
Gémesi György köszöntő beszédében
kiemelte: most olyan történelmi érté-
kekkel gazdagodott a város, ami Gö-
döllőnek a cserkészethez való kötődé-
sét csak tovább erősíti. Településünk
mindig is igyekezett a cserkészet ha-
gyományait hűen ápolni, gondoljunk
csak az 1933-as fiúcserkész-világtalál-
kozó, a dzsembori 60 éves évfordulója
alkalmából 1993-ban megrendezett
emléktáborra, ahol körülbelül 1500-an
keresték fel Gödöllőt. A 80 éves évfor-
dulót pedig egy időszaki kiállítással
ünnepelte meg a város, ahol saját és
kölcsönbe kapott cserkészrelikviákat
láthattak az érdeklődők. A mostani ki-
állítás gondolata körülbelül egy évvel
ezelőtt merült fel; Gödöllő pedig
örömmel tett eleget annak a kérésnek,
hogy befogadja azokat a tárgyi és írá-
sos emlékeket, melyek a cserkészet ál-
tal hordozott szellemiséget képviselik.

Katona Tamás beszédében hang-
súlyozta: „Ne gondoljuk azt a XXI.

században, hogy a cserkészet
idejétmúlt dolog. Manapság is
nagyon aktuális az a gondolat-
menet, ami mentén a cserkészet
tevékenykedik: arra az önzetlen
cserkészszellemre nagyon nagy
szüksége van – sokkal jobban,
mint korábban –, ami jobbá és
szebbé teheti ezt az elanyagia-
sodott világot.“ Az államtitkár
kiemelte: a cserkészet egyetlen
fővárosa Gödöllő, hiszen ez az
egyetlen város, ahol fiú- és le-
ánycserkész-világtalálkozót
(Pax Ting, 1939) is rendeztek. Le-
gyünk erre büszkék! A gyűjtemény a
legmegfelelőbb helyre került, méltóbb
helyet nem is találhattak volna neki.

A megnyitót követően a program a
Gödöllői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központban folytatódott, ahol
Fülöp Attiláné igazgatóhelyettes be-
mutatta a cserkészkönyvtárat és a le-
véltár anyagát, majd Bokody József

cserkésztörténeti kutató meghirdette a
gödöllői cserkészösvényt.

A cserkészgyűjtemény tárgyi anya-
gai tehát a Gödöllői Városi Múzeum-
ba, a könyvtári és levéltári anyag pedig
a Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központba került. Az állandó
kiállításon látható többek között Zita
királyné zászlaja, melyet egy kőszegi
cserkészcsapatnak ajándékozott 1925-

ben; Baden-Powell eredeti levele, me-
lyet Horthy Miklós kormányzónak írt
az 1933-as gödöllői dzsembori után; a
Nagy Sándor utca 6. szám alatt műkö-
dött Cserkészbolt részleges rekonst-
rukciója sok eredeti tárggyal és doku-
mentummal; a cserkészéletre oly jel-
lemző táborozást pedig egy enteriőr
idézi meg a tábori élet minden rekvizi-
tumával. (folytatás a 8. oldalon)

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992XVIII. évf. 39. szám • 2009. október 28. • Terjesztői ára: 75 Ft

Gödöllő a cserkészközpont

Megnyílt a cserkészkiállítás
Október 20-án, kedden nyílt meg a „A magyar cserkészet
története 1910-től napjainkig” című állandó kiállítás a Gö-
döllői Városi Múzeumban. A megnyitón részt vett Gémesi
György polgármester, Mádl Ferenc egykori köztársasági el-
nök és felesége, Mádl Dalma asszony, Katona Tamás törté-
nész, ny. államtitkár, a Magyar Cserkészszövetség volt elnö-
ke és Beer Miklós váci megyéspüspök is.

Gödöllő – a hagyományaihoz hí-
ven – méltósággal emlékezett
meg az 1956-os forradalom és
szabadságharc 53. évfordulójá-
ról: emlékműsorral és koszorú-
zással az egykori Nemzetőrség
parancsnokságának épületé-
nél, majd a forradalmi esemé-
nyek gödöllői áldozatainak Dó-
zsa György úti temetőben lévő
sírjait borították be virágokkal.

A városi ünnepség a Szabadság út 8.
szám alatti épület udvarában zajlott,
ahol a Gödöllői Városi Fúvószenekar
térzenéjére gyülekeztek az emberek. A
megemlékezésen dr. Gémesi György
polgármester mondott beszédet.

(folytatás a 8. oldalon)

Megemlékezés
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A többhónapos munkák után ün-
nepélyes percek tanúi lehettek
több utca lakói a hétvégén. A vá-
rosi út-  és járdaprogram kereté-
ben végzett emeltszintű felújítá-
sok a legtöbb helyen már teljes
egészében befejeződtek, így öt
helyen került sor a lakókkal kö-
zös szalagátvágásra. Az október
24-én átadott fejlesztésekre
367,5 millió forintot fordított az
önkormányzat. 

A Martinovics Ignác út a korábbiakban
rendkívül rossz állapotban volt, s ez az
ott lakók mellett azoknak is sok problé-
mát jelentett, akik az itteni óvodába
hordták gyermeküket. Az elmúlt hetek-
ben a Martinovics utca 530 méter hosz-
szban, 2915 m2-en kapott új burkolatot.
A 23 milliós felújításhoz kapcsolódóan
rendezett, 1220 m2-es burkolt parkolót
alakítottak ki az óvodánál. Ez a fejlesz-
tés 13, 5 millió forintba került. A körzet
új járdával is gazdagodott, a Major ut-
cában 560 m2-en közlekedhetnek a ko-
rábbinál jobb körülmények között a
gyalogosok. A járdaépítésre 5 millió fo-
rintot fordított az önkormányzat. Varga
Árpád, a  terület önkormányzati képvi-
selője az átadáson elmondta, külön

öröm az itt lakók számára, hogy a felújí-
tások mellett arra is hangsúlyt helyeztek
a szakemberek, hogy lehetőségük sze-
rint biztonságosabbá tegyék a közleke-
dést, és a munkák elkészülte után, azon-

nal kihelyezésre kerültek a 30 km-es se-
bességkorlátozó táblák.  

Az utak mellett jelentős csapadékvíz-
elvezető csatorna felújítás is zajlott az
elmúlt hónapokban a Holló, a Zengő, a
Knézich Károly és a Kelemen László
utcában. Ez utóbbira különösen nagy
hangsúlyt helyeztek a szakemberek. Er-
re azért volt szükség – mondta el az át-
adáson Kis Antal képviselő, mert az el-
múlt években rendszeresen problémá-
kat okozott az Öreghegyről lezúduló 
esővíz. A vízelvezető rendszer felújítá-
sát az is szükségessé tette, hogy a terület
arculata az elmúlt években megválto-
zott. Megnőtt a beépített terület, vala-
mint a burkolt felületek aránya, s így
egyre nagyobb területről kell megoldani

a csapadékvíz ösz-
szegyűjtését és elve-
zetését.  A mostani
fejlesztéssel meg-
oldódnak a korábbi
problémák és a köz-
lekedési feltételek is
javulnak. A Holló
utcát  840 m2-en,
185 méter hosszan
újították fel a
11.408.000 forintba
kerülő munkák so-
rán. A Zengő utca

225 m2-en és ugyanilyen hosszban ka-
pott új burkoltatot. Erre 17.300.000
forintot fordított az önkormányzat. A
Knézich Károly utca fejlesztése
35.200.000 forintba került, itt 1600 m2

új burkolatot készítettek a 400 méteres
szakaszon. A Kelemen László utcát 300
fm-en újították fel, itt 1500 m2 új burko-
lat készült el, ami  21.092.000 forintos

fejlesztést jelent. 
Jó hír a kertváros-
ban élőknek, hogy
itt már valamennyi
út pormentes, jelen-
tette be Köles Lász-
ló képviselő szom-
baton, amikor is a
terület négy utcájá-
nak, valamint egy
járdaszakaszának
átadására sor került.
Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy véget

értek a munkák, hiszen a már meglévő
utak javítására is nagy szükség van. A
jövőben erre fognak a korábbinál na-

gyobb hangsúlyt helyezni. Átadták a
420 méter hosszan megújult Bam József
utcát, aminek 1890 m2-es felülete 27, 5
millió forintból készült el, a Jókai mór

utcát, amit 1200 m2-
en, 295 m hosszban
11.230.000  forintért
újítottak fel, a Kaff-
ka Margit utcát, ami
85 méter hosszan
5.370.000 forintból
újult meg és a Vö-
rösmarty Mihály ut-
cát, ahol  13 milliós
fejlesztés zajlott,
mintegy 285 méte-
res szakaszon, ahol
1330 m2 burkolatot újítottak fel. Mind-
ezek mellett a Forint utcában 240 m2-en
2.050.000 forintból új járda épült.

Máriabesnyőn is jelentős útfejleszté-
sek zajlottak az elmúlt hónapokban.
Pesti Rudolfné képviselő most két
megújult utca lakóit
köszöntötte az átadá-
son. Az Ősz utca fe-
lületét  914 m2-en,
203 hosszú szaka-
szon 14 millió fo-
rintért újították fel,
míg a Tél utca 2200
m2 burkolatot kapott
400 méter hosszan.
Ez utóbbira 32 mil-
lió forintot fordított
az önkormányzat.
A Mikes Kelemen
utca felújítása szintén nagy öröm a má-
riabesnyőieknek, hiszen a vonattal köz-
lekedők közül sokan veszik igénybe az
állomásra menet. A rendkívül rossz álla-
potú utcán most már jó körülmények
között lehet végigmenni. Szűcs József-
né képviselő az október 24-ei átadáson a
276 méter hosszan, 1290 m2-en 17,8
millió forintból felújított utca mellett a
szerviz út melletti járdát is átadta a la-
kóknak. Emellett a gyalogosok 1064
m2-en járhatnak a korábbinál jobb kö-
rülmények között. A 9.282.000 forintos
járdafelújítás mellett a VÜSZI szakem-
bereinek arra is volt gondja, hogy az itt
lévő élelmiszerbolt melletti parkolórészt
rendbe tegyék. 
Az átadásokon Pintér Zoltán és Kras-
say László alpolgármesterek elmond-
ták, az idén az önkrományzat 376,5 mil-
lió forintot különített el útfejlesztésre. A
lakók számára minden átadás nagy

öröm, ám sokszor napokon belül új
problémaként jelentkezik a megnöve-
kedett és felgyorsult forgalom. Hangsú-
lyozták, ahol lehet a város él a sebesség-
korlátozó táblák kihelyezésének lehető-
ségével, arra azonban jelenleg nincs

mód, hogy úgynevezett fekvőrendő-
rökkel lássák el a felújított utakat. Hang-
súlyozták, fontos, hogy a lakók maguk
is jó példával járjanak elöl a közlekedési
szabályok betartása terén, mert csak így
lehet javítani a jelenleg sok kívánnivalót
hagyó közlekedési morálon. 

Az elmúlt hetekben rendkívül
változatos időjárás köszöntött
ránk. Néhány nap alatt a har-
mincfokos nyári meleg téliesre
váltott, ami a fűtési szezon kez-
detét is jelentette. A városunk-
ban lévő távfűtéses lakásokban
is megindult a fűtés, és bár a 
szakemberek felkészültek a
rendszer beindítására, a kezdés
nem mindenhol volt zavartalan.
Tóth Istvánt, a Távhő Kft. vezető-
jét kérdeztük az első hetek ta-
pasztalatairól. 

– Bár igyekszünk minden ősszel felhív-
ni a távhő szolgáltatáshoz tartozó laká-
sok használóinak a figyelmét a fűtési
idény előtti teendőkre, sajnos nem tud-
juk teljes egészében kiküszöbölni a
problémákat. A legtöbb konfliktus oka
azonban még mindig az információk
hiánya, illetve a téves tájékoztatás. 

– Néhány hete írtunk arról, ho-
gyan készültek fel a télre, és mit kell
tenniük a lakóknak a biztonságos fű-
tés érdekében. Megfogadják ezeket a
tanácsokat?

– Szerencsére egyre több az olyan
épület, ahol a közös képviselők már
tudják, hogy mi a teendőjük, és a hideg
beállta előtt intézik a fűtéssel kapcsola-
tos dolgokat. Sajnos, azonban sok lakó
nem kíséri figyelemmel ezeket a lépé-

seket, és ezekből adódnak a problémák. 
– Milyen gondok fordulnak elő a

leggyakrabban?
– A legtöbb hibát a nem megfelelő

légtelenítés okozza. Ez általában magá-
tól megszűnik egy-két héten belül, de
az első fűtési napokban gyakran pa-
naszkodnak a lakók, hogy hideg a ra-
diátor. Sajnos, gyakran előfordul, hogy
ha el is végzik a légtelenítést, az nem
megfelelően történik. Hiába hívjuk fel a
figyelmet például arra, hogy ez csak ak-
kor eredményes, ha valamennyi lakás-
ban egyszerre végzik el, és szükséges,
hogy mindenütt nyitva legyenek a ra-
diátorok, ezt sokszor figyelmen kívül
hagyják. Mint azt a múltkor is jeleztem,
bár nem feladatunk, szívesen segítünk
ezt elvégezni. 

– A Kossuth Lajos utca egyik lakó-
közössége levelet juttatott el Gémesi
György polgármesternek és lapunk-
nak, amelyben több, hosszabb ideje
fennálló problémát soroltak fel… 

„ – nagyon sok lakásban több radiá-
tor évek óta nem működik, teljesen hi-
deg,

– rengeteg lakásban több radiátor
csak egy-két tagja meleg, a többi hideg,

– sokszor leáll, vagy szünetel a fűtés,
sokszor órákra, vagy akár fél napra is,

– a Távhő Kft. számláiban korrekció
erre vonatkozóan soha nincs, mindig
olyan számla érkezik, mintha minden

rendben lenne és folyamatos meleg
„uralkodna”.

– Az előbb felsorolt problémákkal,
bejelentésekkel természetesen rendsze-
resen megkeressük a Távhő Kft. Kos-
suth Lajos utcai  hőközpontjának mun-
katársait. 

– lakásokba történő kivizsgálások a
Távhő Kft. részéről nem történnek,

– négyzetrácsos füzetbe kerülnek be-
írásra a bejelentések, és érdemleges
megoldást nyújtó segítséget sosem ka-
punk mi lakók, csak utasító, műszakilag
érthetetlen tanácsokkal látnak el min-
ket…

– a Távhő Kft. szerint a ház hőköz-
pontjától a lakók felelőssége, hogy el-
jusson a melegvíz a radiátorokba,

– ha előrelátható probléma várható
a szolgáltatásban, a lakók nem kapnak
kiértesítést,

– a lakóépületek üzemeltetőjénél (la-
kásszövetkezet) nincs a Távhővel kötött
szerződésből példány, amit meg lehetne
nézni!”

– Hogyan vélekedik az ebben
megfogalmazottakról?

– Meglepődve értesültünk erről a le-
vélről, a  Távhő Kft-nek ugyanis nem
küldték meg a lakók.  Úgy gondolom,
ebben is sok téves információ van, amit
tisztázni kell. Ez a közös képviselőnek,
vagy amennyiben ilyen nincs, a lakás-
szövetkezet elnökének lenne a feladata.
Had emeljek ki néhány dolgot: Sajnos,
sok lakó még mindig arra vár, hogy bár-
milyen probléma merül fel a távfűtéses
lakásokban, azt nekünk kell megoldani.
Ez azonban nem így van! A lakások

magántulajdonban vannak, amennyi-
ben azért nem működik a fűtés, mert a
lakáson belül van a hiba, akkor azt nem
a mi feladatunk elhárítani, erre a mi ha-
táskörünk nem is terjed ki. Szintén sok-
szor kapunk olyan panaszt, hogy nem
értesítettük a lakókat az egyes mun-
kákról. A tapasztalatunk az, hogy hiába
mennek ki az értesítők, hiába helyezik
azt ki a közösképviselők, a lakók nagy
része nem olvassa el a tájékoztatókat,
mint ahogy sokan azzal sincsenek tisz-
tában, milyen fűtést igényeltek az adott
társasházban. Mi minden igényt ki tu-
dunk elégíteni, de ehhez az kell, hogy a
lakók megállapodjanak, és pontosan fo-
galmazzák meg, mit is szeretnének. Le-
het, hogy valaki úgy érzi, több órára ki-
marad a fűtés, holott arról van szó, hogy
szakaszos fűtést rendeltek. És persze
fontos lenne  az is, hogy a kollégáinkkal
is meg legyen az együttműködés. Most
is épp jelezte az egyik munkatársunk,
hogy egy lakásban, ahonnan panasz ér-
kezett, szerette volna ellenőrizni, hogy
meleg-e a radiátor, de nem engedték
be…., ilyen esetekben nem tudunk mit
tenni. A javításokat azonban a legtöbb-
ször úgy végezzük, hogy a munkavég-
zésből a lakók semmit sem érzékelnek,
csak azt, hogy megszűnt a hiba. Azt hi-
szem, sok kérdést kell tisztázni ebben
az esetben is, erre lesz mód, lakossági
fórum keretében fogunk választ adni a
panaszosok kérdéseire és megkeresni a
megoldást. 

– A néhány hete megjelent írá-
sunkban szóba került, hogy január-
tól ismét árcsökkentésre készülnek.

Tudhatunk már konkrétumot a ter-
vezett új tarifáról?

– Mind a hődíjban, mind az alap-
díjban tíz százalék körüli csökkentést
tervezünk, amennyiben a gáz ára nem
emelkedik. Ezt a rendkívül takarékos
működésünknek köszönhetően tudjuk
megvalósítani. E mellett jelentős a
távfűtéses lakásokban élők terheit,
hogy ezt a szolgáltatást csak  5 száza-
lékos áfa terheli jövőre.  

TISZTELT GÖDÖLLŐI LAKOSOK!

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub – a
tavalyi évhez hasonlóan – város-
takarítási napot szervez. 
Célunk, hogy az ősszel különösen
sok lehulló falevél és keletkező
zöldhulladék egyszerre, nagy
mennyiségben az Önök segítsé-
gével összegyűjtésre kerüljön, ez-
által is folyamatosan óvjuk saját
lakókörnyezetünk tisztaságát, az
infrastruktúra (utak, járdák, csa-
padékvíz-elvezető árkok) állagát
és zavartalan működését.
Ezért kérjük és hívjuk Önöket
2009. november 7-én (szombat-
on) 9-12 óráig, hogy a szeméttől
és zöldhulladéktól takarítsuk
meg a várost!
Az összegyűjtött zöldhulladékot
aznap délelőttől a Gödöllői Hulla-
dékgazdálkodási Kft. folyamato-
san összegyűjti és zsákokban el-
szállítja. Segítségüket előre is kö-
szönjük!                          A szervezők

Újabb 12 pormentes út

Utátadások Gödöllőn

Fontos a lakók tájékoztatása

Fűtés indítás zavarokkal



Gödöllői Szolgálat 32009. október 28. Közélet

A MÁV Zrt. átszervezése körül
rendkívül sok vita alakult ki az
elmúlt hetekben. A kormány
ezen a területen, pontosabban
a közösségi közlekedés átszer-
vezésével hetvenmilli-
árd forintot kíván meg-
spórolni a következő há-
rom évben. Mindezt vo-
nalmegszűntetésekkel,
tarifaemeléssel, illetve a
kedvezmények szűkíté-
sével tervezi elérni.

A cél mindezzel az, hogy a
helyközi buszjáratok és a vo-
natok működtetésére a költ-
ségvetés 2012 végén már csak
a hazai össztermék egy száza-
lékát költse, szemben a jelen-
legi 1,3 százalékkal.

Szinte biztos, hogy 2010-
től emelkedni fognak a közös-
ségi közlekedési tarifák, azt
azonban még nem lehet tudni, hogy
milyen mértékben. Az utazási ked-
vezmények közül sem világos még,
hogy melyeket szüntetnék meg, de a
két intézkedéstől összesen jövőre
mintegy kilencmilliárd forint többlet-
bevételt vár a kormány. 

Létszámcsökkentést is terveznek:
nem elsősorban a fizikai dolgozók,
mint inkább az adminisztratív munka-
kört ellátók körében.

Ezzel együtt a MÁV és a Volán já-
ratait is össze kívánják hangolni, ahol
a főváros és a megyeszékhelyek kö-
zött decembertől a vasúté lesz az el-
sőbbség, a felesleges buszjáratokat
pedig leállítják.

Városunk szerencsésnek mondható
a múlt héten nyilvánosságra került,

decembertől életbe lépő MÁV menet-
rend alapján. Eszerint az országosan
nagy vihart kavart tervezet a gödöllő-
iek közlekedését nem érinti. Továbbra
is marad az ütemes menetrend.

*
Jövőre átszabnák a MÁV-kedvez-

mények rendszerét is. Jelenleg ha-
zánkban csaknem 7,5 millióan jogo-
sultak valamilyen kedvezménye a
MÁV-nál, de azt senki sem tudja, va-
lósak-e ezek a díjcsökkentő tényezők,
illetve hogy ki és mennyire veszi eze-
ket igénybe. Október végére elkészül
az alapkoncepció a kedvezmények át-
alakításáról. Jövő év elejétől vizsgál-
ják majd, hogy a jelenlegi rendszer-
ben mekkora mértékben él ezekkel a
lakosság, és csak ezután dönt arról a
kormány, hogy konkrétan milyen áta-
lakításokat hajtanak végre. A 65 év
fölöttiek és a diákok kedvezményeit
nem érinti az átszervezés. 

*

Lapzártánk idején is zajlott az
egyeztetés a vasutasok és a kormány
tárgyalója között a mellékvonalak be-
zárásáról a MÁV székházában. Siker-
telenség esetén ismét sztrájkba lépnek
a vasutas szakszervezetek.

Amennyiben a kormány nem vonja
vissza a vasút átalakításának jelenlegi
elképzeléseit, és nem tesz ígéretet ar-
ra, hogy hosszú távú közlekedéspoli-

tikai koncepciót dol-
goz ki, az érdekkép-
viseletek sztrájkba
léphetnek – ezt Si-
mon Dezső, a Vasu-
tasok Szakszerveze-
tének elnöke jelen-
tette be.

Az érdekképvise-
leti vezető elmondta,
a kormánnyal folyta-
tott tárgyalást köve-
tően valamennyi
reprezentatív szak-
szervezettel egyez-
tetnek majd az eset-
leges sztrájkkal kap-
csolatban. 

Munkabeszünte-
tésről azonban csak akkor születhet
döntés, ha mind az öt reprezentatív
érdekképviselet, tehát nemcsak a leg-
nagyobb érdekképviseletnek számító
Vasutasok Szakszervezete, hanem a
Vasúti Dolgozók Szabad Szakszerve-
zete, a pályavasúti Dolgozók Szak-
szervezete, a Mérnökök és Techniku-
sok Szakszervezete, valamint a Moz-
donyvezetők Szakszervezete is támo-
gatja a lépést – mondta Simon Dezső. 

Egyelőre úgy tűnik, a többiekben is
van hajlandóság arra, hogy munkabe-
szüntetéssel gyakoroljanak nyomást a
kormányra – mondta a szakszervezeti
vezető. Az esetleges sztrájk részletei-
ről azonban  nem adott tájékoztatást.

(ny.f.)

Előreláthatóan veszteségesen
fejezik be az idei évet a földhi-
vatalok, ezért a kormány a
szolgáltatások díjának emelé-
sét tervezi. A jövő évi költség-
vetési tervezetben továbbra is
3,5 milliárd forintos befizetést
írnak elő az egyébként önfenn-
tartó hivataloknak. Erről a hé-
ten tárgyal a parlament.

Évek óta nem változott a
tulajdoni lapok „ára“, és
2007 óta nem emelkedett
az ingatlan-nyilvántartási
eljárások díja sem. A föld-
hivatalok bevételeit azon-
ban növelni kell, így ja-
nuártól emelésre készül a
kormány. 

Az erről szóló törvény-
módosítás tervezete szá-
mos szigorítást, megszorí-
tást tartalmaz. A jövőben
például megszűnne a papír alapú,
nem hiteles tulajdonilap-másolatok
kiadásának lehetősége. Az előterjesz-
tést készítő földművelésügyi tárca
szerint a biztonsági elemek nélküli
másolat ugyanis könnyen hamisítha-
tó, ezért visszaélésekre adhat lehető-
séget. Az olcsóbb lehetőség meg-
szüntetését azzal is magyarázzák,
hogy a bizonyító erővel nem rendel-
kező, „nem hiteles“ másolatok hiva-
talos eljárás során nem használhatók
fel.

A földhivatali eljárások díja általá-
ban tíz százalékkal, a jelzálogjog be-
jegyzés, vagy módosítás öt százalék-
kal emelkedne a jövő év elejétől. 

A módosítás elfogadása esetén az
első fokú földhivatali eljárásért (be-
jegyzések, törlések) változással érin-
tett ingatlanonként 6600 forint össze-
gű díjat kell majd fizetni a jelenlegi
6000 Ft helyett. Ugyancsak hatszáz
forinttal nő a jelzálogjog bejegyzésért
(a bejegyzés módosításáért) fizetendő
összeg, amely így már 12.600 forint
lesz. A vagyoni jogok (pl. földhasz-
nálat, haszonélvezet, használat, va-
gyonkezelői jog) törlésének díját el-
lenben nem emelnék, továbbra is két-

ezer forint maradna. A társasház-ala-
pítás bejegyzésének, illetve az alapító
okirat módosításának díja társasházi
tulajdoni különlaponként 6600 forint,
de legfeljebb összesen százezer forint
lenne.

A módosítást követően kizárólag a
Magyar Állam, valamint az egyhá-
zak, egyházi szövetségek és az egyhá-
zi intézmények juthatnának ingyene-

sen tulajdoni laphoz. Utóbbiak azzal a
kitétellel, hogy a tulajdonilap-másolat
vonatkozásában a személyes díjmen-
tességet ingatlanonként évente csak
egyszer vehetik igénybe.

Díjmentes lesz az elektronikus do-
kumentumként szolgáltatott, nem hi-
teles tulajdonilap-másolat lekérdezé-
se akkor, ha azt hagyatéki eljáráshoz,
gyámügyi, szociális vagy kisajátítási
eljáráshoz, részarány-földtulajdonnal
kapcsolatos eljáráshoz kérik a külön-
böző hatóságok. A díjmentes, nem hi-
teles tulajdonilap-másolat, valamint
az erről készített papír alapú másolat
kizárólag a lekérdezés alapjául szol-
gáló ügyben használható fel, harma-
dik fél, azaz például az ügyfél részére
már nem adható tovább.

Pótdíjat vezetnének be a soron kí-
vüli hatósági eljárásokért is. Az ille-
téktörvényt érintő tervezett módosítás
értelmében, ha törvény ekként rendel-
kezik, igazgatási szolgáltatási pótdíjat
is kell majd fizetni az egyébként meg-
állapított illetéken felül akkor, ha az
ügyfél azonnali eljárást kér. Ezt
egyelőre csak az útlevél tekintetében
vezetnék be: erre ötvenezer forintos
pótdíjat határoz meg a tervezet.

Változnak a kedvezmények és a menetrend is

Átalakítások a MÁV- nál
Keveset fizetnek be a hivatalok

Drágulás a földhivatalokban

Milliárdos bírságokat is kiszab-
hat az új, antikorrupciós hivatal
a kormány javaslata alapján.  A
törvényjavaslat parlamenti el-
fogadása esetén jövő március
1-jétől működő Közérdekvé-
delmi és Közbeszerzési Hivatal
akár a korrupcióval szerzett
tisztességtelen előny kétszere-
sét is kiszabhatja bírságként.

Bajnai Gordon kormány-
fő a törvénycsomagról
szólva kiemelte: a javaslat
célja, hogy sokan legyenek
érdekeltek a korrupciós
ügyek felszámolásában, az
érintetteket pedig sokkal
jobban elrettentsék ettől.
Tájékoztatása szerint a ter-
vezet része az amerikai
minta alapján elkészített
bejelentővédelmi csomag,
amelynek segítségével ki-
emelt védelmet és anyagi
ösztönzést kapnak azok a
munkavállalók, akik jelzik
az állam megkárosítását. A munka-
vállalónak az állam jogi segítséget ad,
és kompenzálhatja a kieső munka-
bért, ha ezért elveszíti az állását. Ha
pedig valaki feltár egy államot érintő
korrupciós ügyet, akkor a kiszabott
bírság tíz százalékáig jutalmat kap –
ismertette a részleteket.

Bajnai Gordon kitért arra: a Közbe-
szerzések Tanácsa átalakításával lét-
rehozzák a Közbeszerzési és Közér-
dekvédelmi Hivatalt, amely a tervek
szerint a jövőben a jogtalan előnyt
megszerző szervezeteket tudja majd
büntetni, akár a megszerzett előny
kétszeresére. 

Az antikorrupciós csomag része
két törvényjavaslat és egy országgyű-
lési határozati javaslat; a törvényja-

vaslatok az új hivatalról, illetve a tisz-
tességes eljárás védelméről szólnak.
A határozati javaslat pedig a közszfé-
ra etikai kódexeinek megújítását szor-
galmazza. A tervek szerint szigorodni
fognak a Btk-ban a korrupciós cselek-
mények szankciói: egyes bűncselek-
ményeknél nőni fognak a büntetési
tételek, és kötelező mellékbüntetés
lesz a foglalkozástól eltiltás – ezt

Avarkeszi Dezső, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium államtitkára
jelentette be a sajtónak. 

A javaslatok többek között tartal-
mazzák azt, hogy a bűncselekmény-
nek nem minősülő, de a közérdeket
sértő magatartások kerüljenek napvi-
lágra, és bírsággal sújthassa azokat az
új hivatal. Az efféle cselekmények
bejelentői anyagi, jogi és más segítsé-
get kaphassanak. Ha munkaviszony-
ban a munkáltatójával kapcsolatban
számol be valaki korrupciós cselek-
ményről, akkor ezért díjat is kaphas-
son – fűzte hozzá az igazságügyi tár-
ca államtitkára.

Mint elmondta: vannak olyan, köz-
érdeket súlyosan sértő, közpénzeket
jelentősen megkárosító korrupciós

cselekmények, melyek bizonyítása a
büntető eljárás során nagy nehézsé-
gekbe ütközik, de üldözésük, vissza-
szorításuk fontos társadalmi érdek.

A Közérdekvédelmi és Közbeszer-
zési Hivatal a jelenlegi Közbeszerzé-
sek Tanácsának jogutódja lesz, mely-
ben az új feladatokhoz jövőre 25 új
munkatársat alkalmaznak, 2011-ben
pedig további tízet.

A hivatal vezetőjét a köztársasági
elnök és a miniszterelnök közös ja-
vaslata alapján hat évre az országgyű-
lés választaná meg. Olyan személyt
szeretne erre a posztra, aki kellő erő-

vel, függetlenséggel
tud fellépni az ilyen
ügyekben.

A hivatal vizsgálód-
hat bárki bejelentése,
más állami szerv jel-
zése vagy akár sajtóhí-
rek alapján is. Az in-
tézmény jövőre a köz-
ponti költségvetés ter-
hére 50 millió forintot
infrastruktúrára költ-
het, 250 milliót pedig
saját bevételéből mű-
ködésre – mondta.

A csomag része az
is, hogy – a közbeszer-

zési törvény módosításának eredmé-
nyeként – a közbeszerzést kiíró szer-
vezet átláthatósági megállapodást
tehet majd kötelezővé, amely minden
pályázóra vonatkozik, és biztosítja
például az adatok, dokumentumok
nyilvánosságát. Hozzátette: a kor-
mány ezt a nagy összegű közbeszer-
zéseknél kötelezővé tenné.

Arra az újságírói felvetésre, hogy
mi indokolja a jelenlegi kormány
utolsó napjaiban egy új hivatal felál-
lítását, Avarkeszi Dezső úgy vála-
szolt: a kormány működése utolsó
pillanatáig próbál küzdeni a korrup-
ció ellen.

A törvénycsomagról még az idén
szavazhat a parlament, annak ugyan
nincs kétharmados része.

Számítanak a bejelentőkre

Antikorrupciós Hivatal

A 80 ezer forintos minimálbér-
ben a szakszervezetek sem bíz-
nak igazán, azonban a szimboli-
kus béremelésnél többet vár-
nak az érdekvédők a kormány-
tól. A dolgozók kétharmadának
nettó jövedelme csak minimális
mértékben emelkedik a januári
adóváltozások nyomán, vélik a
szakszervezetek.

A januártól életbe lépő adóváltozások
csak bruttó 165 ezer forint fölötti jö-
vedelem esetén jelentenek érdemi po-
zitív elmozdulást – hangzott el a Ma-
gyar Szakszervezetek Országos Szö-
vetségének (MSZOSZ) sajtótájékoz-
tatóján.

Azonban ez alatt a szint alatt van
körülbelül 1,7 millió ember, akik je-
lentős reálbér-csökkenést lesznek
kénytelenek elviselni, ha nem sikerül
megállapodni a szakszervezeteknek a
munkaadókkal.

A munkavállalók 63 százalékának
nettó jövedelme csak minimális mér-
tékben nő – mondta el Pataky Péter,
az MSZOSZ elnöke. Konkrét példát
említve kifejtette, bruttó 100-110 ezer
forintos bérnél havi 86 forinttal nő
majd a nettó fizetés, míg a szakmun-
kás minimálbér esetében 177 forintos
lesz az emelkedés a szakszervezeti
szövetség számításai szerint.

Ugyanakkor a kormány 2010-re

4,1 százalékos inflációval számol, az-
az az érintett emberek jelentős reál-
bércsökkenést kell majd, hogy el-
szenvedjenek – hangzott el a sajtótá-
jékoztatón.

Az MSZOSZ szerint a jelenlegi
helyzetet csak a bruttó bérek emelé-
sével lehet korrigálni. „Szerintünk
van forrás a cégeknél a bérek emelé-
sére, hiszen csak idén augusztus vé-
géig 100 ezer fizikai munkást bocsá-
tottak el, azaz ez a bérköltség-csök-
kenés megjelent náluk“ – véli a szak-
szervezet. 

„Jelenleg az Országos Érdekegyez-
tető Tanács ülésein elbeszélünk egy-
más mellett a munkaadókkal. Az idő
azért sürget, mert a béren kívüli jutta-
tások megadóztatása miatt újra kell
tárgyalni a kollektív szerződéseket is,
ehhez pedig arra lenne szükség, hogy
minél előbb megszülessen egy orszá-
gos ajánlás“ – emelte ki Pataky Péter.
„Mi a tárgyalásokon azzal az ajánlat-
tal indultunk, hogy legyen 80 ezer fo-
rint a minimálbér. Reálisan persze en-
nél kisebb emelés jöhet szóba, de a
célunk az, hogy az alsó bérkategóri-
ákban érezhető reálbér-emelkedést le-
hessen elérni.“

A szakszervezeti szövetség szerint
ha sikerülne megállapodni a minimál-
bér emeléséről, akkor az fölfelé
nyomná az összes többi bérkategóriát
is.

Nyolcvanezres minimálbért kér az MSZOSZ

Emelkedő fizetések: +86 Ft
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Az iskolákban az őszi szünetet
követően kezdik meg a gyere-
kek kampányszerű oltását. Kí-
váncsiak voltunk:  – Ön kérné-
e az ingyenes védőoltást gyer-
meke részére a H1N1 új típusú
influenza ellen?

„Még nem döntöttem el, mert nem
érzem úgy, hogy megfelelő mennyi-
ségű és minőségű információval ren-
delkeznék. Eddig nem oltattuk be ma-
gunkat, én inkább a megelőzésre he-
lyezem a hangsúlyt. Az a baj, hogy
igazából nagyon keveset tudunk ma-
gáról a vírusról is, és az oltás esetle-
ges hatásairól is. Így nagyon nehéz
dönteni.” 

Abay Zs. 

„Sajnos, nem tudok szabadulni attól
az érzéstől, hogy ez az oltási kam-
pány elsősorban üzleti kérdés. Le-
gyártattak hatmillió oltóanyagot,
amit most el kell adni. Én nem olta-
tom be egyik gyerekemet sem, és az
ismerőseim közül is csak ketten dön-
töttek az oltás mellett. Az egyikük a
közlekedésben dolgozik, a másik ba-
rátnőm pedig bolti eladó. Ők nap
mint nap tömegben dolgoznak, na-
gyobb a valószínűsége, hogy meg-
kapják és hazaviszik a vírust.” 

L. M.

„Azt hiszem, a lakosság sokkal job-
ban kezeli ezt a kérdést, mint az
egészségügy. A gyerekeket rászoktat-
juk arra, hogy többet mossanak ke-
zet, leszoktatjuk őket arról, hogy
folyton a szájukban kotorásszanak és
kizárólag azért, hogy erősebb legyen
az immunrendszerük és ne kapják el
az influenzát, rávesszük őket, hogy ne

csak a hamburgert, a hot-dogot és a
gyrost tartsák ehetőnek, hanem a
zöldségeket és a gyümölcsöket is. Ha
pedig megbetegszenek, akkor otthon
maradnak és fekszenek, amíg meg-
gyógyulnak.” 

Tóthné Melinda

„Még nem látom, hogy valóban szük-
sége lenne az oltásra annak, akinek
az egészségi állapota rendben van.
Persze más a helyzet azokkal, akiknek
van valamilyen betegségük. Sok isme-
rősömmel, köztük nem egy orvossal
beszéltem. Érdekes, hogy az ő véle-
ményük is megoszlik, van köztük, aki
beoltatja a gyerekét, van, aki nem. Én
most inkább nem kérem az oltást.” 

Kovács János

A hét kérdése:
– Ön  volt már áldozata, vagy
szemtanúja utcai támadás-
nak? 

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.  

Heti cikkünkben ismét olvasóink
kérdésére válaszolunk.

– A cég, ahol dolgoztunk, megszű-
nik. Határozott idejű szerződéssel
voltunk alkalmazva, 2010. decem-
ber 31-ig. A munkaviszonyunkat
felmondták, csak a felmondási idő
felét kell ledolgozni. Valakitől hal-
lottam, hogy a munkaadónak ki
kell fizetni ilyenkor a munkabérün-
ket a szerződés szerinti határidőig.
Igaz ez?
– Alapesetben a határozott idejű mun-
kaszerződés a munkáltató részéről
csak rendkívüli felmondással szüntet-
hető meg annak lejárta előtt. Ebben az
esetben a munkáltatónak ki kell fizet-
nie a munkavállaló egy évi átlagkere-
setét, illetve ha a határozott időtartam
ennél korábban lejár, akkor annyi
időre kell ezt kifizetni, amennyi még
a szerződésben meghatározott határ-
időig hátravan.
Abban az esetben azonban, amikor a
munkáltató jogutód nélkül – bármely
formában – megszűnik, nincs szüksé-
ge külön felmondásra, illetőleg bár-
mely más külön intézkedésre, ugyan-
is a törvény erejénél fogva szűnik
meg a jogviszony, mégpedig azért,
mert annak egyik alanya „megszű-
nik”. Különbséget kell tehát tenni a
között, hogy a munkáltató élni kíván
a felmondás jogával, illetve az Ön ál-

tal említett eset között. Ez utóbbiban
nem alkalmazhatóak a rendkívüli fel-
mondás esetére irányadó szabályok,
tehát nincs külön fizetési kötelezett-
sége a munkáltatónak. 
– Édesanyám rám kívánja hagyni
az ingatlanát, annak ellenére, hogy
van egy bátyám, mivel Ő rá se néz,
nem keresi vele a kapcsolatot. Első
kérdésem, hogy a végrendeletben
kihagyhatja-e a köteles részből is,
illetve az, hogy ha tulajdonos lesz a
bátyám is, és fel kell újítani az in-
gatlant, akkor kötelezhető-e a költ-
ségek viselésére? 
– Ahhoz, hogy édesanyja a köteles
részből is kirekessze a fiát, bizonyíta-
nia kell azt, hogy arra érdemtelen
volt. Ennek megítélése a konkrét eset
valamennyi körülményének mérlege-
lését teszi szükségessé, de önmagá-
ban az, hogy mostanában nem tartják
a kapcsolatot, nem alapozza ezt meg.
Egyébként amennyiben közös tulaj-
donba kerül az adott ingatlan, a tulaj-
donostársakat a tulajdoni részük ará-
nyában lehet kötelezni a költségek vi-
selésére, amely végső soron bírói
úton is kikényszeríthető. Amennyiben
azonban az ingatlan felújítására még
az édesanyja életében sor kerül, akkor
annak költségeit – ha ő az egyedüli
tulajdonos – még neki kell viselnie,
azok megtérítésére a majdani örökö-
sök nem kötelezhetőek.
– Nagyapám végrendeletében rám
akarja hagyni a házát. Ebben az 
esetben is vonatkozik rám az örök-
lési illetékmentesség 20 millió fo-
rintig?
– A törvény szerint abban az esetben
alkalmazható a fenti mentesség, ha az
örökhagyó a saját háztartásában eltar-
tott, szülő nélküli unokája örökli az
ingatlant. Ha ennek a feltételnek nem
felelnek meg, akkor nem.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

Az elmúlt hetekben sok dolga akadt a
gödöllői rendőrség munkatársainak.
Csalók, besurranó tolvajok nehezítik
ugyanis a városunkban élők minden-
napjait. Amellett, hogy a rendőrség
nagy erőkkel keresi az elkövetőket,
fontos, hogy a lakosok is odafigyelje-
nek egymásra, s vigyázzanak érté-
keikre.

A trükkös tolvajok minden évszakban
megtalálják annak a módját, hogy mi-
lyen indokkal juthatnak be idős embe-
rek házába anélkül, hogy erőszakot
kellene alkalmazniuk. Október 15-én a
délutáni órákban Gödöllőn, a Szabad-
ság út egyik családi házába két férfit
engedett be az ott lakó idős férfi. Az
idegenek azt állították, hogy a gázórát
jöttek ellenőrizni. Az ellenőrzés köz-
ben az egyik férfi azt mondta a sértett-
nek, hogy túlfizetése van, ezért vissza
fog kapni 10.000 forintot, de mivel
csak 20.000 forintos bankjegy van ná-
luk, azt ketté kell váltani. Az idős em-
ber elővette megtakarított pénzét, majd
felváltotta a 20 ezrest. Az egyik férfi
mondta neki, hogy szakadt a 10.000
forintos bankjegy, így nem veszik majd
el tőle a postán és arra kérte, cserélje ki
neki másikra. Továbbá azt is kérte,
hogy hozza a számláját, mert arról az
azonosítószámot fel kell jegyezniük.
Ezután a sértett kiment a szobába a
számláért és a megtakarított pénzét egy
borítékban a konyhaasztalon hagyta.
Amikor visszatért, akkor sem a pénzét,
sem pedig a két férfit nem találta a ház-
ban. Az okozott kár 400 ezer forint. A
sértett az alábbi személyleírást adta a
két 25-35 év körüli, kreol bőrű férfiról:
Az egyik 185 cm magas, pocakos, bar-
na hajú férfi volt, aki sötét ruházatot vi-
selt. A másik 165-170 cm magas, átla-
gos testalkatú. A rendőrség kéri, hogy
bármilyen trükkel próbálnak bejutni
idegen személyek a lakásukba, kérje-
nek igazolványt, mondják el, hogy te-
lefonálnak a szolgáltatóhoz, ahonnan
elmondásuk szerint érkeztek, és köz-
ben hívják a rendőrséget. Amennyiben
gyanús körülményeket tapasztalnak,
hívják a Gödöllői Rendőrkapitánysá-
got a 28/514-655 telefonszámon, vagy
a 112-es, 107-es rendőrségi hívószá-
mok valamelyikét, illetve a szintén in-
gyenesen hívható telefontanú számát, a
06-80/555-111-et.

***
A Gödöllői Rendőrkapitányság bünte-
tőeljárást folytat nagyobb értékre, be-
surranás módszerével elkövetett lopás
bűntett megalapozott gyanúja miatt is-
meretlen tettesek ellen, akik a Gödöllői
Agrárközpont Nonprofit Kft. Gödöllő,
Páter Károly utca 1. szám alatt lévő 
nyitott irodahelyiségből eltulajdonítot-
tak 2 db HP Compaq 6720S típusú lap-
topot, melyek gyári(sorozat)száma:
CNU74616K1,CNU74617ZB, értékük

280.000 forint. Az épület bejáratához
felszerelt biztonsági kamera által a kér-
déses időben rögzített felvételen lát-
ható két személy, akik kétszer is be-
mennek az irodába, majd a második al-
kalommal az egyik kezében kiviszi a
két laptopot. A férfiak feltehetően a
környéken dolgoznak. 
Az egyiken zöld színű, erősen szennye-
zett munkásruha volt. A férfinak nagy
„sörhasa” volt, baseball sapkát viselt. A
másik férfi idősebb, ősz hajú, nagy ter-

metű. Rajta viszonylag tiszta, bordó-
szürke színű, felirattal ellátott (emblé-
ma, márkanév) munkásruha volt. A
cipőjén fényvisszaverő csíkok látha-
tóak. Kérjük, hogy aki felismeri a ké-
peken látható személyeket vagy a bűn-
cselekménnyel kapcsolatban bármi-
lyen információval rendelkezik, hívja a
Gödöllői Rendőrkapitányságot. 

***
A hűvös idő beköszöntével azonos idő-
ben ismét előfordultak épülőfélben lé-
vő családi házakból gázkazán lopások.
Bár egyelőre a Gödöllői Rendőrka-
pitányság illetékességi területéről nem
érkezett feljelentés, felhívjuk az épít-
kezők figyelmét, hogy lakatlan, őrizet-
len ingatlanokban ne tároljanak gázka-
zánt, radiátorokat, egyéb fűtési szerel-
vényeket, hiszen ezek eltulajdonításá-
val jelentős anyagi káruk keletkezhet.

***
Közeledik a „Halottak Napja”, amikor
a szokásosnál több ember utazik el
hozzátartozója sírjához, ezért megnö-
vekvő személygépkocsi és utasforga-
lomra kell számítani. A Gödöllői
Rendőrkapitányság a korábbi évekhez
hasonlóan készül a „Halottak Napjá-
val” kapcsolatos feladatok végrehajtá-
sára. Civil és egyenruhás rendőrök a te-
metőknél, pályaudvarokon, parkolók
környékén, nagyobb közlekedési cso-
mópontokon folyamatosan jelen lesz-
nek, munkájukat polgárőrök is segítik.
A folyamatos gépjármű és gyalogos
forgalom biztosítása, a torlódások elke-
rülése érdekében kérjük, hogy a kihe-
lyezett közlekedési és tájékoztató jelle-
gű táblákat, valamint a rendőrök jelzé-
seit vegyék figyelembe. Felhívjuk a te-
metőkbe látogatók figyelmét, hogy a

parkoló gépkocsikban látható helyen
ne hagyjanak csomagokat, táskákat, ér-
téktárgyakat. A tömegközlekedési esz-
közökön utazók értékeiket, jól zárható
felső ruházatukban, vagy táskájukban
helyezzék el. A csomagjaikat még rö-
vid időre se hagyják felügyelet nélkül,
és a tömegközlekedési eszközön azo-
kat úgy helyezzék el, hogy folyamato-
san figyelemmel tudják kísérni.
Bármilyen jogsértés, vagy elfogadha-
tatlan körülmény észlelése esetén for-
duljanak bizalommal a legközelebbi
rendőrhöz, vagy telefonon tegyenek be-
jelentés
Az elmúlt hetekben a balesetek is
munkát adtak a rendőröknek.  A Klap-

ka utca és a Besnyő
utca kereszteződé-
sében a Szabadság
út irányába motor-
kerékpárral közle-
kedő  gödöllői férfi
szenvedett balese-
tet. Haladása során
nem az út vonal-
vezetésének megfe-
lelően választotta
meg a járműve se-
bességét és egy 
jobbra ívelő ka-
nyarban a motor
megcsúszott, felbo-

rult. Az úton tovább csúszott és a szem-
közti sávban közlekedő tehergépkocsi-
nak ütközött. A baleset során a motor-
kerékpár vezetője 8 napon túl gyógyu-
ló sérüléseket szenvedett. 

***
Vélhetően ittasan okozott közleke-
dési balesetet az a  férfi, aki egyik haj-
nalban Gödöllő lakott területén belül
a Szabadság úton haladt személygép-
kocsijával az autóbusz állomás előtti
útszakaszon. Itt megcsúszott, meg-
pördült, majd a menetirány szerinti
jobb oldalon lévő korlátnak ütközött.
A baleset során személyi sérülés nem
történt, az isaszegi férfit vérvételre
szállították. 

Munkában a besurranó tolvajok és a csalók

Rendőrségi hírek

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓ

Tisztelt Ügyfeleink, tisztelt járműtulajdonosok!

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatósága 2009. no-
vember 7-én,  szombaton, 8 és 12 óra között
Gödöllő Haraszti út 2/a. szám alatti gépjármű mű-
szaki vizsgáló állomásán ingyenes közlekedésbiz-
tonsági műszaki átvizsgálást végez.
Szolgáltatásaink: személygépkocsik, tehergép-
kocsik (3500 kg össztömegig), motorkerékpárok,
személygépkocsi utánfutók műszaki vizsgálata,
Fékmérés, lengéscsillapító vizsgálat, környezet-
védelmi ellenőrző mérés, fényszóró ellenőrzés,
segédmotoros kerékpár fékmérés és teljesít-
ménymérés.
Kérelemre és a hatósági díj megfizetését kö-
vetően, a műszaki vizsgálaton megfelelt járművek
forgalmi engedélyének érvényességét meghosz-
szabbítjuk. Tegyen meg Ön is mindent családja és
a közlekedők biztonsága érdekében!
Előzetes bejelentkezés az alábbi telefonszámon:
28-420-696, 28-410-048.

Megkezdte az új influenzavírus
elleni oltóanyag kiszállítását a
patikákba az Egészségügyi
Készletgazdálkodási Intézet
(EKI). A jövő héten így már a
patikákban is elérhető lesz a
védőoltás, amelynek gyógy-
szertári maximált ára 1930
forint. A maximált ár azt jelenti,
hogy ezen összegnél többért
nem, csak kevesebbért árul-
hatja a patika a készítményt.

Az Egészségügyi Minisztérium az in-
tézetet bízta meg azzal, hogy nagy-
kereskedőként működjön közre az
oltóanyagok kiszállításában. Ösz-
szesen kétmillió oltóanyag kerül a
gyógyszertárakba, ezen felül négy-
millió adag térítésmentes vakcina a
háziorvosokhoz. Mindenekelőtt a
krónikus betegek, az egészségügyi
dolgozók, a terhes nők és a két
éven aluli gyermeket nevelők kap-
hatnak ingyen oltást. Az ingyene-
sen járó vakcinákat szeptember 29-
én kezdték el kiszállítani.

Azok akik nem jogosultak in-
gyenes oltóanyagra, receptre vált-
hatják azt ki. „A betegnek az orvos-
hoz kell elmennie, ez csak orvosi
receptre érhető el, és csak olyan
számára aki életvitelszerűen Ma-
gyarországon él”– ezt Falus Fe-
renc, országos tisztifőorvos jelentette
be. 

Aki felnőtt és egészséges, annak
fizetnie kell a védőoltásért. A gyógy-
szertárban és a háziorvosnál is. Vá-
lasztási lehetőség nincs, mert ma még
csak a magyar fejlesztésű vakcina el-
érhető. Azt még nem lehet tudni,
hogy külföldi oltóanyag mikor lesz a
magyar patikákban. 

Gödöllőre lapzártánk idején még nem
érkezett meg a H1N1-es oltóanyag,
de az általunk megkérdezett gyógy-
szertárakban már leadták a rendelést,
és információink szerint kb. 10 nap
múlva lesz hozzáférhető. 

Az őszi szünet után az iskolákban
is megkezdik a gyerekek kampány-
szerű oltását. Információink szerint
ezt az iskolaorvosok végzik majd el,
de ennek menetéről még nincsenek
pontos információk, a szakemberek
egyenlőre arra várnak, hogy meg-
kapják a hivatalos tájékoztatást.
Egyes oktatási intézményekben már
kiosztották, másokban a szünet után

juttatják majd el a szülőkhöz az oltás
igénylésével kapcsolatos tájékoztatót,
illetve azt a nyilatkozatot, amelyen a
szülőknek jelezni kell, hogy igénylik-e,
hogy gyermekük az iskolában meg-
kapja az újtípusú influenza elleni ol-
tást. Mivel az elmúlt hetekben sok-
szor ellentmondó hírek jelentek meg
a vakcináról, sok szülő nehezen tud
dönteni, hogy kéri-e gyermeke részé-
re az oltást.  

Már úton van az oltóanyag

Kezdődhetnek az oltások? 
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Tisztelt Szerkesztőség!
2009. szeptember 27-én reggel a
férjemmel mentünk ki a temetőbe
és legnagyobb döbbenetünkre a
testvéremék sírjáról ellopták a
gránit vázát, aminek az értéke 25
ezer Ft. Panaszt tettem a gond-
noknál, aki ezt mondta: nagyon
sajnálom asszonyom, de nem tu-
dok semmit tenni. A testvéremék
sírjánál van egy nagy fa. A férjem
megkérdezte, hogy ha kidől a fa
vagy letörik egy nagy ág, és kárt
tesz a sírban, akkor mi lesz? A
válasz az volt, hogy ők nem vál-
lalják a felelősséget. Amíg a szü-
leimnél is nyitott volt a sír, a virá-
gok beültetése után pár nappal
az összes eltűnt. Furcsának talá-
lom a temető üzemeltetőjének
hozzáállását. Ők mindenért pénzt
szednek, de cserébe semmiért

sem vállalják a felelősséget. Pe-
dig szerintem, ha valaki üzemel-
tet valamit, azért felelősséggel il-
lik tartozni! Most úgy megyünk ki
minden alkalommal a temetőbe,
hogy na, most melyik sírunkról
vittek el valamit. Pedig igazán
nem hanyagoljuk el a sírjainkat,
hetente két alkalommal biztos,
hogy vagy a férjem, vagy én ki-
megyünk.

Tisztelettel: Nagy Istvánné

Kedves olvasónk levelével meg-
kerestük Bokor Árpádot, a Dó-
zsa György úti temetőt üzemel-
tető VÜSZI Kft. igazgatóját, aki
elmondta: nagyon sajnálja, hogy
levélírónk ilyen kellemetlen ta-
pasztalatokat szerzett. Sajnos, a
temetőben gyakoriak a lopások,
amik ellen nem igazán tudnak
mit tenni. A temetőnek több bejá-
rata van, és jelenleg nincs mód

arra, hogy valamennyit bezárják
az éjszakai órákra. Szeretnék el-
érni, hogy a létesítmény teljes
egészében zárható legyen, ehhez
azonban a tulajdonos egyházak
és a képviselő-testület egységes
támogatására van szükség. En-
nek ez előkészítése már folya-
matban van. Nem volt azonban
pontos az a tájékoztatás, amit le-
vélírónk kapott arra az esetre, ha
a sír mellett álló fa letörő ága ron-
gálná azt meg. Bokor Árpád el-
mondta: ha olyan jelzést kap a
gondnok, hogy veszélyes fa talál-
ható a területen, úgy annak eltá-
volításáról intézkednie kell.
Amennyiben valaki szeretné, ha
a kárát megtérítenék olyan eset-
ben, ha például vihar esetén ron-
gálódna meg a sírkő, úgy lehető-
ség van arra, hogy  a VÜSZI 
Kft-n keresztül az adott sírkőre
biztosítást kössenek.

Olvasóink írták

Tóth M. Erika Gödöllőn él csa-
ládjával. A valkói születésű 
hölgy 21 éve költözött váro-
sunkba. A három gyermeket
nevelő asszony hosszú utat járt
be, míg közéleti kérdésekkel
kezdett foglalkozni. Ma már
nemcsak szűkebb környeze-
tének problémáira keresi a
megoldást, hanem globális
ügyekkel is foglalkozik. 

– Gyermekkoromban egyházi zené-
lést tanultam, így már 15 évesen kán-
torként játszottam egyházi rendezvé-
nyeken. A gimnázium elvégzése után
az Agráregyetemen (ma SZIE) he-
lyezkedtem el laboránsként, majd két
év után üzletkötő lettem – meséli a
mindig mosolygós Tóth M. Erika.  
– Közel húsz évet töltöttem a bizto-
sítós szakmában és 2003-ban, lányom
születésekor hagytam ott a pénzügyi
világot. Rengeteget tanultam szak-
mailag és főiskolai diplomát is a biz-
tosítós évek alatt szereztem, Humán
Erőforrás Menedzser szakon. Ám a
Gyes letelte után hiába kerestem majd
egy évig állást, és hiába vettem részt
több tucat állásinterjún, nem találtam
olyan munkahelyet, ami összeegyez-
tethető lett volna a családi életemmel.
Ekkor határoztam el, hogy olyan vál-
lalkozásba kezdek, amelyet otthonról
irányíthatok. Így találtam rá egy új
szakmára, a közéleti beszédírásra. 

– Az írás már korábban is jelen
volt az életében?

– Egyáltalán nem. Sőt, meg kell
mondjam,  a gyermekkori naplóírást

is egyenesen „hátborzongatónak” ta-
láltam. Ezek ellenére úgy gondoltam
írni, gondolkodni az íráson, pedig
bárhol, bármikor lehet.

– Mikor kezdett hozzá ehhez a
munkához?

– Tavaly, a sikeres vizsgák után
kezdtem el a vállalkozást, mint köz-
életi beszédíró. Két honlapom van, és
ezeken keresztül kapom a megren-
deléseket. Vállalatvezetők, biztosítós
és banki szakemberek keresnek de
magánszemélyek is kérnek beszédet
különböző alkalmakra. 

– Ez már összeegyeztethető a
családdal?

– Maximálisan. Élvezem a munká-
mat, az alkotás örömét, a fantáziadús
és kreatív feladatokat. Emellett min-
den alkalmat megragadok a tanulásra,
így már szereztem EU-s projektme-

nedzseri és pályázatírói képesítést is. 
– Úgy tudjuk, ez a munka jelen-

tős szakmai sikert is hozott az ön
számára.

– A HVG Goldenjob versenyén
díjazott lettem, melynek díjátadó-
ja a Művészetek Palotájában volt.

– Az ön javaslatára lett Gö-
döllő az egyik helyszíne annak a
rendezvénynek, ami az október
2-án  útnak indult Világbéke
menet eseményeihez kapcsoló-
dott. Hogyan került  kapcsolat-
ba ezzel a programsorozattal?

– Amikor olvastam, hogy ön-
kénteseket toboroznak ehhez a
kezdeményezéshez, az interneten
keresztül felvettem a kapcsolatot
a szervezőkkel, s vállaltam, hogy
összefogom a magyarországi pol-
gármesteri csapatot. 

– Ez milyen feladatokat je-
lent?

– Tartom a tagokkal a kapcsola-
tot, és én szervezem a menthez tar-
tozó fesztiválokat. Hatvanhat hazai
település kapott meghívást, hogy
kapcsolódjon a békemenet esemé-
nyeihez, ezek közül tíz város tarto-
zik hozzám. 

Most elsősorban a november 4-ei
budapesti rendezvényre készülünk,
aminek során a résztvevők fáklyá-
val vonulnak majd a  Clark Ádám
térről a várba. A menet 18 órakor
indul, s mindenkit szeretettel vá-
runk! November 5-én pedig Gödöl-
lőre látogatnak el a békeláng kül-
döttségének tagjai, akik október 2-
án Új-Zélandról indultak.            -bj-

Gödöllői portrék: Tóth M. Erika

Kiből lesz békemenet szervező?
Októberben alakult meg a Gö-
döllő Városközponti Lakótele-
pért Egyesület. A civil szerve-
ződés létrejöttének körülmé-
nyeiről, valamint az egyesület
céljairól Pelyhe József elnök-
kel beszélgettünk.

– Miért alakult meg az egyesület?
– Más minőségben, önkormányzati

képviselőként végzett munka alapján
határoztuk el Varga Andrással kép-
viselőtársammal közösen, valamint
több társunkkal együtt, hogy létre-
hozzuk a Gödöllő Városközponti
Lakótelepért Egyesületet. Az elmúlt
esztendőkben ugyanis – feladataink-
nak köszönhetően – egyre inkább
egyértelművé vált számunkra, hogy a
gödöllői városközponti lakótelepen
élők – kiváló példát mutatva – való-
jában rendkívül felelős gondolkodás-
sal és odaadással tekintenek és tevé-
kenykednek közvetlen környezetü-
kért. Úgy éreztük, hogy az egyesület
révén a lakosság részéről megnyilvá-
nuló szándékok, kezdeményezések
szervezettebb keretek között tudnak
zajlani, növelve ezzel hatékonyságu-
kat. Az sem mellékes, hogy az egye-
sületnek köszönhetően további aktív
tagok bevonására is jobb lehetőség
nyílik tevékenységeink elvégzésére.

– Milyen tevékenységekre gondol
elsősorban?

– Szeretnénk a lakókörnyezetünk
tisztasága érdekében a közeljövőben,
valamint a későbbiekben is a városi

környezetrendezési naphoz csatla-
kozni. Bár tudom, hogy nagyon sokan
naponta takarítják a lépcsőházuk kö-
rülötti területet – köszönet nekik érte
–, azonban az említett nap során re-
ményeink szerint még többen úgy
fogják érezni, hogy érdemes e nemes
célért még akár csak 15-20 percet is
áldozni. Emellett továbbra is szorgal-
mazni fogjuk közös együttlétek, be-
szélgetések, filmvetítések szervezé-
sét, csakúgy, mint a korábban már oly
nagy sikernek örvendő karácsony
előtti közös karácsonyfaállítást is.
Mindezeken túl számos más elkép-
zelésünk is van, valamint természete-
sen nyitottak vagyunk a lakosságtól
érkező bármely kezdeményezésre,
amennyiben az célkitűzéseinknek is
megfelel.

– Hány taggal kívánják működ-
tetni a civil szervezetet?

– Nem a taglétszámra vagy a tagdí-
jakra helyezzük a hangsúlyt, hanem
az elvégzett munkára, tevékenységre.
Programjainkra, rendezvényeinkre
mindenkit szeretettel várunk, aki szí-
vesen, önzetlenül szeretne tenni a
környezete érdekében, függetlenül at-
tól, hogy tagja-e valaki az egyesület-
nek, vagy nem. Számunkra az a leg-
nagyobb öröm, ha szebbé tudjuk va-
rázsolni környzetünket, illetve, ha
rendezvényünk során a lakók öröm-
mel találkoznak s beszélgetnek egy-
mással, pótolva mindazt, amire a
szürke, rohanó hétköznapok során
nem jut elegendő idő.

Az ősz beköszöntével német cseredi-
ákok jelennek meg a Török Ignác Gim-
náziumban, már csaknem húsz éve.
Mindig pénteki napon érkeznek, a hét-
végét a családokkal töltik, majd egy
hétig különböző szervezett programo-
kon vesznek részt.
A cserekapcsolatnak idén a dohányzás a
központi témája, amellyel már két héttel
a cserediákok megérkezése előtt elkezd-
tünk foglalkozni tömbösített órák kere-
tében a 10. B osztály tanulóival. Adato-
kat gyűjtöttünk, kérdőíveket töltöttünk
ki, plakátokat terveztünk és készülünk
egy prezentációval, amelyet majd kinn
tartózkodásunk alkalmával fogunk be-
mutatni.
Felkértük Mucsi Annát és dr. Mucsi
Jánost, a téma szakértőjét, hogy tartsa-
nak előadást a dohányzásról a német di-
ákok számára. Az angol nyelvű, bemu-
tatóval összekötött előadások nagyon
nagy érdeklődést váltottak ki a vendég-
diákok körében, akik megdöbbentek a

dohányzásra, különös tekintettel a vízi-
pipázásra visszavezethető betegségek,
halálozási statisztikák hallatán. Ezúton
is köszönjük Mucsi Anna és dr. Mucsi

János közreműködését a projektünk
megvalósításában.
Köszönetet szeretnénk mondani továbbá
dr. Fábián Zsoltnak a német diákok fo-
gadásáért a városházán, dr. Ujvári Ta-
másnak és Pásztor Szilviának az in-
gyenes kastélylátogatásért, Pásztor Szil-
viának a Lázár Lovasparkban a program

megszervezésért, Sándorné Pálfalvy
Beátának a SZIE bemutatásáért, a Gö-
döllő Környéki Regionális Turisztikai
Egyesületnek a prospektusokért. Kö-
szönjük a Város és a Török Ignác Gim-
náziumért Alapítvány egyenként 50.000
forintos támogatását.
A cserekapcsolatban részt vevő 17 diák
nevében Bárány Petra és Halász Fan-

ni így emlékszik a német cso-
porttal közösen eltöltött na-
pokra: „Október 2-án érkeztek
hozzánk a német cserediákok,
akikkel felejthetetlen napokat
töltöttünk el. Nagyon hamar
megbarátkoztunk velük, és na-
gyon élveztük a velük töltött hét-
végét. Amíg mi az iskolában ta-
nultunk, a németek dohányzás
elleni projektben vettek részt.
Voltunk Esztergomban, Visegrá-

don és Szentendrén, körbejártuk Buda-
pestet is. Mindenki a dunai hajókázást
élvezte legjobban. Az utolsó estén már
nagyon szomorúak voltunk, és másnap
a vonatnál is nehezen váltunk el egy-
mástól. Azóta is tartjuk a kapcsolatot és
már nagyon várjuk a májusi utazást!”

Sinkáné Szabó Zsuzsanna szervező tanár

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Teleki Pál születésének 130.
évfordulójával kapcsolatos rendezvényeinkre.

–2009. november 6-án (pénteken) 17 órai kezdettel a
Premontrei Gimnázium (Egyetem tér 16.) „B” épületében rendezzük
meg a hagyományos estünket. Az est előadója dr. Kapronczay Károly,
ny. múzeumi főigazgató, történész lesz. Előadásának címe: Teleki Pál
és a lengyel menekültek Magyarországon. Az est folyamán bemutatjuk
a kirándulásunkon készült felvételeket. Lehetőség nyílik az egyesületbe
történő belépésre, a tagdíjak, támogatások befizetésére.
Teleki Pál vandálok által elpusztított szobra visszaállításának költségei-
re közadakozást szervezünk. A felajánlott összeg: 
– átutalható a 11600006-00000000-03546659 számlaszámunkra („a
szobor visszaállítására” hivatkozással),
– munkaidőben befizethető a Premontrei Gimnáziumban,
– hagyományos estünkön is befizethető, illetve elhelyezhető a 
perselyben.

Minden támogatást köszönettel fogadunk!
–2009. november 8-án (vasárnap), 12 órakor koszorúzással egybekö-
tött megemlékezést tartunk a gróf Teleki Pál téren. (A Művészetek Háza
parkolójából díjmentes autóbusz indul 11.40-kor az egyetemi út bejá-
ratánál lévő Volán-megállót érintve a térre, majd a megemlékezés után
vissza.)
Köszönjük szépen a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását. A be-
folyt összeget Teleki Pál szobrának visszaállítására fordítjuk.
Honlapunkon (www.telekipal.hu) részletesen, naprakészen tájékozód-
hatnak híreinkről, rendezvényeinkről, kirándulásainkról, kiadványaink-
ról.

A Teleki Pál Egyesület elnöksége

Cserediák kapcsolat Neustadt és Gödöllő között

Bővülő lehetőségek

Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület

A lakosság érdekében
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Mindennapi játszmáinkról szól
a Mesterkurzus legújabb köte-
te. Az emberi kapcsolatok
pszichológiáját boncolgatták
legutóbb a kurzuson a most
nyomtatásban rögzített elő-
adások során.

A négy neves pszichológus szakem-
ber, F. Várkonyi Zsuzsa, Szendi Gá-
bor, Bagdy Emőke, Popper Péter
nagyon is eltérő álláspontot képvisel-
nek abban a tekintetben, hogy hogyan
viselkedjünk egymással a társas érint-
kezésben. 

Szendi Gábor szerint vissza kell
helyezni a játszmát jogaiba. Szükség
van játszmára, hogy két személy kö-
zött végül valami olyasmi történjék,
ami mindkettejük számára nyereség-
gel jár. Be akarja bizonyítani például
azt, hogy „a játszma célja a nyílt ag-
resszió és a nyílt ösztöntörekvések
kiiktatása, s helyettük szocializált

stratégiák alkalmazása”.
Ezzel a véleménnyel Popper Péter áll
sarkosan szemben. Szerinte fölösle-
ges „színlelni”, mindenkinek puff,
bele kell mondani a képébe, mit gon-
dolunk róla, a cselekedeteiről. Bagdy
Emőke és F. Várkonyi Zsuzsa legin-
kább arról értekezik, hogyan építsünk
párkapcsolatot, milyen játszmák meg-
engedettek, illetve megengedhetetlenek
az építkezés folyamán. 

Az előadók kiindulópontja nem
egyszer a világhírű pszichológus,
Eric Berne felfedezése, mely szerint
életünket gyakran egyáltalán nem a
józan ész vezérli, hanem valami mö-
göttes program. Ez a program velünk
született? Környezeti hatásokra jött
létre? S lerázhatjuk-e magunkról a
számunkra csöppet sem hasznos 
program igáját? Találhatunk-e mód-
szereket, vagyis játszmákat, melyek-
kel javíthatunk életminőségünkön? 
A kötet végén meghirdetik a követ-

kező egész napos kurzust, melyre no-
vember 29-én kerül majd sor az Urá-
nia moziban. A címe: Sors és önis-
meret. Belső erőforrásaink felfede-
zése. Az előadók Csernus Imre,
Popper Péter, Pál Ferenc (Feri atya),
Müller Péter lesznek.
(Mindennapi játszmáink – Az emberi
kapcsolatok pszichológiája)        - nád -  

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Játssz ma!

A megszokottól eltérően szabadtéren
rendezték meg kiállításukat a GÖMB,
azaz a Gödöllői Művészbarátok. A
szokottnál családiasabb hangulatú ki-
állításnak ezúttal a Profilház udvara
ad otthont, ahol Bércesi-Dienes  Eri-
ka, Bíró János, Papp Edina, Pirók
Irén, Szinva Pál és Varga Zoltán

Zsolt alkotásait tekinthetik meg az ér-
deklődők. 
Akik már látták a korábbi tárlatokat,
megszokhatták, hogy a művészek egy
adott téma, fogalom köré építik fel
műveiket. Az október 17-én megnyílt
kiállítás ezúttal a „LÉTRA” címet vi-
seli. Magasba törő, lebegő, stabilitást
nyújtó és fantáziánkat mozgató alko-
tások között sétálhatunk a kis udva-
ron, ahol minden helyet igyekeztek
kihasználni az alkotók. 

Noha életében nem járt Gödöl-
lőn Joseph Haydn, a híres
klasszikus zeneszerző nagy-
ság, halálának 200. évforduló-
ján  most egyik legismertebb
művén keresztül  ismerhetjük
meg szellemiségét. Gödöllőn
ezzel a koncerttel adózunk a
szerte a világban Haydnt ün-
neplőkhöz.

A  hosszú évekig Eszterházán szolgá-
ló muzsikus tiszteletére hangzik fel
az  egyik legismertebb műve, a „Nel-
son” mise. Amikor Haydnnek nem
kellett nap nap után Kismartonban al-
kotnia, eljutott Londonba, ahol jelen-
tős hatások érték, és komoly barátság-
ba került Lord Hamiltonnal, aki Kis-
martonban hallotta e misét Haydn
előadásában,1799-ben.

Az 1798-ban komponált és még
abban az évben bemutatott mű kelet-
kezésének külön érdekessége, hogy
eredetileg „Mise szorongattatás ide-
jén” címet viselte,  ám közel a mű
komponálásának befejezése előtt
Nelson admirális Egyiptom partjainál
az abukiri csatában legyőzte a napó-

leoni flottát. Ezért a hatalmas diadalt
arató hadvezér tiszteletére később
róla nevezték el a misét.

A Gödöllői Városi Vegyeskar a kö-
zelmúltban a Váci Zeneművészeti
Szakközépiskola fiatal kórusával kö-

zösen már megszólaltatta  a  művet
Vácott. November közepén ez az ösz-
szefogás teljessé válik, amikor a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar és a fenti
két kórus Gödöllőn, a Szentháromság
templomban koncertszerűen adja elő
ezt a csodálatos művet.

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar

már nagy gyakorlattal bír az oratóriu-
mok  megszólaltatásában,  a váci szak-
iskolások először hallhatóak  váro-
sunkban. Az est karmestere Benyus
Sándor, a Váci Zeneművészeti Szak-
középiskola  igazgatója  lesz, a szó-
listák között szintén találunk gödöllői
muzsikust, a szoprán szólót  Hercze-
nik Anna, az Operaház magánéne-
kese énekli. A Gödöllői Városi Ve-
gyeskar ezzel az előadással folytatja

az elmúlt évben  Ch.
Gounod Cecília mi-
séjével megkezdett
utat, hogy minden
évben egy oratóriu-
mot bemutasson.
Most a Nelson mi-
sén kívül november
végén Budapesten
egy másik Haydn-
misét  is elő fognak
adni a Haydn-év al-
kalmából. 
Jövő évben terveik
között szerepel  má-

sodik lemezük elkészítése a kórus
fennállásának 40. évfordulójára, és a
2011-ben Liszt Ferenc születésének
200. évfordulójára  való felkészülés.
Erre szeretnék megnyerni a német
testvérváros, Aichach kitűnő templo-
mi kórusát is, hogy közösen szólaltas-
sanak meg egy Liszt-oratóriumot.

Tisztelgés a nagy zeneszerző előtt 

Joseph Haydn Gödöllőn

Japán alkotók munkáiból nyílik kiállítás november 7-én szombaton a
GIM-házban. A kortárs japán kerámiákat és magyar textileket bemu-
tató tárlat apropója, hogy az idén kettős jubileumot ünnepelnek a ja-
pán-magyar kapcsolatok: 140 évvel ezelőtt történt meg először a két
ország között a diplomáciai kapcsolatok felvétele, amire a II. világhá-
borút követően ismét sor került, s ennek most 50 éve. 
Mint azt Katona Szabó Erzsébettől megtudtuk, a november 7-én
nyíló kiállításon olyan alkotásokat mutatnak be, amiket a kecskeméti
kerámia stúdióban alkotó japán művészek készítettek. Azért pont ezt a

területet emelték
ki, mert a kerámia
a japán művészet
fontos megjelenési
formája. Az érdek-
lődők számára ér-
dekes lesz az itt
bemutatásra kerü-
lő anyag, mivel a
japán művészet,
amellett, hogy

megőrizte a hagyományokat, sokat modernizálódott. Emellett azért
is különlegességnek számít ez a bemutató, mert a modern művé-
szetben a japánok önálló vonalat képviselnek. Gödöllőn  most
több, mint húsz alkotást mutatnak be, az anyagokat F. Orosz Sá-
ra válogatta. A kortárs kerámiák mellett a magyar művészek tex-
til alkotásokkal képviseltetik magukat. A kiállítás védnökségét
Koichi Nakayama, a SONY ügyvezető igazgatója vállalta el.  Az
ünnepélyes megnyitót megtiszteli jelenlétével Waketa Munihi-
ro, a Japán Alapítvány Budapesti Iroda igazgatója, a  rendezvényt
Südy Zoltán, volt tokiói magyar nagykövet nyitja meg.

Szinte már hagyományosnak
számít Seres József gödöllői
kiállítása, aminek ezúttal is a
Városháza földszinti kiállító-
terme ad otthont. 
A Gödöllői-dombság állatvi-
lágát megörökítő festő ez al-
kalommal is természetképei-
vel várja az érdeklődőket. 

Seres József 1966-ban került Gö-
döllőre, ahol már kisgyermekként
megismerkedett a Gödöllői-domb-
ság varázslatos szépségeivel. Sokat
járt a helyi vadászokkal hajtásokra,

vadlesekre. Rajzkészségére hamar
felfigyeltek, de csak az 1980-as
évek derekán kezdett el komolyab-

ban foglalkozni a festészettel. 1989-
től vannak rendszeresen kiállításai.
Legszívesebben olaj, akvarell és
pasztell képeket készít, kedvenc té-
mái a vaddisznó és a szarvas.

Képeit illusztrációs
anyagkén is felhasz-
nálták, így többek
között Tálosi István:
Ötven vadász em-
lékeiből című köny-
vének egyik kiadá-
sát is Seres József
alkotásai díszítik, és
a Nimród vadász-
újságban is rendsze-
resen jelennek meg

képei. Munkáit Muray Róbert em-
lékplakettel ismerték el.

Kép és szöveg: jk 

Szabadtéren a GÖMB 

Létrák

Liszt, Chopin, Schubert és Rahmanyinov
örökbecsű dallamai csendültek fel a Gö-
döllői Királyi Kastélyban a múlt héten a
Nemzetközi Liszt Fesztiválon. A rendez-
vénysorozaton, amelyen rendre a műfaj
kiválóságai adnak koncertet, az idén
Hauser Adrienne, Szilasi Alex és Bogányi
Gergely zongoraművész játékában gyö-
nyörködhetett a közönség.

A fesztivál október 22-én este Hauser Adrienn
zongoraestjével kezdődött a gödöllői kastély dísz-
termében, amelyen Liszt, Chopin, Schubert és Rah-
maninov művei csendültek fel, majd Szilasi Alex
lépett fel, aki Schubert és Chopin műveinek Liszt
átiratát, valamint Fétis-Moschelés: 18 etűd- tanul-
mány-gyűjteményét szólaltatta meg. 
A fesztivál Bogányi Gergely hangversenyével zá-
rult, aki részleteket adott elő a „Harmonies poet-
iques et religieuses“ és a 12 Transcendens Etűd so-
rozatokból.

Liszt Ferenc nagy koncertkörútjai alkalmával tu-
datosan építette hangversenyprogramjába az általa
zeneesztétikailag fontosnak tartott, de a közönség
által kevésbé ismert zeneszerzők műveit. Az erede-
tileg nem is szóló zongorára írt darabokat Liszt
gyakran saját átiratában és felfogásában mutatta be,
nagy sikert aratva. Liszt, Schubert és Chopin dalain
keresztül a kor újszerű zongorakezelését jelenítette
meg.

Japán kerámiák és magyar textilek

Új kiállítás a GIM Házban
Vászonra viszi a Gödöllői-dombság állatvilágát

Seres József kiállítás
Átiratok zongorára, saját felfogásban

VIII. Liszt Fesztivál
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Magyar cserkészet 
története 1910-től 

napjainkig című 
állandó kiállítás a 

Gödöllői Városi 
Múzeumban 

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

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. 

2009. november 7-én (szombat) 18 óra
a GIM-Ház kiállítótermében 

A JAPÁN - MAGYAR JUBILEUMI ÉV 2009
KERETÉBEN

Kortárs japán kerámiák
Kortárs magyar textilek 

Magyar keramikusok kamarakiállítása

A kiállítást köszöntik: 
Dr. Gémesi György, Gödöllő város 

polgármestere 
Waketa Munihiro igazgató,  Japán Alapítvány

Budapesti Iroda 
Probstner János, a Nemzetközi Kerámia

Stúdió alapító igazgatója
A kiállítás védnöke:

Koichi Nakayama ügyvezető igazgató, SONY
Hungária Kft.

Megnyitja: 
Südy Zoltán, volt tokiói magyar nagykövet

Közreműködnek: 
Satoko Kakutani és Környei Zsófia

hegedűművészek

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

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

Mindenki csak a saját maga által
készített fotókkal pályázhat, maxi-
mum 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@gmai l .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 kiad-
ványban vagy internetes közlésben
használjuk fel.

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

NEMZETI EGYÜVÉ TARTOZÁS
ALAPÍTVÁNY

„Nekem szülőhazám e föld”
Fotópályázat 2009
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Ottó Ferenc zeneszerző 1904. október 26-án született Val-
kón. Édesapja állami erdész és egyben uradalmi vadász
volt. Gyermekként gyakran látta a hatlovas királyi hintót
Ferenc Józseffel befordulni az erdészlak udvarára. A
nyolcosztályos gödöllői minoritarendi Főgimnáziumba
járt 1915-től 1923-ig. Tanulmányait egy évre megszakí-
totta Gödöllőn, az 1920/1921-es tanévet a váci Kegyes
Tanítórendi Főgimnáziumban járta. A minoriták gimná-
ziuma 1921-től Királyi Katholikus Főgimnáziumként
működött, Ottó Ferenc itt érettségizett 1923-ban.

Ezt követően egy mecénás jóvoltából Milánóban kezd-
te meg zenei tanulmányait, mint Alfiere Arecco magánta-
nítványa. Zenekritikusként is dolgozott a Milánói Magyar
Újságnál. 1926-ban tért vissza Magyarországra és beirat-
kozott Kodály Zoltánhoz zeneszerzés főtanszakra a Zene-
akadémiára, ahol 1931-ben fejezte be tanulmányait. Dip-
lomát azonban nem kapott, Kodály meg akarta ismételtet-
ni vele az ötödik évet, de Ottó végbizonyítvány nélkül ott-
hagyta az akadémiát. Kereste a helyét a budapesti szelle-
mi életben. A zenén kívül érdekelte a színház és az iroda-
lom is. Erdész édesapja, aki nem akarta, hogy zeneszerző
legyen, nem támogatta, így meg kellett állnia a saját lá-
bán. A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesü-
lete (SZEFHE) énekkarának lett a vezetője.

Mint zeneszerző, elsőként a versírással is foglalkozó
József Ferenc főherceg „Himnusz a Naphoz” és az „Este”
című költeményeit zenésítette meg. A két kórusművet
1932. március 9-én mutatták be. Nem kapott pozitív kriti-
kát, elsősorban a művek választása miatt bírálták. Tóth
Aladár a korszak egyik jelentős zenekritikusa azt vetette a
szemére, hogy a felsőbb körökhöz törleszkedik.

A harmincas évek elején ismerkedett meg József Atti-
lával, akivel szoros barátságot kötött. Megismerkedésük
pontos története nem tisztázott, Ottó Ferenc maga is két-
féleképpen emlékezett a meghatározó kapcsolat kezdeté-
re. A „ Szép Szó” 1938-as, József Attila emlékére összeál-

lított számában úgy emlékezett, hogy 1930 táján a Viga-
dóban egy irodalmi ünnepségen Pintér Ferenc költő mu-
tatta be neki József Attilát, az 1961-ben írt „József Attila-
emlékek” című írásában viszont azt írta, hogy 1931 őszén
a SZEFHE menzáján valaki az asztalon felejtette a költő
„Nem én kiáltok” című verseskötetét, ő elolvasta a verse-
ket, s mivel tetszettek neki, a Bucsinszky kávéházban
megkereste a költőt, akit élettársa, Szántó Judit, és Nagy
Lajos író társaságában talált.

„Modora csendes és halk. Hatéves barátságunk alatt
sohasem hallottam őt hangosan kiáltani. Lassú mozgású,
kevés mozdulatú ember volt. Ha beszélt, lassan tagolt.
Minden dologban figyelmes és türelmes” – írta a költőről.

A zeneszerző a Budapest, Korong utca 6. szám alatti la-
kásukon többször is felkereste József Attilát és Szántó Ju-
ditot. A barátság eredményeként hangzott el 1933. márci-
us 10-én a Zeneakadémián a „Regös ének” megzenésített
változata, ezt követte a „Lassan tűnődve” zongorakísére-
tes változata, amit Ottó Ferenc egy 1933-ban kiírt állami
dal-és kórusváltozatra adott be egy Balassa-szövegre írt
vegyeskarral együtt, és pályadíjat nyert vele. 

József Attila levélben gratulált a szerzőnek: „Drága Ot-
tó, gratulálok! Igazán nagyon örülök sikerének, nem kis
dolog ez. Sajnos nagyon el vagyok foglalva – Hatvany
Lajos könyvtárát rendezem éppen –, s így nem tudok
most találkozót adni, pedig jólesnék, ha megrázhatnám a
kezét. De a jövő héten mégis találkozunk valamelyik este,
erről értesítem. Addig is minden jót! Üdvözli barátja Jó-
zsef Attila.”

Ottó Ferenc 1933-ban megalakította egyetemi hallga-
tókból a református diákszövetség, a Soli Deo Gloria

Szövetség ének-
karát, amivel Jó-
zsef Attila versei
közül előadták
többek között a
„Nyár”, a „Las-
san tűnődve” cí-
műt. 

Ottó Ferenc
húga, Gizella és
sógora Gellért
Károly művelt,
az irodalom
iránt érdeklődő
emberek voltak. 1942 táján költöztek vissza Gödöllőre,
ahol a Fácán sor 1. szám alatt vettek házat. Kapcsolatot
tartottak fenn a gödöllői művésztelep még élő tagjaival.
József Attila velük is jó barátságban volt, így amikor Gi-
zellának fia született, a zeneszerző azzal a kéréssel fordult
a költőhöz, írjon egy bölcsődalt unokaöccse nevére, amit
majd ő megzenésít. Attila a családhoz fűződő jó barátság
miatt természetesnek találta a kérést, és teljesítette is azt.
Így született meg egyik legismertebb verse, az „Altató”.
1936-37-ben azután a költő és a zeneszerző kapcsolata
megszakadt. Amikor később, József Attila halála után a
„Szép Szó” szerkesztősége emlékestet rendezett a költő
tiszteletére, ott több Ottó Ferenc által megzenésített verse
is elhangzott, és az újság gyászszámában is megjelent egy
cikke a költőről. Később, 1961-ben megírta kapcsolatuk
történetét, ami azonban sohasem jelent meg. A kéziratot a
Magvető kiadó azzal utasította vissza, hogy az abban leír-
tak nem illeszkedtek a költőről hivatalosan kialakított iro-
dalompolitikai képhez. A megjelentetést több kiadó is
visszautasította.

A zeneszerző más irodalmi személyiségekkel is jó kap-
csolatot ápolt. Így például Illyés Gyulával, akivel szintén

az 1930-as évek elején ismerke-
dett meg. Felkérte a költőt, hogy
az aratónapról írjon egy verset,
amiből azután megszületett az
1941-ben bemutatott „Aratónap”
című kantáta, amit kirobbanó si-
kerrel mutattak be.

Kapcsolatot ápolt Gulyás Pál-
lal, Weöres Sándorral, de művei
között ott találjuk többek között
Ballassi Bálint, Juhász Gyula,
Keresztury Dezső, Sík Sándor,
Batsányi János, Kölcsey Ferenc,
a külföldiek közül pedig Marta
Cherny, Christian Morgenstern
megzenésített verseit.

A kórusművek mellett persze
mást is írt, 1939. november 10-én
mutatta be az Operaház a „Júlia
szép leány” című két felvonásos
operáját. A hónap végén állami

ösztöndíjjal először fél évre Bécsben, majd szintén fél
évet Berlinben tanult. Ezt követően a németektől kapott
ösztöndíjat a salzburgi Sommerakadeie zenei tanfolya-
mára. Kóruskompoziciókat, orgonaműveket és József At-
tila-dalsorozatot írt. Műveit külföldön is játszották. Ze-
nekritikái, tanulmányai hazai és külföldi folyóiratokban
jelentek meg.

1944-ben megbízták az Országos Irodalmi és Művé-
szeti Tanács zenei referensi teendőivel, azonban nemso-
kára behívták katonának. 1945-ben amerikai hadifogság-
ba esett, ahonnan 1946 márciusában került haza. A haza-
térés nem hozott szerencsét számára. Az, hogy a Horthy-
rendszerben sikeres szerző volt, és német nyelvterületen
volt ösztöndíjas, elég volt ahhoz, hogy gyanús személy
legyen. 1949-ben hűtlenségi perben a Katonai Bíróság
életfogytiglani fegyházra ítélte. A későbbi író, Berkesi
András hallgatta ki. Hét évet ült Vácon, majd ügyét fe-
lülvizsgálták, és 1956 augusztusában szabadon bocsátot-
ták. Mivel lakását elkobozták, húgának gödöllői házában
talált otthonra. Csak lassan tudott visszatérni a zenei élet-
be. Ezt korábbi mestere, Kodály Zoltán támogatása segí-
tette. Mentora sem tudta azonban megakadályozni, hogy
1966. február 1-jén ismét letartóztassák. Műveit államel-
lenesnek minősítették. Először két évre ítélték, majd egy
évre mérsékelték az ítéletet, és büntetésének harmadát el-
engedték, így még 1966 decemberében szabadult a gyűj-
tőfogházból. Ezt követően is dolgozott, s tele volt tervek-
kel. 1976-ban hunyt el. Unokahúga, Petényi Jánosné Gel-
lér Zsuzsa 2002-ben zenei és irodalmi hagyatékát a Gö-
döllői Városi Múzeumnak ajándékozta.

Forrás: G. Merva Mária (Írók és múzsák Gödöllőn)

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

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Ottó Ferenc (1904-1976)

(folytatás az 1. oldalról)
Az angol Robert Baden-Powell által

életre hívott ifjúsági mozgalom mintá-
jára 1910-ben jöttek létre az első cser-
készcsapatok Magyarországon. 1912-
ben alakult meg a Magyar Cserkész-
szövetség. A magyar cserkészet a két vi-
lágháború közötti időben élte fénykorát.
Kitűnő módszernek bizonyult az ifjúság
valláserkölcsi nevelésére és a Trianon
utáni Magyarország
nemzetközi kapcsola-
tainak építésére. Olyan
jelentős személyiségek
álltak a cserkészet mel-
lé, mint Teleki Pál vagy
Sík Sándor. 1933-ban
Gödöllőn rendezték
meg a IV. fiúcserkész
világtalálkozót, 1939-
ben pedig a leánycser-
kész világtalálkozót.
Ezek voltak a magyar

cserkészet legkiemelkedőbb eseményei.
A II. világháború után a kommunisták
megszüntették a cserkészmozgalmat, és
helyébe – szovjet mintára – az úttörő-
mozgalmat állította. Azon fiatalok, akik
részt vettek a cserkészetben és komo-
lyan elköteleződtek annak értékei mel-
lett, életre szóló erkölcsi útravalót kap-
tak, és a szocializmus évei alatt is őriz-
ték a mozgalom szellemiségét.           (k.j.)

(folytatás az 1. oldalról)
Az egykori Nemzetőrség épületénél tar-
tott rendezvényen Gémesi György
megemlékezett az 1956-ban 17 éves
Balázsovich Andrásról, akinek életét itt
oltotta ki a gyilkos golyó, s mindazok-
ról, akik életüket, egzisztenciájukat és
családjukat sem kímélve együtt mentek
az utcára és szálltak szembe az akkori
kíméletlen hatalommal és túlerővel.

Ottlik Géza szavait idézte, aki
úgy fogalmazott: „Aki nem volt
ott végig, semmiféle költői képze-
lőerővel, forradalomért lüktető
szívvel sem tudhatja felfogni, mi
volt ez. Én sem tudtam volna elő-
re elképzelni, hogy milyen az a
boldogság, amivel az ember járt
Budapest utcáin, mert nem ismer-
tem, fogalmam sem volt róla,
hogy van ilyen boldogság. A talán
túlságosan ronggyá vált élete sen-
kinek sem drágább, mint a haza
absztrakt becsülete. Lássa meg az arco-
kat, vegye észre rajtuk a megkönnyeb-
bült nyugalmat. Mert ez a döntő. Nem
bátor elszántság, nem hősies elvakult-
ság, hanem ez a szemükben boldog
megkönnyebbülés. Mennek együtt vagy
külön, mély boldog nyugalommal neki a
tankoknak, a rájuk célzott ágyúknak,
gépfegyvereknek. Semmi sem drágább
nekik, mint a visszanyert méltóságuk.”

Ezt követően felelevenítette a rend-
szerváltás időszakát, Nagy Imre és már-
tírtársainak újratemetését, ami felélesz-
tette a reményt, hogy elkezdődhet a lelki
megtisztulás után az újraépítkezés, és
visszanyerhetjük méltóságunkat:

„A húsz esztendővel ezelőtt kikiáltott
Magyar Köztársaság közállapotait a
politikai és a gazdasági hatalom meg-
tartásáért folytatott kegyetlen küzdelem,
a gazdasági válságra való hivatkozás
ürügyén a választási ciklusoktól függet-
len egyetemes nemzeti értékek semmibe-
vétele, a mindennapjainkat átitató kor-
rupció, az európai uniós jogszabályi
környezetre hivatkozó, a magyar kreati-
vitást gúzsba kötő túlszabályozott jogi
környezet, a sokszor megnyilvánuló el-
képesztő szakmai nihilizmus, a semmit
nem kímélő gazdagodási vágy, a soha
nem látott morális mélységek, és még
sorolhatnám tovább, hogy mik
jellemzik.

Maradt-e még valami abból
a szándékból, amit Ottlik Géza
1956-ban Budapest utcáin a
szemekben látott? Vagy abból
az érzésből, amit 1989. június
16-án a Hősök terén együtt él-
hettünk át? Talán igen. Talán a
többség most sem látja más-
képpen. Ahhoz viszont, hogy
újrakezdhessük az építkezést,

újra kell rakni az alapokat. Erőt merítve
és táplálkozva az 1956-ban megfogal-
mazottakra, erőt merítve és táplálkozva
a 89-es megújulási szándékból. Tisztáz-
va a múltat, előremutató, az egyetemes
nemzeti értékeket megtartó világos, a
nemzet érdekeit elsődlegesnek tartó cse-
lekvésre van szükség. Ehhez az építke-
zéshez az ország vezetésére alkalmas és
méltó új politikai erőre, megújult szem-
léletre és egy nagyon szoros összefogás-
ra van szükség. Nagy a veszélye annak,
hogy a romló gazdasági helyzet, az egy-
re nagyobb szociális feszültségek, az ut-
cán is egyre gyakoribb agresszív meg-

nyilvánulások hatására egyre távolabb-
ra kerülünk egymástól és nem lesz erőnk
előre tekinteni és cselekedni.

Talán soha nem volt ennyire szüksé-
ges az egymásba kapaszkodás, mint
most. Hiszem és tudom, hogy a tisztessé-
ges szándékú emberek vannak többen.
Mert az elsődleges választóvonal a tisz-
tesség és a tisztességtelenség, a becsület
és a becstelenség, az érték és az érték-
nélküliség, a hazafiság és a hazafiatlan-
ság között van. Mint ahogy augusztus
20-án is mondtam, erre az együttes, lel-
ki, szellemi, fizikai építkezésre hívok
mindenkit, itt, Gödöllőn. Eddig is meg
tudtuk, de ezután talán még tudatosab-
ban meg tudjuk mutatni a világnak,
hogy tudunk együtt gondolkodni és cse-
lekedni.”

Az ünnepség Galkó Balázs színmű-
vész, Korom Attila gitáros és a Gödöl-
lői Városi Vegyeskar műsorával folyta-
tódott. Ezt követően az önkormányzat, a
városi intézmények, a helyi párt- és civil
szervezetek képviselői megkoszorúzták
a forradalom és szabadságharc emléké-
re állított kopjafát. A megemlékezés a
forradalom gödöllői hősi halottjai, Kis
Antal és Balázsovich András sírjainak
megkoszorúzásával fejeződött be a Dó-
zsa György úti temetőben.

(l.t.)

Megemlékezés

Október 23.

Gödöllő a cserkészközpont

Megnyílt a cserkészkiállítás

Október 23-a alkalmából október 20-án Varga Zoltán önkor-
mányzati miniszter a közigazgatás érdekében huzamos időn át
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül a Köz Szolgálatá-
ért Érdemjel ezüst fokozatát adományozta Winkler Csabának, a
Közmű Lap- és Könyvkiadó Egyesülés Gödöllőn élő, a városban is
alkotó fotóriporterének.
Eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül az önkormány-
zati miniszter a Magyar Köztársaság címerével ékesített arany-
gyűrűt adományozott Bihari János tűzoltó alezredesnek, a Gö-
döllő Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság tűzmeg-
előzési osztályvezetőjének.



Hamarosan újra beköszönt a
boszorkányok, szellemek, mé-
csesekkel megvilágított, vi-
gyorgó sütőtökök, denevérek
és a Halloween-partik éjszaká-
ja. Évről-évre részesei vagyunk,
mégsem tudjuk, valójában mit
jelent.

IV. Gergely pápa a IX. században a
pogány hagyományok átformálása ér-
dekében kinevezte november 1-jét a
Mindenszentek napjának. Innen ered
a mindannyiunk által ismert „Hallo-
ween“ szó, amely eredeti formájában
„All hallows evening“-ként szerepelt
és „Minden szentek estéjét“ jelentet-
te. A keresztény keretek mögött azon-
ban megmaradtak a pogány jelképek
és szokások, amelyek egyre nagyobb
népszerűségnek örvendenek a világ
minden táján.

A kelták az újévet november else-
jén, a Samhain-fesztivál keretében
ünnepelték. Pogány hagyományok
szerint több istent imádtak, ám ezek
közül is kimagaslott a számukra leg-
fontosabb istenalak, a napisten (Sam-
hain). Ő jelképezte az emberek szá-
mára a termékenységet, a munka sze-
retetét és a bőséget. Az újév a napos
időszak lezárását, a termés betakarí-
tását és a hideg, téli napok kezdetét
jelentette. Szimbolikusan azt jelké-

pezte, hogy Samhain a hideg fogságá-
ba került. A kelták hite szerint a halot-
tak istene az óév utolsó napján, októ-
ber 31-én megengedte az elhunyt lel-
keknek, hogy családjaikhoz hazaláto-
gassanak. Az emberek féltek a rossz
szellemektől és a démonoktól, ezért
az ünnepség kezdetén hatalmas mág-
lyákat gyújtottak, áldozatokkal ked-
veskedtek isteneiknek. Hasonló célt
szolgálhatott, hogy állatjelmezekbe
öltöztek, mivel ezzel akarták elijesz-
teni falvaikból az ártó lelkeket. Haj-
nalig tartó, tűz körül lejtett táncukkal
elbúcsúztatták a napsugaras idősza-
kot. Reggel a vallási vezető kőedé-
nyekben egy-egy maroknyi parazsat
adott minden családnak, hogy ottho-
nukba beköltözzön a fény és a meleg-
ség. Így üldözték el a rossz szelleme-
ket, akik esetleg az éjszaka folyamán
nem tértek meg a másvilágra. Ez volt
az első „Halloween“ ünnep, amely
már az első évszázadban létezett az
Angliát elfoglaló római (akik a Po-
mona-nap keretében a gyümölcsök és
kertek istennőjét ünnepelték) és a ka-
tolikus tradíciókban is.

Halloween ünne-
pi szokásai egyre
jobban összemo-
sódnak, sok más eu-
rópai országhoz ha-
sonlóan nálunk is
egyre nagyobb nép-
szerűségnek örven-
denek az úgyneve-
zett halloweenbulik.
Ezeken a partikon a
résztvevők fekete

ruhás, seprűn lovagló boszorkánynak,
fehér hajú varázslónak, véres szájú
vámpírnak, thrillerbe illő zombinak,
fehér lepedőbe bugyolált huhogó szel-
lemnek vagy akár kaszát lóbáló halál-
nak öltöznek, és fergeteges bulit csap-
nak. A sok esetben rémisztő és sokak
szerint borzalmas látványt nyújtó jel-
mezek és sminkek valójában ugyanazt
a célt szolgálják, mint sok száz évvel
ezelőtt: ezen a mágikusnak tartott éj-
szakán elűzik a rossz szellemeket, ne-
gatív gondolatokat és a szomorúságot
az emberek életéből.

De hogy jön mindehhez a tök? A
válasz egyszerű, hiszen pont ez az az
időszak, amkor a sütőtök fajták beér-

nek, és így az ünnep ezen
szakában ez került az
asztalra. A rémfejek kifa-
ragása pedig praktikus
volt, hiszen a tök belsejét
elfogyasztották, de a vas-
tag külső héjjal nem tud-
tak mit kezdeni, de mivel
jól faragható így töklám-
pást készítettek belőle. A
töklámpás faragása kelle-
mes és látványos időtöl-
tés, amelyben fiatalok és
idősebbek is kedvüket
lelhetik. Nem kell hozzá
más, csak egy nagyobb,
kemény héjú, mély na-
rancsszínű sütőtök. Vág-
juk le a tök tetejét – mint-
ha csak megskalpolnánk
–, majd kaparjuk ki a tök

belsejét és a magokat. Ha kész va-
gyunk, háromszög alakú szemeket és
orrokat, majd nevető vagy kissé ijesz-
tő, cikcakk alakú szájat vághatunk ne-
ki. (Kör alakú formát nehezebb ki-
vágni, mert a kemény tökhéjban a kés
hirtelen megszaladhat, így fáradozá-
sunk kárba veszhet). Célszerű először
kisebb lyukakat vágni, amelyet foko-
zatosan szélesítünk, ha pedig mégis
valamiért elrontottuk, ne keseredjünk
el: apró gyufaszálakkal, fogpiszkáló-
val, drótdarabokkal ügyesen visszail-
leszthetjük a kiszakadt darabokat.
Végül helyezzük bele a kivájt tökök-
be a mécseseket és gyújtsuk meg
őket. Vigyázzunk, a tök „kalapja“
gyúlékony, és ne tegyük túlságosan
szeles helyre, mert a kivágott része-
ken keresztül a láng könnyen elalud-
hat!

Persze Halloween nélkül is nyu-
godtan díszithetjük lakásunkat, vagy
csak a bejárati ajtót, verandát dísztök-
kel. És ha már meguntuk mint díszt,
akkor sem vész kárba, hiszen készít-
hetünk belőle sülttököt, levest, vagy
köretet.

A családban olykor nem csak
cica, hanem kutya vagy más ál-
latfaj is található. De hogy jön-
nek ki ezek az állatok egymás-
sal? Nem eszi-e meg cicánk a
papagájt, vagy az aranyhörcsö-
göt, esetleg nem bántja-e a ku-
tya a cicát?

Az összeszoktatás nem mindig zök-
kenőmentes: egyes egyedek könnyen
megszokják egymást és még barátsá-
got is kötnek, míg mások sosem lesz-
nek nyugodtak a másik közelében.

Ha előbb volt a kutya, és a második
a macska, akkor nem kell aggódnunk
az összeszokásuk miatt, kivéve, ha
ebünknek már vannak rossz tapaszta-
latai „macskaügyben“. A macska és a
kutya közötti ősi ellenségeskedés
ugyanis csak mese, tényleg vannak
közöttük néha ellentétek, de ez több-
nyire csak a „nyelvi nehézségekből“
adódik. Például míg a kutyánál a fa-
rokcsóválás a barátság jele, addig ez a
macskánál a feszült figyelmet, ide-
gességet jelenti.

A legtöbb gazdi már az első talál-
kozásnál baljósnak ítéli meg a helyze-
tet, pedig nézzük csak, mi is történik
valójában! A kutya kíváncsian köze-
lít, szaglászik, ki lehet ez a szőrös,
nyávogós jövevény, a macska meg
visszahúzódik, fúj és az ágy alá vagy
valamilyen biztos helyre távozik.
Nos, nem kell túlreagálni a helyzetet,
mindössze annyi történt, hogy a
macskák visszahúzódóbbak, óvato-
sabbak. Először felmérik a terepet, és
ha mindent biztonságosnak ítélnek
meg, kimerészkednek enni, majd a
gazdi közelébe, és csak utána kötnek
barátságot a kutyával.

Előfordulhat, hogy ha a kutyus túl
közel dugja kíváncsi orrát, kap egy
„taslit“ a cicától, de ha a kutyus jól
nevelt, hamar megérti, hogy a cica is
a családhoz tartozik és nem fogja
bántani. Ügyeljünk arra, hogy a ku-
tyát se hanyagoljuk el. Éreztetnünk
kell vele, hogy ő még most is ugyan-

olyan fontos mint eddig,
csak most már van egy
új családtag is, akivel
osztozni kell a gazdin
ezután. Ha nem így te-
szünk, biztosan megta-
pasztaljuk milyen is az
irigy kutya...

Ha a macska volt
előbb, felnőtt és egyke volt ezidáig és
a kutyus jön másodiknak, akkor már
nehézkesebb egy kicsit. Mert ő már
kevésbé látja szívesen az idegent, plá-
ne, ha az a valaki egy kutya... Eleinte

mindig legyünk
velük, amikor
összeengedjük
őket, és csak ak-
kor hagyjuk tel-
jesen magukra
őket, ha már
biztosan meg-
tűrik egymást.
Majd ők meg-
oldják egymás
közt...

Tengerimala-
cok és nyulak

(serdülők és
kifejlettek)
m i n d e n
gond nélkül
összeszok-
t a t h a t ó k
k ö l y ö k -
macskával.
P e r s z e
eleinte őket
se tévesszük szem elől, a kiscicák
ugyanis nagyon kíváncsiak és szem-
telenek, a játékuk pedig eldurvulhat.

Ha kisrágcsálónk ügyesen megvédi
magát, akkor a cica biztosan hamar
megtanulja, hogy mit lehet és mit
nem! Náluk is fontos a szeretetmeg-
osztás, így nem lesznek
féltékenyek egymásra.

Kutyát és nyulat,
vagy egyéb kisrágcsálót
azonban nem túl egy-
szerű, és nem is mindig
szerencsés összeszok-
tatni, tehát azzal próbál-
kozni, hogy „prédaálla-
tot“ megpróbálunk a ra-
gadozóval megbékíteni
(a nyúl a kutya számára
ugyanis prédaállat). Ez
abban az esetben lehet
eredményes, ha a kutya

még kölyök. Felnőtt kutyában a nyúl
vadászösztönt válthat ki, ami a nyúl
végét jelentheti. Ha össze is szokná-
nak, a méretbeli különbségekből adó-
dóan az egyszerű játék is veszélyes
lehet a nyúlra nézve (agyondögönyö-
zés).

A legnagyobb problémát a kisebb
rágcsók és a madarak jelentik. Min-
denfajta apró szőrös kisrágcsáló és
tollas jószág, de még a hüllők is (gek-
kók, gyíkok, békák) már veszélyben
vannak a macska mellett. Látványuk
annyira izgató és csábos a macská-
nak, hogy muszáj megnéznie köze-
lebbről és játszania vele. És mint tud-
juk, ez igen fájdalmas lehet a játékál-
latnak, ezért ezzel sosem érdemes
próbálkozni.

Még akkor sem, ha néha úgy tűnik,
jól meglennének, mert a vadászösz-
tön bármikor előbújhat a cicából és
azt a kisállat nem ússza meg. Ha ak-
váriumunk is van, akkor azt is érde-
mes betakarnunk, mert a cicák bizony
szívesen horgásznak...

Gödöllői Szolgálat 92009. október 28. Élő–Világ

Állati dolgok

Kutya-macska barátság

Október 31.-november 1.:

dr. Szász László
Tel.: 06-30/991-7092

Veresegyház, Bánóczi u. 1.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Nem csak kertészeknek

Tök jó buli
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Október 26-nov. 1-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
November 2-8-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-
749.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

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.

Gödöllő Város Polgármesteri 
Hivatala tisztelettel meghívja az

érdeklődőket a

GÖDÖLLŐ, VÁSÁRTÉR 
és környéke szabályozási 

tervének
lakossági egyeztető fórumára.

A megbeszélésen a 
Repülőtéri út - Tessedik S. utca - 
Körösi Csoma Sándor utca és a 

tervezett elkerülőút által határolt
terület problémáit, jövőbeli 

fejlesztési lehetőségeit és feladatait 
kívánjuk Önökkel megvitatni.

Időpont: 
2009. november 3., kedd 16.30

Helyszín: 
a Városháza földszinti nagyterme

A tervdokumentáció a városházán a
Lakosságszolgálati Irodán 

2009. október 15-től november 15-ig
kifüggesztésre került, mely idő alatt
megtekinthetik és észrevételeiket

írásban is megtehetik.

Lakossági fórum

Árverési hirdetmény

Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet Gödöllőn, az Országalma utca 1. szám alatti
építési telek tulajdonjogának megszerzésére.
A 2901/4 helyrajzi számú, 1645 m2 területű, településközpont vegyes terület építési övezetbe sorolt
építési telek Gödöllőn, az Országalma utca 1. szám alatt, a Babati út és az Országalma utca sarkán talál-
ható. Az ingatlan közművel ellátatlan. Az Országalma utcában, illetve a Babati út 2901/4 hrsz-ú telek előtti szakaszán
víz, elektromos energia, gáz és szennyvíz közművek találhatóak.
A telek kikiáltási ára: bruttó 13.300 Ft/m2, azaz bruttó 21.878.500 Ft.
Az árverés helye: Gödöllő, városháza (Szabadság tér 7. III. emelet 304. sz. helyiség)
Az árverés ideje: 2009. november 30., 16 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele: Bánatpénz címén a kikiáltási ár 20 %-ának megfelelő összeg befizetése a
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentke-
zési határidőben.
Jelentkezni lehet 2009. november 27-én 12 óráig a Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltető és Va-
gyonkezelő Irodáján, a III. em. 302. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529-253), aki az érdeklődők részé-
re részletes tájékoztatást ad, illetve az ingatlan megtekintésére időpont egyeztethető vele.

Pályázati hirdetmény

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpont-
jában Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és költségelvű lakbérrel bérbe
adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy a város-
ban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott
személyek részére pályázatot hirdet

a Kossuth Lajos u. 52. fsz. 2. szám alatti 55 m2-es összkomfortos, 2 szobás,
Kossuth Lajos u. 60. III/11. szám alatti 55m2-es összkomfortos, 2 szobás,

Szent János u. 24. II/29. szám alatti 29 m2-es komfortos, 1 szobás,
Szent János u. 26. II/22. szám alatti 30 m2-es komfortos, 1 szobás,

Zombor u. 1. II/7. szám alatti 34 m2-es komfortos, 1 szobás,
Zombor u. 1. II/13. szám alatti 28 m2-es komfortos, 1 szobás,

Deák Ferenc tér 1. II/7. szám alatti 45 m2-es összkomfortos, 1 + fél szobás,
Deák Ferenc tér 2. I/3. szám alatti 46 m2-es összkomfortos, 2 szobás,

Deák Ferenc tér 2. III/15. szám alatti 60 m2-es összkomfortos, 1 + fél szobás,
Deák Ferenc tér 3. II/11. szám alatti 46 m2-es összkomfortos 2 szobás lakás

költségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.

A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez mellékelni kell az abban előírt dokumentumo-
kat. A formanyomtatványok és a lakások bérbevételével kapcsolatban további információkat tartalmazó írásos tájé-
koztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodáján vehetők át.
A pályázatok benyújtásának feltétele: A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie az írásos pályázati tájékoz-
tatóban megfogalmazott feltételeknek.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: Gödöllő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
(Gödöllő, Szabadság tér 7.), Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyiségében hétfői
(8:00-18:00) vagy szerdai (8:00-16:30) napokon 2009. november 25-ig, 16 óráig.
A pályázatokat a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság javaslata alapján
a képviselő-testület választja ki.

Pályázat – ügyvezető igazgató

Gödöllő Város Önkormányzata a képviselő-testület
297/2009. (X. 15.) számú önkormányzati határozata alap-
ján pályázatot hirdet a Gödöllői Távhő Kft. 2010. január
1-jétől betöltendő ügyvezető igazgatói tisztségére.
Az ügyvezető igazgató feladatát munkaviszony keretében fogja ellátni.
Megbízatása határozatlan időre szól.
Feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség, legalább három év szakmai
gyakorlat. Előnyt jelent a vezetői gyakorlat azonos vagy hasonló tevékeny-
séget folytató gazdasági társaságnál, szolgáltatónál.
Jelentkezési határidő: 2009. november 15. A jelentkezéseket a Polgármes-
teri Hivatal Jegyzői Irodáján (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. I. emelet) lehet
benyújtani. A jelentkezőktől részletes szakmai önéletrajzot és motivációs le-
velet vár a kiíró.
Az ügyvezető igazgató megválasztásáról Gödöllő Város képviselő-testülete
hoz döntést a pályázatok értékelése alapján.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Dr.  Gémesi György polgármester tájékoztatja a tisztelt

lakosságot, hogy novemberi fogadónapját 

november 18-án, szerdán tartja. 

Karácsonyi vásár (Aranykapu) 
a városi piacon 2009. december 1- 24-ig.
Árusításra jelentkezés : 06/30- 503-0777.

Kiadó irodák a városi piacon
Összesen 85 m2 alapterület, 6 db, 10-18 m2 közötti alapterületű 

iroda kedvező áron kiadó.
Érdeklődni: 06/30-503-0777.
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Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és
Cheque Déjeuner utalványát!

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
Lúdláb torta 450 Ft

A Wunderlich pincészet 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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Két országos bajnokság, hat dobogós
és számos egyéb helyezés fémjelezte
a fiatal GEAC-atléták szereplését az
idei junior és serdülő országos ügyes-
ségi csapatbajnokságon. A Budapes-
ten megrendezett versenyen annak el-
lenére, hogy sérülések és betegségek
miatt alig tudott a GEAC a legjobb
csapat-összeállításokban rajthoz áll-
ni, igen sikeresnek tekinthető az ered-
mény, főként a serdülő gárda teljesít-
ménye.
A két bajnoki cím mellett minőségi
szempontból kiemelkedőt nyújtottak
a gátfutó lányok, és a  fiú gerelyhají-
tók a serdülőknél, a junior fiúknál a
diszkoszvetők és az ugrók. Nagyon
sok jó egyéni teljesítmény segítette a
csapatok sikerét.
Serdülők: Újvári Bella: magas 160
cm; Rendik Zsófi: 100 m gát 15.43
mp.; Koós Blanka: rúd 290 cm; Gye-
nes Adrien: gerely 34.20 m; Reva
Vanda: diszkosz 37.36 m; Berényi
Iván gerely 54.33
Juniorok: Fajoyomi Viktor: magas

205 cm; Szekeres Tamás diszkosz
42.59 m
Csapat eredmények: bajnok: serdülő
lány: 300 m gát csapat (Rendik Zsófi,
Kovács Janka,Vágó Vivien, Újvári
Bella, edző: Benkő Ákos); Serdülő
lány rúdugró csapat (Koós Blan-
ka,Varga Fanny, Újvári Bella, Rendik
Zsófi, edző: Szörényi István, Benkő
Ákos).
2. helyezettek: serdülő fiúk gerely,
serdülő fiúk rúd, junior lány rúd, 100
m gát serdülő lány; 3. helyezettek: ju-
nior fiúk magas, junior fiúk diszkosz;
4. helyezettek: junior fiú rúd, serdülő
lány gerely, serdülő lány távol; 5. he-
lyezettek: serdülő lány diszkosz, ser-
dülő fiú diszkosz, junior fiú távol; 6.
helyezettek: serdülő lány magas, juni-
or fiú gerely .
Az eredmények, amelyek évek mun-
kájának következménye, a GEAC ed-
zői kollektíváját dicséri (Benkő Ákos,
Máté Alpár, Szörényi István, Fülöp
Péter, Gadanecz György).

-bá-

Atlétika – Junior és serdülő országos ügyességi csb

Két bajnoki cím
Közel 350 kardozó lépett pástra a
GEAC vívószakosztálya által rende-
zett nemzetközi kardversenyen októ-
ber 17-18-án, az U17-es korosztály-
ban. A 17 év alatti fiúk mezőnyében
188 versenyző nevezett 20 ország-
ból. A legtávolabbról Japánból és az
Egyesült Államokból érkeztek ví-
vók. Az egyéni számban Szatmári
András, a Vasas versenyzője aratott
diadalt, míg csapatban a magyar vá-
logatott a második helyen végzett a
német csapat mögött. 
Gödöllőről Csjernyik János egy
tussal kapott ki a legjobb 16-ba ke-
rülésért egy fehérorosztól, így a 28-
ik helyen végzett. 
A lányoknál 158-an léptek pástra és
Katona Renáta személyében egy

bronzérmesünk is lett. Renáta az
UTE versenyzője. Az ifjú hölgyek

versenyét az orosz Egorian nyerte. A
díjakat Csaba Antal, a GÉV Huniber
Építőipari Kft. igazgatója adta át.  

Sárváron Reménység-versenyt rendez-
tek az U12, az U13 és az U14-es kor-

osztályoknak októ-
ber 24-25-én.  A
gödöllői fiúk a leg-
kisebbek között
szépen szerepel-
tek. Holló Áron a
38 fős mezőnyben
egy tus híján majd-
nem a dobogó leg-
felső fokára állha-
tott fel, így máso-
dik helyen végzett,
Matuz Márk pe-
dig 5. lett. A 13

évesek 39 fős mezőnyében Bancsics
Máté ért el 3. helyezést, míg Gémesi
Huba 5. lett. Edzőjük Bokor Gergely.

Vívás – GÉV Huniber-kupa

Remek verseny és rendezés Gödöllőn

Az elmúlt hétvégén a Pest megyei I.
osztályban szereplő Gödöllői SK a
sereghajtó Erdőkertest fogadta. A kö-
telezőnek mondható siker, ha nem is
könnyed játékkal, de nem maradt el,
így ismét győzelemnek örülhetett a
GSK. Az első félidőben a mieink, míg
a másodikban az Erdőkertes volt a ve-
szélyesebb. Lovrencsics Balázs
előbb az első, majd a második félidő-
ben is betalált, míg a vendégek csak
szépíteni tudtak, így hozni tudta a
csapat a nagyon fontos három bajnoki
pontot. Az ifisták hosszú idő után sze-
reztek ismét pontot.
Pest megyei I. osztály, 11. forduló
Gödöllői SK – Erdőkertes 2–1 (1–0)
Gól: Lovrencsics Balázs (2)
Ifi: Gödöllői SK – Erdőkertes 1–1
Gól: Lázár Viktor

Megyei I/B osztály – Megvan
az első

Megszerezte első győzelmét az idei
kiírásban a GEAC csapata. Az áldozat
a Mogyoród volt, akiket idegenben
fektettek két vállra az egyetemisták.

Megyei III. osztály – Drámai
végjáték

Drámaira sikeredett az elmúlt bajnoki-
ja a Gödöllő II-nek. A mieink az Erdő-
kertes második csapatával játszottak és
a mérkőzés hajrájáig 2-0-ra vezettek,
de az utolsó 20 percben kaptak három
gólt, így elmaradt a győzelem. Két
percen belül két 11-es góllal egyenlí-
tettek a vendégek, majd 5 perccel a vé-
ge előtt a győztes találatot is bevitték.

Utánpótlás eredmények – U12-
es kiütés

NB III. Mátra csoport U19: Ózd –
GSK 3–1 Gól: Switzer Nabil
NB III. Mátra csoport U16: Ózd –
GSK 1–1 Gól: Grósz Dániel
NB II., közép A csoport U15: MTK –
GSK U14 4–0
NB II., közép A csoport U13: MTK –
GSK 4–0 
Pest megyei I-III. osztály U16: Pécel
– GSK U15 2–1 Gól: Czirle Máté
Pest megyei U13 ¾ pálya: GSK U12
– Kerepes 11–0 Gól: Tóth-Ilkó Áron
(4), Lukács Patrik (3), Szűcs András
(2), Nagy Zsombor, Rákóczi Péter.

A hagyomá-
nyosan, min-
den évben
megrendezés-
re kerülő Októ-
ber 23. Kupát
idén először a
Táncsics Mi-
hály úti műfü-
ves pályán ren-
dezték meg. A
tornára nyolc
csapat neve-
zett, közülük
kiemelkedett a
végül a kupát
simán nyerő Tréner FC, a 2. helyen az FC Ho-Be végzett, míg a 3. az Állo-
más KP lett. A Gödöllői SK utánpótlás labdarúgó szakosztályának edzői bri-
gádjából összeállított kupagyőztes csapat mind az öt mérkőzését megnyerte a
tornán. A legjobb játékos Lovrencsics László (Tréner FC), a legjobb kapus
Magyaróvári Balázs (FC Hoz-Be), míg a gólkirály Lovrencsics Balázs
(Sör Gödör) lett. Eredmények és fotók: sevo.hu

Az elmúlt játéknapon Gyöngyösön
vendégszerepelt a Gödöllői Fortuna a
Futsal NB I-ben. Kis János alakulata
meglepetésre vereséget szenvedett a
forduló előtt még pont nélkül álló He-
ves megyei csapattól, így továbbra is
a 6. helyet foglalja el a tabellán. A kö-
vetkező fordulóban, október 30-án az
FTC látogat majd Gödöllőre. A mér-
kőzés 20:30-kor kezdődik.

Magyar Kupa – Sima tovább-
jutás

A Magyar Kupa idei kiírásának első
fordulójában könnyed sikert aratott a

Gödöllői Fortuna, akik az NB II-es
AC Villám csapatát búcsúztatták a
kupából. Nagy Rolandék győzelmük-
kel a legjobb 16 közé jutottak.
Magyar Kupa 2009/2010, 1. forduló
AC Villám – Gödöllői Fortuna 2–18
Gólok: Nagy Roland (2), Séra Tibor
(3), Smiri Elek (3), Takács Márton
(3), Fehér Krisztián (4), Andé Béla
(2), Sámson Zoltán.  -lt-

A női NB II-ben a 6. fordulót
rendezték az elmúlt hétvégén,
ahol a GKC a dabasi DANUKE
SE vendége volt. A félidőben
még négy góllal vezető mieink
a végére elfáradtak, így nem si-
került az idegenbeli bravúr,
míg az ifista lányok sem tudtak
győzni.

A férfiak már a 7. játéknapon vannak
túl, akik szintén Dabason vendégsze-
repeltek a hétvégén. A felnőttek nagy
verésbe szaladtak bele, míg az elmúlt
hétvégén veretlenségüket elveszítő

ifisták kiköszörülték a csorbát és is-
mét győzni tudtak.

Női NB II., déli csoport, 6. forduló
DANUKE SE – Gödöllői KC 27:23 
Ifi: DANUKE SE – GKC 36:25
Férfi NB II., keleti csoport, 7. for-
duló
Dabasi VSE II. – Gödöllői KC 40:29
Ifi: Dabasi VSE II. – GKC 31:34

Megyei bajnokság – Második
helyen a GSK

Az idén még nem adtunk hírt a férfi Pest
megyei B csoportban szereplő Gödöllői
SK szerepléséről. A srácok eddig hat
mérkőzésen vannak túl és a 2. helyen
állnak. Eddigi mérlegük: 5 győzelem, 1
vereség. A következő játéknapon a lista-
vezető, két ponttal jobban álló Vecsés lá-
togat majd Gödöllőre.
Eddigi eredmények:
Madlódi TC – GSK 21:19; GSK –
Százhalombatta 23:15; Mogyoród II. –
GSK 18:28; GSK – Ganz Tápiószele
26:22; Üllői VKSK – GSK 25:26; GSK
– Ráckeve 29:22 -li-

Rangadók hétvégéje volt az el-
múlt heti a TEVA-GRC-nél. A lá-
nyok előbb a Nyíregházát fo-
gadták hazai környezetben,
majd a Vasas vendégei voltak.
Nem sikerült a győzelem egyik
mérkőzésen sem, így mindhá-
rom rangadóját elbukták a
mieink (BSE volt a harmadik).

A nyíregháza elleni pénteki mérkő-
zésen a Gödöllő kezdett jobban és
hozta is a lélektani első szettet, de a
nyírségiek nem adták fel és fordítani
tudtak. Mindent egy lapra feltéve
küzdöttek Bajáriné Pesti Anikóék és
sikerült is az egyenlítés, így jöhetett a
döntő 5. szett. Itt a vendégek rutinja
döntött, ezzel nyerni tudtak 3:2-re.
A 6. fordulóban, a Vasas elleni ide-
genbeli meccsen is megvolt az esély a

győzelemre, de megint saját magát ver-
te meg a csapat. Nyerni tudtuk ugyanis
az első szettet, de a folytatásban a job-
ban koncentráló óbudaiak végül meg-
nyerték a párharcot 3:1-re. Kettős ve-
reségével a csapat lecsúszott a tabella 2.
fokára, a Nyíregyháza mögé.
Deme Gábor edző így értékelt: A
Nyíregyháza ellen a második szett
volt a sorsdöntő. Ha azt hozni tudtuk
volna, akkor biztosan nyerünk. A hú-
zóemberek közül mindössze Pesti
Anikó hozta magát. A Vasas ellen is
nyugodtan mondhatom, hogy saját
magunkat vertük meg. Néhány játé-
kosomról lehet, hogy többet gondo-
lok, mint amennyit valójában tud.

Magyar Kupa – Szeged ellen a
kupában

Megtartották a Magyar kupa újabb sor-
solását, ami után kiderült, hogy a gödöl-
lői lányok a Szeged ellen mérkőznek
majd. Az első találkozó idegenben lesz,
november 3-án, míg a hazai visszavágó
időpontja még nem ismert.

Juniorok – Miskolci folytatás

Elkészítette a szövetség az első kör
utáni eredmények alapján a junior baj-
nokság újabb sorsolását. A gödöllői fia-
talok a Miskolc, Kalocsa, BSE hármas-
sal kerültek össze. A minitorna Miskol-
con lesz majd. -tt-

A magyar tradicionális I.T.F.Taekwon-do szövetség két gödöllői válogatott versenyzője, Bontovics Babett 2. danos és
Bures Tamás 3. danos mester képviselte hazánkat az idei világbajnokságon, Szentpéterváron. A vb-n 83 ország 807
versenyzője vett részt. A gödöllői versenyzők remek teljesítményt nyújtottak és a legjobb legjobb 16 közé verekedték
magukat. Sajnos, női versenyzőnknek a sorsolás úgy hozta, hogy formagyakorlat kategoriában az első körben került
össze a tavalyi és az idei világbajnok koreai versenyzővel, így sorsa megpecsételődött a továbbjutást illetően. Bures
Tamás férfi küzdelem kategóriában sikeresen legyőzte ausztrál, majd ír ellenfelét és végül a világbajnok ukrán sportoló-
tól szenvedett vereséget. A magyar csapatot felkészítő öt danos mester, Czeba Mihály, a két versenyző edzője így
értékelt: – Büszkék lehetünk arra, hogy kijuthattunk egy ilyen rangos versenyre és reméljük, hogy a legközelebbei világ-
bajnokságon már dobogós helyezésről számolhatunk be.

Futsal – Felemás futsal napok

Zakó Gyöngyösön
Futsal NB I., 6. forduló

Gyöngyös – Gödöllői Fortuna 6–1
Gól: Sándor László

Következik:

Női NB II: október 31., 
Hajós iskola, 13 óra (11 óra): 

Gödöllői KC – Ercsi SE

Következik:
Október 31., egyetemi sportcsarnok 

17 óra: TEVA-GRC – Miskolc

Női Extraliga, 6. forduló
Vasas – TEVA-GRC 3:1 (-21, 22, 23, 18)

Női Extraliga, 5. forduló

TEVA-GRC – Nyíregyháza 
2:3 (19, -26, -13, 21, -11)

Következik:
November 1., Hajós iskola 18 óra: GSK –

Vecsési SE II.

Pest megyei I/B osztály, 11. forduló

Mogyoród – GEAC 0–3

Következik:
November 1., egyetemi pálya, 13:30:

GEAC – Kisnémedi

Következik:
Október 30., péntek egyetemi 

sportcsarnok 
20:30: 

Gödöllői Fortuna – FTC-Goldball

Kézilabda – Dabasi kudarcok

Kiköszörült csorba

Röplabda – Női Extraliga

Kettős kudarc a hétvégén

I.T.F. Taekwon-do világbajnokság – Remek gödöllői szereplés

Labdarúgás – Lovrencsics-dupla

Majdnem hibátlan hétvége

Pest megyei III. osztály gödöllői 
csoport, 9. forduló

Gödöllői SK II. – Erdőkertes II. 2–3
(1–0)

Gólok: Szeles Dávid, Szabó László

Kispályás foci – Október 23. Kupa

Tréner FC győzelem



INGATLAN

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes
részén de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos,
sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves,
65m2-es parasztház, mely 2004-ben részben fel lett újítva. A
házban 2 szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel
található. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú,
tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák van-
nak. 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

* 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

* 190 NÉGYZETMÉTERES, 3 szintes családi ház jellegű tár-
sasházi 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 

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

* Garázs Gödöllőn a Kossuth L. utcában eladó. Dupla beállásos
(2 autó számára) a 4 emeletes panellakások alatt, víz villany
fűtés van. Irányár: 4,49 m. Érdeklődni: +36/20-3527445.

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

* Sürgősen eladó Gödöllőn Blahán szépen felújított 3 szoba +
nappalis szuterénes cirkós+ vegyestüzeléses garázsos családi
ház 1600 nm-es telken  20,9 MFt ért 20-7722429

* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, konvek-
toros téglalakást! 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 20-7722428 

* 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

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

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

* 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

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

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

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

* 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

* Eladó  Gödöllőn I. emeleti, déli fekvésű, parkra néző 45 nm-
es, felújított lakás! Iár: 8.5 M Ft 20-804-2102

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

* GÖDÖLLŐN  ÉPÍTÉSI TELEK SÜRGŐSEN 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
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-Új építésű lakások korlátozott számban
még megvásárolhatók az 1. ütemben:
-magas minőségű energiatakarékos kivitel
-optimális tájolás, csendes nyugodt
otthonok, nagy bekerített zöldterülettel,
terasszal/erkéllyel
-kitűnő közlekedés: buszmegálló 5 percre
-belső kialakítások megvalósítása
-egyénre szabott fizetési konstrukció, díj-
mentes hitelügyintézés

-Kertvárosi felújítandó családi ház
csendes kis utcában, nappali + 2 szoba 723
m2 telken 18,8 MFt. 
-Palotakerten 1. emeleti erkélyes, parkra
néző lakás 1 +2 fél szoba 11,5 MFt. 
-Palotakerti felújított lakás 1. emeleten,
erkélyes 2 szoba, egyediesített táv fűtésű
10, 8 MFt.
-Palotakert egyediesített távfűtéses 7.
emeleti felújított lakás 2 szoba erkélyes
12,5 MFt. 

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

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

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

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



* Gödöllőn a Fenyvesben 55 nm-es (fsz.+tetőtér), nappali + 2
szobás ikerház-fél, 300 nm-es telekrésszel eladó,  november végi
átadással. Iá: 19 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kertváros közelében, 150 nm alapterületű, 3
szobás, teljesen felújított, átalakított, szinteltolásos polgári
családi ház, örökzöldekkel beültetett, parkosított sarok-
teleken.(télikert, nagy garázs, szaletli). Iá: 25 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn az Egyetem közelében, zöld övezeti, csendes
környezetben teljesen felújított és átalakított, elegáns belső
kialakítású, 69 nm alapterületű, I. emeleti, nagy loggiás 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 a Királytelepen nagyon jó állapotban lévő, 100 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás családi ház 533 nm-es
telekkel. Iá. 22,5 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 a Szt. János utcában magasföldszinti, 1. és 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 a Kertvárosban 120 nm alapterületű, 2 nappali+3
szobás kétszintes igényes kialakítású családi ház 700 nm-es
telekkel. Egyedi faipari burkolatok és nyílászárók, riasztó, szau-
na, automata öntöző. Iá: 57 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

* Gödöllőn Röges városrészen 770 nm alapterületű, belterületi
építési telek. Iá: 14 mFt. Érd: 20/9194-870

* 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, melléképülettel 14,5 mFt irányáron eladó. Érd:
28/411-086 vagy 06-20-9194-870

* Veresegyházon csendes környéken épült 2 lakásos tár-
sasházban, 145 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 generáció
részére is alkalmas családi ház, 436 nm-es telekrésszel. Iá:
21,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Szilasligeten TELEK ÁRBAN eladó szoba-konyhás családi ház
715 nm-es összközműves telekkel. Iá: 8,9 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 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 árukészlet-
tel, berendezéssel). Érd: 06-20/9194-870

* KIADÓ LAKÁST KERESÜNK regisztrált ügyfelünk részére,
egy éves vagy hosszabb időtartamra. Telefon: 0630-919-5960
INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu 

* NEM TUDJA KIADNI LAKÁSÁT? Segítünk kiadni vagy felújí-
tani Önnek! Ingyenes telefonos vagy személyes tanácsadásért
hívjon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. – A
POSTÁVAL SZEMBEN! 

* CSAK AZONNALI VÁSÁRLÓNAK: 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 SZEM-
BEN. www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3359.

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

* Fácán soron kertkapcsolatos 160 m2-es sorházi lakás,
hangulatos nagy terasszal, téli kerttel, 4 szobával. 20 m2-es
pince és felszíni beálló. Irányár: 27,000,000 Ft 30/977-6665

* Aszód központjában 3 szobás egyszintes szép állapotú
családi 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

* 12 M Ft-ért nagyon jó állapotú 3 szobás gázkonvektoros,
téglaépítésű családi ház Turán. Telek 1400 m2, aszfaltút mel-
lett, összközműves. 30/977-6665

* 6 millióért, 1200nm-es 2 utcára nyíló ikerház építésére alka-
lmas telek eladó! Autópályától 5 perc, lakásbeszámítással is!
Tarnóczi Júlia 20/9146-339
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* IRÁNYÁR 16 millió! Szadai felújítandó családi ház,  tágas
szobák, vegyes tüzelésű kazán, garázs, 704nm teleken eladó!
Tarnóczi Júlia 20/9146-339

* SÜRGŐSEN eladó, Földszinti központban lévő 43nm-es nap-
pali és egy szobás felújított öröklakás 10,4MFt irányáron!
Tarnóczi Júlia 20/9146-339

* Pompás panoráma a Szabadság térről! Két szobás tágas,
felújított lakás 11,5Mft irányáron eladó! Tarnóczi Júlia
20/9146-339

* HIHETETLEN AJÁNLAT! Kiadó nappali és 25nm szobás,
igényes házrész a központban, 80.000,-Ft REZSIVEL EGYÜTT!
Tarnóczi Júlia 20/9146-339

* Veresegyházon, kitűnő állapotú, nappali+4 szobás,
gépesített konyhával felszerelt családi ház, 846nm-es, parkosí-
tott kerttel, fűthető medencével. Ár:31,9MFt Tel:30/6465-779 

* Veresegyház csendes részén, Széchenyi dombon, gyönyörű
panorámás, nappali/étkező+2 szobás, egyedi fűtésű, saját
kertkapcsolatos lakás, garázzsal eladó. Ár:23,5MFt
Tel:30/6465-779 

* Aszódon, csendes lakóparki környezetben, I. emeleti, nap-
pali+1 szobás, jó állapotú, egyedi gázfűtésű, erkélyes,
napfényes lakás eladó. Ár:10,5MFt Tel:30/6465-779 

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN, csendes, parkos környéken, 2
különnyíló szobás, felújított állapotú, új fa nyílászárós, egyedi
fűtésű, napfényes lakás eladó. Ár:12,4MFt Tel:30/3866-406 

* Gödöllő csendes, kertvárosi részén, Királytelepen, jó
állapotú, részben felújított, 6szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás,
kétgenerációs, családi ház, 533nm-es telken eladó. Ár:28MFt
Tel:30/3866-406 

* GÖDÖLLŐN, CSANAKBAN, kitűnő  állapotú, 3
szoba+nappalis, szép panorámás családi ház kerttel eladó.
Ár:39,9MFt Tel:30/3866-406 

* ISASZEG csendes mellékutcában, parkosított telken, nap-
pali+ 4 szobás, konyha-étkezős, 147nm-es, nagy teraszos,
családi ház eladó. 18,5MFt 30/8695-401 

* GÖDÖLLŐ Királytelepen, vállalkozási célra alkalmas, nap-
pali+ 3 szobás, két fürdőszobás, tetőtér beépítéses családi ház,
50nm-es üzletrésszel, raktárral eladó. 26,9MFt 30/8695-401 

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN, 3 szobás, felújított, kitűnő
állapotú, erkélyes, parkra néző földszinti, lakás eladó. 13,9MFt
30/8695-401 

* Gödöllőn  erkélyes, konvektoros 54m2,2 szobás jó állapotú
lakás, új nyílászárókkal, központhoz közeli jó közlekedésű
helyen eladó. Ár.10,5Mft. Tel.30/822-1680 

* GYÖNYÖRŰ! ház Veresegyházán!, remek elrendezéssel. 4
szoba, két fürdő, szauna, óriási telek szolgálja lakói kényelmét.
Iár:39,9Mft . Tel.30/822-1680 

* Gödöllőn eladó egy 90nm-es, 4 szobás, felújított, 826nm
kerttel rendelkező, cirkós, téglaépítésű, alakítható, padlófűtés-
sel rendelkező családi ház.Iá:28,8 Tel.30/822-168010. 

* KIADÓ! Gödöllő Palotakerten egy teljes körűen felújí-
tott,57m2-es,2 szobás,7.emeleti,egyedi mérővel felszerelt
lakás kedvező áron kiadó.50EFT/hó 30/870-3437 

* GÖDÖLLŐ-KIRÁLYTELEPEN 1990-ben épült 176m2-es, 3
szintes, gázfűtéses, jó állapotú családi ház panorámás, 748m2-
es telken, igényes tulajdonostól ELADÓ.27MFt 30/870-3437

* Gödöllő legelegánsabb lakóövezetében-2009.novemberi
átadással-lakásonként 180m2-es, 4+1 szobás, minden igényt
kielégítő ikerház 825nm-es, örökpanorámás telken eladó!
37,9MFt 30/870-3437 

* Gödöllő-Hegy utcán 3 szobás, konyha-étkezős, 2 fürdős-
zobás, panorámás fiatal családi ház eladó. A nappaliban kandal-
ló, az udvarban parkolási lehetőség van.28,5MFt 30/894-5249 

* Kerepesen fiatal társasházban, 48nm-es, erkélyes, kertkapc-
solatos, 2 szobás, kiváló állapotú, igényesen kialakított lakás
tárolóval, udvari parkolóval eladó.12,5MFt 30/894-5249 

* Nagytarcsán, csendes környéken 5éve épült, 144nm-es,
2szintes, szigetelt, akár 2generáció számára is alkalmas csalá-
di ház nagy kerttel, klímával, terasszal eladó.30/894-5249 

* Gödöllőn, csendes nyugodt helyen, gyönyörű környezetben,
1304nm-es parkosított telken, 2002-ben épült, szinteltolásos
140nm-es családi ház, pincével, melléképülettel eladó.
Ár:29MFt 30/866-3421 

* GÖDÖLLŐ, Királytelepen 197nm lakóterületű teraszos 6
szobás, beépített extrákkal, garázzsal rendelkező, jó állapotú
családi ház relax szobával ELADÓ! Ár:37,9MFt 30/866-3421 

* INGATLANKERESKEDŐ CÉG MEGVÁSÁROLJA SÜRGŐSEN
ELADÓ (végrehajtással fenyegetett, stb.) INGATLANÁT AZON-
NALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, KORREKT FELTÉTELEKKEL,
KIZÁRÓLAG ALKALMI ÁRON. 20/9621-024

* 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

* 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

* 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

* Gödöllőn, központban 4. em. erkélyes 54 nm-es kétszobás,
gépészetileg is felújított, egyedi mérőórás téglalakás tulaj-
donostól 10,7 M Ft irányáron eladó. Tel: (30) 697-1889

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

* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es igényesen felújí-
tott másfélszobás, klímás lakás, nagy beépített szekrén-
nyel. Egyedileg szabályozható, korszerűsített fűtés, alac-
sony 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. emeleti,
konvektoros fűtésű, erkélyes lakás eladó. Tel: (20) 462-
8389, (20) 593-0239

* Gödöllő Palotakert 6/a-ban földszinti 56 nm-es 2 szobás,
szabályozható fűtésű lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Iár:
10,5m Ft. Tel: (70) 365-1959

* Eladó Szt. János utcában 1,5 szobás földszinti, erkélyes, tel-
jesen felújított lakás. Iár: 10,2m Ft. Tel: (20) 328-9666

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

* Eladó Gödöllő Veres Péter u. 18.alatt 160nm szuterén,
160nm alsószint, 75nm padlásterű 1980-ban épült, 2gen-
erációs ingatlan. Iár: 38m Ft. Gödöllői kisebb csere is
érdekel. (30) 9528-228 

* János utcai 1+félszobás felújított, konvektoros földszinti
lakás alacsony rezsivel eladó. Ár: 10,5m Ft. Tel: (70) 384-2074

* Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas, világos jó
elosztású, 66 nm-es 2,5 szobás, magasföldszinti, felújított,
riasztóval felszerelt lakás igényesnek. Befektetésnek is alka-
lmas. Iár: 13,9M Ft. (20) 554-7022

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

* Eladó FENYVESBEN új építésű, garázskapcsolatos ikerház:
3szoba, nappali, 3 fürdőszoba, 2 konyha, mellékhelyiségek.
Összterület 180nm, telek 500nm. Iár: 25M (30) 827-4272

* Gödöllőn eladó 1850 m2-es panorámás telken kétgenerációs
3 szintes 450 m2-es családi ház. 80 m2-es amerikai konyhás
nappalival, 50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, 2 autós terem-
garázzsal, stb. Érd: (30) 9-425-103

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

* Kazinczy körúton 2 szobás, világos, jó elosztású parkettás 2.
em. téglalakás eladó. Ár: 10,1m Ft. Tel: (70) 5095-644

* ISASZEGEN új építésű családi ház eladó. Csere is lehetséges:
Gödöllő, Szada, Veresegyház. Iár: 30M Ft. Tel: (20) 5-606-701

* Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es, 1+ 2 félszobás, 3. emeleti
konvektoros lakás eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.: 20/9811-027.

ALBÉRLET KIADÓ

* Gödöllőn I. emeleti, 50 nm-es, 1+fél szobás erkélyes lakás
KIADÓ. 45 eFt+rezsi/hó. Tel: 28/411-086

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

* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás 44 nm-es lakás 2009. dec. 1-től
40.000,-Ft+rezsiért. 2 havi kaució szükséges. Tel: 20/226-4045

* 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

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

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

* Azonnal beköltözhető, másfélszobás, bútorozott, háztartási
gépekkel felszerelt lakás 1-2 személynek kiadó Gödöllő közpon-
tjában. 40 ezer Ft/hó + rezsi + kaució. Tel: (70) 316-5381

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

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

* Gödöllő központjához közel teljesen új, 5 szobás, duplakom-
fortos ikerház fele, saját kerttel, garázzsal kiadó 120 ezer Ft-
ért/hó. Érd: (30) 500-2432, (30) 509-7326

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KIEMELT AJÁNLATAINK:
A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN ÚJ ÉPÍ-
TÉSŰ LAKÁSOK AKCIÓS ÁRON ELADÓK!
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű
2. em., régi építésű, napfényes lakás hatal-
mas, osztatlan közös kerttel eladó. Iá.: 23 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül felújí-
tott ikerházi lakás, 1527 nm-es telken,
pincével, melléképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 8,8 mFt.
*A Kertvárosban, 195 nm-es, nappali+4
szobás,(pince, garázs, terasz) jó állapotú
családi ház 696 nm-es gondozott telken,
áron alul, sürgősen eladó. Iár: 32,5 mFt.
*A Patak téren garázs eladó vagy kiadó. 

IPARI TERÜLETEK,IPARI ÉPÜLETEK,
SZÁNTÓK
*KISTARCSÁN a főút mellett 310 nm-es
szolgáltató és kereskedelmi tevékenysé-
gre alkalmas, kiváló állapotú ipari épület
1029 nm-es telken eladó. Irányár: 65 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az M3-as felhajtója mel-
lett, a Sony szomszédjában, 7495 nm-es
ipari terület eladó. Beépíthetőség: 40 %.
Irányár: 20 ezer Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, jól megközelíthető
ipartelepen 357 nm-es, jó állapotú épület
(13 iroda+ mellékhelyiségek) 2000 nm-es
telken eladó.  Iá: 31,5 m Ft. 
*GÖDÖLLŐN, az Irtványosban 1062 nm-
es szántó eladó. Irányár: 1,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a valkói út mellett 11190
nm-es szántó eladó. Iá: 7,9 m Ft.
*GÖDÖLLŐN, a vásártér mellett egy 6
hektáros szántó 1000Ft/nm áron és egy
fél hektáros szántó 600 Ft/nm áron eladó.
*GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti dom-
boldalon körpanorámás 11444 nm-es
terület eladó, jelenleg 3%-a építhető be,
közmű mellette. Iá: 3800 Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, az Isaszegi úton 1500nm-es,
közművesített ipari terület eladó. Iá: 22,5mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Perőci oldalban 800nm-
es telkek (4 db) 500 ezer Ft/db áron eladók.
*MOGYORÓDON, 11 hektáros ipari terület
autópálya közelében eladó. Iá: 5000Ft/nm.
ÜZLETEK:
*Gödöllőn, a Spar Bevásárló Központban
400, 307, 196 és 191 nm-es üzlethely-
iségek bérbeadók. Bérleti díj: 12
euró/hó/nm + rezsi.
*A központban 31 nm-es, bejáratott üzlet-
helyiség (hatalmas kirakattal, riasztóval)
bérlővel együtt is eladó. Iár: 16 mFt.
*A központhoz közel 120 nm-es, utcai
bejáratú, kétszintes üzlethelyiség eladó.
Iá: 21 mFt.
*A Szabadság úton 22 nm-es, felújított
üzlethelyiség berendezéssel együtt
eladó. Iá: 6,3 mFt.
*A központtól néhány percre 60 nm-es,

kitűnő állapotú üzletnek, irodának
egyaránt alkalmas üzlethelyiség bér-
beadó. Bérleti díj: 120 Ft/hó + rezsi.

CSALÁDI  HÁZAK  GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi ház
550 nm-es, ősfás saroktelken sürgősen
eladó. Irányár: 28 mFt.
*A Csanakban, 1983-ban épült, nappali+
5 szobás, 180 nm-es családi ház 989 nm-
es telken (szauna, klíma, riasztó, gondo-
zott kert, melléképületek). Iár: 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, szaunával, kerti medencével,
locsolórendszerrel eladó. Iár:39,5 mFt.



* Gödöllő Központjában 1,5 szobás panellakás bútorozottan
kiadó! 40.000 Ft + rezsi. 1 havi kaució. Tel: (30) 601-7091

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ KIADÓ. 2 szoba nappali, konyha,
fürdő, igényes kialakítás. Gödöllő BONCSOK DŰLŐN
hosszútávra. 70 ezer Ft/hó. Tel: (20) 9361-233, (20) 217-
6017, (28) 415-581

* Gödöllőn 2 szobás második emeleti konvektoros lakás kiadó.
Érd: (70) 427-1022

* Gödöllőn kiadó 110 nm-es 2+2 félszobás, étkezőkonyhás, 2
fürdő-Wc-s teraszos kertes családi ház. 100 ezer Ft + rezsi/hó.
Érd: (20) 573-3189, (28) 414-910

* Dózsa György utcában 3 szobás, bútorozatlan, egye-
di fűtésű, vízórás, 1.em. lakás hosszútávra kiadó
november 5.-től. Tel: (70) 283-1187

* Szoba olcsón kiadó konyha és fürdőszoba használattal. (30)
555-6794

* Albérlőtársat keresek magasföldszinti, 2 szobás lakás kiseb-
bik szobájába. Egyetem, buszpályaudvar, vasútállomás a közel-
ben. Ár: 30.000 Ft + a rezsi fele. Tel: (20) 959-3553

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

* Albérlet kiadó az Ambrus Zoltán közben. 3. emelet, erkély,
távfűtés. 50.000,-Ft + rezsi. Tel: (30) 500-7028

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

* 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

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

* Azonnal beköltözhető 30nm hőszigetelt összkomfortos
bútorozott lakás, utcáról is külön bejáratú gépkocsival is.
Minden fogyasztó külön mérővel, konvektor fűtés. 1 személy v.
házaspár részére. 30.000 Ft/hó + rendkívül alacsony rezsi. 1
havi kaució szükséges. Tel: (20) 486-6682 (17h után)

* Gödöllőn, János utcában felújított 2 szobás lakás kiadó.
Egyedi fűtés, egyedi vízóra, alacsony rezsi. 50e Ft/hó + rezsi +
kaució. Tel: (20) 9612- 724 egész nap.

* Igényesen felújított, parkettás, redőnyös, egyedi órákkal fel-
szerelt, konvektoros 60nm (kétszobás) tágas, napfényes János
utcai lakás NEMDOHÁNYZÓ albérlőnek hosszútávra kiadó!
Kaució szükséges! T: (70) 320-3081, (28) 413-314

* Kastélykert 16.-ban kétszobás, szép, 64 nm-es, részben
bútorozott IX. emeleti lakás kiadó. Ár: 35.000,-Ft/hó + rezsi.
Kaució szükséges. Tel: (30) 9689-690

* Gödöllőn a centrumhoz közel, kertes családi házban, külön
bejáratú 2 szoba összkomfortos, gázkonvektoros lakás kiadó.
Ár: 40e Ft/hó + rezsi, egy havi kaucióval. Tel: (20) 540-2025

* ALBÉRLET KIADÓ NOVEMBERI KÖLTÖZÉSSEL. 35.000,-Ft +
rezsi. Tel: (20) 252-6516

* 2 szobás, egyedi órás fűtéssel, felújított lakás a központban
Szt. István téren igényesnek bérbeadó.  Részben berendezett.
50e Ft+ rezsi + kaució. Tel: (28) 407-122

* 3 szobás kertes ház kiadó 55 ezerért, ill. 2 szobás kertes ház
kiadó 45 ezerért. Tel: (70) 3435-231

* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás felújított lakás kiadó.
Azonnal beköltözhető! 50e Ft/hó + rezsi. Tel: (28) 413-830,
(20) 517-7971

* Igényes bérlőnek Gödöllőn zárt lakóparkban 2010 január 2-
től kiadó egy 70 nm-es padlófűtéses, saját víz, gáz, villanyórás
lakás 75e Ft/hó + rezsiért. Tel: (20) 413-1031

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

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

* 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 

* Olcsón kiadó 2,5 szobás lakás Gödöllő központjában. Tel:
20/939-0797, 20/556-2653

* Kiadó dec.1.-től Gödöllő központjában 1szobás bútorozott
egyedi vill. gáz-, vízmérős, kábeltévés lakás. 1 havi kaució szük-
séges. 50 ezer Ft/hó + alacsony rezsi. Tel: (30) 74-32-910

* 35 nm-es gázkonvektoros garzonlakás kiadó Gödöllőn. Tel:
(30) 266-8035

* 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.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. Nagyon jó helyen
lévő, régóta működő, jól ismert 30 nm-es üzlet. Tel: (30) 9428-275

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

* 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

* Gödöllő Központjában 80 + 40 nm üzlethelyiség eladó
(mérsékelt áron). Tovább bérlésre van lehetőség. Tel: (30)
9243, (28) 410-606

* Remsey körúti 60 nm-es üzlethelyiség hosszútávra kiadó.
Bérleti díja: 120.000 + ÁFA Tel: (20) 975-0219

* Garázs kiadó 11.01-től, Gödöllő, Szt. János út 42. T: (30)
336-5279

* Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Tel: (20)
466-0341

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

* Gödöllőn, a Kossuth Lajos utca 52-ben, az Ambrus körútra
nyíló garázs eladó. Iá.: 2,2 mFt. Tel.: 30/336-2683.

ÁLLÁS

* NYELVTANÁROKAT keresünk óraadói pozícióba kapacitásunk
fejlesztése érdekében angol, német,olasz, francia és spanyol
nyelvekből. STUDIO ONLiNE Nyelviskola. (20) 216 62 40  Gödöl-
lő, Állomás tér 5.  www.studioonline.hu

* Munkatársakat keresünk LÉGKEZELŐ RENDSZER és
HŐKÖZPONT ÜZEMELTETŐ munkakörbe. Elvárások: középfokú
műszaki végzettség, precizitás, megbízhatóság, önálló
munkavégzés, több műszakos munkarend, illetve folyamatos
műszak vállalása, felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Amit kínálunk: biztos munkahely, versenyképes jövedelem.
Munkavégzés helye: Gödöllő. Fényképes, magyar nyelvű önéle-
trajzát az alábbi elérhetőségeink valamelyikére küldje: E-mail:
job@kontent.hu. Levelezési cím: 4030 Debrecen, Berta u. 7.

16 Gödöllői Szolgálat 2009. október 28.
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* 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

* Alternatív Nyelviskola létrehozására diplomás, gyakorlott
nyelvtanárok jelentkezését várjuk szakmai önéletrajzzal. E-mail
cím: queen7@freemail.hu 

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

* Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező
VASBETONSZERELŐKET KERESEK, vagy 2 éves vasbetonsz-
erelő gyakorlattal rendelkező segédmunkásokat vasbetonsz-
erelő munkakörben! Tel: (30) 301-0898

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

* Megbízható, referenciával rendelkező középkorú nő heti 1
alkalommal takarítást – vasalást vállal Gödöllő területén, csalá-
doknál. Hívjon bizalommal. (70) 265-1886

* Főkönyvelőt felveszünk Közgazdaságtudomány Egyetemi, vagy
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai diplomával, mérlegképes
könyvelői képesítéssel, számítógép kezelői ismerettel, angol
nyelvtudással, legalább 5 éves főkönyvelői gyakorlattal, büntetlen
előélettel. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget iga-
zoló okmányok másolatainak benyújtásával. Postacím: HM ARM-
COM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf:395. Tel: (30) 659-7869. 

* Felveszünk társadalombiztosítási és bérügyintézőt tb kifizetőhe-
lyre szakirányú középfokú szaktanfolyami végzettséggel,
gazdálkodó szervezetnél szerzett nagy gyakorlattal. Előnyt jelent a
PCBér program felhasználói szintű ismerete. Bérezés megegyezés
szerint. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget igazoló
okmányok másolatainak benyújtásával. Postacím: HM ARMCOM
ZRt. 2101 Gödöllő, Pf:395. Tel: (30) 659-7869. 

* Vízvezeték szerelőt felveszünk 700,- Ft-os bruttó bérezés-
sel. Jelentkezés személyesen: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 63/A Tel: (30)659-7869.

* TAKARÍTÁST VÁLLALUNK. Tel: (30) 271-6020

* Pedagógus asszisztens (3 gyerekes anyuka) gyerekfelü-
gyeletet vállal. Tel: (20) 911-4980

* Művészeti stúdió színjátszó kör vezetésére, pantomim-
foglalkozásokra, festő és szobrász kurzusokra, kézműves
tevékenységekre megfelelő végzettséggel rendelkező
pedagógusok jelentkezését várja. Önéletrajzot a
queen7@freemail.hu címre várjuk.

* Szakácsot, takarítónőt és konyhai kisegítőt keresek. 0620
3150951 vagy 0620 4345350

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, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel:
(70) 247-9072, (20) 9177-555 www.nonstop-gyorsszol-
galat.hu, www.dugulaselharito.hu 

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnep-
napokon 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 

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

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

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

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

* 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 

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

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

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

* FESTÉS – MÁZOLÁS TAKARÍTÁSSAL. Tel: (30) 528-7777



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

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

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

* 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

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

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

* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott,
hipp-hopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. (20) 2038-718

* Gödöllő Isaszegi úton parkosított telken lévő ikerlakásos
családi ház 59 nm-es része kiadó bútorozottan vagy
anélkül. Idős házaspár vagy egyedülálló teljes körű gondo-
zását is vállalom ebben a lakásban. Érd: (30) 683-2459

* Fodrász házhoz megy! Kényelmes, gyors és megbízható.
Női hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek
hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal! (70) 280-2276

* 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 

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

* Szakképzett kertész kis és nagy kerti munkát vállal:
fakivágás, gyümölcsfametszés, permetezés, ültetés, tér-
burkolatok. Gödöllőn és környékén: (20) 9409-622, (28)
432-851

* Kisebb alkalmi szállítást (1 tonnáig) vállalok. Gödöllőn és
környékén: (20) 9409-622, (28) 432-851

* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új
egyedi kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel:
(28) 486-029, (70) 384-8711

* 1-2 éves kortól gyerekfelügyeletet vagy takarítást vál-
lalok. T:(30) 571-0360

* VARRÓNŐ RUHAJAVÍTÁST VÁLLAL. Kérésre elmegyek a
ruhákért. Tel: (20) 911-4980

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalom-
mal! 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

* 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

* Angol nyelvvizsgára felkészítő kurzus indul max. 4 fős
csoportoknak, kezdő és haladó szinten! Tel.: 70/411-5841

* TOP-TAN: Angol és német tanfolyamok és egyéni órák a
TE szinteden. 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.

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

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

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

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

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

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

* Munkácsy díjas festőművész, egyetemi docens és fes-
tőművész művésztanár vezetésével egyetemek, főiskolák
művészeti szakaira és művészeti középiskolákba készülők
számára rajz- és festészeti felkészítő tanfolyam indult
alapozó és haladó szinten, Gödöllőn. Tel: (30) 580-3756,
(30) 967-0842

* Kiscsoportos játékos angol foglalkozások hétköznap
délutánonként Gödöllő központjában, kertes házban. A hatvan-
perces foglalkozások ára 1.000,-Ft/fő. Tel: (20) 334-6101

* GYEREKAGYKONTROLL-TANFOLYAMOK GÖDÖLLŐN! 2009.
november 7-8-án alsósok, november 14-15-én felsősök részére.
További információk: www.gyerekagykontroll.eoldal.hu
Jelentkezni a 06-70-645-8847-es számon, vagy a gyerek-
agykontroll@gmail.com címen lehet.

* 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! 

ADÁS~VÉTEL

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

* Egyedi kivitelű ill. kommersz kutya és macskaházak
eladók, valamint egyedi ízlés szerint megrendelhetőek,
Gödöllő, Pál Pedigrés. (30) 9528-228

* Fából készült BOROSHORDÓK sürgősen eladók. 30 Ft/L.
(60L – 300L méretig.) Tel: (20) 341-7063

* Olcsón eladó jó minőségű varrógép, fonalak, szabászollók,
kötéshez, varráshoz kellékek, kötőgép, új járókeret és egy
kamera 7.000,-Ft-os irányáron. (20) 240-4635

* Nappali bútor nagyon olcsón eladó. Tel: (20) 462-5503

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

* Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel 12.000,- 1
db rattan fotel 5.000,- Ft, 1 db IKEA zeneszekrény (fekete,
üvegajtós) 8.000,- Ft, 4 db Michelin 195/55 nyári gumi alig
használt 5.000,- Ft/db. Tel.: 30/6342-172.

EGYÉB

* GYULÁN november 15-28-ig másfélszobás üdülőjog
átadó. (28) 410-576

* Fiatalos 55 éves nő megismerkedne vidám, káros
szenvedélyektől mentes férfival 45-50 éves korig. Tel: (30)
3650-686 csak du.

* Üdülési csekket vásárolok. Tel: (30) 598-1707

* Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101

* 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

* 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

* KISCICÁK gazdit keresnek. Tel: (30) 359-1673

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

* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Jobb egy lúdnyak…
Már 5000 éve az ember mellett él, ha nem is
olyan közeli barátként, mint a Lúdas Matyiban.
A piramisok falfestményei tanúskodnak, hogy a
fáraók is szerették a libát, s a régi Germániában is
igen kiterjedt lehetett a lúdtenyésztés, mert
állítólag (római írók szerint) nagy lúdcsapatokat
hajtottak lábon Germániából Rómába.
(Gyakorlott libapásztorlányként kétlem ezt, hisz a
liba öntörvényű, okos állat.) Nagy haszon volt
rajta, hiszen nemcsak a máját, húsát, de a tollát is
fel lehetett dolgozni, akár évente három-négyszer
is. Jövedelmezősége miatt a házi libák után már a
XI. században egyházi tizedet kellett fizetni.
Franciaországban olyan libát is kitenyésztettek,
amelyik nagy súlya miatt (10-15kg!) járni, legel-
ni sem tud. De nem mindig a legnagyobb a
legjobb. A magyar lúd 5-6 kg, s mind a húsa,
mind a mája kitűnő minőségű. Hízlalt libamájból
a 60-70 dkg-os finomabb, mint a kiló fölötti.

Be kell áztatni hideg tejbe, majd óvatosan kiszedni
az ereket, utána ráültetni 1-1,5kg hájra, s mire kisül
a háj, addig elkészül a máj is. Vigyázva kell sütni,
hogy minél kevesebb zsiradékot veszítsen. Akkor jó,
ha a belseje habszerűen könnyű, nem kemény. 
Nemcsak két tyúknyaknál jobb a lúdé. Más
nagyságrend. Hús is több van rajta, ám
megtöltve különlegesség! 
A libahús alkalmas füstöléssel való tartósításra
is. A zsidó konyha alapétele a sólet, amelynek a
készítése a legmodernebb ételkészítési elveket
tükrözi. Pénteken napnyugta előtt tették be a
kemencébe, s lassan csökkenő hőmérsékleten a
szombati tálalásig ott melegedett. Megvalósult
a lassú főzés, alacsony hőmérsékleten, amit ma
drága berendezéseken próbálunk utánozni. A
füstölt liba, bab, árpagyöngy íze egyenletesen
érik össze e kiváló, tradícionális egytálételben.
A libacomb a bőséget szimbolizálja. Nemcsak
a költői képben (József A.), festők is gyakran
ábrázolják a bőség, a jóllakottság megje-
lenítéseként. Sok gyerek csak nyeles húsnak
hívja. A lényeg, hogy puhán omlósra sül meg,
önmagát ízesíti, són kívül fűszer sem kell
hozzá. Ekkor a libabőr nem a vacogást, de a
jóllakott hátradőlést juttatja eszünkbe!
November 7.-én a fentieket egyszerre ajánljuk,
egy libavacsora formájában. Mint ilyenkor
régről szokás, 2009-es újbort kínálunk hozzá!
Fagyöngy Étterem. Helybiztosítás telefonon
vagy mailen.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)

2100 Gödöll , Szabadság út 199.

2009. November 7. én 19 órai kezdettel tartjuk a

Fagyöngy étteremben aMárton napi libanapot, és

az újbor ünnepét,melyre szeretettelmeghívjuk!

Menü:

 Málna és szilvapálinka, pogácsa

 Töltött libanyak, konyakos

libamájpástétom

 Libaleves, maceszgombóccal

 Füstölt libamell sólettel

 Ropogós rozmaringos libacomb párolt

lilakáposztával, vörösboros szilvával,

törtburgonyával, egy pohár újborral

 Süt tök szuflé csipkebogyó öntettel

A menü ára: 4.700 Ft/f

Asztalfoglalás: 20/454 2768 vagy 28/430 434
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 4.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Bárdyné Kovács Erzsébet (Isa-
szegi út 13.), Ranyák Lászlóné (Széchenyi I. u. 34.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte: Kaiser Ignácz Paula

(Rákóczi u. 19.), Kis Márton (Semmelweis u. 1/a.)

A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Tuboly Imre (Szent János u. 1/c.)

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Horváth Hajnalka (Blaháné
út 180.)

A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA
SZÓL


