
Mint emlékezetes, a civil kezdeménye-
zésre, közadakozásból 2001. április 12-
én felállított emlékművet 2006. au-
gusztus 3-ára virradó éjjel rongálták
meg, és a talapzatról ellopták a bronz
mellszobrot. A nagy felháborodást ki-
váltó ügyet eredményesen zárta le a
rendőrség, több hónapos nyomozás
után az elkövetőket sikerült azonosíta-
ni és elfogni, majd letöltendő szabad-
ságvesztésre ítélte őket a Gödöllői Vá-
rosi Bíróság. Az eljárás lezárást köve-
tően a szobor maradványai a Gödöllői
Városi Múzeumba kerültek.

A lopást követően tette meg a
MÖSZ az első lépéseket a színesfém-
kereskedelmet szabályozó törvény
megalkotása érdekében, amit közel két
esztendő kemény munkájának eredmé-
nyeként csaknem egyhangúlag foga-
dott el a parlament a nyáron. Bár a ja-
vaslat ötpárti támogatást élvezett, elfo-
gadása rendkívül hosszadalmas volt,

mivel azt uniós tagként
Brüsszelben is jóvá kellett
hagyatni. Erre azért volt
szükség, mert több uniós
jogszabályt is érintenek a
változások. Egy komplex –
több törvényt és eljárást mó-
dosító – javaslatot tett le az
asztalra a MÖSZ, miután a
színesfém-kereskedelem-
mel kapcsolatos valameny-
nyi érintettet bevonták a
munkába. 

2010. január 1-jétől életbe lépő tör-
vény szerint a színesfém-kereskede-
lemnek különleges jogi feltételei lesz-
nek. Többek között a működés fémke-
reskedelmi hatóság által kiadott enge-
délyhez lesz kötve, a telepek tulajdono-
sainak pedig együttműködési kötele-
zettségük lesz a hatóságokkal. Azokat,
akik ennek nem tesznek eleget, akár
600.000 forint pénzbírsággal is sújthat-

ják. Szigorodnak az átvétel szabályai
is, és az esetleges nyomozási munkákat
megkönnyítheti, hogy az átvételt köve-
tően a telepeken 6 napos tárolási köte-
lezettséget ír elő a jogalkotó. A kultikus
tárgyak, szobrok, szakrális tárgyak ese-
tében a beolvasztáshoz külön hatósági
engedély kell. A rongálásért és a tör-
vény hatálya alá tartozó fémek lopásá-
ért, valamint orgazdaságért a jövőben 3

évig terjedő szabadságvesztést szabhat
ki a bíróság.

Bár a munkába bevonták a Hulla-
dékgazdálkodók Országos Egyesülete
szakembereit is, akik szintén támogat-
ták a törvény megszületését, ahogy
egyre közeledik a január elsejei életbe-
lépés dátuma, egyre több az olyan ke-
reskedő, akinek nem tetszik az új sza-
bályozás. (folytatás az 5. oldalon)
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Kemény büntetés vár a színesfémtolvajokra

Újraavatták a Teleki-szobrot
November 8-án délben, a gróf Teleki Pál téren felavatták
a néhai miniszterelnök, földrajztudós (1879-1941) újra-
öntött gödöllői mellszobrát, Varga Zoltán Zsolt szob-
rászművész alkotását. A korábban ennek a helyén álló
bronzszobor ellopását követően kezdődött meg a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövetségének összefogásával a
színesfém-kereskedelmet szabályozó törvény megalko-
tása, ami 2010. január 1-jével lép hatályba.

Lapzártánkkal egyidőben zaj-
lik az új polgári törvénykönyv
zárószavazása a parlament-
ben. Az új polgári törvényköny-
vet egy évtizeden át készítet-
ték elő a szakemberek, csak a
parlamenti vita másfél évig tar-
tott a több mint 1300 oldalas
dokumentumról.

Az új Ptk-t még
szeptemberben
elfogadta az Or-
szággyűlés, ám
Sólyom László
köztársasági el-
nök nem írta
alá, október 13-
án vissza küldte megfontolásra a ter-
vezetet a törvényhozásnak. A képvi-
selők múlt hétfőn több módosító ja-
vaslatot fogadtak el a jogszabályhoz.
Sólyom László álláspontjával össz-
hangban változtattak számos rendel-
kezésen, de voltak olyan területek is,
ahol nem osztották a köztársasági el-
nök álláspontját. 

A két leginkább vitatott eleme a
tervezetnek, hogy engedné a házassá-
got a testvér gyermekével, illetve a
házastársi fogadalomból kivenné a
hűségről szólót. De persze nem csak
ezekről szól az új Polgári Törvény-
könyv. (folytatás a 3. oldalon)

Végszavazás

Új Ptk.
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Három helyszínen örülhettek a
felújított utaknak, járdáknak a
hét végén városunk lakói.
Szombaton adták át a Város-
major utcát, a Jászóvár utcát és
az Őz utcai járdát, valamint a
Szabó Pál utcát. Ezzel össze-
sen 122 900 000 forintos fej-
lesztéssel gazdagodott Gödöllő.

Lezárult az idei útprogram a szombati
útátadásokkal. Az első helyszín a Vá-
rosmajor utca volt, ahol úgynevezett
faltól-falig felújítást végeztek el a
VÜSZI szakemberei. Itt a teljes utcát

felújították a Szent Imre utcától a Dó-
zsa György útig. Az úttest 1260 m2-en
kapott új burkolatot, s mind a két ol-
dalon megújult a járda is.  A munkála-
tok teljes költsége 20.600.000 forint
volt. Emellett a járda védelmében a

több helyen is védőoszlopokat he-
lyeztek ki a lakók kérésére. Az átadá-
son elhangzott, az utcában egy-

irányúsítják a forgalmat, a behajtás
csak a Dózsa György út felől lesz le-
hetséges. Az itt élők körében előzőleg
igényfelmérést végeztek arról, merre
felé szeretnék az egy-irányúsítást, s a
visszajelzések szerint
50-50 százalékban os-
zlottak meg a
vélemények. Vé-gül a
közlekedési koncep-
cióhoz igazodóan, szak-
mai vélemény alap-ján
született meg a döntés. A
Jászóvár utcában nagy
örömmel vették át a

burkolt utat
a lakók. A
c s a k n e m
egy kilométer hosszú út
felújítására 54 millió fo-
rintot fordított az önkor-
mányzat. E mellett a kör-
zet lakói annak is örül-
hetnek, hogy az Őz utcai
j á r d a
megépülésével
a gyalogosok
közlekedése is

biztonságo-sabbá vált. 
A 910 négyzetméternyi jár-
daszakasz 9.500.000 forintba
került. Az átadáson megje-
lent lakók a további tervekről
faggatták Gé-mesi György

polgármestert.
A városvezető
e l m o n d t a ,
sajnos a jelenlegi gaz-
dasági helyzet miatt
nincs arra lehetőség,
hogy a jövőben is az
elmúlt években meg-
szokott lendülettel
folytatódjanak a felújí-
tások. 
A fejlesztésekkel nem
szeretnének leállni, de

jövőre inkább csak kisebb útszaka-
szok felújítására lesz lehetőség. 
Ezt a következő helyszínen, a Szabó

Pál utcában is elmondta a
polgármester. Itt 685 méter
hosszan ka-pott burkolatot
az úttest, amire 38.800.000
forintot fordított az önkor-

mányzat. 
Itt is, mint mindegyik felújításnál,

elkészültek a kapubejárók és a csa-
padékvíz-elevezető rendszer. Ez
utóbbi védelmére Gémesi György kü-

lön is felhívta a figyelmet, mivel a
csapadékos időszakban nem egy alka-
lommal okoz problémát, hogy egyes
ingatlantulajdonosok az árokba teszik
a lehullott avart, nyesedéket és egyéb
hulladékot, ami azután eltömíti a csa-

tornát. Minden helyszínen arra kérte a
lakókat, legyenek partnerek az árkok
útpadkák tisztántartásában!

Az átadások során valamennyi
helyszínen a lakók és a terület önkor-
mányzati képviselője, ez alkalommal,
Varga András, Pesti Rudolfné és
Halász Levente,  közösen vágták át a
nemzeti színű szalagot, s adták át jel-
képesen a forgalomnak a felújított
utakat.

Kép és szöveg: kj

Mint arról korábban már beszámol-
tunk, nehéz helyzetbe került a  Kossuth
Lajos utca egyik lakóközössége. Több
lakásban hidegek maradtak a radiáto-
rok, a hőmérő higanyszála nem emel-
kedett  13-16 fok fölé, s hiába jelezte
ezt több lakó a távhőközpontban, nem
sikerült megoldást találniuk.

A lakossági fórumon azonban kide-
rült, nem újkeletű problémáról van szó.
Ezt már régebben meg lehetett – sőt
kellett – volna oldani, ha a lakók koráb-
ban összefognak, és  a közös képviselő,
vagy a lakásszövetkezet elnöke tény-
szerűen, lépésről-lépésre végignézeti  a
problémát a Távhő Kft. szakemberé-
vel, mint ahogyan azt a következő he-
tekben megteszik. Sajnos azonban ez
eddig elmaradt, pedig sok bosszúságtól
megkímélhette volna a lakókat. A szak-
emberek számára meglepő volt az is,
sokan még mindig nincsenek tisztában
a távhőszolgáltatással kapcsolatos
alapvető kérdésekkel, feladatokkal
sem. Így például – annak ellenére,

hogy lapunkban is évről-évre ismétlő-
dően leírjuk – nem tudják, hogy már
hosszú évek óta nem az október 15-ei
dátumhoz kötődik a fűtés indítása, ha-
nem ahhoz, hogy arra a lakók mikortól
tartanak igényt. Sokan nem értik azt
sem, milyen lehetőségek közül választ-
hatnak (szakaszos fűtés, temperáló fű-
tés stb.), mit tartalmaz egy-egy fűtéstí-
pus, sőt, azzal sincsenek tisztában, mi-
lyen módon és milyen szolgáltatás után
számláz a Távhő Kft. Bár a szolgáltató
valamennyi közösképviselőhöz és la-
kásszövetkezet vezetőjéhez eljuttatta a
szolgáltatási szerződést, az érintett la-
kók esetünkben sem ezt nem ismerték,
sem a távhő törvény számukra fontos
szabályaival nem voltak tisztában. 

A szakemberek szerint a probléma a
szekunder, azaz a fogyasztói oldal el-
avultsága miatt alakult ki. A többlaká-
sos házak lakásainak egy részében
ugyanis már végeztek fűtéskorszerűsí-
tést, más lakásokban azonban a több
évtizedes elavult rendszer üzemel, ami

oka lehet a műszaki problémáknak. A
felmerült kérdések közül volt, amire
helyben választ kaptak az érintettek,
másokat a lakók képviselőjével kö-
zösen igyekszik tisztázni Tóth Ist-
ván, a Távhő Kft. igazgatója, aki
minden segítséget felajánlott a mi-
előbbi rendezéshez, amihez viszont
azt kérte, a lakók is partnerként ke-
zeljék munkatársaikat. A műszaki
vizsgálatok jelenleg is folyamatban
vannak. Az eddigi vizsgálatok során a
Gödöllői Távhő Kft szakemberei már
találtak elzárt szerelvényt, szabályta-
lan és aránytalanul nagy radiátor be-
szerelést, stb.,  ezért fokozottan is in-
dokolt egy teljeskörű szekunder ol-
dali felülvizsgálat. A távhőtörvény 
szerinti csatlakozási pontig a szolgál-
tató eleget tesz mind a törvényi elő-
írásoknak, mind az általános közüze-
mi szerződésnek. Ettől még nem bol-
dogok a fogyasztók, tovább kell ke-
resni a hiba okát.

Tóth István lapunknak elmondta,
amennyiben azt a lakók igénylik, –
bár nem feladatuk – segítenek átnézni
a rendszert, szívesen adnak tanácsot a
tervezett korszerűsítésekhez. Hiszen
nekik is az az érdekük, hogy  a lakók
elégedettek legyenek a szolgáltatás-
sal. Az együttműködés azt is előse-
gíti, hogy az esetleges egyéni korsze-
rűsítések után zavartalan legyen a
rendszer további működése.

Az egy évvel ezelőtti városta-
karítási nap sikere után az idén
is közös munkára invitálták az
itt élőket a lokálpatrióta önkor-
mányzati képviselők. A felhí-
vásra november hetedikén és
az azt megelőző napokban vá-
rosszerte  gyűjtötték a zöld- és
az egyéb hulladékot, ki-ki saját
portája előtt, de voltak, akik
egyes közterületi részeken vé-
geztek környezetszépítést. 

A csapadékos idő
igaz nem kedvezett a
munkának, de a gon-
dos lakóknak ez nem
jelentett gondot, szor-
galmasan gyűjtötték a
lehullott leveleket, és
egyéb hulladékot. 
Ki-ki úgy vette ki ré-
szét a munkából, 
ahogy arra lehetősége
nyílott, volt, ahol a ta-
karítás mellett facse-
metét ültettek, más-
hol a már elburjánzott

bokrokat metszették meg. A leg-
többen azonban nem hagyták erre a
napra a munkát, a kertvárosi részeken
már pénteken nagyszámú hulladék-
gyűjtő zsákot készítettek ki, hogy
másnap a Gödöllői Hulladékgazdál-
kodási Kft. munkatársai elszállítsák
azokat. Az egyes körzetekben a kép-
viselők segítségével szervezett mun-
kavégzés volt. Vezetésükkel a közte-
rületeken, parkokban folyt a munka,
ahol lehetett. A múlt heti eső miatt több

helyen olyannyira át-
ázott a talaj, hogy arra
nem lehetett rámenni. 

A hulladékgazdál-
kodási kft. munkatársai
szombaton 64,24 tonna
mennyiségű zöldhulla-
dékot szállítottak ki a
komposztáló telepre. A
kikészített zsákokat a
héten folyamatosan
gyűjtik és szállítják el.

Kép és szöveg: jk

A hídépítésben különleges
technológiának számító ún.
milánói módszerrel épülnek az
M31-es autópálya 3-as úti cso-
mópontjának hídjai. 2009. má-
jusa óta a 3-as úton a forgalmat
sávelhúzással biztosítják, a
mellette lévő HÉV pedig ideig-
lenes nyomvonalon közleke-
dik. A régi nyomvonalakon új
műtárgyak épülnek. 

Az új műtárgyak: a 3-as út és a Gö-
döllő-Budapest HÉV átvezetésének
kialakításánál a mélyépítésből ismert
milánói technológiát alkalmazzák.

A módszer lényege, hogy a híd cö-
löpjeit, tartószerkezetét a meglévő te-
repszintről lefúrják a megfelelő mély-
ségbe. 

A hídtest ráépítése a függőleges
tartószerkezetekre a környező föld-
tömeg kiemelése nélkül történik, a
bennmaradó föld biztosítja az alátá-
masztást a pályaszerkezet zsaluzata

alatt. A kész híd alól eltávolítják a
földet a cölöpök és a hídtest körül,
mintegy 2m mélységben.

Ekkor elvégzik a próbaterhelést,
majd pedig a nagytömegű föld-
munkát, így téve szabaddá az autó-
pálya nyomvonalát.

Az M31-es autópálya ezen a sza-
kaszon, 7 méter mély bevágásban ha-
lad, így mintegy 21.000 m3 földet kell
eltávolítani.

Magyarországon először építenek
autópálya-beruházáson így hidakat. A
technológia-választást az indokolta,
hogy a 3-as út és a HÉV pálya forgal-
mát az építkezés alatt folyamatosan
fenn kellett tartani. A sávelhúzással
kialakított új és a régi nyomvonalak a
helyi adottságok miatt olyan közel
helyezkedtek el, hogy a 7 méteres be-
vágást, a rézsűk kialakítását a cö-
löpösszefogó gerendák elhelyezését
helyhiány miatt nem lehetett meg-
oldani.

-bj-

Együttműködésre van szükség a Kossuth utcában

Hideg lakások, tájékozatlan lakók

Összefogás a rendezett környezetért

Várostakarítás

A hideg idő beköszöntével városunkban is megindult a fűtés, ami
nem minden esetben volt zavarmentes. Több helyen is megjelen-
tek olyan problémák, amiket a próbafűtés beiktatásával kikü-
szöbölhettek volna a lakók, ám ezt sehol sem kérték.  A Kossuth
Lajos utca néhány lépcsőházában különösen sok problémával
kellett szembesülniük a lakóknak, aki ezek miatt levélben fordul-
tak a polgármesterhez, valamint szerkesztőségünkhöz.  Az ügy
rendezésére, a problémák megoldására valamennyi érintett
részvételével fórumot rendeztek a polgármesteri hivatalban. 

Több mint százmilliós fejlesztést adtak át a hétvégén

Befejeződtek az útátadások

Különleges technológiát alkalmaznak Gödöllőn

Az M31-es autópálya hídjai
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Lapzártánkkal egyidőben zaj-
lik az új polgári törvénykönyv
zárószavazása a parlament-
ben. Az új szabályozásból leg-
inkább a házassággal, válással
kapcsolatos Egyebek mellett
könnyítené az öröklést a gyer-
meknek, a lakással kevésbé
engedné trükközni a rosszhi-
szemű házastársat, előzetes
nyilatkozatot tesz lehetővé an-
nak, aki feltételezhetően ha-
marosan korlátozottan cselek-
vőképtelen lesz, például egy
betegség miatt. Lehetőséget
ad a csoportos perlésre, rugal-
masabb feltételeket biztosít a
lízingelésre. 

A parlament a múlt héten hétfőn szin-
te egyhangúlag 348 igen, 1 nem sza-
vazattal és nyolc tartózkodás mellett
fogadta el a kormány által támogatott
javaslatokat.

A sokat vitatott ügyek közül a test-
vérnek testvére vérszerinti leszárma-
zójával kötött házasságnál – megfo-
gadva az államfő tanácsát – olyan
konstrukciót dolgoztak ki, amely 
visszaemeli a jegyző jóváhagyási
jogát. A jegyző e szerint akkor adja
meg hozzájárulást e házassághoz, ha
születik egy olyan előzetes szakértői
vélemény, amely szerint a házasság-
kötés a születendő gyermekek egész-
ségét nem veszélyezteti. Ha ilyen
pároknak már van gyermekük és utá-
na szeretnének összeházasodni, akkor
a jövőben meg kell adni a jegyzőnek a
hozzájárulást, de a szakértői véle-
mény tartalmáról tájékoztatnia kell a
feleket, amelyet ők a további gyer-
mekvállalásnál figyelembe vehetnek.

Bár nem szerepelt a támogatotti

sorban, a parlament elfogadta: a
gyámhatóság, amíg a szülő életben
van, engedélyezheti, hogy az élettársi
kapcsolatban élő személy vérszerinti
kiskorú gyermekének, a gyermeket
vele tartósan együtt nevelő élettársa
örökbe fogadhatja, ha ahhoz az örök-
befogadó élettársa hozzájárul, és a
törvényben meghatározott egyéb fel-
tételek teljesülnek, valamint az örök-
befogadás a gyermek érdekében áll.

Ha a parlament megszavazza az új
Polgári Törvénykönyvet és a köztár-
sasági elnök is elfogadja azt – emel-
lett változatlanul hagyják benne a há-
zasság felbontását érintő szabályokat
–, a közös megegyezéssel történő vá-
lás a jövőben még a jelenleginél is
egyszerűbb lesz.

Jövőben a házasság felbontása en-
nél azért könnyebb lehet, a tervezett
szabályok szerint ugyanis szűkebbre
veszik azoknak a kérdéseknek a kö-
rét, amelyben a bíróság előtt egyez-
séget kell kötni. Továbbra is dönte-
niük kell azonban a házastársaknak a
gyermeket érintő kérdésekről és a
lakáshasználatról, valamint a házas-
társi tartásról. A vagyonmegosztást
viszont későbbre is halaszthatják.  A
megegyezéses bontáshoz a jövőben
nem követelnék meg a vagyonmeg-
osztásban való megegyezést. Erre a
válást követően is sort keríthetnek
majd a hajdani házastársak.

Sólyom László kérésére változott a
szerkesztése annak, hogy a belátási
képesség hiánya miatti általános sem-
misségi szabály a korábbi paragrafus-
ból átkerül az általános szabályok kö-
zé, de változatlan tartalommal. Leegy-
szerűsödött és pontosabb lett a szöve-
gezése – nem negatív, hanem pozitív

meghatározással – annak, hogy a jog-
gal való visszaélés pótlása csak a sze-
mély vagyoni viszonyaival összefüg-
gő nyilatkozat megtagadása esetén
állhat fenn. Részben megfogadva a
köztársasági elnök jelzését a személy-
hez fűződő jogok védelménél az em-
beri méltósághoz való jogot beemel-
ték a Ptk.-ba, de a becsület
kategóriáját nem, mert az már szere-
pelt követelményként

A megszűnő alapítvány vagyonáról
szóló rendelkezéseknél pontosabb
lett, hogy az alapító a megszűnés idő-
pontjáig rendelkezhet a vagyonról;
ezt a nyilvántartó bíróság teszi meg,
ha az alapító ezzel a jogával nem élt.

Megfogadva az államfő felhívását
rögzítették: ha alapítványt végintéz-
kedéssel hoznak létre, akkor ezt az
alapítványt nem lehet örökösnek,
csak hagyományosnak tekinteni, ne-
hogy az induláskor vagyonhiány mi-
att következzen be a működésképte-
lenség.

Az államfő felvetésére pontosítot-
ták  az ingatlannál fennálló közös tu-
lajdon megszüntetésének szabályait a
társasház tulajdonná alakításánál.

Megfogadva Sólyom László kifo-
gásait, az új Ptk.-ba beemelték: a ha-
szonélvezeti jog megváltásánál a ha-
szonélvező számára garanciát építet-
tek be azzal, hogy a korábbi életvite-
léhez igazodó lakhatási jogát figye-
lembe kell venni.

Az új Polgári törvénykönyv (Ptk.)
jelentős változásokat vezet be a ke-
zesség tekintetében, új jogintézmé-
nyekkel, részletesebb és precízebb 
szabályokkal kiegészítve a jelenlegi
szabályozást. A jelenleg hatályos kó-
dex rendelkezései a kezességet, mint
a szerződést biztosító mellékkötele-
zettségek egyikét szabályozzák, az új
Ptk. ezen változtatva, a kezességet az
egyes szerződések között helyezi el.
Ezzel átveszi a külföldi (például fran-
cia, német, olasz) kódexekben ál-

talánosnak mondható megoldást. Az
új Ptk. fenntartja az írásbeliséget,
mint a kezességvállalás érvényessé-
gének feltételét – pontosítja azonban
a kezességi kötelezettségek körét az-
által, hogy meghatározza a kezesség-
gel biztosítandó kötelezettségeket,
amely kötelezettségek lehetnek akár
jövőbeniek, akár feltételesek is, és azt
sem kívánja meg az új szabályozás,

hogy a biztosított követelés értéke a
kezességvállaláskor összegszerűen
meghatározott legyen, elegendő, ha e
meghatározás módszere ismert. A ke-
zes kötelezetti helyzetén felül azon-
ban a jogosultat is terhelik kötele-
zettségek – ilyen például az új Ptk. ál-
tal bevezetendő, jogosultat terhelő
tájékoztatási kötelezettség. Ezen új
szabályok bevezetésének indoka: le-
hetőséget biztosítani a kezesnek,
hogy védekezhessen a biztosított kö-
vetelésnek a főkötelezett szerződés-
szegése következtében való növeke-
dése ellen azzal, hogy teljesít a jogo-
sultnak akár annak ellenére is, hogy a
kezest megilletné a sortartás kifogása.

Az új szabályozás néhol szigorítja
a jogosultat terhelő tájékoztatási kö-
telezettséget, például abban az eset-
ben, ha a kezes a kötelezett valamennyi
tartozásáért felelősséget vállalt).

Más esetekben pedig felmenti a jo-
gosultat a tájékoztatási kötelezettség

alól, például, ha a kezes legalább
többségi befolyással rendelkezik a
kötelezett jogi személyben, hiszen ez
esetben a kezes jobban tájékozott,
mint a jogosult, tehát indokolatlan
lenne a jogosult részére a tájékoz-
tatási kötelezettség előírása.

Az Országgyűlés e heti ülésszakán
a Ptk. mellett várhatóan elfogadja a

magyar jelnyelvről és a magyar jel-
nyelv használatáról szóló törvényja-
vaslatot, amelynek célja a magyar jel-
nyelv nyelvi státuszának elismerése,
továbbá annak biztosítása, hogy a hal-
lássérült és siketvak személyek a ma-
gyar jelnyelvet, illetve a speciális
kommunikációs rendszereket hasz-
nálhassák és az állam által finanszíro-
zott jelnyelvi tolmácsszolgáltatást
igénybe vehessék.

Az illetékekről szóló, valamint a
hiteles tulajdonilap-másolat igazga-
tási szolgáltatási díjáról szóló és az
egyes kapcsolódó törvények módo-
sítása alapján – ha az Országgyűlés
hétfőn jóváhagyja – a tulajdoni lapról
kiállított hiteles másolatért jövőre 
négyezer forint helyett 6250 forintot
kell fizetni. 

A javaslat azt is tartalmazza, hogy
a nem hiteles tulajdonilap-másolat
papír alapon történő szolgáltatása
megszűnik.

Végszavazásra vár az új polgári törvénykönyv

Különös házasságok

A házassággal, együttéléssel kapcsolatban több jogszabály is megváltozott
az elmúlt hónapokban. Az egyik legnagyobb vitát kiváltó szabályozás, hogy
júliustól a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíthetnek a meleg párok. A jog-
szabály értelmében az élettársak anyakönyvvezető előtt létesíthetnek olyan
kapcsolatot, amely a házassággal azonos adójogi, munkajogi, szociális, be-
vándorlási, honosítási kedvezményeket biztosít, de nem teszi lehetővé az
örökbefogadást, és a partnerek a házassági névviselés szabályait sem alkal-
mazhatják. Az anyakönyvvezetők nem adhatnak hangot esetleges nemtetszé-
süknek, nem sérthetik az emberi méltóságot, nem utasíthatják vissza a meleg
párokat. Ha mégis történne ilyesmi, akkor az Egyenlő Bánásmód Ha-
tósághoz lehet fordulni jogorvoslatért, azonban eddig semmiféle panasz nem
érkezett. Információink szerint az új törvény életbelépése óta városunkban
már megkötötte bejegyzett élettársi kapcsolatát az első meleg pár. 

Emelt szintű érettségi vizsgá-
hoz kötné a diplomát adó felső-
oktatási képzésben való rész-
vételt a közoktatási törvény
javasolt módosítása.  Emellett
szigorítanák a szülőknek az
iskolába való bejutását.  Mi-
közben a parlamentben ilyen
javasalatok hangaznak el, a pe-
dagógusok szerint végveszély
fenyegeti a közoktatást. 

Egy vagy két tárgyból történő emelet-
szintű érettségihez kötnék a felsőok-
tatásban való részvételt egy új javas-
lat szerint. A szabályozás visszatérést
jelenthet a kétszintű érettségi eredeti
koncepciójához, vagyis ahhoz, hogy a
középszintű vizsga követelményei az
általános műveltségi szinthez igazod-
nak, míg a felsőoktatási képzésbe va-
ló bekapcsolódáshoz emelt szintű
érettségire van szükség.

A javaslat tartalmazza többek kö-
zött, hogy szűnjön meg a pedagógu-
sok kötelező 120 órás továbbképzése.
Erre a jövőben az intézményvezető
kötelezheti a pedagógust, aki önálló
felkészüléssel is eleget tehet ennek a
feladatának.

A módosítás továbbá lehetővé ten-
né, hogy az iskolák kötelező szabá-
lyokat írjanak elő az intézmény terü-
letére belépőknek, az elmúlt időszak-
ban ugyanis sokszor okozott problé-
mát, hogy a szülők vagy más rokonok
konfliktusba keveredtek a pedagógu-
sokkal, illetve megzavarták az ok-
tatást. 

Mindeközben a Pedagógusok De-
mokratikus Szakszervezete a jövő
évre tervezett költségvetés közokta-
tást érintő tételei ellen tiltakozott no-
vember 7-én, szombaton. Vélemé-

nyük szerint veszély fenyegeti a köz-
oktatást, a gyermekek ellátását. Az
érdekképviselet által meghirdetett Or-
szágos Szülői Értekezlet címet viselő
fővárosi demonstráción 18 szakmai
és civil szervezet tiltakozott. Kerpen
Gábor, a PDSZ elnöke beszédében
azt mondta, egyes döntéshozók nem a
közoktatás, nem a gyermekek érdekét
tartják szem előtt, hanem a minden-

áron való költséghatékonyságot. A til-
takozók hangsúlyozták: hét százalék-
kal kevesebb pénz jut majd egy gyer-
mekre, egyharmadnyira esik vissza a
tanárok tankönyvvásárlási támoga-
tása és nőnek az osztálylétszámok. Az
óvodákban maximum 33, az általános
iskolákban 39, a középiskolákban
pedig 46 fős lehet majd egy osztály
jövőre a tervek szerint.

„Tavaly demonstrálnunk kellett a
teljes közszféráért, mert 41 milliárdot
vontak ki. Most ott tartunk, hogy ki-
zárólag a közoktatásból kívánnak 63
milliárdot kivonni“ – jelentette ki a
szakszervezeti vezető, akinek beszé-
de közben többször is hangosan sípol-
ni kezdett a több száz résztvevő a kor-
mány tervezett intézkedései elleni til-
takozásul.

Kerpen Gábor bírálta, hogy a ter-
vek szerint mind az óvodákban, mind
az általános és középiskolákban meg-
növelnék a csoportok, illetve az 
osztályok maximális létszámát. Mint
fogalmazott, „sajátos nevelési igényű
az, aki szerint ez segíti a jövő nemze-
dékek oktatását, nevelését.“

Beszéde végén felszólította az or-
szággyűlési képviselőket: akadályoz-
zák meg a közoktatási kiadások kur-
títását Magyarországon. Ezután a
PDSZ-elnök felolvasta a 18 szervezet
közös nyilatkozatát, amelyet eljuttat-
tak minden parlamenti képviselőnek.

Ebben többek
közt felelős ok-
tatáspolitikát kö-
vetelnek, és til-
takoznak a köz-
oktatási norma-
tívák csökken-
tése ellen.

A demonstrá-
ción az egyes
ágazatok –
óvodák, általá-
nos iskolák, kö-
zépiskolák, fel-
sőoktatási intéz-

mények, nevelési tanácsadók és
pedagógiai szakszolgálatok – képvi-
selői is elmondták véleményüket, és
egyöntetűen élesen bírálták a 2010-re
javasolt költségvetést.

Az Olimpiai parkban tartott ren-
dezvényen az ország minden tér-
ségéből érkező résztvevő tanárok,
szülők, diákok „Építsd a jövőt: költs
az oktatásra most!“ feliratú láthatósá-
gi mellényt viseltek, és több tiltakozó
táblát is feltartottak, például „Megbe-
csült pedagógus, erős új nemzedék“
felirattal. 

A szombati demonstrációt több
érdekképviselet is szolidaritásáról
biztosította.

-bk- 

Jók vagy rosszak a tervezett változtatások

Javaslatok és tiltakozások
Az Országgyűlés kedden
12.662,680 milliárd forint be-
vétellel, 13.533,026 milliárd fo-
rint kiadás mellett 870.346,2
millió forint hiánnyal elfogadta
a 2010-es költségvetés fő szá-
mait. A héten már a részletes
vita zajlik a parlamentben.  A
zárószavazásra a tervek sze-
rint november végén  kerül sor. 

A jövő évi költségvetésnek több nagy
vesztese is van.  Legtöbbször  a közok-
tatás kerül reflektorfénybe, de ide tarto-
zik többek között a sport is.  

Az elmúlt hónapokban nagy vihart
kavart a művészeti oktatás támogatásá-
nak csökkenése, hiszen míg  2009-ben
erre 860 millió forintot fordítottak, s
emellett a  minősített alapfokú művé-
szeti oktatásra zeneművészeti ágon
48.500 Ft/fő/év volt a normatíva, a jö-
vő évi költségvetésben erre 44.900 fo-
rint jut, s az alapfokú művészeti oktatás
támogatására 460 millió forintot szán-
nak. A minősített alapfokú művészeti
oktatás egyéb ágain is csökken  a nor-
matíva, a tervek szerint az idei 19.000
forint helyett  17.600 forinttal számol-
hatnak az intézmények. 

Szintén jóval kevesebb jut a sportra.
Míg 2006-ban a diáksport 409 millió
forintos támogatásban részesült, addig
jövőre ez az összeg már csak 271 mil-
lió forint lesz. A szabadidősportra a kor-
mány három évvel ezelőtt még 584 mil-
lió forintot költött, jövőre ennek keve-
sebb mint a felét, 209 millió forintot
fog. A sport népszerűsítésére is mind-
össze 20 millió forintot szán a szocia-
lista kormány 2010-ben.

Negyvenmilliárd forintot elvon a
közösségi közlekedéstől a kormány, s
ennek keretében átszervezik a vasutat,
és bevezetik a regionális közlekedési

rendszert, ami megszünteti a párhuza-
mosságokat. Mindezt több „vesztesé-
gesnek, sőt pazarlónak” nyilvánított
vasútvonal megszünetésével kívánja
megvalósítani a kormány. A tervezet
ellen nem csak a vasutas szakszerve-
zetek tiltakoznak, egyes vélemények
szerint politikai alapon döntöttek arról,
hová ne járjon jövőre a vonat. 

A legutóbbi tervek szerint nem vál-
tozik a gyermekétkeztetés jelenlegi
mértéke és meglesz a fedezete annak,
hogy az ötszázalékos ÁFA-kulcsba ke-
rüljön a távhő.

A költségvetési bizottság által beter-
jesztett módosító indítvány szerint az
Egészségbiztosítási Alap bevételi fő-
összege 1.376,095 milliárd forintra,
míg kiadásai 1.445,503 milliárd forint-
ra nőttek, így a testület jövőre 18 millió
forinttal nagyobb, 69.408,3 millió fo-
rintos hiányt vár az alapban.

A Nyugdíjbiztosítási Alap egyenle-
ge nullszaldós, mivel a bevételi fő-
összeg azonos a kiadási főösszeggel,
azaz 2.934,401 milliárd forint.

A képviselők által elfogadott, a kor-
mány által támogatott módosító indít-
ványok alapján így a jövő évi büdzsé
továbbra 3,8 százalékos hiánycéllal
számol.

A kabinet által is támogatott mó-
dosító indítványokat 200 igen szava-
zattal és 133 tartózkodás mellett fogad-
ta el a törvényhozás, így a gyermek-
étkeztetés jelenlegi támogatásának
megőrzését, illetve a költségvetési 
szerveknél dolgozók kereset kiegészí-
tését. 

A jövő évi büdzséhez első körben
1.513 módosító javaslat érkezett. 

Parlament előtt a jövő évi költségvetés

Részletes vita 
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– A terveknek megfelelően ha-
lad a királyi kastély felújítása.
A parkban már helyükre került
a növények nagy része, s az
épület külső munkálatainak
nagy része már elkészült. Kí-
váncsiak voltunk: – Ön mit szól
a kastély felújításához?  

„Jó látni, ahogy napról napra szebb
a kastély, és bízom benne, hogy a
park is szép lesz. Nagyon el voltam
keseredve, amikor kivágták a fákat és
lecsupaszították az egész területet.
Szomorú látványt nyújtott. 
Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz,
ha befejezik a beültetéseket, bár gon-
dolom, nyáron lesz igazán szép, ami-
kor a virágok is kinyílnak. Az meg
külön öröm, hogy a kastély belülről
is csodálatos. A nyáron több hazai
kastélyban is jártam, s örömmel ál-
lapítottam meg, Gödöllő büszke lehet
a kastélyára!”

Vad M.

„Nagyon jó, hogy végre újra van elő-
rehaladás, de egy csomó mindenről
még mindig nincs szó. 
Nekem hiányérzetem van, mert a sör-
pincéről évek óta nem hallunk sem-
mit, és továbbra sincs szó az alagút-
rendszer rendbetételéről. Pedig an-
nak biztos nagy sikere lenne. Elég
megnézni, hogy a mostani felújítás
kapcsán miről írnak az újságok: a
Horthy bunkerről. Ha ennek az ala-
gútrendszernek csak egy kis szaka-
szát feltárnák, szerintem óriási sikere
lenne!”

Horváth Tamás

„Nagy szükség volt már erre a fel-
újításra, s nemcsak azért, mert nem
túl szép látvány, hogy a kastély egyik
része rendben van, a másik meg
összedőlni készül, hanem azért is,
mert úgy vettem észre, hogy az utóbbi
időben már nem volt akkora az ér-
deklődés a kastély iránt. 
Most megint tudunk majd valami újat
nyújtani a turistáknak, nemcsak a
hétvégenkénti kirakodóvásárt. Na-
gyon jó ötlet volt a Horthy bunker

feltárása, ez nagyon sokakat érdekel,
lehet, hogy többeket, mint maga a
kastély.” 

Z. Nagy Márton

„A gyerekeim nem értik, miért örülök
annyira a felújításnak. Nekik már fo-
galmuk sincs arról, milyen volt ez az
épület lerobbanva, milyen félelem
övezte az orosz katonák miatt. 
Ők már csak a szép kastélyt látják,
aminek a parkjában királylányosat
lehet játszani. 
De nagyon örülök annak is, amit
nemrég olvastam, hogy az Alsópar-
kot is felújítják, legalábbis egy ré-
szét. Ha itt helyreállítják az egykori
Hattyús-tavat, azzal páratlan lát-
ványt fog nyújtani a kastély. Ezzel
egy újabb látványossága lesz Gödöl-
lőnek, ami biztos sokakat fog ide csá-
bítani .” 

Kocsisné

A hét kérdése:
– Ön szerint milyen lesz a jövő
évi költségvetés? 

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.  

A napokban egyre többen kapnak
levélben vagy e-mailben értesítést
az adóhatóságtól, amelyben átte-
kintést kapnak az adófolyószámlá-
jukról, illetve egy listát  az esetlege-
sen felszámított késedelmi  számí-
tásáról. E heti cikkünk az ennek
kapcsán felmerülő legfontosabb te-
endőket foglalja össze.

Mindenekelőtt azt kell tudni, hogy ez
a kivonat a lejárt esedékességű tarto-
zásokat tartalmazza, amelyek vonat-
kozásában az adóhatóság végrehajtást
indíthat. Ugyanakkor a késedelmi
pótlék a 2008. évre előírt összeg,
mely november 16. napjától számít
végrehajthatónak.
A kivonat adónemenként tartalmazza
az esetleges hátralékokat, illetve túlfi-
zetéseket. Mit kell tenni abban az 
esetben, ha egyik adónemen túlfize-
tést, másikon pedig hátralékot talá-
lunk? Először is tisztában kell len-
nünk azzal, hogy hiába van túlfizeté-
sünk, ha egy másik tétel tekintetében
tartozást halmoztunk fel, a végrehaj-
tási eljárás megindítható az APEH ré-
széről, így könnyen szembesülhetünk
egy folyószámlára benyújtott in-
kasszóval, vagy munkabérletiltással.
Ezért szükség van arra, hogy külön
intézkedjünk arról, hogy a túlfizeté-
sünket vezesse át az adóhivatal az
adótartozásunkra. Erre külön nyom-

tatványt rendszeresített az APEH,
mely az internetes honlapjáról letölt-
hető, illetve kirendeltségein beszerez-
hető.  Jogszabály megengedi egyéb-
ként, hogy a végrehajtási eljárás kere-
tei között az adóhatóság hivatalból
vezesse át a túlfizetés összegét a hát-
ralékra, ebben az esetben erről külön
értesítést küldnek. Amennyiben még
így is tartozásunk van, akkor azt hala-
déktalanul rendezni kell. Abban az 
esetben, ha erre nincs anyagi lehető-
ségünk, akkor kezdeményezzünk fi-
zetési könnyítési eljárást, akár a rész-
letfizetés, akár a fizetési halasztás, il-
letve törlés érdekében, mivel csak így
tudjuk elejét venni a végrehajtási eljá-
rásnak. Itt hívnánk fel a figyelmet ar-
ra, hogy a végrehajtási eljárás megin-
dításáról nem kell előzetes értesítést
küldeni, az magának a végrehajtási
cselekménynek a foganatosításával
megindul. Nem árt tisztában lenni az-
zal sem, hogy a már elvégzett végre-
hajtási cselekményre – például egy
gépjárműfoglalásra – az időközben
benyújtott méltányossági kérelemnek
nincs hatása. Így még ha engedélye-
zik is a részletfizetést, vagy fizetési
halasztást, a foglalás feloldására csak
akkor kerül sor, ha a teljes tartozás
megfizetésre került. 
Abban az esetben, ha a folyószámlán
szereplő tételek áttekintésekor azt
tapasztaljuk, hogy nem valós adato-
kat tart nyilván az adóhatóság, lehető-
ségünk van észrevételezni az eltéré-
seket. Ehhez azonban szükség van
azokra az iratokra, amelyek megala-
pozzák a kifogást, hogy bizonyíthas-
suk az eltéréseket. 
Annak érdekében, hogy elkerüljék a
jövőbeni kellemetlenségeket, javasol-
juk a folyószámla figyelmes áttekin-
tését, illetve a szükséges intézkedések
haladéktalan megtételét.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

A gödöllői oktatási életben ki-
emelt helyet foglal el a Török Ig-
nác Gimnázium. Az itt folyó rend-
kívül színvonalas munkának kö-
szönhetően az intézmény évek
óta a hazai gimnáziumok élvona-
lában van, nem csoda, hogy nagy
a túljelentkezés, s nemcsak váro-
sunk tanulói, hanem  a Gödöllő
vonzáskörzetében élők is ver-
sengenek azért, hogy itt tanul-
hassanak. Az idei tanévben több
újdonságot vezettek be az intéz-
ményben. Ezekről beszélgettünk
Fábián Bertalan igazgatóval.

– Az idén ősszel több újdonságot is
bevezettek a Török Ignác Gimnázi-
umban. Angol előkészítő osztályt in-
dítottak és megkezdődött a kompe-
tencia alapú oktatás bevezetése,
hogy csak a két legnagyobb progra-
mot emeljük ki. Milyen tapasztalato-
kat szereztek?

– Gimnáziumunkban első alkalom-
mal indítottunk angol nyelvű előkészí-
tő osztályt. Ez sokat segíthet azoknak a
diákoknak, akik a két tannyelvű kép-
zésben vesznek részt, bár eddig is rend-
kívül eredményes volt ez az oktatási
forma, úgy éreztük, szükség van rá.
Már két hónap eltelte után is jól látható,
hogy nagyon jó képességű gyerekek
kerültek ebbe  a csoportba. 

– A legnagyobb újdonság, hogy
több osztályban is bevezették a kom-
petencia alapú oktatást. Hogyan vált
be ez a képzési rendszer?

– A TAMOP pályázatának  segítsé-
gével indult el a program, ez azonban
nem volt zavartalan, sőt, most is sok fej-
töréssel jár, hogyan oldjuk meg az ezzel
járó problémákat. Nyolc osztályban
kezdtük meg a program bevezetését,
amit nagyon megnehezít, hogy a fel-
tételek még most sem állnak rendel-
kezésre.  A pályázat kiírója ugyanis
nem biztosította a tárgyi feltételeket,
csúsztak a pedagógus továbbképzé-
sek, sok oktatási anyag még most  sem
érkezett meg.  A legnehezebb azonban
a tantárgyak tömbösítésének megol-
dása volt. Bízunk benne, hogy az
ebből adódó nehézségeket könnyebb
lesz áthidalni,  ha az oktatáshoz szük-
séges laptopok és számítógépes prog-
ramok rendelkezésre állnak majd.  

– Hogyan viszonyulnak mindeh-
hez a tanárok és a diákok?

– Kihívás ez a tanárok részére is, hi-
szen új oktatási módszereket kell elsa-
játítaniuk – ráadásul mindezt év köz-
ben. Nagyon érdekes azonban, hogy
miként reagálnak a diákok a kompe-
tencia alapú képzésre. Akik már ko-
rábban, az általános iskolában ilyen

oktatásban részesültek, azok számára
nem jelenthetnek gondot az itt alkal-
mazott módszerek, míg azok a diákok,
akik először IX. osztályban találkoz-
nak vele, mert korábban nálunk nem
ebben a formában tanultak, nehezen
fogadják el.  Ez az oktatási módszer
elsősorban a gyengébb képességű ta-
nulóknak nyújt lehetőséget a bizonyí-

tásra, ami feszültségeket szülhet a kü-
lönböző képességű tanulók között. 

– Az iskola nagysikerű program-
sorozatot szervezett nemrég, ami
nemcsak a diákokat, hanem a ta-
nárokat és a szülőket is megmozgat-
ta. Úgy tudjuk, ezt is pályázati
pénzből valósították meg.

– Nemcsak a TÁMOP pályázatán
szerepeltünk eredményesen.  A Mű-
szaki Egyetem alapítványán keresztül
400.000 forintot nyert a Török Ignác
Gimnázium, amit egy rendkívül izgal-
mas természettudományos hét megszer-
vezésére fordítottunk. Október 12. és
17. között több külön program is várta
a diákokat, többek között az egyetem
oktatói tartottak előadásokat, a diákok
ellátogattak a Csodák Palotájába, sőt a
Műszaki Egyetem fizikai- és kémiai
laboratóriumait is megtekinthették.
Óriási siker volt a program keretében
megtartott rendhagyó „24 órás matek-
óra”. Ezt úgy építették fel, hogy első
részében előadásokat hallgathattak a
résztvevők, majd különböző logikai
játékokban tehették próbára tudásu-
kat, ügyességüket. Az esti, valamint
az éjszakai órákban a matematikához
kötődő filmeket vetítettek, majd ter-
mészettudományos vetélkedő zárta a
rendezvényt. A program a vártnál na-
gyobb sikert aratott a diákok körében,
ugyanúgy, mint a hét záróeseménye, a
környezetvédelmi hétvége, amely a
diákok, a szülők és a tanárok számára
közösségépítő program volt, papír-
gyűjtéssel és közös főzéssel egybe-
kötve. 

– Még csak két hónap telt el a
tanévből, önök máris jövő szeptem-
berre készülnek. Nem gondolja,

hogy korai ez egy kicsit? 
– Gyorsan telik az idő, mind a szü-

lőknek, mind a gyerekeknek fel kell
készülniük az iskolaválasztásra. Eh-
hez szeretnénk segítséget nyújtani
azoknak, akik bővebben tájékozódni
kívánnak a lehetőségekről. Gimnáziu-
munkban ezért novemberben minden
szerdán tájékoztatót tartunk a IV. és a
VIII. évfolyamos diákoknak és szü-
leiknek. Erről bővebb információt
honlapunkon, a www.tig-godollo.hu
címen  találhatnak az érdeklődők. 

– Végezetül engedjen meg két, a
közoktatás aktuális
problémáihoz kap-
csolódó kérdést. A
napokban jelent
meg az az elképze-
lés, ami szerint a
jövőben emeltszintű
érettségihez kötnék
a felsőoktatásban
való részvételt, Mi a
véleménye erről az
elképzelésről?

– Ezt a javaslatot
támogatandónak tar-
tom, mivel az elmúlt

évek során a normál érettségi színvo-
nala véleményem szerint rendkívül
alacsony lett. Ma már nem azt a tu-
dásszintet várják el, mint 15-20 évvel
ezelőtt. 

Amikor az emeltszintű érettségit
bevezették, az elvi koncepció az volt,
hogy ez fogja helyettesíteni a felvételi
vizsgát. Ez azonban valahogy feledés-
be merült, s az eredmény az lett, hogy
ma már rendkívül alacsony tudás-
szinttel is be lehet kerülni a felsőokta-
tásba. A  mostani emelt szintű érettsé-
gi végül is azt a színvonalat hozza 
vissza, ami néhány évtizeddel ezelőtt
még természetes volt. 

– Többen úgy vélik, arra is szük-
ség lenne, hogy az iskolákban korlá-
tozzák a szülők, hozzátartozók be-
járását, mivel  nagyon megsza-
porodott a tanárok ellen elkövetett
erőszakos cselekmények száma. Ön
szerint is szükség van erre?

– Nálunk szerencsére még nem for-
dult elő ilyen eset. Mindent elköve-
tünk, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a
szülőkkel.  De véleményem szerint
nem a kizárás jelenti a megoldást. 

A tanárok elleni erőszak gyökerei
sokkal mélyebbre nyúlnak.  Az egyik
fő gond, hogy kivettek minden fegyel-
mezési lehetőséget a kezünkből, a má-
sik pedig, hogy ma már nincs erkölcsi
nevelés. 

Az iskolának nincs rá lehetősége, a
szülőknek nincs rá idejük, az egyház
szerepe pedig háttérbe szorult.  Meg-
változott értékrendű társadalomban
élünk,  ezt kell helyreállítani. Mi
igyekszünk ennek szellemében nevel-
ni, oktatni a hozzánk járó diákokat.

-jk- 

Újdonságok a Török Ignác Gimnáziumban

Pályázatokból 
2009. november 4-én délelőtt érkezett
bejelentés a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság ügyeletére arról, hogy egy gödöllői
idős hölgynek ismeretlen tartalmú do-
bozt adott egy számára ismeretlen nő.
Az adatgyűjtés során megállapítást 
nyert, hogy a 79 éves néni lakásába egy
jólszituált fiatal nőt engedett be, aki egy
lezárt doboz tartalmáról azt állította,
hogy abban olyan eszköz van, amely
szükség esetén megvédi tulajdonosát
egy esetleges támadástól. Ezért a „vé-
delemért” 40 ezer forintot kellett fizetni.
Az idős sértett a pénzt kifizette, majd a
dobozt kinyitni nem merte. A helyszínre
érkező rendőrök nyitották ki a azt, ami-
ben egy csekély értékű, kézi masszírozó
gép volt. Az elkövetőről az alábbi sze-
mélyleírást adta a sértett: kb. 170 cm
magas, hosszú, szőke hajú, 30 év körüli

nő, aki fehér autóval távozott. A rendőr-
ség kéri, hogy bármilyen trükkel próbál-
nak bejutni idegen személyek a lakásuk-
ba, kérjenek igazolványt, közben hívják
a rendőrséget.
A Gödöllői Rendőrkapitányság bünte-
tőeljárást folytat a Btk. 277.§ (1) bekez-
désbe ütköző és aszerint minősülő 
visszaélés okirattal vétség megalapozott
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
2009. június 17-én 14.30. és 15.45 óra
között egy csömöri bevásárlóközpont-
ból eltulajdonították egy jászberényi
hölgynek a bevásárlókocsin elhelyezett
kézitáskáját, amiben személyes okmá-

nyai, bankkártyája, készpénz, mobilte-
lefon és egyéb személyes tárgyak vol-
tak. A bankkártyával a fenti napon 
15. 40 és 15.48 óra közötti időben Fóton
6 alkalommal kíséreltek meg készpénz
felvételt a képen látható személyek. Az
első alkalommal sikeres volt a tranzak-
ció, 150.000 forintot vettek le a kár-
tyáról. 

***
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi osztály Rablási Alosztálya 
nyomozást folytat a Btk. 321. § (1)
bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés
a) pontja szerint minősülő jelentős ér-
tékre fegyveresen elkövetett rablás bűn-
tettének gyanúja miatt ismeretlen tette-
sek ellen, akik október 26-án 21.15 kö-
rül behatoltak egy, a Nagytarcsa, Hon-
véd utcában található családi házba, a
lakókat feltehetőleg lőfegyverrel megfe-
nyegették és a házban található kész-
pénz és ékszerek átadására szólították
fel őket. 
Az egyik elkö-
vető, akiről gra-
fikai rajz ké-
szült, kb. 175-
180 cm magas,
átlagos testal-
katú,  ősz rövid
hajú. A másik
férfi 35-40 év
körüli, 160-165 cm magas, izmos test-
alkatú, sötét, barna szemű, a fején fekete
színű sí maszkot viselt.
Kérjük, hogy aki felismeri a képen lát-
ható személyeket vagy a bűncselek-
ménnyel kapcsolatban bármilyen infor-
mációval rendelkezik, hívja a Gödöllői
Rendőrkapitányságot a 28/514-655 tele-
fonszámon vagy a 112-es, 107-es ren-
dőrségi hívószámokat, illetve névtelen-
sége megőrzése mellett az ingyenesen
hívható 06-80/555-111-es számot!

Rendőrségi hírek 

Keresett személyek
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A Világbéke menet október 2-án indult útnak az új-zélandi
Wellingtonból, hogy 2010 januárig körülbelül 100 ország 300 te-
lepülését felkeresve – és összesen mintegy 160 ezer kilométert
megtéve – felhívja a figyelmet arra a veszélyes globális helyzetre,
amelyben élünk, egy lehetséges nukleáris konfliktus megnöve-
kedett veszélyére, a kiújult fegyverkezési versenyre, valamint az
idegen területek erőszakos katonai megszállására.

A november 5-én Gödöllő-
re érkezett békemenet kép-
viselőit – egy új-zélandi,
egy indiai és egy német
hölgyet, illetve egy ame-ri-
kai és egy Costa Rica-i
urat – Gémesi György
polgármester fogadta a vá-
rosházán. A polgármester
hangsúlyozta, hogy Gödöllő továbbra is aktív részese kíván lenni a Világ Kö-
rüli Menet a Békéért és Erőszakmentességért mozgalomnak.
Ezt követően a menet képviselői gödöllői diákoknak vázolták fel azokat a lehe-
tőségeket, melyekkel minden ember hozzá tud járulni ahhoz, hogy a világ kö-
zelebb kerülhessen a békés hétköznapokhoz. A tanulókkal folytatott interaktív

beszélgetés kitért a nukleáris
veszélyekre és a korábban
már említett kiújult fegyver-
kezési versenyre, és az ide-
gen területek erőszakos ka-
tonai megszállására.
Az alapcsapat tagjai megtek-
intették Európa egyetlen Vi-
lágbéke-gongját is, amit
2008 májusában avattak fel
és amit az indonéz Világbéke
Bizottság ítélt oda hazánk-
nak. A bizottság választása
azért esett Gödöllőre, mert a
város aktívan részt vállalt a
2004-es szőkőár utáni, ma-
gyar mentő- és orvoscsopor-
tok által nyújtott segítség-
ben, valamint az elsők között
erősítette a magyar-indonéz

kulturális kapcsolatokat. A látogatás végén a vendégek egyenként megszólal-
tatták a gongot, kifejezésüket adva ezzel békeszándékuknak. Budapest mellett
Gödöllő volt az a másik magyarországi település, melyet a békemenet érintett.
A mostani látogatás szerves részét és folytatását képezte az október 2-án Gö-
döllőn – az Erőszakmentesség Világnapja alkalmából – rendezett megemléke-
zésnek, ahol a Városháza előtt békejelet formázó fáklyások gyújtották meg a
béke lángjait. A szóban forgó októberi eseményen a városunkban élő híres-
ségek mellett képvi-
seltette magát az Indo-
néz köztársaság nagy-
követe, az Amerikai
Egyesült Államok, az
Indiai Köztársaság,
Fehéroroszország, Ro-
mánia, a Dél-Afrikai
Köztársaság követsé-
ge is. ch

Gödöllő óvodatörténetének egyik ki-
emelkedő alakja Kovács Jánosné,
Guszti néni. A saját emlékezete alap-
ján lejegyzett írás szerint 1912-ben in-
dult el a városban az óvodai ellátás a
Lumniczer úti épületben. 
Gusztika még ismerte az első óvoda
vezetőjét, mint segédóvónő, hiszen az
1951-ben pályakezdő szakképzett
óvónőként tőle tanulta meg a vezetés
ismereteit. Lelkiismeretes munkája
miatt 1955-ben vezetővé nevezték ki a
mai János utcai Óvoda I. sz. épü-
letében – a hajdani Krauzer mérnök
házában – működő kétcsoportos óvo-
dába. Gusztika irányításával 60-80 
gyerek óvodai ellátását biztosították.
Vezetése alatt 1969-ben, majd 1970-
ben már 8 csoportos lett az óvoda.
Utolsó óvodavezetői feljegyzéseit az
1979/80-as tanév dokumentumaiban
olvashatjuk. Ezt követően nyugállo-
mányba vonult.

Kedves Gusztika!

Közel 30 éves gödöllői óvodapedagó-
gusi múltad előtt tisztelettel gondo-
lunk Rád! Hálásak vagyunk a kezdete-
kért, amikor olyan nagyrészt vállaltál a
város óvodai szolgáltatásának elindí-

tása, majd
bővítése so-
rán. Ezzel
beírtad a ne-
ved Gödöllő
történetébe,
a város tan-
ügy-igazga-
tási múltjá-
ba. Alaposságoddal, szakszerű mun-
káddal és precíz tervezéseddel elérted,
hogy egyre nagyobb hitele lett az óvo-
dai szintű nevelő munkának. Szemé-
lyes varázsod, hited és szereteted a 
gyermekek felé, s rajtuk keresztül szü-
leik irányában elfogadottá, majd elis-
mertté tett. Vezetői munkáddal elérted,
hogy megbecsült óvodapedagógus,
szeretett óvó néni légy! Korombeliek
között kevesen vannak Gödöllőn, akik
Guszti néni nevét ne ismernék. Ezért
kötelességemnek érzem, hogy úgy
említsem fel a neved, mint példát és
követendő életutat. 
Bízom abban, hogy kisugárzó, szere-
tetet adó és mutató személyiséged, el-
hivatottságod valamennyiünk számára
követendő példa marad.
Fájó szívvel veszünk búcsút, emléked
megőrizzük. Nyugodj békében!

Óvónők nevében: Benkő Ákosné  

A Sisi Baráti Kör 
szeretettel hívja és várja

2009. NOVEMBER 15-ÉN, 

VASÁRNAP 13 ÓRA 15 PERCRE,

Gödöllőn, az  Erzsébet parkban tartandó
megemlékezésre és koszorúzásra.

Beszédet mond: 
dr. Krassay László 

Gödöllő alpolgármestere

A versenyt a három gasztronómiai
társaság – Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség, Magyar Gasztro-
nómiai Egyesület, Étrend Magyar
Konyhafőnökök Egyesülete – hir-
dette meg. A cél az volt, hogy lehető-
leg magyar alapanyagokból főzzenek
a szakácsok, az ízek is legyenek ma-
gyarosak, de a fogások lépjenek túl a
hagyományon, és megújult formában
kerüljenek az asztalra. A selejtezőbeli

feladat éppen ezért az volt, hogy a
sertés három szabadon választott ré-
széből kellett a versenytányért elké-
szíteni.

Fodor Sándor, a Solier 36 éves
séfje – aki fiatal kora ellenére már 20
éves tapasztalattal rendelkezik – pá-
rolt hasaaljatekerccsel – amit paszter-
nákmártással, citromos tüdős dere-
lyével, sertésnyelv kolbászkával tálalt

– nyűgözte le a zsűrit. „….Jól elké-
szített, szaftos hús. Kiváló a szalontü-
dővel töltött derelye. A paszternák-
püré is remek. Szépen összeállított,
arányos, harmonikus tányér, mely
letisztult is. Erre mondják azt, hogy
nem lehet már levenni róla.” – állt a
zsűri bírálatában.

Tévedés lenne azt hinni, hogy a
szakácsok csak a végeredményre kap-
tak pontot, a szakemberek a főzés

folyamatát ugyanúgy értékel-
ték, azt is figyelték például,
mennyire „tiszta” a szakács
munkája, hogyan osztja be a
rendelkezésére álló időt, stb.
– Ezt a szakmát soha nem lehet
megtanulni, csak folyamatosan
tanulni – mondta Fodor Sándor.
– Ahogyan a divatban, a gaszt-
ronómiában is vannak állan-
dóan változó trendek, amelyek-
hez nekünk is alkalmazkodni
kell. A mi éttermünk a hagyo-
mányos alapokra épülő, nem túl
bonyolítottt ételek híve, de ami-

ket egy kicsit mégis „másként” igyek-
szünk elkészíteni a vendégeinknek.
Fő szempontunk a szezonalitás, min-
dig az évszaknak megfelelő alap-
anyagokkal dolgozunk. Szeretnénk
mindeközben a régióból beszerezhető
alapanyagokra támaszkodni. Éppen
ezért egyeztünk meg például a Szent
István Egyetem biogazdaságával is…
A III. Hagyomány és Evolúció verseny

meghirdetésekor a szervezők a jelent-
kezők számától tették függővé a
résztvevőinek létszámát. A selejtezők
után azonban egy pillanatig sem volt
kétséges: tizenketten lesznek ott a
Gerbeaud-ban, ahol tanyasi csirkét
kell majd elkészíteni két szervízben.
A döntő zsűrijének tagja lesz Eckart
Witzigmann, az „Évszázad szaká-
csa” és több Michelin-csillagos séf is.
A Gault Millau-kalauz rajta kívül ed-
dig csak Paul Bocuse-nek, Joël
Robuchonnak és Frédy Girardet-
nak adományozta oda ezt a kitüntető
címet.

Magyarországon korábban nem
volt ilyen jellegű melegkonyhás ver-
seny, a rendezők szeme előtt a két-
évente megtartott, lyoni Bocuse d’Or
példája lebegett; ez a legrangosabb
szakácsverseny a világon, nem ritka,
hogy Michelin-csillagos séfek is részt
vesznek rajta. A hazai szakértők véle-
ménye szerint jó pár évnek el kell tel-
nie ahhoz, hogy magyar szakácsnak
szurkolhassunk a Bocuse d’Or-on, de
legalább már elmondhatjuk, hogy el-
indultunk az oda vezető úton.

Hagyomány és Evolúció: A hazai gasztronómia felemelkedéséért

Gödöllői siker a megméretésen
Harminchatan indultak a harmadik alkalommal megrendezett
Hagyomány és Evolúció melegkonyhás szakácsverseny október
25-26-án megrendezett selejtezőjén. A Gundel Károly Vendég-
látóipari és Idegenforgalmi Szakiskola tankonyháján versengő
szakácsok között remekül helyt állt Fodor Sándor, a gödöllői So-
lier Café főszakácsa, aki bejutott a 2010 februárjában esedékes
döntő legjobb 12 résztvevője közé, ami Magyarország legjobb
séfjeinek sikerült csak. Teljesítményének köszönhetően Gödöllő
fölkerült a magyarországi csúcsgasztronómia „térképére”.

A világbékemenet alapcsapata Gödöllőn

Együtt a békéért

(folytatás az 1. oldalról)

November 8-án délben, emlékeztek
meg gróf Teleki Pál születésének év-
fordulójáról városunk lakói. Ez alka-
lomból helyére került az egykori  mi-
niszterelnök, földrajztudós újraöntött
mellszobra is.  

A talapzaton az elmúlt hónapokban
a 2006. augusztus 3-ára virradó éjjel
megrongált és  ellopott bronz mell-
szobor helyén először a szobor gipsz-
ből készült másolata állt, majd akril-
gyantából készült műkővel kiöntött
alkotást helyeztek el helyére. 

Dr. Krassay László alpolgár-
mester köszöntőjében elmondta, hogy
a máriabesnyői temetőben nyugvó
politikus, tudós olyan században ne-
velkedett, amelyben a millennium
nemzedéke építette Magyarországot,
majd ezt a hazát többször romba dön-
tötték, elvették területét, létszáma,
gazdasági potenciálja csökkent, s el-
tűnt az a munkakultúra, amely egykor
jellemezte.

Ezután néhány példát villantott fel
Teleki Pál életéből. Az első világ-
háborúban a szerb és olasz fronton
teljesítve szolgálatot nem egyszer a

lövészárokban írta egyedül a memó-
riájára hagyatkozva a Földrajzi gon-
dolat története című könyvét. 

A háború befejezése után elkészí-
tette a Magyar Királyság etnikai
térképet, melyen a Kárpát-medencé-

ben élő magyarságot vörössel jelölte.
A magyar etnikum területébe élesen,
kíméletlenül hasított bele a trianoni
diktátum. 

– Nekünk, gödöllőieknek külö-
nösen kedves Teleki Pál, hiszen az itt
rendezett 1933-as Jamboree parancs-
noka volt – emlékeztetett. 
A szobor újraavatásán a koszorúzás

után dr. Si-
vadó János
görög katoli-
kus lelkész
mondott imát.
Az ünnepség
végén Bárdy
Péter, a Teleki
Pál Egyesület
titkára köszö-
netét fejezte ki
Varga Zoltán
Zsoltnak és
Hernádi Zsolt
bronzöntőnek,
a városi képvi-

selő-testületnek, Kis Antalnak, a vá-
lasztókörzet képviselőjének, az újra-
öntés támogatóinak és a VÜSZI Kft.
munkatársainak.

Kép és szöveg: it

Felavatták az újraöntött mellszobrot

Emlékezés Teleki Pálra

Búcsú dr. Kovács Jánosné 
Fazekas Auguszta óvónőtől
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Hogy a kisgyermekek életébe
hogyan szőjük be a Szentírás
gondolatait, hogyan tegyük
azokat részévé mindennek,
amit látnak, tapasztalnak, fel-
fognak bontakozó értelmükkel
– ehhez ad útmutatást Sztelek
Csilár könyve.

Fiatal anyaként ébredt rá egy ilyen
könyv szükségességére. Mikor két-
éves kisfia egyik kérdése felkészü-
letlenül érte. Holott mindenre van vá-
lasz, és mindenre van magyarázat.
Hol? A Bibliában. 

Ott megtalálhatják a szülők a szük-
séges feleleteket. Ezt egy Döme nevű
kisfiú mindennapjai során kísérhetjük
figyelemmel. Döme még óvodás, a
könyv képein is szemlélhető mindaz,
amit az óvodában átél, amit a szöveg-
ből bővebben megtudhatunk. Ugyan-
így a többi fejezetnél: mikor kórház-
ba kerül, mikor testvére születik, mi-
kor magukhoz vesznek egy kiscicát,
mikor költözködnek, mikor kimen-

nek a temetőbe…
Apu és anyu, no meg a többi fel-

nőtt, akivel csak Döme kapcsolatba
kerül, kedves és türelmes. A gyerekek
jó barátai. Persze azért vannak, akik-
kel gondok adódnak. De Döme az es-
ténként a szüleivel elmondott ima so-
rán megbékél velük is. Így imádkoz-
nak: „Tudjuk, Istenünk, hogy azokat
az embereket, gyerekeket is te alkot-
tad, akikkel mi nehezebben tudunk
kijönni. Tudjuk, hogy őket is úgy sze-
reted, mint minket…”

Az esti imádságok mindig kapcso-
lódnak a nap eseményeihez, örömei-
hez, gondjaihoz. Magyarázattal szol-
gálnak ahhoz, ami érthetetlen.

A saját szavakkal megfogalmazott
imákon túl még minden fejezet végén
felsorolja a könyv a kapcsolódó bib-
liai igeverseket. Azt, hogy a Biblia
melyik könyve melyik fejezetének
melyik igeszakasza alkalmazható a
felmerült helyzetre. 

Az idézett imarészlet például Máté
evangéliuma hetedik fejezetének ti-

zenkettedik verséből is táplálkozik.
Meg a thesszalonikiakhoz írt máso-
dik levél harmadik fejezete harmadik
verséből. 

A sok képet nézegetve a kisgyer-
mek egyedül is felidézheti, elismétel-
heti magában mindazt, amiről már
beszéltek. És ha szükségét érzi, me-
het a szüleihez, kérve, ezt mondjátok
el, ezt olvassátok el megint! Ez olyan
szép volt. Ez olyan érdekes volt. Ezt
szeretném még jobban megjegyezni.
(Sztelek Csilár: Döme – beszélgetős
könyv kicsiknek)

- nád -  

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Mindennapi ige

A japán-magyar jubileumi év ke-
retében november 7-én nyílt meg
a kortárs japán kerámiákat, a 
kortárs magyar textíliákat, illetve
magyar keramikusok alkotásait
bemutató kiállítás a Gödöllői
Iparművészeti Műhelyben.

A megnyitón Waketa Munehiro, a Ja-
pán Alapítvány Budapesti Irodájának
igazgatója elmondta: a Japán Alapít-

vány 1972-ben jött létre azért, hogy erő-
sítse a kulturális, művészeti és egyéb
kapcsolatokat a felkelő nap országa és a

világ különböző nemzetei között. Az
igazgató kifejtette: Magyarország és Ja-
pán is egyaránt nagy múltra tekint visz-
sza a kerámiakészítés világában. A ja-
pán keramikusművészek hosszú időn
keresztül olyan tárgyakat – tálakat, kor-
sókat, edényeket stb. – készítettek, me-
lyek a különböző teaszertartásokhoz, a
virágkötészethez vagy az ételkészítés-
hez elengedhetetlenek voltak. Ettől eltá-
volodva a kortárs japán keramikusok-
nak köszönhető, hogy a II. világháború
után a kerámia már nem csupán hasz-

nálati tárgy, hanem a vizuális élmény
bemutatásának eszköze is.  A 2009-es év
a magyar-japán diplomáciai kapcsola-

tok kialakulásának 140. évfordulója, en-
nek apropóján az idén több mint 60 al-
kalommal rendeznek közös kulturális
eseményeket Magyaror-szág szerte; itt a
GIM-házban most 13 japán és 13 mag-
yar művész alko-tásai láthatók.

A kiállításon részt vett Gémesi
György polgármester,
Probstner János, a
Nemzetközi Kerámia
Stúdió igazgatója és
Koichi Nakayama, a
SONY Hungária Kft.
ügyvezető igazgatója is.
A tárlatot – melyet F.
Orosz Sára keramikus-
művész, Hidasi Zsófi és
Katona Szabó Erzsébet

textilművész rendezett – Sűdy Zoltán,
volt tokiói nagykövet nyitotta meg.

Kép és szöveg: ch

A gödöllői Ad Hoc színtársulat
a napokban tért haza erdélyi
körútjáról, ahol Csíkszeredá-
ban Georges Feydeau Bolha a
fülbe című bohózatát adta elő
a nagyrészt tanárokból álló tár-
sulat. A teltházas előadás vas-
tapssal ért véget.

Egy színész esetében gyakran előfor-
dul, hogy tanárt, jogászt, közgaz-
dászt, vagy vállalkozót kell játszania.
De mi történik akkor, ha egy tanár,
jogász, közgazdász, vagy vállalkozó
dönt úgy, hogy színészt játszik?

Ez a helyzet az Ad Hoc amatőr
színtársulat esetében is, melyet 2001
óta a Cavaletta Művészeti Egyesület
működtet Gödöllő város anyagi támo-
gatásával.

A társulat az 1991 óta működő
leánykarból nőtt ki, és tagjainak el-
sődleges célja, hogy a hazai mellett a
határon túli magyar településekre is
eljuttassák a színi és zenei darabokat,
ezzel örömet okozva az ott élő magyar
lakosságnak. Voltak már Zentán, Sza-
badkán, Dunaszerdahelyen, Kolozs-
váron és Tordaszentlászlón.

Eddigi repertoárjukon szerepeltek
többek között Rideg Sándor: Indul a
bakterház, Heltai Jenő: Naftalin, 
Illyés Gyula: Tűvé-tevők, Csiky Ger-
gely: Kaviár és Kerényi Miklós Gá-
bor: Erdei kalamajka című darabok.

Idén október végén Csíkszereda vá-
rosa hívta meg a társaságot, hogy az

eddig már Magyarországon nagy si-
kerrel játszott Georges Feydeau Bol-
ha a fülbe című bohóztát adja elő a
társulat.

Feydeau-t színpadra vinni hálás,
ugyanakkor nem egyszerű feladat, hi-
szen a vígjáték a profik műfaja. Ennek
ellenére az amatőr társulatnak olyany-
nyira sikerült beletalálnia a közönség
ízlésébe, hogy a teltházas előadás
hosszan tartó vastapssal ért véget.

A Bolha a fülbe egy tipikus félre-
értéseken és helyzetkomikumon ala-
puló vígjáték. A biztosítási igazgató
nadrágtartója érkezik egy postai cso-
magban, amit annak felesége vesz át.
Ezzel megindul a gyanakvás, a fél-
tékenység, a bosszúvágy és a gyilkos
kedv; a néző pedig végigneveti az
egészet.

A Feydeau-darab rendezője – mint
az eddig előadott műveké is – Márton
Danku István, a színi társulat és a
kórus alapítója.

A tanárok, jogászok, közgazdászok,
vállalkozók azon az október végi
szombat estén újra színészt játszottak,
és kiürítették a szívüket a nézőknek. A
közönség megható szeretetén túl a kis
magyar különítmény az útjukba eső
emlékpontokon is töltekezett: Erdély
hol gyönyörű, hol fájdalommal teli,
hol elgondolkodtató helyein megáll-
tak, szalagot kötöttek, adományoztak,
zenéltek, énekeltek. A csapat hálával
gondol vissza a tordaszentlászlói és a
csíkszeredai házigazdákra is.

Amikor 34 évvel ezelőtt Gödöllőre
kerültem, már néhány hét múlva gö-
döllőinek éreztem magam.
A „fiatal” város bontakozó kulturális
élete nagy hatással volt rám. Lendü-
letes munkával vetettem be magam a
város kulturális életébe, mint sokan
mások is. Összefogásunk látható
eredménye, hogy Gödöllő művészeti
és kultúrateremtő értékeit jól ismerik
az országban. Először az 1982-ben
átadott Petőfi Sándor Művelődési
Központ vált országos hírűvé, majd a
’90-es évektől művészeti alapítvány-
ként, egyesületként önállósult zenei

együttesek, néptánco-
sok, színjátszók, kép-
ző- ipar- és fotóművé-
szeti csoportosulások
vitték a város jó hírét

az országos, sőt nemzetközi fóru-
mokra. A város támogatását élvezve
a művészeti munkára, a folyamatos
előrehaladásra, a szakmai színvonal
emelésére lehetett koncentrálni. Ami-
kor a 2009. évi költségvetésből kide-
rült, hogy az országos megszorítások
városunkat sem kímélik, a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar úgy döntött,
összefogással menti meg Gödöllő
kulturális életét gazdagító értékeit.
Ezen az úton a zenekar továbbra is
biztosítani tudja a színvonalas ko-
molyzenei hangversenyeket az
együttes munkája iránt érdeklődő,

egyre bővülő gödöllői közönségnek.
Az ősz folyamán több hangverseny
épül a város művészeti csoportjainak
együttműködésére. 
A Mesélő Muzsika sorozatban a Ta-
lamba Ütőegyüttes és a Premontrei

Gimnázium Egyházzenei Kórusa a
zenekar partnerei. Az elhangzó Vi-
valdi: Glória szoprán szólistája So-
mogyi Eszter, az Operaház magán-
énekese, a Chopin Zeneiskola ma-
gánének tanára.

November 15-én
a Pechan Kornél
vezette Városi
Ve g y e s k a r r a l
együtt Haydn:
Nelson miséjének
előadására kerül
sor, a Szenthá-
romság templom-
ban. Az est szop-
rán szólistája
Herczenik Anna,
az Operaház ma-
gánénekese, a Fré-

déric Chopin Zeneiskola egykori ta-
nítványa.
A Királyi Kastély adventi hangver-
senysorozatában Haydn ritkán hall-
ható műveit vezényli Bali János, de-
cember 20-án. 
A zenekar több hangversenyének a
Szentháromság templom ad helyet,
amelyért külön köszönetet mondunk,
hiszen a kiváló akusztikájú templom
óriási segítséget jelent a zenekarnak,
egyben Gödöllő kulturális, művészeti
életének.
A felsorolt együttműködések jelzik a
zenekar szándékát, hogy Gödöllő
művészeti értékeinek megtartása, to-
vábbfejlesztése érdekében a helyi
művészeti élet szereplőivel összefog-
va tevékenykedjen.

Ferenczi Anna

Frederic Chopin művei csendültek fel
a zeneiskolában november 6-án este
Bogányi Gergely koncertjén. A jóté-
konysági  hangversenyen a művész
improvizációkat, keringőket és nok-
türnöket szólaltatott meg a fennállá-
sának 35. évfordulóját ünneplő intéz-
ményben.  A gödöllői zeneiskola az
egyetlen hazánkban, ami a lengyel ze-
neszerző nevét viseli. 
Míg 2009-ben a romantika kiváló

komponistája halálának 160. évfordu-
lójáról emlékezünk meg, 2010-ben

születésének 200. évfordulója
ad számtalan alkalmat művei
megszólaltatására. 
Bogányi Gergely, aki Chopin
műveinek legkiemelkedőbb
hazai tolmácsolója, a péntek
esti koncerten  többek között
négy improvizációt,  a Percke-
ringőt  és a Grande Valce Bril-
lante-t, valamint a Hárfa az
Esz-moll- és a Cisz-moll nok-
türnt tűzte műsorra.   jk

Japán-magyar jubileumi év

Kiállítás a GIM-házban
A magyar Bolha Erdélyben is népszerű

Határon túli siker

Hangversenyek összefogással

Értékmentés

Jótékonysági hangverseny
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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 

A JAPÁN - MAGYAR JUBILEUMI ÉV 
2009 KERETÉBEN

Kortárs japán kerámiák – Kortárs magyar textilek 
címmel látható kiállítás

Megtekinthető: 2010. január 31-ig, szombat és
vasárnap 14-17 óráig, ill. előzetes bejelentkezés

alapján más napokon is.
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóháza

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

www.gimhaz.hu

Erzsébet királyné kora leg-
szebb asszonya volt, sudár al-
katával, 173 cm-es magassá-
gával, 50 cm-es derekával el-
bűvölte kortársait, és rajon-
ganak érte ma is. A leg-
előkelőbb párizsi, bécsi és
pesti szabók boldogak vol-
tak, ha dolgozhattak számára.
Nem követte szolgaian a leg-

frissebb divatot, mindig átszűrte a saját ízlésén. Nem volt di-
vatdiktátor, de mégis sokan utánozták hajviseletét, lovag-
lóöltözetét. Festmények, fényképek sokasága őrizte meg
utolérhetetlen eleganciáját, amelyek alapján Czédly Mónika,
a D’Elia szalon  vezető tervezője újraálmodta, és a XIX. szá-
zadihoz hasonló anyagokból, aprólékos munkával rekon-
struálta néhány viseletét. A krinolinos, gyönyörű kosztümök
betöltik a kiállítóteret, amelyet a királyné képeinek reproduk-
ciói, öltözködési szokásainak ismertetése, és néhány, az ő tu-
lajdonából származó, eredeti ruhadarab egészít ki. 
A kiállítás kurátora: F. Dózsa Katalin.

A Múzeumok Őszi Éjszakáján (2009. november 14.) a kiál-
lításhoz kapcsolódó divatbemutató lesz 20 órakor a kastély
dísztermében, Inspirációk Erzsébet királyné ruháira címmel,
Czédly Mónika tervező kollekciójából.
21 órakor F. Dózsa Katalin művészettörténész, 21.30-kor
pedig Czédly Mónika mutatja be az Erzsébet királyné és a di-
vat című kiállítást. Belépődíj ezen az estén: 1000.- Ft.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÉS A DIVAT
Czédly Mónika ruharekonstrukciói

Időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban

2009. november 14 – 2010. január 3.

November 12., 15 óra: Földes
Imre zenetörténész előadása Jo-
seph Haydn életművéről
November 12.,19 óra: A Car-
los Martins Trió koncertje –
Brazil, portugál dallamok
November 17., 18 óra: Illésy
Orsolya (fuvola, furulya) nö-
vendékeinek hangversenye
November 18.,18 óra: A fafú-
vós tanszak kamarazenei hang-
versenye
November 19., 18 óra: Tóthné
Borovy Klára (fuvola) és Bar-
tek Zsolt (klarinét, furulya) nö-
vendékeinek hangversenye
November 20., 17 óra: Zagy-
váné Molnár Ildikó növendé-
keinek hangversenye (oboa, fu-
rulya)

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola 
programjai
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Művészeti tanulmányait a Mintarajziskolában Székely Ber-
talan és Lotz Károly vezetésével végezte, majd München-
ben és Olaszországban folytatta. 1887-ben Firenze, 1889-
ben Milánó, 1890-ben Velence, 1891-92-ben Róma volt
tanulmányainak színtere, miközben már megbízást kapott
Kolozsvárról nagyméretű kompozíció megfestésére. 1894-
ben Lotz Mesteriskoláját látogatta. Megfestette I. Ferenc
József és Haynald bíboros képmását, 1895-ben Torda város
megbízásából A Tordai Országgyűlést, amelyre a Műbará-
tok díját kapta. Eger városa felkérte a Dobó és az egri nők
című kompozíció megfestésére. Ezek a képek még nem
mutatják a későbbi, jellegzetes előadásmód stílusjegyeit, az
eklektikus történelmi festészet lágyabb ecsetkezelésű pél-
dái. 1896-ban ismét tanulmányútra ment (Velence, Genova,
Madrid, Valencia, majd Párizs következett). Megismerke-
dett Leo Belmontéval, akihez később szoros munkakapcso-
lat fűzte. Legnagyobb hatással az „olasz primitívek” voltak
rá, saját bevallása szerint a XII-XIV. századi freskók példá-
ján tanult a legtöbbet, de nagy hatással volt rá az angol pre-
raffaelita mozgalom és a tolsztojánus életfelfogás. Számos
mesterségben, műfajban otthonosan mozgott, s arra vá-
gyott, hogy a naturalizmust és impresszionizmust meghala-
dó, mindent átható művészetet hozzon létre. Ehhez az el-
képzeléshez szükségesnek látszott, hogy kora művészeti
életétől kissé eltávolodva teremtse meg alkotó közegét. 

1901-ben házat vásárolt Gödöllőn. Amikor pedig 1904-
ben a németeleméri szőnyeggyártól a Kovalszky Sarolta ve-
zette szövőműhely Gödöllőre települt, és megfogalmazó-
dott benne a gondolat, hogy egy háziipari-iparművészeti te-
lepet hoz létre. Ennek  középpontjába a szövőtevékenység
került. 

A kivitelezésben csakhamar társakra lelt Nagy Sándor
festőművész és Toroczkai Wigand Ede építész személyé-
ben. Még ebben az évben meg is alakult a művésztelep,
amelyben az angol preraffaeliták hatására a középkori kéz-
művesség technikai eljárásait igyekeztek felújítani. Még ál-
lami támogatást is sikerült szerezniük, így 1907-ben a szö-
vőműhely, majd szövőiskola lett az Országos Iparművészeti
Iskola tanműhelye. 

Ebben az időben a művésztelep már művészek sokaságát
vonzotta. Itt élt többek között a svéd Leo Belmonte, Frecs-
kay Endre, Undi Mariska, a festődinasztiát alapító Remsey
Jenő György. A művésztelepen tanult a francia konzul fia, a
festőművész Charles de Fontenay is. A telep egyes építész
tagjai csak a közös munkák
és eszmék révén kapcsolód-
tak a művésztelephez. 

Közben nagy megbízá-
soknak is eleget tett: 1897-
ben a Parlament Vadászter-
mében festett két nagy mé-
retű freskót (Buda a bölény-
vadászaton és Balatoni halá-
szat), amelyek 1902-re let-
tek kész. Ezeken a képeken
stílusa már közelebb áll jel-
lemző műveihez. 

Fontosnak tartotta a ter-
mészetes anyagok és színek
használatát, ezért gyűjtötte a
még fellelhető népi techni-
kák hagyományát, s a népi
motívumkincset. Főleg Er-
délyben, Kalotaszeg kör-
nyékén, de Mezőkövesden
is járt. Részt vett a Malo-
nyay-féle A magyar nép mű-
vészete című könyv anyagá-
nak gyűjtésében is. Festmé-
nyek és grafikák mellett
időnként szoborkompozíci-
ókkal is foglalkozott (port-
rék, Pieta, s részt vett a Rá-
kóczi-síremlék és az Erzsé-
bet-királyné szoborpályázaton). 

Gödöllő minden műfajnak otthont adott. A grafikának,
könyvillusztrációnak éppúgy, mint a bőr-, fa-, és üvegmun-
káknak, mozaiknak, faliszőnyeg-tervezésnek. Volt szobrász
és kerámiaműhelyük is. A képzőművészet, az építészet, a
zene, a tánc, az irodalom éppúgy központi szerepet játszott
a telep életében, mint a ház, a kert, a műhely, a család, a
gyermeknevelés. Sajátos, tolsztojánus, egészségre törekvő,
természetközeli életmódjuk pedig a művészettel szemben is
elsőbbséget élvezett.

Valamennyi művész a szecesszió nemzetivé tételében
látta az alkotás jövőjét, a népművészet által inspirálva.

Épület- és szobabelsőket, sőt egyes tárgyakat is tervezett.
Az 1906-os milánói nemzetközi kiállítás magyar csoportjá-
val nagydíjat nyert. Ő tervezte az 1904-es torinói világkiál-
lítás magyar részlegét. Számos falképet készített, pl. a Szín-
művészeti Akadémiára (Katona Bánk bánja témájára), a vá-
ci Örökimádók templomába, a temesvári Papneveldébe, az
1910-es bécsi Vadászati Kiállításra, a mexikói operaházba,
a budapesti Zeneakadémiára (A művészet forrása), a maros-
vásárhelyi Kultúrpalotába, a pesti Központi Szeminárium
kápolnájába, Pannonhalma millenniumi emlékművébe, a
zebegényi templomba (amelyet Kós Károly tervezett szin-
tén a magyar szecesszió szellemében). Mozaikot és üveg-
ablakot is tervezett, ezeknek Róth Miksa volt a kivitelezője
(mozaik: Kerepesi temető, árkádos sírbolt, a Velencei Bien-
nálé és a torinói világkiállítás magyar pavilonja; üvegablak:
Marosvásárhely, Kultúrpalota [székely népmesék], Buda-
pest, Egyetemi templom [Jó pásztor]). Olajfestményeinek
témaköre a népi élettől a magyar és a klasszikus mitológián
át kora panteisztikus, gnoszticizmustól is érintett misztiká-
jáig, allegorikus példázatokig sok mindent felölel. Az olaj-
képek közelebb állnak a finomnaturalizmus gyengéd meg-

formálásához, míg falképei
dekoratívan stilizált, vonal-
ritmusra felépített monu-
mentális síkkompozíciók.
Könyveket tervezett, il-
lusztrációkat és számos ak-
varellt is készített. Cikke-
ket írt a magyar iparművé-
szetről, népművészetről,
Ruskinról, W. Morrisról,
valamint könyvet a preraf-
felitákról. 1907-ben állami
aranyéremmel tüntették ki
„a hazai iparművészet kü-
lönféle ágainak nemzeti
irányba való fejlesztésé-
ért”. A Magyar Képzőmű-
vészeti Társulat elnöke
volt, Céhbeliek néven kü-
lön kiállító társaságot szer-
vezett, amely 1914-től
1934-ig működött. Tagja
volt a KÉVE művészcso-
portnak. 1913-tól az Ipar-
művészeti Iskola díszítő-
festő osztályát vezette. Az
első világháború kitörése-
kor haditudósítóként járta a
harctereket. 1918-ban egy
emblematikus, plakátszerű

Gránátvető katona című képével nyert aranyérmet, ezt szo-
borként is megvalósította, s jelenleg Vácszentllászló köz-
pontjában áll. 1918-19-ben a Nemzeti Tanács mellett mű-
ködő Irodalmi és Művészeti Szaktanács tagja volt. 

Kőrösfői 1920-ban halt meg. Először Budapesten temet-
ték el. Hamvai innen kerültek Gödöllőre és jelenleg is a Dó-
zsa György úti temetőben nyugszik. Bronz mellszobrát köz-
adakozásból 2007-ben állíttatta fel a Körösfői Alapítvány  a
városi múzeum épülete előtt.

Források: Artporál, Múlt-kor

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

Körösfői-Kriesch Aladár
(Buda, 1863. október 29.–
Budapest, 1920. június 16.)

Talán még sohasem volt olyan
megható, olyan felemelő a Kö-
rösfői-Kriesch Aladár díj és em-
lékplakett átadó ünnepsége,
mint a mostani, tizenharmadik
alkalommal. Az emlékplakett át-
adó ünnepséget megelőzően a
Gödöllői Városi Múzeum előtt
közadakozásból felállított port-
részobornál emlékeztek meg a
festőművész születés-
napjáról. A bronz em-
lékmű tövében elhe-
lyezték a megemlé-
kezés virágait, majd a
kastély dísztermében
került sor az ünnepé-
lyes díj-átadásra.  

Immár tizenharmadszor,
adták át a Körösfői-
Kriesch Aladár díjat az ar-
ra érdemesnek talált fiatal
művészeknek, illetve a fia-
tal művészek nevelésével,
oktatásával foglalkozó
művésztanároknak. 

Körösfői László, a Körösfői-
Kriesch Aladár emlékbizottság kurató-
riumának elnöke beszámolt arról, hogy
az eddigi tizenkét év során huszone-
gyen kapták meg a díjat, a Szántó Ger-
gely által hajdan készített plakett máso-
latával és pénzjutalommal együtt. A

névadójuk által a múlt század elején
alapított, vezetett művésztelep öröksé-
gének szellemében a díjazásokon kívül
is támogatják a különböző művészeti
tevékenységeket. 

Minden díjátadás alkalmával a mű-
vésztelephez kapcsolódó előadást hall-
gathatunk meg, most Benkő Zsuzsan-
na művészettörténész, a gödöllői mű-
vésztelep tevékenységének kutatója
Körösfői-Kriesch Aladár tanítványai-
nak, elsősorban Leszkovszky György-
nek, számos templom falképei festőjé-
nek, restaurálójának a munkásságáról
tartott vetítettképes előadást. 

A díjazott idén Gálné Bagi Márta, a
Chopin zeneiskola hegedű-tanszaká-
nak irányítója, valamint az eddigi évek
zenész és képzőművész díjazottjainak
sorát megtörő Horváth Zoltán rende-
ző, a Gödöllői Fiatal Művészek Egye-
sületének létrehozója lett. 

Áradtak az érzelmek. Gálné Bagi
Márta nem tudta visszatartani a köny-
nyeit, s Horváth Zoltán is a meghatott-
ságával küszködött. Ella Attila, a Cho-
pin zeneiskola igazgatója melegen

méltatta munkatársának érde-
meit, Horváth Zoltánról pedig
Herczenik Anna operaéne-
kes, a Magyar Állami Opera-
ház, de egyben változatlanul a
Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete tagja beszélt nagy
szeretettel. Társaival mintegy
Horváth Zoltánhoz intézték
éneküket: „Minden, amit ad-
tál, jó volt nekem…”

A musicalrészleteken kívül
klasszikus zenékben gyönyör-
ködhettünk végig az est folya-
mán, Jankó Attila, a Magyar
Rádió zenekarának fagottmű-
vésze, valamint a Chopin ze-
neiskola művésztanárai, Gé-
mesi Gabriella, Illésy Orso-
lya, Soós Gabriella játéká-
ban. N. A.

Emlékezés Körösfői-Kriesch Aladárra

Díjak és virágok



„Aki Márton napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik“ –
vallja a mondás. De tudta,
hogy a lúdpecsenye nem csak
fenséges íze miatt volt nép-
szerű, hanem jósoltak is belő-
le? Hallott már Szent Márton
vesszejének szerencsehozó
hatalmáról? Szeretne egy-két
könnyen elkészíthető ludas
receptet kipróbálni? Mindent
megtudhat írásunkból! Mi a
recepteket már kipróbáltuk, a
vessző is megvan, jöhet a sze-
rencse...

Szent Márton legendája:
Márton Kr. u. 316-ban vagy 317-

ben született Savariában (ma Szom-
bathely). A római seregben szolgált
katonaként. Egy téli napon Amiens
felé tartott, amikor az úton találkozott
egy koldussal. Neki adta a köpenyét.

339-ben, 22 éves korában keresz-
telkedett meg, szolgálati helyén, Ami-

ens-ben, megalapította az első gall
kolostort. Később, 371-ben Tours
püspökévé választották. 397. novem-
ber 8-án hunyt el és a legenda szerint
november 11-én te-
mették el, ezt a na-
pot később Szent
Márton ünnepévé
n y i l v á n í t o t t á k .
Márton szerénysé-
ge, egyszerűsége és
az általa véghezvitt
csodák következté-
ben különös tiszte-
letnek örvendett,
ezért később Fran-
ciaország egyik vé-
dőszentjévé is vá-
lasztották.

A lúd története: Márton napján lu-
dat szokás sütni. Hogy miért? Szent
Márton emlékére, pontosabban annak
a történetnek az emlékéül, mikoris
Szent Márton egy libaólban rejtőzött
el, mert nem akarta, hogy püspökké
szenteljék fel Tours-ban. A ludak saj-
nos hangos gágogással elárulták a rej-

tekhelyét, így kénytelen volt megadni
magát a sorsának.

Márton napi szokások:
A György napkor kihaj-

tott állatokat is Márton
napja körül terelték be a
téli szállásukra. A Nyugat-
Dunántúl pásztorai a fal-
vaikban zöld ágat, vesszőt
osztottak. A hiedelem sze-
rint Szent Márton vesszeje
frissen vágott, megszen-
telt, lombos nyírfavessző,
ami segít távol tartani a
betegségeket, és növeli az
állatszaporulatot. Márton
napjára az újbor is kiforr.

Márton napi libape-
csenye:

A liba levágásának szo-
kása valószínűleg úgy ala-
kult ki, hogy a paraszti év

végével, novemberben, a cselédek
megkapták az évi bérüket, amihez
egy felhizlalt liba is járt fizetségként.
Pár hónapja, még azzal volt tele a

sajtó, hogy mi, magyarok milyen ál-
latkínzással állítjuk elő a világszerte
kedvelt libamájat. Mint az később ki-
derült, ez a lejárató kampány a francia
libatenyésztőket segítette. Most sem-
mi se tartson minket vissza, hogy
Márton napját finom libapecsenyével
ünnepeljük.

(Recept a 20.oldalon)

Javában tart a darvak vonulása.
Ilyenkor ősszel az észak-euró-
pai (Skandinávia, Finnország,
Baltikum, Észak-Oroszország,
stb.) szaporodó területekről
tartanak a Földközi-tenger
melléki telelőhelyeikre. Útköz-
ben hosszabb-rövidebb pihe-
nőket iktatnak be, amelyek so-
rán igyekeznek a lehető leg-
több táplálékot magukhoz ven-
ni. 

A három jelentősebb európai vonulási
útvonal közül az egyik szerencsére
hazánkon vezet keresztül, mégpedig
az ország keleti részén egy keskeny,
20-30 km széles sávban. Ráadásul ha-
zánkban található az egyik legjelentő-

sebb gyülekező- és pihenőhely is, el-
sősorban a Hortobágy és Kardoskút
térségében.

Az általában szeptember közepétől
november közepéig tartó vonulás
dandárja többnyire október végére
esik. A néhány hétig nálunk időző
madarak számára kedvező táplálko-
zási és éjszakázási lehetőségeket kí-
nál a gépi betakarítás szemvesztesége
nyomán a földeken maradt kukorica,
illetve a térségben található halasta-
vak megfelelő időzítésű lecsapolása. 

Ez utóbbi nem csak azért fontos,
mert a lecsapolt tavak iszapjában je-
lentős mennyiségű táplálékot talál-
hatnak az állatok, hanem elsősorban
azért, mert éjszakázó helyként nagy
kiterjedésű, sekély vízborítású helyet
igényelnek, ahol nem lehet őket ész-
revétlenül megközelíteni. 

Az észak-európai állomány egye-
dei többnyire a Földközi-tenger térsé-
gében töltik a telet, beleértve Dél-Eu-
rópa országait (Portugália, Spanyol-
ország, Dél-Franciaország, stb.) és
Afrika északi területeit. Az utóbbi
évek enyhe teleinek köszönhetően a
madarak nagy része csak a baltikumig
repül és ott töltötik a telet. Előfordul-
nak olyan példányok is, amelyek ha-
zánkban várják a tavasz kezdetét.

Örvendetes, hogy míg a nyolcva-
nas évek elején még csak mintegy
3000 madár éjszakázott a halastava-
kon, a kilencvenes évek végére ez a
szám megközelítette a 65.000-et és
ma már mintegy 80-000–100-000 kö-
rül mozog. Ehhez hozzájárulhatott a

beszüntetett vízi-
vadvadászat, a
halastó-lecsapo-
lások természet-
védelmi szem-
pontú időzítése, a
kukoricatarlók
bőséges táplálék-
kínálata, (ame-
lyet az érintett
nemzeti parkok
termőterületek
bérlésével is
igyekszenek gazdagítani).

Kevésbé örvendetes azonban, hogy
a hazai gyülekező- és táplálkozóhe-
lyek állománynövekedésének jelen-
tős része egy időközben megszűnt Fe-
kete-tenger-melléki pihenőhely és vo-

nulási útvonal, valamint a nyu-
gat-európai vándorutak állo-
mányának „átcsoportosításá-
ból“ származhatott, valamint a
tény, hogy ez az állomány is
csak halvány emlékképe a haj-
dan volt magyar darunépesség-
nek.

A daru ugyanis a XIX. szá-
zad második felében megkez-
dett komolyabb vízrendezési
munkálatok előtt széltében el-
terjedt fészkelő madárfaj volt
hazánkban. A korabeli társada-
lomban, a kanász-juhász-gu-
lyás-csikós hierarchiában, a
pórnép és a nemesség körében
egyaránt megvolt a sajátos je-
lentése annak, hogy ki mit tűz
a (természetesen az sem mind-
egy milyen) főfödője mellé.
Jelentősége volt annak, hogy
valaki kakas, gácsér, bakcsó,

szürke gém, túzok, vagy daru tollát
viselte, miként a nemeseknél a kó-
csag, vagy a sas tolla, a kerecsen szár-
nya bírt speciális jelentéssel.

A tollak köré teljes szimbólum-
rendszer épült. Tolldísz nélkül nem
vették legény számba a fiatalembert
se leányok, se legények, ha pedig egy
leány darutollat ajándékozott az ud-
varlójának, az bizton számíthatott ar-

ra, hogy szerelme rövidesen betelje-
sül. Ennek ismeretében talán már ke-
vésbé csodálkozunk azon, hogy mi-
lyen becsülete volt a darunak és a da-
rutollnak, amely a nem-nemesek kö-
rében viselt „legnemesebb“ tolldísz-
nek számított. Egy szép madárért fél
hízót is megadtak, a darutollat vég-
rendeletben hagyták utódaikra. Kato-
nai vitézséget tüntettek ki vele és volt
idő, amikor még adóba is elfogadták.

H a z á n k b a n
sajátos hagyo-
mány volt még a
fészekből sze-
dett darufiókák
felnevelése és
tartása a portá-
kon. Tanyák ud-
varán, udvarhá-
zaknál, de neme-
si kúriáknál, kas-
télyok parkjai-
ban, sőt várud-
varokon is. A

megszelídült madár fajára jellemző
éberséggel vigyázta a portát, sőt sok
esetben hatékonyan lépett fel a beto-
lakodóval szemben is. 

Az ilyen úri huncutságok, a darulö-
vők már-már iparszerű állomány-
pusztítása, de főleg a nagy lecsapolá-
sokat követő élőhely-beszűkülés, a
környezetszennyezés, a mindenhova
kiterjedő egyre intenzívebb emberi
jelenlét és egyéb hasonló hatások
eredményeként a XX. század közepé-
re katasztrofálisan lecsökkent a daru
állománya. A már említett intézkedé-
sek is sejtethetik, hogy milyen szer-
vezés, nemzetközi összefogás, anyagi
és egyéb ráfordítás kellett ennek az
eredménynek az eléréséhez. Ma már
ott tartunk, hogy évről-évre növek-
szik mind az áttelelő, mind az át-
nyaraló állomány létszáma, valamint
a költési próbálkozások száma is.
Mindez azzal a reménnyel kecsegte-
thet, hogy előbb-utóbb a daru ismét a
hazánkban (rendszeresen?) költő fa-
jok listáját gyarapíthatja.

E sikereket mi is élvezhetjük. Sze-
rencsére hazánkban is terjed másutt
–Nagy-Britanniában, Hollandiában,
Németországban – komoly hagyomá-
nyokkal rendelkező szabadidős tevé-
kenység, hobbi, amit ők birdwatch-
ingnak, azaz madármegfigyelésnek
neveznek. Hobbijukkal nem okoznak
kárt senkinek, nem pusztítanak el
senkit (vagy, ha úgy jobban tetszik,
hogy élő-érző lényeket tárgynak te-
kintsünk: semmit). Nem pusztítani és
birtokolni akarnak, hanem élménye-

ket, tudást, ismereteket szerezni. Nők
és férfiak, fiatalok és idősebbek lát-
csövekkel, fényképezőgépekkel fel-
szerelve járják az országot és igye-
keznek minél több madárfajt minél
több alkalommal és helyen megfi-
gyelni. E megfigyelésekről naplót ve-
zetnek, fényképeket készítenek, inter-
netes honlapokon és fórumokon cse-
rélik ki tapasztalataikat, büszkélked-
nek sikereikkel. Ők – és örvendetesen
gyarapodó táború, hasonló érdeklődé-
sű honfitársaink – azok, akik ilyenkor
ősszel évek óta nagy számban száll-
ják meg a Hortobágy alkalmas pont-
jait, a vonuló darucsapatokra várva.

Most mi is élvezhetjük ezen nagy-
szerű madarak vonulását.

Gödöllői Szolgálat 92009. november 11. Élő–Világ

Állati dolgok

Szállnak a darvak

November 14-15.:

dr. Sebesztha László
Tel.: 06-30-974-8301

Veresegyház, Vásárhelyi u. 8.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Népszokások egykor – és ma

Márton napi libator

8 hét körüli németjuhász keverék
kiskutyák (1 szuka, 1 kan) szerető
otthont keresnek. Csak megbízható
helyre!
Érdeklődés 16-20 óra között a
06-20-345-3060-as telefonszámon.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgató-
ság, tel: 52/529-935, e-mail:
dora@www.hnp.hu
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

November 9-15-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 12. Tel.: 28/410-251
November 16-22-ig: Gyógyszertér Gödöllő Gyógyszertár, Köztársaság út 85.
Tel.: 28/545-720.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

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. 

Felhívás

Gödöllő Város Önkormányzatának
12. sz. rendelete – a városi díjak

alapításáról és adományozásának
rendjéről – értelmében 2010. ja-

nuár 22-én, a MAGYAR KULTÚ-
RA Napján szeretnénk átadni a

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT
DÍJAT

„A rendelet alapján
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT

díjban egy személy és egy
közösség, illetve szervezet, 
vagy legfeljebb két személy 

részesíthető“.

Tisztelettel kérjük, hogy 
javaslatával segítse a bizottság
döntést előkészítő munkáját.

A javaslatokat a Polgármesteri 
Hivatal Közoktatási, Művelődési

és Sport Irodájára 
szíveskedjenek megküldeni

Határidő: 2009. november 25.

Guba Lajos s.k., 
a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági 

Bizottság Elnöke

GÖDÖLLŐ ÉS TÉRSÉGE LÁTÁSSÉRÜLTJEINEK EGYESÜLETE 
2100 GÖDÖLLŐ PALOTAKERT 4. TEL: 70-387-5265.

Rövid neve: GÖTLE  E-mail: godollo@vgyke.com     

SZLA: 10918001-00000066-19790004
KÖZHASZNÚ SZERVEZET, BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA: 

TE 5594,      ADÓSZÁM : 18726204-1-13

Amennyiben Ön látássérült (vagy a környezetében tud látássérültről)
kötelességünknek érezzük tájékoztatni arról, hogy működik  a

GÖDÖLLŐ ÉS TÉRSÉGE LÁTÁSSÉRÜLTJEINEK EGYESÜLETE
Gödöllőn a  Palotakert 4 szám alatt.  Szerdai napokon 9-13-ig 

Telefon:06-28-420-262   06-70-387-5265

Egyesületünk legfontosabb feladata: a térségben élő sorstársainkhoz a 
számukra legfontosabb információk eljuttatása. 

Igyekszünk ügyes-bajos dolgaiban helyi viszonyok között megoldásokat
találni,  érdekeiket képviselni, az Őket megillető támogatásokról 

tájékoztatást nyújtani, valamint az életvitelüket megkönnyítő
segédeszközök (nagyító, beszélő óra, -mérleg, -vérnyomásmérő, tanulóknak

jegyzeteléshez diktafon, számítógép, stb.) beszerzéséhez támogatást 
szerezni és nyújtani. 

Kapcsolatot tartunk fenn a Gödöllői önkormányzattal valamint 
civil szervezetekkel.

Hangsúlyt helyezünk a szabadidős tevékenység megszervezésére is, ezért
rendszeresen tartunk összejöveteleket.

Kérem, amennyiben Ön látássérült, keressen meg minket irodánkban, hogy
további információkkal szolgálhassunk. Valamint kérem, ha környezetükben

ismernek látássérültet, tájékoztassák működésünkről.

1 SZÁZALÉK

A Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány tisztelettel megköszöni támo-
gatóinak, hogy 2008-ban személyi jövedelemadójukból 3.389.593 forintot
ajánlottak fel számunkra. 
Ezt az összeget a korábbi évekhez hasonlóan a diákok kulturált szórakozá-
sára (szabadegyetem, sportnapok, kirándulások, táborok, filmvetítések), a
külföldi kapcsolatok ápolására (Németország, Dánia, Skócia, Erdély),
valamint tanulmányi versenyek, pályázatok nevezéséhez és díjazásához
használtuk fel. A legkiválóbb teljesítményt nyújtó diákjainknak plakettet,
oklevelet, könyvet adományozunk. Várjuk további támogatásukat a Bu-
dapest Bank 10103836-15255939-00000009 számú számlájára. 
Adószámunk: 18668308-1-13.

1 SZÁZALÉK 

A Palota-kerti Óvodáért Alapítvány a 2008-as esztendőben 522.855,-Ft
SZJA 1 százalék visszautalást kapott. Az összeget célkitűzéseink meg-
valósítására fordítottuk, egyéb támogatói befizetésből kiegészítve, 2009-
ben. Pünkösdi rendezvény finanszírozására 123.000.-Ft. Préselt gumi-
homokozószegély 313.000,-Ft. Betlehemi előadás 100.000,-Ft. Összesen:
536.000,-Ft értékben. 
Támogatásukat köszönjük gyermekeink nevében. 

Az alapítvány kuratóriuma

1 SZÁZALÉK

Az Artesz Kórusalapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1
százalékával az alapítványt támogatták. A 2008. évben kapott 633.978 Ft-t
az alapítvány a Gödöllői Városi Vegyeskar kulturális tevékenységének tá-
mogatására, külföldi kórusokkal történő kapcsolattartásra fordította. 

Az Artesz Kórusalapítvány kuratóriuma 

FELHÍVÁS

Értesítem régi és új betegeimet, hogy november 30-ával új helyen 
folytatom nőgyógyászati magánrendelésemet. 

Helye: Átrium Üzletház emelet (Vadászbolt mellett), hétfőn 16-19 óráig.
Más időpontra jelentkezés a 70/219-3838 telefonon. 

Ugyanitt szakorvosi rendelési napok kiadók!

dr. Sztavridisz Diagórasz nőgyógyász-főorvos 
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A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA
SZÓL

MÁRTON-NAPI LIBANAPOK
az Erzsébet királyné Szálloda

éttermében
2009. november 7. és 22. között.

Ízelítő különleges libaétkeinkből:

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!

NOVEMBER 13-ÁN, PÉNTEKEN
a szálloda kávéházában jazz estet tartunk!

Játszik a
BROTHERS AND SISTERS TRIO.

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

Jack Daniel’s & Coca Cola csak 500 Ft!

Híres magyar borászok minőségi boraiból
válogathat kedve szerint.

Kóstolja meg különböző gyümölcsökből
készült nemes pálinkáinkat!

~ ~ ~
NYITVA TARTÁS:

Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)

Asztalfoglalás:  28/816-819,    szobafoglalás és információ:  28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!



12 Gödöllői Szolgálat 2009. november 11.Sport

A Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club 
nagymúltú és sikeres vívószakosztálya FELVÉTELT HIRDET

8-12 éves fiúk és lányok részére
Jelentkezés:Kedden és csütörtökön 

17.30-tól a Premontrei Szent Norbert Gimnázium  tornatermében
vagy a megadott elérhetőségeken.

Elérhetőségek:Telefon: 06-20-4984867. Email: vivas@szie.hu
Továbbá vívásoktatás felnőtteknek is. 

Érdeklődni: Bokor Gergely: 06/20-204-1983.

Az Érdi Muay Thai Boksz
Egyesület gödöllői 

szakosztálya 

FELVÉTELT HIRDET

THAI BOX, BOX ÉS KATONAI 
KÖZELHARC

oktatásra 
10 éves kortól.

Érd.: Dózsa Gy. u. 25. 

Tel.: (20) 365-6424

November 1. és 6. között rendezték
meg a dániai Odenseben a vívók
junior Európa-bajnokságát. Szép si-

kerek születtek, hiszen a magyar
csapat két arany- és egy bronzérem-
mel a nemzetek között a második

legeredményesebb lett. Gödöllőt
ketten képviselték, a GEAC-os
Nagy Petra női kardban, míg a

Csata DSE-s, de ko-
rábban a GEAC-ban
versenyző Steiner
Dániel férfi tőrben.
Petra csapatban bal-
szerencsésen lema-
radt a dobogóról, míg
Dániel a csapattal
bronzérmet szerzett,
mely a tőr szakágban
nagy sikernek szá-
mít. A döntőért a vég-
ső győztes olaszoktól
szenvedtek veresé-
get, de a bronzmér-

kőzésen kilenc tussal verték a né-
meteket.

-tt-

Vívás – Junior Eb sikerek

Bronz és negyedik hely
A Pest megyei I. osztályú baj-
nokságban szereplő Gödöllői
Sport Klub felnőtt csapata vég-
re könnyedén nyert és gyűjtöt-
te be a kötelezőnek mondható
három pontot. A 13. forduló-
ban hazai pályán fogadta Sza-
bados György együttese a Ke-
repest és nyert 5–0-ra, ezzel
felkapaszkodott a csapat a ta-
bella 10. helyére. 

Gyors góllal nyitott a GSK, majd még
az első félidőben kétszer betaláltunk,
így a három pont sorsa az első 45 perc
után már eldőlt. 
Ennek ellenére a második félidőben
még két hazai gól született, ami végül
a régen látott, nagy arányú gödöllői
győzelmet eredményezte. Az ifisták
is egy ötöst rúgtak a kerepesi fiatalok-
nak, akik hosszú idő után örülhettek
újra három pontnak. Hétvégén szom-
szédvári rangadó lesz, ugyanis a Gö-
döllő a 14. játéknapon a Bag vendége
lesz 15-én, vasárnap.

Megyei I/B osztály – Pontokra
váró GEAC

A 13. fordulóban Dunakeszin ven-
dégszerepelt a GEAC, akiknek nem
sikerült a pontszerzés, így továbbra is
az utolsó előtti, 14. helyről figyelik a
mezőnyt. A következő fordulóban,
hazai pályán javíthat az „egyete-
mista” gárda, akik a 12. helyen álló
Dunabogdányt fogadják 15-én, vasár-
nap.

Megyei III. osztály – Mumus lett a
Kerepes II.

A bajnoki tabellán elfoglalt helyezés
révén ismét a Kerepes II. ellen lépett pá-
lyára a GSK II. a megyei III. osztály
gödöllői csoportjának 11. fordulójában.
Sajnos, ezúttal sem tudtak nyerni a fiúk,
így továbbra is mumusnak mondható a
Kerepes, ugyanis az eddig lejátszott há-
rom találkozó mérlege: 1 döntetlen és 2
vereség gödöllői szempontból.

Utánpótlás – Két siker a
hétvégén

NB III. Mátra csoport U19: GSK – Bal-
mazújváros 2–5 Gól: Sztriskó István,
Tóth Bence
NB III. Mátra csoport U16: GSK – Bal-
mazújváros 1–0 Gól: Kővágó Ádám
NB II., közép A csoport U15: Vasas
Pasarét Akadémia – GSK U14 10–1
Gól: Balogh Róbert
Pest megyei I-III. osztály U16: Bag –
GSK U15 1–2 Gól: Bali Dávid (2)      -lt-

Labdarúgás – Kötelezőt nyert a GSK

Ötös a Kerepesnek

Jól szerepelnek a gödöllői fiatalok az
NB II. Pesti csoportjában. A nyári
versenykiírás értemében az U21-es
csapatok kötelezően az NB II-be kap-
tak besorolást, amelyet aztán három
csoportra osztottak. A pestibe kerülő
Gödöllői SK 21 éven aluliakból álló
együttese jól szerepel eddig. A fiata-
lok ezúttal a Csömör hasonló korosz-
tályú alakulatát múlták felül hazai pá-
lyán és öt fordulót követően három
győzelem és két vereség a mérlegük.

Könnyedén nyert soros ellenfe-
le ellen a TEVA-GRC a bajnok-
ság nyolcadik játéknapján. Az
Újpest vendégeként lépett pá-
lyára Deme Gábor csapata, aki-
nek betegségek miatt igen
nagy fejtörést okozott a csapat
összetételének megálmodása. 

Nem is indult könnyedén a találkozó,
ugyanis meglepték a házigazda lilák a
mieinket és nyerték az első szettet. A
folytatásra aztán belemelegedtek a lá-
nyok a meccsbe és magabiztos szett-
nyerésekkel fordították saját javukra
a mérkőzést és végül simán hozták a
kötelező kettő pontot Bajáriné Pesti
Anikóék. 

November 13-án pedig nagy rangadó
vár a mieinkre, ugyanis az a Békés-
csaba látogat majd Gödöllőre, akik a
nyáron igencsak megerősödtek és
már több meglepetést is okoztak a
nagycsapatok ellen.

Magyar Kupa – Nekünk nyolc

A legjobb nyolc közé került a TEVA-
GRC a női Magyar Kupában, miután
az NB II-es Szeged vendégeként si-
ma, 3:0-s győzelmet arattak a mieink.
A lányok könnyed mérkőzést játszot-

tak, ugyanis a három szett alatt mind-
össze 37 pontot engedélyeztek a lelkes
hazai csapatnak. A legjobb négy közé
jutásért az Ajka–Szolnok párosítás
győztesével játszik majd a TEVA.

Junior bajnokság – Egy siker

Tovább folytatta bajnoki szereplését a
Gödöllői Röplabda Club junior csapata
az idei kiírásban. Az igen fiatal kerettel
bíró mieink a torna rendszerű bajnokság
második csoportkörében Miskolcon
léptek pályára a házigazda Miskolc, a
BSE és a Kalocsa társaságában. Wirn-
hardt Oszkár csapata a hazaiaktól és a
BSE-től papírforma vereséget szenve-

dett (0:3), de a
Kalocsát meg-
verték a lányok
(3:0), így egy
győzelemmel
és két vereség-
gel zárták a se-
lejtező tornát.

-li-

A fedett pályás idény novem-
ber 7-én megkezdődött az at-
léták számára. A budapesti
Syma csarnok hét elején meg-
nyitott atlétikai pályáját már az
első szombaton birtokba vet-
ték a gyerekek. 

A létesítmény két helyszínén a Sport
XXI. Téli Terematlétikai bajnokság
második fordulója került lebonyolí-
tásra. Az egyik pályán a 9-10 éves, a
másikon pedig a 11-12 éves korosz-
tály fiú és lány csapatai versenyeztek

az érmekért, díjakért, köztük a GEAC
atlétapalántái is. Minden csapat 6 fő-
ből állt és a végső elszámolásnál azok
az iskolák vagy szakosztályok számí-
tottak a csapatversenybe, akiknél
mindkét nemben értékelhető eredmé-
nyek voltak. 
Most is a speciális, Angliából vásá-
rolt eszközökből kialakított akadály-
pályákon zajlottak a sorversenyek, to-
vábbá különböző képességeket fel-
mérő egyedi versenyszámokban mér-
ték össze a tudásukat a lelkes nebu-
lók. Az összlétszám 500 induló felett

volt, ami majdnem 100 fővel több az
előző versenyhez viszonyítva. A ki-
sebb korcsoportban (9-10 évesek) 21
fiú és 22 leány iskolai csapat verseny-
zett egymással, az idősebbeknél (11-
12 évesek) 18 fiú és 21 leány szakosz-
tályi csapat mérte össze erejét.

A GEAC és a Hajós iskola karöltve
indított csapatokat a két korcsoport-
ban. A 9-10 éves fiúknál nem került
be a gödöllői csapat a legjobb 18-ba,
ellenben a lányoknál a 8. helyen vég-
zett a Hajós-GEAC csapat. Az eggyel
idősebbeknél a fiúk és a lányok kö-
zött is a 12. helyen zárt a GEAC. Az
összesített csapatversenyben a 9-10
éveseknél a 19., míg a 11-12 évesek-
nél a 13. helyen végeztek a gödöllői
atléták. -lt-

Az NB II. déli csoportjában szereplő
hölgyek az elmúlt fordulóban a Bugyi
vendégei voltak. Némi szófordulattal
élve: csak félig sikerült lerántani a
bugyit a házigazdákról. A felnőttek-
nél a vendéglátók nem hagyták magu-
kat és otthon tartották a kettő pontot,
ellenben a gödöllői ifista lányok nyer-
ni tudtak idegenben.
A szintén NB II-es férfiak sem bírtak
ellenfelükkel. A Gödöllői KC csapata
hazai pályán maradt alul a Gyömrő
ellen, míg az isfisták könnyedén 
nyertek. 

Női NB II., déli csoport 8. forduló
Bugyi SE II. – Gödöllői KC 29:25
Ifi: Bugyi SE II. – GKC 11:19
Férfi NB II., keleti csoport 8. forduló
Gödöllői KC – Gyömrő 28:30
Ifi: GKC – Gyömrő 31:26
Következik:
Női NB II.: November 14., Hajós is-
kola tornaterme, 13 óra (ifi: 11 óra):
Gödöllői KC – Tápiószele
Pest megyei B csoport, férfiak: No-
vember 15., Hajós iskola tornaterme
18 óra: Gödöllői SK – Maglódi TC

-tt-

Október utolsó hetében ismét pályára lépett az NB I. keleti csoportjában sze-
replő Gödöllői SK női asztalitenisz csapata. A lányok a listavezető Nyíregy-
házát fogadták, de sajnos nem sikerült a bravúr és sima 13:5-ös vereséget
szenvedtek a mieink. A csapat jelenleg az 5. helyen áll a tabellán. Az NB II-
ben szereplő férfiak is asztal mögé álltak, akik szintén hazai környezetben
maradtak alul a Balatonföldvárral szemben 11:7 arányban. Az NB III-as csa-
pat a Váci Reménység harmadik számú csapatát fogadta és nyert 11:7-re. A
megyei bajnokságban szereplő gödöllői csapatok közül az A északi csoport-
jában szereplő Gödöllő III. az Aszódot verte 14:4-re, míg a déli csoportban
vitézkedő IV-es csapat az Abonytól kapott ki 13:5-re. A megyei B csoport-
ban szereplő Gödöllő V. a Gyál ellen küzdött és ért el 9:9-es döntetlent.

-pi-

Pest megyei I. osztály, 13. forduló

Gödöllői SK – Kerepes 5–0 (3–0)
Gólok: Tóth László, Lovrencsics 
Balázs (3), Tűzkő József

Ifi: Gödöllői SK – Kerepes 5–1
Gólok: Koczeth Zsolt (2), Bercze Ta-
más (2), Koscsó Tamás

Pest megyei I/B északi csoport 
13. forduló

Dunakeszi Kinizsi – GEAC 2–1

Magyar Kupa, nyolcaddöntő
Szeged – TEVA-GRC 0:3 (-14, -10, -13)

Női Extraliga alapszakasz, 8. forduló
Újpesti TE–TEVA-Gödöllői RC 

1:3 (23, –11, –15, –13)
Következik:

November 13., péntek egyetemi
sportcsarnok 18 óra: 

TEVA-GRC – Békéscsaba 

Pest megyei III. osztály gödöllői 
csoport, 11. forduló
Kerepes II. – Gödöllői SK II. 1–0
Következik:
November 14., 13:30 óra (Vácszent-
lászlón): Gödöllői SK II. – Kerepes II.

Röplabda – Nehéz indulás, majd könnyed siker

Legyőztük a vírust is

Futsal – Jól haladnak a fiatalok

Könnyed U21-es siker
NB II. pesti csoport, 5. forduló

Gödöllői SK U21 – Rubelola FC
Csömör U21 9-3 (3-1)

Gólok: Lovrencsics Balázs (2), Nagy
Roland (3), Rosenberger Dániel,
Switzer Nabil (2), Géczi Krisztián

Következik:

NB II.: November 13., péntek egyete-
mi sportcsarnok 20:30 óra: Gödöllői
SK U21 – Kartal SE

Kézilabda – (Fent)maradt a Bugyi

Felnőtt kudarc, ifista siker

Asztalitenisz – Hátrányos hazai környezet

Két siker a hatból

Atlétika – fedett pályás idény

Terematlétikai verseny



INGATLAN

* SÜRGŐSEN ÁRON ALUL ELADÓ ÚJSZERŰ CSALÁDI HÁZ
2008-ban épített, nappali, 2 hálószobás, beköltözhető
állapotban lévő ház, 400 m2-es telekkel. Ár:18,3MFt Major
Zoltán 06-70/77-33-222 www.perfektotthon.hu

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

* 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 mel-
léképület található, melyben garázs, nyári konyha talál-
ható. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak.
Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 5,4 MFt Tel:
70/312-5965,  20/928-3938

* Szadán Természetvédelmi terület határán csendes nyu-
godt panorámás környezetben 150 nm-es 4 szobás, újszerű
családi ház garázzsal, úszómedencével, nagy teraszokkal
parkosított öntözőberendezéssel ellátott kerttel CSALÁDI
OKOK MIATT SÜRGŐSEN eladó Iár 31MFt 20-7722428

* Erzsébet körúton 2. em. egyedi fűtésmérős / szabályzós
2 szobás 55 nm-es lakás áron alul eladó Iár 9,9 MFt 20-
7722428

* ÁRON ALUL Veresegyházon összközműves 40 méteres
utcafrontú 600 nm-es építési saroktelek jó közlekedésnél
eladó Ár 6,5 MFt 20 4306474

* Sürgősen eladó Gödöllőn telekárban egy 120 m2-es, 70-
es években épült családi ház, lakható állapotban, 500 m2-es
telken. Nappali + 3 szoba, nagy konyha, fürdő, 2 kamra. Ár:
12,9 MFt  20-4306474

* 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 sarokká-
das fürdő Iár 10,5 MFt 20-7722429

* Szadán jó állapotú 2 szoba-konyhás cirkófűtéses felújított
parasztház parkosított telekkel eladó Új tető modern burko-
latok érdemes megnézni! Iár 15MFt 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 ár 8,3 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 kocsibeálló-
val eladó ár kulcsrakészen 23,5 MFt 20-7722429

* Sürgősen Eladó Gödöllőn, Palotakerten szépen felújított
lakás  62 nm-es 2 szobás beépített erkélyes beépített kony-
habútorral ár 10,3MFt 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 könnyűsz-
erkezetes háza, parkosított, gyönyörű, öntözőrendszeres
840 nm-es telken 3 háló+ nappalival, hangulatos terasszal
Iár 27,5 MFt 20-772-2429 
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-Új építésű lakások korlátozott számban
még megvásárolhatók az 1. ütemben:
-magas minőségű energiatakarékos kivitel:
cirkó fűtés és kandallókémény
-optimális tájolás, csendes nyugodt otthonok,
nagy bekerített zöldterülettel, terasszal/erkéllyel
-kitűnő közlekedés: buszmegálló 5 percre
-egyénre szabott fizetési konstrukció, díj-
mentes hitelügyintézés
-önálló tároló és gépkocsi parkolóhely jár hozzá
-54m2-től 64m2-ig 17,4MFt-tól – 19,2MFt-ig.

-Haraszt sorházi 199m2 lakóház 3,5 szobás
500m2 telekkel 26,9 MFt.
-Kertvárosi kis családi ház nappali + 2 szoba
723 m2 telken 18,8 MFt.
-Új építésű  nappali+2szobás ikerház bek-
erített telekkel 20,6MFt.
- Épülő központ közeli 93m2 4 szobás új
ikerház 25,5MFt. 

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.

 

 Az emberek többsége látott már gördülő talpú terápiás lábbelit, ám kevesen 
tudják, hogy az mire is jó igazából. Egyre több ember „billeg” az utcán, de so-
kan- azon túl, hogy ez furcsa első ránézésre, – nem tudják, hogy mi a különbség 
a hagyományos technika és az instabil, gördülőtalpas járásmód között!
 Alapvetően a mai ember mozgatórendszere nem kemény, egyenes talajra fej-
lődött ki. Régen az emberek homokban, földön, egyenlőtlen talajon jártak és en-
nek megfelelően alakult ki mozgatórendszerünk. Amikor puha talajra érkezünk, 
gördülve haladunk tovább. Minden lépésben kicsit más talajminőséget érzünk 
talpunk alatt, erre reagálva pedig izomrendszerünk folyamatos aktivitást biztosít. 
Ha kemény talajon járunk alapvetően sokkal kevesebb izmot használunk, mintha 
mondjuk, füvön járnánk mezítláb.
 Ám nem csak a talaj minőségének megváltozása okoz egyre-egyre több 
problémát, hanem a korábbiakhoz képest jóval mozgásszegényebb életmód 
is! Egyre több a térdfájós, csípőproblémás, derékfájós, porckorongsérves em-
ber. Nagyon sokan panaszkodnak visszerekre, „a nehéz láb” érzésére, haránt és 
hosszanti boltozat süllyedésre, az ezekből fakadó bütykösödésre és kalapácsuj-
jakra. Nagyon sok a rossz testtartású fi atal, egyre hamarabb érzi meg az ember, 
hogy sajog valamije, a mozgás egyre inkább kiiktatódik a mindennapokból.

 Ezekre a problémákra jelent megoldást a gördülőtalpas, instabil talpszerkeze-
tű RYN® technológia! Ha az izmok rendeltetésszerűen, harmonikusan mozognak, 
akkor a testünk is jobban működik. A fenti problémák jóval kisebb valószínűség-
gel alakulnak ki, ha pedig már kialakultak, akkor az izomaktivitás segít feledtetni a 
fájdalmat, sok esetben pedig, mivel a probléma okát szüntettük meg, a probléma 
el is tűnhet!
 Most már adódik a kérdés, hogy a RYN® miért más, mint a többi ilyen típusú 
lábbeli? Sarkalatos szempont a lábbeli tartóssága: a RYN® talpszerkezete tel-
jes mértékben ellenáll az időjárás viszontagságainak! Nincs a talpszerkezetében 
olyan anyag, ami megszívhatná magát vízzel, ezáltal csökkentve a rugalmassá-
gát, illetve a tartósságát. Ha felpuhul egy instabil talpszerkezet, akkor a tech-
nológia veszít a hatékonyságából. A RYN®-nél ezt a problémát sikerült kiküsz-
öbölni. A RYN® a legújabb terápiás lábbeli Magyarországon, de külföldön már 
komoly hagyománya van a használatának. A RYN® lábbelinek az egészségre 
való hatásait Magyarországon kiállított ORKI tanúsítvány igazolja, így egész-
ségpénztári kártyával is vásárolható.
 Összességében elmondhatjuk, hogy aki felpróbál egy RYN® lábbelit, az meg-
érezheti, hogy milyen a minőségileg jobb járás érzése. Aki pedig használója lesz 
a RYN®-nek, megszabadulhat több olyan mozgásszervi problémától, amiről ko-
rábban azt hitte, hogy nincs rá gyógymód. Minőségileg pedig egy kiváló és tartós 
lábbelinek a birtokosa lehet. 

Dr Szaniszló István – neurológus szakorvos, gerincspecialista ajánlásával

RYN® A járás szakértője



* Gödöllő Harasztban keresett csendes utcában 3 és fél-
szobás tégla jó állapotú ház 1000 nm-es telken eladó
25MFt-ért. 20-772-2429

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

* Gödöllő  kertvárosi részén 2 szoba+nappalis+konyha
étkezős, 98 nm-es családi ház eladó! Új tető új nyílászárók,
új bejárati ajtó, új cirkós fűtésrendszer+új radiátorok. JÓ
VÉTEL! Iár 20 Mft. 207722429

* Gödöllőn Harasztban 3 szoba+nappalis ikerház eladó
Kombicirkó fűtés kandallólehetőséggel, hőszigetelt
műanyag nyílászárók belső fa tolóajtók 2 beállásos garázs.
Iár 22.9 M Ft. 207722429

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

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

* JÓ  BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örök-
panorámás  építési telek Iár 8.5 M Ft 20-8042102

* Eladó  2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár
14,7 MFt 20-8042102

* Eladó  Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
60nm-es lakás Iár 10,9 MFt 20-8042102

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

* Eladó  Gödöllőn Szabadka utcában 2 szobás 52 nm-es
felújított (műanyag nyílászárók) erkélyes konvektoros lakás
Iár 11,8 M FT 20-8042102

* Eladó  Gödöllőn I. emeleti, déli fekvésű, parkra néző 45
nm-es, felújított lakás! Iár: 8.5 M Ft 20-8042102

* Eladó  Gödöllőn egy 600 m2-es építési saroktelek ikerház
építési engedéllyel Minden közmű az utcában. Buszmegálló
1 percre, iskola, óvoda, közért 10 percen belül Ár 10,5 MFt
20-4306474

* Gödöllőn, Újfenyvesben 20m széles építési telek eladó!
Panorámás, víz, gáz csatorna telken! Iár 16,3Mft. 20-
5391988

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

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 2000 m2-es telken épült 6 laká-
sos társasházban, I. emeleti 45 m2-es, 1+fél szobás, teljesen
felújított cirkó fűtésű lakás, saját tárolóval, közös telekhasználat-
tal. Iá: 10,8 mFt. Érd: 28/411-086; 20/9194-870

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

* Gödöllőn a belvárosban, 2002-ben épült, 71 m2
alapterületű, nappali + 2 szobás, színvonalas kialakítású, 2.
emeleti társasházi öröklakás. Téglaépítés, cirkó fűtés,
beépített bútorok, klíma. Iá: 19,5 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, burko-
latok. 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 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 2000-ben épült, igényes külső és belső kialakítású,
nappali + 3 szobás, 3 szintes (240 nm), galériás családi ház
(40 nm-es terasz, kültéri medence, kandalló, beépített
szekrények, 613 nm-es, örökpanorámás, parkosított telek). Iá:
32 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Belváros közelében, kívül-belül teljesen felújí-
tott, 85 m2 alapterületű, nappali+2 szobás családi ház 480
m2-es telekkel. Iá: 30 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 (Harasztban) 2 szintes, teljesen felújított, 100 m2
lakóterű, nappali + 2 és fél szobás családi ház (új tetősz-
erkezet, új burkolatok, szaniterek, új konyhabútor, új korsz-
erűsített fűtéstechnika), 486 m2-es, örökzöldekkel beültetett
telekkel. Iá: 35 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Blahai-domb legkeresettebb utcájában, 2000
nm-es örökpanorámás telken, hangulatos belső kialakítású
kétszintes családi ház, déli fekvésű nagy terasszal,
panorámás kilátással a városra. Iá: 33 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 20/9194-870

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

* Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1. és 2.
emeleti 1 szobás; 1+fél; ill. 2 szobás, felújított, gázkonvek-
tor fűtésű lakások AKCIÓS áron eladók. 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 Röges városrészen 770 nm alapterületű, ked-
vező fekvésű, 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

* Bagon 100 nm alapterületű, 4 szobás családi ház garáz-
zsal, melléképülettel, 1000 nm-es, 2 utcára nyíló telekkel.
Iá: 8,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 06-20-9194-870

* Gödöllőn a központ közelében 80 nm alapterületű (+40
m2 tetőtér), kétszintes üzlet saját parkolóval eladó. Iá: 16
mFt. Érd: 06-20/9194-870

* ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK GÖDÖLLŐ
KÖZPONTJÁBAN VÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE. GÖDÖLLŐ
KÖZPONTI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE 3%-OS JUTALÉKKAL
NYOLC ÉVES HELYI ÉRTÉKESÍTÉSI TAPASZTALATTAL.
Pontosabb tájékoztatás: 0628-513-210 vagy 0630-919-
5960, vagy személyesen: INGATLANVADÁSZ KFT. – A
POSTÁVAL SZEMBEN 

* MÁR CSAK EGY ÚJ LAKÁS MARADT – NE SZALASSZA EL!
GÖDÖLLŐ, KÖZPONTJÁBAN ELADÓ: 52 m2-es, Nappali + 1
Hálószobás, cirkófűtéses téglalakás, saját kéménnyel (veg-
yestüzeléshez is alkalmas) eladó. IRÁNYÁR: 16.700.000 Ft.
Foglalja le, és még mikulásig beköltözhet! 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3361. 

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

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

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

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

* Gödöllőn Központhoz közel, csendes, nyugodt helyen eladó
egy MAGASFÖLDSZINTI, 54 nm-es, 2 szobás, ERKÉLYES,
tágas, világos, konvektoros fűtésű lakás saját tárolóval.
Iár:11,4MFt. (30) 491-5020

* Egyedi ajánlat! Gödöllőn Központhoz közel, 75 nm-es, 3
szobás, konvektoros, nyugati fekvésű, nagy erkélyes, 3.
emeleti, igényesen felújított, klímás lakás eladó (tárolóval).
Iár:15,9MFt: (30) 491-5020

* Gödöllő belvárosában 56nm-es, 2 szobás, erkélyes, egye-
di fűtéses, teljesen felújított 4.em. (új nyílászárók, beltéri
ajtók, burkolatok stb.) lakás beépített konyhával eladó.
Iár:10,9MFt (30) 491-5020
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* Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla, cirkófűtéses, 74
nm-es, 2szoba +galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-es
tárolóval rendelkező igényesen felújított lakás sürgősen
eladó. A társasház zárt, parkosított udvarán belül játszótér,
kerti grill, gépkocsi beálló található. Csendes, nyugodt
zöldövezet, barátságos, családias kis lakóközösség.
Iár:15,9MFt (30) 491-5020

* Veresegyházon, központ közelében 100nm-es, 3 szobás,
étkezős, összközműves, cirkófűtéses, hangulatos
parasztház, 1000nm-es parkos telken eladó.
Irányár:18,5MFt Tel.:30/869-5401 

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

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

* Gödöllő központjában, csendes, parkos környéken, 2
különnyíló szobás, FELÚJÍTOTT, új fa nyílászárós, egyedi
gázfűtéses, napfényes TÉGLA lakás eladó. Ár:12,4MFt
Tel:30/3866-406 

* Gödöllő csendes, kertvárosi részén, KIRÁLYTELEP-en, jó
állapotú, részben felújított, 6szobás, 2konyhás, 2fürdős-
zobás, 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 

* Erdőkertesen, csendes környéken, 5szobás, egyedi
gázfűtéses, két generációs, részben felújított, kétszintes
családi ház, garázzsal, 759m2-es kerttel eladó. Iár:22,5MFt
Tel:30/6465-779 

* Gödöllőn, nyugodt helyen, gyönyörű környezetben,
1304nm-es parkosított kerttel, 2002-ben épült, szinteltolá-
sos 140nm-es, könnyűszerkezetes családi ház, pincével,
melléképülettel eladó. Iár:29MFt Tel:30/6465-779 

* Aszód, közel a központhoz, örökpanorámás telken, 2
szoba, konyha, fürdőszobás parasztház+ gazdasági épület,
csendes utcában eladó. Iár: 7,8 Mft Tel: 30-822-1680 

* Erdőkertesen eladó  panorámás, 1040 nm-es építési
telek. Az ingatlanon található egy 25 nm-es lábas ház. Víz,
villany a házban, gáz az utcában. Ásott kút, 15 nm-es pince
és ugyanekkora tároló.  Iár: 6,8 Mft. Tel: 30822-1680 

* Aszódon, a Falujárók útján, 52 nm-es, 2 szobás, parket-
tás, redőnyös, igényes, szép állapotú lakás, parkos
környéken, jó busz és vasúti közlekedéssel eladó. Iár: 8,99
Mft. Tel: 30-822-1680

* Kistarcsa kitűnő közlekedésű részén, 94m2+teraszos,
4szobás, 2008-as építésű, egyszintes, ikerház fél,360m2 kert-
tel eladó. Csak garázs kapcsolat. Iár:23,5MFt30/894-5249 

* Gödöllő, Palotakertben 1+2szobás,teljeskörűen,igényesen
felújított, mért fűtéses lakás, beépített bútorokkal, saját pincév-
el azonnal költözhetően eladó.Iár:10,5MFt 30/894-5249 

* Mogyoródon, HÉV-közelében 4szobás, cirkós, tégla iker-
házfél, 330 nm-es saját kerttel teljesen felújítva eladó. Az
épület alá pincézett.Iár:19,9MFt 30/894-5249 

* ASZÓDON csendes lakóparki környezetben, nappali+1
szobás, konyha-étkezős, egyedi gázfűtésű, erkélyes, jó állapotú,
I. emeleti lakás ELADÓ! Ár:10,5MFt Tel:30/866-3421 

* MEDITERRÁN KÉNYELEM ERDŐKERTESEN! Eladó 2007-
ben épült, 141nm-es, nappali +3 szobás családi ház, kandal-
lóval, ízléses burkolatokkal 706nm-es telken. Ár:29,99MFt
Tel:30/866-3421 

* GÖDÖLLŐN, csendes nyugodt helyen, gyönyörű
környezetben, 1304nm-es parkosított telken, 2002-ben
épült, szinteltolásos 140nm-es családi ház, pincével, mel-
léképülettel eladó. Ár:29M Ft Tel:30/866-3421 

* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN, RÖGES TÉRSÉGBEN található
ez a múlt század elején épült 126m2-es klasszikus parasztház,
amit ELADÁSRA KÍNÁLUNK 19,9MFt.30/870-34-37  

* GÖDÖLLŐ-KIRÁLYTELEPEN 1990-ben épült 176nm-es, 3
szintes, jó állapotú családi ház panorámás, 748 nm-es
hangulatos telken, - akár három generációnak -ELADÓ.
27MFt 30/8703437 

* Veresegyházon, az ÖREG-HEGYEN EGYSZINTES, ÚJÉPÍTÉSŰ,
143 nm-es 3 szobás családi ház, garázzsal, terasszal, 800 nm-
es parkosított telken ELADÓ.28MFt. 30/8703437

* KERESEK ügyfelemnek egyedi fűtéses lakást lehetőleg a
3. emeletig. (70) 454-0358

* REÁLIS ÁRON KERESEK ügyfelemnek családi házat
Gödöllő és környékén kb. 30 M Ft-ig. (70) 235-9071

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

* Gödöllőn a TV toronynál – könnyű megközelítés, aszfaltút
- csatorna kivételével összközmű – ugyanakkor erdő és nyu-
galom – 730 nm telek eladó. Tel: (30) 272-8158

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

* 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

* ÁRON ALUL eladó Gödöllőn az Alvégben 3,5 szobás kon-
vektoros, cserépkályhás családi ház melléképületekkel,
pincével, ipari árammal, riasztóval. HÉV, vonat pár perc. Iár:
18,2M Tel: (30) 2014-769

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

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

* 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

* Gödöllő központban földszinti, 1,5 szobás, parkra néző
felújított lakás egyedi fűtéssel, beépített konyhával eladó.
iár: 9,9 M Ft. Tel: (20) 3-238-106

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

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

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

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

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

* Gödöllőn csendes zsákutcában nappali +2,5 szobás csalá-
di ház sürgősen, áron alul eladó. Lakás beszámítása lehet-
séges. Tel: (30) 9981-496

* Gödöllőn, Dózsa Gy. úton 777nm-es telken – ÜZLETNEK
IS ALKALMAS – földszintes ikerház háromszobás, 105 nm-
es fele eladó. Udvaron garázs, melléképület. Iár: 24m Ft Tel:
(20) 946-6686

* Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5
szobás, második emeleti lakás eladó. Iár: 10,9 M Ft. Érd:
(30) 9503-957

* Gödöllőn eladó VÁLLALKOZÁSNAK vagy ÖSSZE-
KÖLTÖZŐKNEK két épületből álló kertes ingatlan. Össz-
közműves 140 illetve 120 nm alapterületű. Tel: (20) 432-1572

* DEBRECENBEN erkélyes garzonlakás (34 nm) családi okok
miatt sürgősen eladó. Iár: 6,2 millió Ft. Érd: (30) 202-8559

* Gödöllő központjában, Erzsébet park mellett teljesen
felújított (új tető, új konyhabútor gépekkel, átriumos udvar),
alápincézett családi ház beállóval, garázzsal eladó. Iár:
27,6m Ft. (20) 8244-661

* Gödöllő központjában 76 nm-es 2,5 szobás lakás új
műanyag nyílászárókkal tulajdonostól eladó. Iár: 14,8 MFt.
Érd: (70) 334-5707

* Vácszentlászlón 2 szobás összkomfortos családi ház nagy
melléképületekkel, 1277 nm fiatal gyümölcsössel eladó.
Iár:11,5mFt. Kisebb értékű 1,5szobás lakáscsere is érdekel
Gödöllőn. (20) 475-5045

* Eladó Gödöllő – Palotakerten 2. em. erkélyes, redőnyös
65 nm-es, 2 szobás teljesen felújított, nagy fürdőszobás,
nagy előszobás, beépített konyhabútoros lakás. Iár mege-
gyezés szerint. Tel: (30) 47-41-756

* Gödöllőn, központban, 60 nm-es 2 szobás téglaépítésű,
konvektoros lakás eladó. 11.900.000.-Ft  (70) 4334-098

* 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

* REMSEY körúton 67 nm-es 4. emeleti jó állapotú lakás
eladó. Iár: 14,8m Ft. Ugyanitt mélygarázsban kocsibeálló
eladó. Érd: (30) 951-0658

ALBÉRLET KIADÓ

* János utcai lakásba hölgy társbérlőt keresek. Tel: 30-393-
6052

* Társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik szobája fürdős-
zoba, konyha használattal, TV, telefon, internet szolgáltatás-
sal TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető. Csak nem
dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges. Ár:
30.000 Ft + a rezsi fele. Érdeklődni.: 06-70/318-2127

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

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

* 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

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

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

* 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

* Gödöllői tavak mellett kétszobás családi ház hosszú távra
kiadó. Érd 06-30-213-4882

* 2 szobás, egyedi órás fűtéssel, felújított lakás a központ-
ban Szt. István téren igényesnek bérbeadó.  Részben beren-
dezett. 40e Ft+ rezsi + kaució. Tel: (28) 407-122, (30) 508-
1380, (30) 592-1856

* 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
felújítani Önnek! Ingyenes telefonos vagy személyes tanác-
sadásért hívjon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. –
A POSTÁVAL SZEMBEN! 

* 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.

* 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 a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es kétszintes,
két fürdőszobás lakás garázzsal, részben bútorozottan
igényesnek kiadó. Tel: (30) 203-5912, (28) 514-906

* Gödöllőn az Ambrus Z. közben 4. em. 2 és félszobás (erkélyes)
bútorozatlan, központi fekvésű lakás kiadó. Érd: (20) 399- 8873

* Kiadó gödöllői 2 szobás, földszinti lakás az Ambrus közben
részben bútorozva, hosszútávra. Távfűtéses. 50.000,- +
rezsi + kaució. (20) 450-8036

* Gödöllő központjához közel 3 szobás ház új bútorokkal,
edzőteremmel, szabályozható fűtéssel (cirkó), kocsibeálló-
val, konyhai – fürdőszobai gépekkel kiadó. 65eFt/hó. Tel.
(20) 629-0362

* Gödöllőn, Palotakerten kiadó bútorozott, teljesen felújí-
tott, felszerelt 1+2 félszobás lakás. Jó közlekedés, műanyag
nyílászárók, laminált lap, kőburkolat, egyedi fűtés.
60e+rezsi+ 1 havi kaució. (30) 231-9611

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 400, 307, 196, 191 ÉS
142 NM-ES ÜZLETHELYISÉGEK
AKCIÓS ÁRON BÉRBEADÓK. 
KIEMELT AJÁNLATAINK:
*A Kertvárosban, csendes kis utcában, a
központtól néhány percre 794 nm-es sarok-
telken,120 nm-es, felújítandó, 4 szobás
családi ház sürgősen eladó. Iá.:23 mFt.
*A Zombor utcában 39 nm-es, földszinti,
konvektoros, téglalakás eladó.  Iá: 9,5 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38 nm-es,
földszinti, konvektoros fűtésű, tégla-építésű
lakás eladó. Azonnali költözés. Iá: 8,8 mFt.
*A Szt. János utcában 1 szobás, 36 nm-es,
3. emeleti, konvektoros, téglaépítésű, frissen
felújított lakás eladó vagy Gödöllőn 3 szobás,
egyedi fűtésű lakásra cserélhető. Iá: 9,7 mFt. 
*A Szent János utcában 1,5 szobás, 44 nm-es,
földszinti lakás sürgősen eladó. Iá.:9,5 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban épült,
2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2 szobás tár-
sasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval
eladó. Azonnali költözés. Iá: 22,5 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél szobás,
8. emeleti, felújított lakás eladó. Egyedileg
szabályozható fűtés. Iá: 9,7 mFt.

KIADÓ INGATLANOK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, pár percre a központtól, 250
nm-es lakóterületű, dupla garázsos családi
ház (tágas terekkel, szoláriummal, szaunával,
nagy teraszokkal) kiadó. Lakásnak, irodának,
orvosi rendelőnek egyaránt alkalmas. Bérleti
díj: 300 e Ft/ hó+ rezsi.
*A Paál László közben 2+fél szobás, kon-
vektoros, kéterkélyes, jó elrendezésű,
igényes, első emeleti lakás bérbeadó.
Kéthavi kaució szükséges.  Bérleti díj: 70
e. Ft/ hó+ rezsi.
*A Dobó Katica utcában 58 nm-es, külön
bejáratú, 1+2 félszobás, tetőtéri lakás
hosszútávra bérbeadó, kerthasználattal.
Kéthavi kaució szükséges.  Bérleti díj: 80
Ft/ hó+ rezsi.
*A Palotakertben 1+ 2 fél szobás 8. emeleti
felújított, erkélyes lakás (egyedi fűtésszabá-
lyozással) bérbeadó. Kéthavi kaució szük-
séges. Bérleti díj: 60 Ft/ hó+ rezsi.
*A Lázár Vilmos utcában 250 nm-es,
igényes családi ház hatalmas panorámás
telken, garázzsal hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj: 200 e. Ft./hó+ rezsi.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*GALGAGYÖRKÖN 134 nm-es, nappali +3
szobás, garázsos, felújított, két generáció-
nak is alkalmas családi ház 2009 nm-es
telken (gyümölcsfák, fúrt kút, patak, erdő)
eladó. Iá: 25 m Ft.
*MOGYORÓDON, 540 nm-es nyeles
telken110 nm-es, nappali+ 3 szobás, 2004-
ben épült családi ház eladó. Iár: 23,9 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-dombon,
1040 nm-es telken, 280 nm–es, földszintes,
új építésű (burkolatok választhatók) családi
ház minőségi kivitelben eladó.  Iár: 62 mFt.
*VERESEGYHÁZON, 830-nm-es, pano-

rámás saroktelken, nappali + 4 szobás
családi ház 60 nm-es üzlethelyiséggel

eladó. Irányár: 32 mFt.

IPARI TERÜLETEK, IPARI ÉPÜLETEK,
SZÁNTÓK:
*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 hek-
táros szántó 1000Ft/nm áron és egy fél hek-
táros 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 a blahai részen családi házban különbejáratú bútoro-
zott 2 szoba összkomfortos házrész kocsi beállási lehetőséggel
igényesnek hosszútávra kiadó. Tel: (20) 329-2954

* Kossuth L. utcában 1+2 félszobás IV. emeleti lakás kiadó.
55.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel: (30) 236-5989 (16h után)

* 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

* Gödöllőn kiadó 80 nm-es, tetőtéri, 2 szobás bútorozott,
kábeltévés, internetes, klímás lakás, 2 fő részére. 60.000 Ft
+ rezsi/hó + kaució. Tel: (70) 635-6016

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

* Gödöllőn 2 szobás 2. em. konvektoros erkélyes lakás
beépített új konyhabútorral kiadó. Tel: (70) 427-1022

* Családi házban külön bejáratú lakrész kiadó. Tel: (28) 411-045

* Gödöllő blahai részén, csendes környezetben hosszútávra
kiadó kertes ház udvarán különálló 1+2szobás 72nm
összkomfortos lakás bútorozatlanul. Udvaron kocsibeállási
lehetőség. 60e Ft+ rezsi+ 30e kaució. (20) 533-8243

* Gödöllő blahai részén, csendes környezetben hosszútávra
kiadó kertes ház udvarán különálló 1+1szobás 60nm
összkomfortos lakás bútorozatlanul. Udvaron kocsibeállási
lehetőség. 50e Ft+ rezsi+ 30e kaució. (20) 533-8243

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

* Kiadó hosszútávra Gödöllőn, Klapka utcában családi ház
emeleti része külön bejárattal, külön mérőórákkal. 2szoba,
amerikai konyha, nappali, fürdő, teljesen berendezve. 70e
+rezsi. (20) 342-9412

* Önálló kis családi ház (1,5 szobás, központi fűtésű,
kábeltévés) hosszútávra kiadó. 1havi kaució. Tel: (28) 411-988

* December elsejétől kiadó a János utcában 1,5 szobás,
részben bútorozott, egyedi gáz-, villany-, vízórás lakás. 50e
Ft/hó. Kaució szükséges. Tel: (30) 688-9645, (28) 410-350

* János utcában első emeleti 50 nm-es kétszobás, konvek-
toros lakás hosszútávra kiadó. Tel: (30) 638-4947

* Gödöllő centrumában (szökőkútnál) 44 nm-es, részben
bútorozott lakás kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: (20)
544-3371

* Gödöllőn a Munkácsy utcában 2 emeletes téglaházban 2
szoba összkomfortos lakás teljesen felújítva, berendezve
hosszútávra kiadó. 60e Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució szük-
séges. Tel: (70) 409-1057

* Gödöllőn felújításra szoruló, vizes 120 nm-es ház, lakás
vagy raktár céljára kiadó. Ár: megegyezés szerint + rezsi.
Tel: (20) 33-63-293

* Összkomfortos különálló kertes házrész kiadó! Szoba,
konyha, fürdőszoba. Teljesen bútorozott, műszakilag felsz-
erelt, kábeltévés. Kaució nincs. Rezsivel együtt 50e. (20)
942-5487

* Gödöllő központi részén GARZON hosszú távon kiadó. Érd:
(30) 252-4674

* Gödöllőn külön bejáratú szoba-konyha bútorozott albérlet
egy fő részére 30.000 forintért kiadó. Tel: (20) 5868-444

* Gödöllőn, Szt. János u. 42-ben 1. em. erkélyes 59
nm-es konvektoros, bútorozatlan lakás hosszútávra
kiadó. Tel: (30) 9519-619

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllő Városi Piac csarnokában üzlethelyiség bérleti joga
átadó. Érd.: 06-30-9492-228

* 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.

* Kiadó Gödöllőn kertes ház cégeknek is. Konyha, étkező,
nappali, három szoba, két fürdőszoba, WC. Bérleti díj mege-
gyezés szerint. Tel: (20) 432-1572

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

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

* Gödöllőn üzletházban 20 nm-es helyiség bármilyen
hasznosításra kiadó. 25.000 Ft/hó. Tel: (70) 7797-152

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

* 55 nm üzlet Gödöllő, Petőfi tér 13/6sz. alatt 2010.
januártól kiadó. Érd: (70) 535-4474

* Gödöllő központjában, Petőfi téren új építésű üzletház
udvarában (frontoldalról rálátni) 40 nm-es 2 bejáratos hely-
iség, 2 mellékhelyiséggel v. +raktárral hosszútávra kiadó.
100e Ft. (70) 382-7791, (70) 387-1047

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

* A Lignifer Kft. telephelyén 2 különálló helyiség, rak-
tározás céljára kiadó: 218 m˛ fűthető, 70 m˛ nem fűthető
raktár. A telephely területe zárt, 24 órás őrszolgálattal
védett. Cím: 2117 Isaszeg, Ady Endre u. 47. Kapcsolat: Hegyi
Péter: 28/495-709 

ÁLLÁS

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

* A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens
munkatársat keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.

* IT munkatársat keresünk! Elvárások: informatikus
végzettség, angol középfokú nyelvtudás, MS –SQL, vagy
Access adatbázis rendszer ismerete, PC javítási ismeretek.
További előnyt jelent: Programozás terén szerzett tapaszta-
lat (Visual Basic, VB. Net), egyéb hálózati ismeretek. Amen-
nyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképes
önéletrajzát a fizetési igény megjelölésével a perfectkere-
so@gmail.com e-mail címre várjuk. További információ:
06/30 634 9959, 06/30 484 4184 

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

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

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

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

* Gödöllői irodaházba keresünk összetett irodai feladatok
elvégzésére talpraesett, agilis munkaerőt. Teljes körű
betanítás. Azonnali kezdés. 150.000 Ft. (20) 414-7660

* Területi képviselőt keresünk! Feltételek: megnyerő
megjelenés, jó kommunikációs képesség, B. kat.
jogosítvány. Fényképes önéletrajzokat a szappan-
haz@szappanhaz.hu-ra kérjük. 

* Nyugdíjas hölgy gyermekfelügyeletet, ill. idősek gondo-
zását vállalná napi 4-6 órában. Tel: (70) 291-6483
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* Friss nyugdíjas Eü. dolgozó szeretettel felügyelné, gondo-
zná, ápolná gyerekét, idős, beteg hozzátartozóját ünnepnap,
hétvégén is! (20) 354-9688

* Cégünk keres szerszámkészítő szakembereket nyíregy-
házi munkahelyre. Feltétel: műanyag fröccsöntő szer-
számok készítése, javítása, karbantartása és
síkköszörülése. Kiemelt bérezés. Tel: (70) 429-3127

* Gödöllői szépségszalonba FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST
KERESEK. Tel: (30) 9893-652

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

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

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és
középvállalkozások részére.Ezen kívül Könyvvizs-
gálat,cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.:
430-341,30/211-9388.

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

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

* 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 

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

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

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

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

* HÚSFÜSTÖLÉS GÖDÖLLŐN. (20) 412-1987

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* NŐGYÓGYÁSZATI, felnőtt és gyermek ultrahang magán-
rendelések, biorezonancia kezelések, gyógyhatású
masszázs. Várjuk szeretettel: Santemed klinika Gödöllő,
Remsey krt. 21. Tel: (28) 516-530

* MANIKŰR, GYÓGYPEDIKŰR, MŰKÖRÖMÉPÍTÉS. Gödöllő,
Testvérvárosok útja 2/D. Szieszta Szépségstúdióban.
Bejelentkezés: Ipacs Barbara (20) 576-8097

* 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

* MŰKÖRÖM, MANIKŰR, PEDIKŰR! Szeretettel várom régi
és új vendégeimet baráti árakkal Bethlen Gábor u. 54. alat-
ti fodrászüzletbe. Bejelentkezés: (30) 252-6610

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

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

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

* Bank által visszavett ingatlanok és gépjárművek
közvetítése. Gyorsan és egyszerűen! (20) 5555-772

* REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + har-
monika ajtók. 06-20-9-943-145

* BOJLER TISZTÍTÁS, javítás. Kisebb villanyszerelési ill.
vízvezeték szerelési munkákat vállalok garanciával.
Hétvégén is hívható: (20) 504-1814, (70) 330-4430

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



* Kertek, telkek egész éves karbantartását vállalom.
Metszés, permetezés, fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás,
fakivágás, sövénynyírás, kertgondozás, tereprendezés. Tel:
(70) 334-6075

* „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

* Pedagógus – baby sitter gyermekmegőrzést és alsós
gyerekek korrepetálását vállalja. Tel: (70) 616-8074

* Mit tartogat önnek a jövő? Pénzt, szerelmet, jó állást?
Megtudhatja, ha különleges DEVA tarot kártyával jósoltat.
Tel: (70) 634-1306

* Vállaljuk házak, melléképületek, ólak, stb. bontását, fák
kivágását, tetőjavítást, mindenféle kőműves munkát,
szemét, sitt szállítással. Tel: (30) 481-4005

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

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

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

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

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

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

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

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

OKTATÁS

* Klasszikus gitároktatást vállal diplomás zenetanár és
művész. Tel.: 20/330-71-23

* 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 

* ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizs-
gára felkészítés. Érd: (20) 268-4064, (20) 230-6250

* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelv-
tanfolyamok 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! 

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

* NÉMET oktatást és korrepetálást vállalok! Tel:
(70) 367-0174, (70) 367-1396

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

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

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

* Diplomás nyelvtanár franciaoktatást vállal. Tel: (30) 638-
4947

* Magatartási, tanulási nehézségekkel küzd gyermeke?
Hiperaktívitás, figyelemzavar tüneteit tapasztalja? Vagy
„más” mint a többi? Fejlesztőpedagógusként vállalom gyer-
meke fejlesztését 2-9 évesig. (70) 634-1306

* Fiatal tanár MATEMATIKAI felkészítést, logika orientált
oktatást vállal. Tel: (30) 608-8707 érd: 17 órától

* TAXUS német nyelvtanulási módszerrel a tanulás 80%-át
a tudatalattija végzi. Ideális azoknak, akiknek nincs idejük.
Magolás, szótár és nyelvtan nélkül 12dbCD +nyelvkönyv
30eFt. (30) 948-6151

ADÁS~VÉTEL

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

* Négy garnitúra vadonatúj pehelypaplan, párna, kispár-
na eladó. Tel: (30) 203-5912, (28) 514-906

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

* Rőzse olcsón eladó. Tel: (20) 979-6913

* Isaszegen eladó új Bramac tetőcserép 450 db. Érd:
(70) 420-3630

* Lugosított víz 8,2Ph-val és természetes jód tartalom-
mal. 700Ft/5L. Tel: (20) 322-8458

* VENNÉK három vagy négykerekű elektromos,
használt, üzemképes rokkant kocsit utcai használatra.
Tel: (28) 413-962

* Eladó 2db parapetes FÉG konvektor és 4db Semperit
165/65/R13 26T. Clio gumi felnivel, esetleg 4db
175/65/R14 téli gumira cserélném. Tel: (30) 877-5669

* Téli gumi DAYTON USA 195/65 R15 DW500 H16 3
hónapot futott és 5 éves VESTA vezetékes gáztűzhely olcsón
eladók. Tel: (28) 410-066, (20) 981-8633

* 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

* Eladó 4db 195/65/15-ös téli Michelin gumi, 4 db 6×15”
5×100-as lyukasztású felnin. Iár: 50.000 Ft. Tel: (70) 334-
6075

* Jade Masszázságy Stúdió Gödöllőn a Rét u.13.ban Tel:
(20) 5168-763

* Gödöllői özvegy ember 174/80/74 éves társat keres
Gödöllő és környékéről. Tel: (30) 603-9995 esti órákban

* 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

* Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101

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

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

18 Gödöllői Szolgálat 2009. november 11.

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Nem, nem a Nobel díjas
…íróról, hanem egy gyökérről szeretnék írni –
válaszoltam fiam kérdésére, amikor mondtam,
hogy a paszternákról fogalmazok. Édesanyám
látogatásakor láttam, megint tele a verem ezzel
a kiváló zöldséggel. Bár évszázadokon
keresztül (a burgonya megjelenéséig) ez volt a
legfontosabb zöldség élelmiszerünk, ma ritkán
fordul elő, ezért sokan nem ismerik.
Gyökere nagyon, de levele egyáltalán nem
hasonlít a fehérrépához. Rokona a sárgarépá-
nak, van, ahol édesgyökérnek hívják, mert íze
kicsit édes. Igénytelen növény, bárhol
megterem, de a sok vizet szépen kövéredve
hálálja meg. A paszternák igazából téli növény
és a hagyomány szerint az első fagy utáni
példányai a legfinomabbak. (A fagy segíti a
keményítőt átalakulni cukorrá.) Lengyelek, cse-
hek, angolok gyakran használva jobban ismerik
– igaz, ott kevésbé érik be a többi zöldség.
Szénhidráttartalma alacsonyabb, mint a burgonyáé,
ezért diétázók és cukorbetegek is fogyaszthatják.
Íze bármivel társítható, de önálló ételként is alka-
lmas. Hús töltelékeként a zsemlét vagy a rizst is
helyettesíthetjük vele. Energiatartalma 48kcal
100grammonként, mint a joghurtnak! Rostossága
miatt viszont teltebbnek érezzük magunkat tőle –
hajrá fogyókúra! Vásárlásnál lehetőleg a
kisebbeket válasszuk, így biztosan nem lesz fás.
Külső rétegét krumplihámozóval vagy késsel
lehántva készítjük elő főzéshez.

A paszternákokat a Fagyöngyben puhára
pároljuk egy kis margarinnal vagy olivaolajjal,
átpaszírozzuk, tejszínnel, esetleg joghurttal
besűrítjük, habosra keverjük. Körítésként
tálaljuk párolt-sült húsokhoz. Cukortartalma
miatt vonzóan karamellizálódik. Kiváló sütve:
tisztítás után darabokra vágva, olivaolajjal
sütőben 180 C°-on süssük világosbarnára,
mintegy 40 percig. Önálló vegetáriánus étel, ha
gazdagíthatjuk: kicsit előfőzött darabolt krum-
plit, sárgarépát adjunk hozzá, ízesítőként
durvára vágott hagymát, rozmaringot, összeny-
omott fokhagymát, s ugyanúgy süssük meg
tepsiben, mint az előbb. Krumpl ipüréhez
egy kiló burgonyához egy darab paszternákot
ajánlok, főzve, áttörve, sok vajjal, tejszínnel.
Sót, s egyéb fűszernövényeket is tehetünk
hozzá, mint petrezselyem, tárkony, bazsalikom.
Az unalomig használt körítések sorában
felüdülést jelent ez a régi, finom eledel.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 18.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: dr. Barabás Zoltánné (Remsey
krt. 20.), Seregélyes Mónika (Szt. István tér 3.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte: Sukta Pál (Kossuth

L. u. 64.), Forró Lászlóné (Szt. István tér 7.)

A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: György Júlia (Alkotmány u. 18.)

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Fehérvári Tóth Éva (Zarán-
dok u. 26.)

HOZZÁVALÓK:
A sülthöz: egész liba vagy liba-
comb, só, majoránna. A párolt ká-
posztához: 1 fej vörös vagy fehér
káposzta, 5 dkg hagyma, 5 dkg cu-
kor, 2 g köménymag, 4 cl ecet, 1 dl
vörös- vagy fehérbor, só, zsír/olaj.

ELKÉSZÍTÉS:
Megmossuk a libát, megsózzuk,
belsejébe majoránnát teszünk, a lá-
bakat a püspökfalathoz rögzítjük,
hogy a hús megőrizze eredeti for-
máját, forró sütőben sütjük, közben
folyamatosan locsoljuk saját zsír-
jával, mert könnyen kiszárad.
A káposztát vékonyra szeleteljük,
megsózzuk és kb. fél órát állni
hagyjuk. A hagymát megpirítjuk,
feleresztjük ecettel és kevés vízzel,
majd hozzáadjuk a káposztát. Fű-
szerezzük köménymaggal, sóval,
cukorral, majd fedő alatt puhára
pároljuk, végül ráöntjük a bort (el-
hagyható).

Az ételt tört vagy sült burgonyával
tálaljuk.

Recept:
Libasült


