frázisok; mi
tényleg ezen filozófia mentén
dolgozunk. Ügyfeleink elége-
dettsége, a tőlük kapott vissza-
jelzések pedig azt bizonyítják,
hogy jól végezzük a ránk bízott
feladatokat – folytatja a tulaj-
donos.

A Gaál Autóház Kft. használt-
autó ága már a kezdetektől fog-
va nagyon fontos szerepet ját-
szik a cég életében. Ezzel kap-
csolatban Batta Péter vezető
használtautó-értékesítőt kér-
deztük a részletekről...

– Tételezzük fel, hogy most
egy olyan emberrel beszélget,
aki még nem járt Önöknél, de
szeretne mindent megtudni a
használtautó-értékesítéssel
kapcsolatban…
– Először is elmondanám neki,
hogy nálunk a legkülönbözőbb-
féle használt gépjárművek kö-
zül válogathat. Igen fontos,
hogy készletünk az új autó vá-
sárláskor beszámításra kerülő
gépkocsikból, bizományosi ér-
tékesítésből, készpénzes felvá-
sárlásból, valamint banki vissza-
vett autókból áll össze.
– Ezek szerint nemcsak Opel
típusú gépjárművekkel fog-
lalkoznak?
– Természetesen nem. A külön-
böző autómárkák és az ehhez

tartozó típusok széles válasz-
tékát kínáljuk ügyfeleinknek és
a minket felkeresőknek. Ezeket
pedig a Rét utca 18. szám alatti
használtautó-telepünkön tekint-
hetik meg az érdeklődők, illetve –
haladva a korral – megtalálhat-
ják weboldalunkon, a
www.opelgaal.hu-n vagy a
hasznaltauto.hu címen.
– Folytatva a képzeletbeli tú-
rát: az ügyfél felkeresi Önö-
ket egy autóval, amit el szán-
dékozik adni. Mi történik
ekkor?
– Aki elhozza hozzánk az el-
adásra szánt autóját, annak a
márkaszervizünkben dolgozó,
magasan szakképzett munka-
társaink elvégzik az autó álla-
potfelmérését, ennek alapján
pedig megállapítják a gépjármű
reális piaci értékét.
– Mit nyer ezzel az ügyfél?
– Igen sok mindent. Először is
szaktanácsadással meghatároz-
zuk azt a legkedvezőbb piaci
árat, amelyen értékesíthető a
gépjármű. Emellett pedig egy
úgynevezett tanácsadás kereté-
ben feltárjuk azokat, az autón
mindenképpen elvégzendő ja-
vításokat, amelyek elengedhe-
tetlenek ahhoz, hogy a gépjár-
művet a lehető legmagasabb
piaci áron értékesíthessük.
– Az emberek türelmetlenek,

mindent azonnal akarnak. A
használtautó-kereskedelem-
ben mennyire tudják meg-
oldani az idő problematiká-
ját?
– Véleményem szerint az Opel
Gaál Autóház Kft. ebben is az
élen jár. Nem szeretünk az ügy-
feleink idejével játszani, így min-
dent megteszünk annak
érdekében, hogy a lehető leg-

hamarabb, a lehető legideálisabb
megoldást találjuk meg
ügyfeleink számára. Ezért azt
tanácsolom mindenkinek, aki
felkeres bennünket: amennyiben
szeretne időt és energiát meg-
takarítani, hagyja nálunk autóját,
és mi vállaljuk, hogy annak
értékesítését rövid időn belül, il-
letve, ha van vevő az autóra, de
neki hitelre lenne szüksége a
vásárláshoz, mi mind az eladó,
mind a vevő számára kedvező
megoldást fogunk találni.

– Tovább folytatva: ha ez a
képzeletbeli ügyfél még bizal-
matlan, mit tanácsol neki?
– Természetesen elmondjuk neki,
hogy ha nálunk vásárol használt-
autót, akkor biztos lehet abban,
hogy a járműveink igen alapos el-
lenőrzéseken esnek át, így a mű-
szaki meghibásodásuk előfor-
dulási lehetőségei a minimálisra,
mondhatni a nullára csökkennek.

Emellett sze-
retnénk, ha
az ügyfél
maximáli -
san biztos
lenne abban,
hogy a
legjobbkor a
legjobbat és
a legmeg-
bízhatóbbat
választotta.
Ha még ez
sem elég,
akkor el-
mondhatom

neki: filozófiánkat szem előtt tart-
va, nálunk biztosan talál olyan
járművet, amely tökéletesen
kielégíti az elképzeléseit.
Ügyfeleink nyugodtan, akár a
próbaút lehetőségét is kihasznál-
va dönthetnek a vásárlásról.
Nálunk mindenki megtalálja a
számítását; keresse fel az Opel
Gaál Autóház Kft. Dózsa György
úti vagy Rét utcai szalonját,
garantáljuk, hogy nem fog
csalódni!

(x)

Gaál Autóház Kft. – „Minőség, megfizethető ár, magas kiszolgálás...”

Használtautó  téren  is  az  első



*STUDIO ONLiNE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVÓRÁK. (20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU

*Bölcsőcske családi napközi óriás elvarázsolt kertbe,
tulipános házba melegszívű gondozókkal várja gyermekeiket!
Ugyanitt kézműves és rajzszakkör is! Gödöllő, Présház u. 13.
Vollár Tünde: (30) 546-8540, Balla Vera: (70) 275-6641

*TOP-TAN: Angol senior újrakezdő és társalgási angol
középfokon tanfolyam indul heti 1x3 órában, délelőtt
egyeztetett időpontban. Max. 5 fős csoportok. További infor-
mációk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.

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

*TOP-TAN: Német tanfolyamok és egyéni órák a TE szinte-
den. Max. 5 fős csoportok. További információk: Gödöllő,
Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-
423-744, mobil: 30-224-75-63.

*FORDÍTÁS Gyakorló szakfordító vállal fordítást, lek-
torálást, tanítást, korrepetálást angol nyelven. Tel.: 06 70
60 44 403

*Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797

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

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

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

*Akár az alapoktól! Matematika, fizika, mechanika, elek-
trotechnika korrepetálás! Szinten tartás, dolgozatra
felkészítés egész évben! Tel: (20) 7759-248 Ár:
900Ft/60perc

*Diplomás angol-német szakos nyelvtanár korrepetálást,
nyelvoktatást és nyelvvizsgára felkészítést vállal. Tel: (70)
600-9400, (70) 611-5263, e-mail: pordany1@gmail.com 

*COOL ENGLISH CLUB! Játékos, kommunikatív ANGOL tan-
folyam és klub GYEREKEKNEK (9 -14 év közöttieknek)! Játékos,
beszédcentrikus nyelvoktatás és izgalmas, kreatív projektek
diplomás magyar és anyanyelvi tanárok vezetésével; virtuális
projektek más külföldi gyerek klubokkal, akikkel majd közös
nyári táborokat is szervezünk. Történetek alkotása, filmkészítés,
árnyszínház, multimédiás modern oktatási anyagok, stb.
Szakmai vezető, a világhírű nyelvoktatás módszertani szakem-
ber, ANDREW WRIGHT, akinek könyveit az Oxford University
Press, Cambridge University Press, Longman, stb. angol kiadók
adták ki és forgalmazzák a világ minden részén. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2.; Tel.: 28/511-366; 2O/ 543-1775.

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtan-
folyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek
és gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/ 543-
1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb
nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is
AJÁNLOTT nyelviskola! 

*Nyugdíjas pedagógus alsó tagozatos diákokat korrepetál-
na, napközben, esti órákban gyermekfelügyeletet vállalna.
Tel: (30) 506-2613

*ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára felkészítés
kicsiknek, nagyoknak! 60 perces órák! Kedvező áron! Hívjon
bizalommal! Tel: (70) 249-6739

*Diplomás angoltanár óraadást vállal. Korrepetálást, alap-
fokú nyelvvizsgára felkészítést is. Tel: (20) 224-5824

*Diplomás angoltanár korrepetálást és nyelvvizsga
felkészítést vállal minden korosztálynak, minden szinten.
Tel: (20) 367-1817

*Korrepetálás, felvételire felkészítés magyar nyelvből és iro-
dalomból. Ha gyermekének az általános iskolában problémája
van a magyar nyelv tanulásával, felzárkóztatásra szorul, vagy
felvételizni fog belőle, heti 1-2 órával sikeresen felkészülhet a
számonkérésre. Hívjon bizalommal! Tel: (20) 9395-658

*Jógatanfolyam indul Gödöllőn okt. második felében (gyerek
és tini-jóga, kismama-jóga, ötven fölöttiek jógája). Helyszín:
Gödöllő, Hunyadi út 31. (Megyeri kerékpár) Időpont: minden
hétfőn 18.30-tól 19.45-ig. A foglalkozásokra előzetes bejelen-
tkezés szükséges az alábbi telefonszámon: (20) 93-95-658.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várok! Gál Márta jógaoktató

*TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdők és haladók részére, folyam-
atos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: (20) 544-8021

*Fiatal diplomás nő ANGOL és OLASZ nyelvből kor-
repetálást, oktatást vállal általános iskolásoknak többéves
gyakorlattal. Érd: (20) 386-0011

ADÁS~VÉTEL

*Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm re
bővíthető, 8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120 ezer
Ft. Tel.: 30/619-9399

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

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

*Eladó ruhaszárító gép, kis palack gáz + 2 Oxigén teljes fel-
szereléssel, két kefés profi tisztítógép. Tel: (30) 410-1079

*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

*Olcsón eladó 1 éves jó állapotban levő, palotakerti
ablakokra való műanyag redőny. Tel: (30) 820-4423

*Különleges fehér hálószobabútor eladó. Tel: (30) 435-8929

*150/85 új Indezit hűtőszekrény 80 E Ft helyett 59 E Ft-
ért eladó. Tel: (30) 860-0995

*Eladó élénk zöld színű BRENDON FIRSTWHEELS babakoc-
si mózeskosár + ülőrész, újszülött kortól 15 kg-ig. Az
ülőrész mindkét irányból rögzíthető a vázra és könnyen
összecsukható. Állapota kifogástalan! Ára: 45.000 Ft. Tel:
(30) 365-6901

*Eladó CONCORD típusú babahordozó, újszülött kortól 15
hónaposig. Ára: 10.000 Ft. Ugyanitt leányka ruhák 0-1
évesig eladók. Tel: (30) 365-6901

*Eladó egy 60 cm széles BOSH gáztűzhely elektromos
gyújtással, grillel, forgónyárssal. Érd: (20) 336-1575

*Most vásárolt 3+2+1 kanapé terrakotta színben, magyar
gyártótól puffal, 3 párnával, számlával, jótállással családi
okok miatt eladó. Érd.(30) 9496-319

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

*Ignis 1300-as GLX 34 ezer kilométerrel első tulajdonostól
1.100.000 Ft-os irányáron eladó. Tartozékként 4 db téli gumi
felnire szerelve, +tetőcsomagtartó. Megkímélt, garázsban
tartott, középszürke metál. Tel: (28) 417-344, (30) 5751-486

*Eladó 93-as OPEL CORSA, műszakival és 4db új téli gumi
garnitúrával. Iár: 230.000 Ft. Tel: (20) 252-6516

EGYÉB

*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.

*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

*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. 

*ALMA VÁSÁR. Idared, KR 11-es 50-120 Ft/kg. Takarmány
és léalma : 20-40 Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28)
411-298, (20) 4359-650

*Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101

*Németjuhász kiskutyák eladók. Ordas apától, rajzos
anyától, nagyon jó vérvonal, szépek, egészségesek.
Féregtelenítve vannak, elvihetők. Törzskönyv nélkül. Ár:
25.000,-/db. Tel: (30) 512-1928
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Le van zsírozva…
Egy vendég borzadva mesélte, hogy sült birkafag-
gyúval kínálták egy Közel-Keleti országban.
Elgondolkozva kérdeztem, hogy szeret-e szalon-
nát sütni? Imádta. Továbbfűzve a szót, mi a
különbség? Mindkettő tömény, sült zsiradék. Csak
abban az országban a disznózsírtól borzadnának. 
Minden nemzetnek vannak zsiradékban gazdag
ételei. Az eszkimók fókazsírt esznek, nálunk a
mezei munkákhoz szalonnát visz magával a szán-
tóvető. Ennek van a legmagasabb kalóriatartalma,
ennélfogva a nehéz fizikai munka mellett ezzel
lehet a leggyorsabban pótolni az elvesztett
energiát.

Ám nemcsak ezért szeretjük. Le van zsírozva –
utal a szólás arra, hogy símán fog menni minden.
A száraz hús a szánkban is elakad. A kiolvadó
szaft segít az evésben. A legfinomabb húsok
átvannak szőve zsiradékkal. Ezek sütés után is
puhák, omlósak maradnak. Egyik ősi-új sütési
módszerünk a konfitálás. Ekkor a forró zsír ellepi
a húst, nem engedi kiszáradni:
„Vegyünk hat kacsa vagy libacombot. Alaposan
dörzsöljük be sóval,  frissen tört borssal.
Morzsoljunk rá babérlevelet, kakukkfüvet,
nyomkodjunk rá zúzott fokhagymagerezdeket.
Kis pihentetés után tegyük vastag falú lábosba, s
öntsük le annyi olvasztott liba- vagy kacsazsírral,
hogy ellepje. Vaslap-alátéttel a tűzhely tetején
nagyon kis lángon, 2,5-3 óra alatt készül el.  Még

szaftosabb lesz azonban, ha 80ºC-os sütőben
készül öt órán keresztül. Akkor kész, ha egy
hegyes, vékony kést ellenállás nélkül tudunk
beszúrni a húsba.”
Hasonlóképpen süthetjük a liba máját is, de itt
elég 30-40 perc.
A csontvelőről a Szindbád film felejthetetlen
kockái jutnak eszembe. Só, bors, pirítóson remeg
a velő. Előnye, hogy fogyasztását követően az ital
nem száll a fejünkbe, hiszen a zsír megfogja az
alkoholt a gyomrunkban és nem engedi  gyorsan
felszívódni. 
De a csontvelő csak előétel csupán. Férfias kaland
a borjúláb vagy körömpörkölt. Ennek a szeretete –
mint a Fradi-Újpest - megosztja a társaságot. Vagy
kirázza a hideg tőle, vagy nagyon szeretik. A
tepertőnek már többen engednek. Édesanyámnál
disznóölésen pörcöt sütök magamnak Újhagymá-
val, paprikával, paradicsommal mennyei. 
S most veszem észre, mennyi mindenről nem esett
szó. Csülök, velő. A velőt nem tudjuk levenni étla-
punkról, annyian keresik. Rántva, bordába töltve,
raguba, pacalba… s evés közben, után visszahal-
lom Latinovits (mint Szindbád) hangját: Most már
jólesne egy korsó hideg ser!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 21.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kertész Klára (Kossuth Lajos
u. 37.), Szűcs Béláné (Palotakert 7.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte: Navratil László-
né (Egyetem tér 4/c.), Rétfalvi Zsuzsa (Városmajor
u. 4.)

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Som Jánosné (Rózsa u. 33.),
Streitmann Veronika (Fűzfa u. 28.)


