
A program keretében társasházak és
kertes (családi) házak részére meghir-
detett pályázat célja az volt, hogy a la-
kosságot minél jobban bevonja saját
környezetének gondozásába, másrészt,
hogy egyfajta elismerés legyen azok
részére, akik nagy gondot fordítanak
arra, hogy házuk és annak környezete,
a kert, a kerítés, az ingatlan előtti köz-
terület szép és ápolt legyen. A kiírásban
azonban nem csak a környezet szépíté-
sére helyezték a hangsúlyt, hanem a
fenntarthatóságra és a környezetbarát
megoldások alkalmazására is.

A résztvevőket Gémesi György
polgármester köszöntötte, aki sikeres-
nek ítélte a kezdeményezést, s megkö-
szönte a részt vevő civil szervezetek-
nek, hogy a program mellé álltak. Mint
mondta, hozzájárulnak ahhoz, hogy a
városról pozitív kép alakuljon ki. Fon-
tosnak nevezte: amellett, hogy a hi-
ányosságokra felhívják a figyelmet,
azok, akik sok munkával nagy gondot

fordítanak szűkebb környezetük gon-
dozására, elismerést kapjanak.

Tóth Tibor alpolgármester, a prog-
ram koordinátora szintén kiemelte a
nagyszabású civil együttműködést,
ami végig kísérte az elmúlt fél évet.
Mint elmondta, az ötlet is a civilektől
indult el, Kulcsár Mária vetette fel
először az egykor népszerű mozgalom
felelevenítésének gondolatát. Beszédé-
ben örömét fejezte ki, hogy már az első

alkalommal sokakat sikerült megszólí-
tani, s reményének adott hangot, hogy
2013-ban még többen vállalkoznak
majd a megmérettetésre.

A partner szervezetek részéről Sebő
Györgyné értékelte a pályázatot. Mint
mondta, nem volt könnyű munka, hi-
szen a zsűriben helyet kapott civilek
más-más szempontokat tartottak fon-
tosnak. Örömmel számolt be a sok po-
zitív tapasztalatról, amiket a zsűrizés

során szereztek. Kiemelte mind a csa-
ládi, mind pedig a társasházak lakói
sok munkát fektettek környezetük ápo-
lásába, és sok jó ötletet mutattak be,
amivel szebbé, élhetőbbé tehetjük kör-
nyezetünket. Számtalan meglepetés is
érte a zsűrit, mert például a társasházi
övezetben olyan rejtett értékeket fedez-
tek fel, amik a panelépületek árnyéká-
ban kevésbé kerülnek reflektorfénybe.

(folytatás a 2. oldalon)
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Jövőre folytatódik az elismeréseket hozó gödöllői program

„Tiszta udvar, rendes ház” – 2012
Gödöllő város önkormányzata
a Föld napja alkalmából indítot-
ta útjára a „Tiszta udvar, rendes
ház” 2012 Gödöllő programot a
helyi civil szervezetek bevoná-
sával. A környezetszépítő meg-
mérettetésre két kategóriában
lehetett pályázni a nyár folya-
mán. A díjátadásra október 25-
én került sor a Városháza dísz-
termében.

Gödöllő is részt vett belga testvérváro-
sunk, Turnhout fennállása 800. évfordu-
lójának tiszteletére rendezett testvérvá-
rosi fesztiválon. (4. old.)

Ottlik Gézára emlékeztek a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtárban, az író születésének
100. évfordulója alkalmából.

(5. old.)

Ezüstérmes lett a Tóth Krisztina–Póta Ge-
orgina páros a dániai Herningben október
17-21. között megrendezett asztalitenisz
Európa-bajnokságon. (8. old.)

Az egykori Nemzetőrség udvarán em-
lékeztek az 1956. október 23-án kitört
forradalomra a gödöllőiek. A rendezvé-
nyen Tóth Tibor alpolgármester mon-
dott ünnepi beszédet, majd a Gödöllői
Fiatal Művészek Egyesületének műsora
után az ’56-os áldozatok kopjafájánál
helyezték el a koszorúkat. A megemlé-
kezés a Dózsa György úti temetőben zá-
rult, ahol a forradalom gödöllői áldoza-
tai, Kiss Antal és Balázsovich András
sírjánál tisztelegtek.

A volt Nemzetőrség udvarán ma kop-
jafa emlékeztet az 1956 októberében itt
eldördült lövésekre. Tóth Tibor többek
között erről is megemlékezett ünnepi
beszédében, melynek során Andrássy
Borbála, Andrássy Gyula miniszterel-
nök unokája, Márai Sándor és Albert
Camus gondolataival elevenítette fel az
56 évvel ezelőtt Budapesten, majd Gö-
döllőn történteket. 

„Október 23-án meghasadt az égbolt,
mert egy nép azt mondta, elég volt.
Egyetlen szempillantás alatt az emberek
felfedezték, hogy szabadság és becsület
nélkül lehetetlen élni, a lelkek kitárultak
és egymásra találtak bizalomban és sze-
retetben.” (folytatás a 6. oldalon)

1956. október 23.

Emlékezés
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Az egy éve üzemelő térfelügyeleti
rendszernek köszönhetően csökkent a
közterületi bűncselekmények száma
városunkban, közölte a képviselő-tes-
tület ülésén dr. Bozsó Zoltán r. dan-
dártábornok, gödöllői rendőrkapi-
tány. A kihelyezett kamerák felügye-
letét részben a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság munkatársai, részben a Tér-
felügyeleti Központ dolgozói látják
el, így a kamerarendszer figyelése fo-
lyamatos. 

A rendszer   segítségével   a   város
más   pontjain    elkövetett bűncselek-
ményekkel kapcsolatban   is   sok   in-
formációhoz  jut a rendőrség, ami
nagy segítséget jelent az elkövetők
felkutatásában, beazonosításában, a
bizonyítási eljárásban. Példaként em-
líthető a Kálváriánál történő kábító-
szerrel visszaélések felfedése, az el-
követők elfogása, valamint a közel-
múltban történt emberölési ügy elkö-
vetőjének felderítése, melyekben je-
lentős segítséget nyújtottak a térfel-
ügyeleti rendszer felvételei.

A rendszer felügyelete során észlelt
jogsértésekre azonnal reagálni lehet. 

Gémesi György polgármester és a
rendőrkapitány is fejlesztendőnek
tartja a térfelügyeleti rendszert, de
csak a finanszírozási lehetőségek függ-
vényében lehet előrelépni.

A képviselő-testület elfogadta a
rendszer üzemeltetésének első évéről
készült polgármesteri beszámolót.   

Buszállomás: meghosszab-
bított keretszerződés

2014 végéig meghosszabbította az
autóbusz-pályaudvar beruházási ke-
retszerződés időtartamát a képviselő-
testület. Az autóbusz-pályaudvar fej-
lesztéséről 2008-ban kötött szerző-
dést az önkormányzat, a Volánbusz
Zrt. és a Ker-Est Ingatlanforgalmi Zrt.
A cél az volt, hogy egy új, a busz-
közlekedést korszerűen kiszolgálni
képes, kereskedelmi központot is ma-
gában foglaló létesítmény épüljön. A
projekt a jelenlegi időszakban a gaz-
daság állapota miatt nem valósítható
meg. 

Közbeszerzés orvosi 
ügyeletre 

Az év végén lejár a Delta Országos
Katasztrófa Mentőcsoporttal a köz-
ponti orvosi ügyelet ellátására szóló
megbízás. Az ügyelet ellátása érde-
kében a képviselő-testület közbe-
szerzési eljárást indított. Az előző
évekhez hasonlóan Szada és Isaszeg
önkormányzata ismét kifejezte szán-
dékát a gödöllői központi orvosi
ügyelethez.  

Önrészt vállal az üzemeltető

Hozzájárult a képviselő-testület
ahhoz, hogy az önkormányzat megál-

lapodást kössön a Duna Menti Re-
gionális Vízmű Zrt.-vel arról, hogy a
városi víziközmű rendszert üzemel-
tető cég vállalja a gödöllői szenny-
víztisztítótelep rekonstrukciójának
megvalósításához szükséges önrész
90 százalékát. A telep felújítására az
önkormányzat korábban 930 millió
forintos támogatást nyert el.

Köszönet Bokor Árpádnak

Határozatban köszönte meg Bokor
Árpád ügyvezető igazgatónak a kép-
viselő-testület a város üzemeltetési
feladatainak folyamatos ellátása ér-
dekében nyújtott több mint 20 évi
magas színvonalú munkáját. A
VÜSZI Kft. vezetője nyugdíjba vo-
nul. 

Bokor Árpád 1988-ban a Gödöllői
Városgazdálkodási Vállalatnál kez-
dett dolgozni, majd 1992-ben a jog-
utód Városüzemeltető és Szolgáltató
Intézmény vezetőjének nevezte ki a
testület. Ettől kezdve a VÜSZI még
két átalakuláson ment keresztül, mi-
alatt az általuk ellátandó feladatokat
folyamatosan zökkenőmentesen telje-
sítették. 

Igazgatói pályázat

A képviselő-testület december 31-
ig meghosszabbította Kovács Balázs
ügyvezető igazgatói megbízását a
Művészetek Házában, egyben pá-
lyázat kiírásáról döntött a tisztség kö-
vetkező öt éves időtartamra történő
betöltésére. lt

Testületi ülés

Hatásos a térfelügyeleti rendszer 

Képviselői beszámolók

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselőcsoportja
elkészítette a választási ciklus félidejére ese-
dékes beszámolóját. 
A képviselők az elvégzett munkáról és a további
feladatokról hírlevelet juttatnak el a választó-
körzetükben élőknek, valamint a következő he-
tekben fórum keretében személyesen is tájékoz-
tatják a lakosságot.

A fórumok időpontjai és helyszínei: 
November 5. (hétfő):
17 óra: TTóth Tibor, Petőfi Sándor Általános Iskola
18.30.: GGuba Lajos, Kazinczy körúti óvoda
November 6. (kedd):

17 óra: PPintér Zoltán, Petőfi Sándor Általános Is-
kola
18.30.: VVarga András és PPelyhe József, Szent
Imre Katolikus Általános Iskola
November 7. (szerda):
17 óra: HHalász Levente, Premontrei Szent Nor-
bert Gimnázium
18.30.: KKis Antal, Damjanich János Általános
Iskola
November 8. (csütörtök):
17 óra: PPecze Dániel, Blahai Napközis Tábor
18. 30.: SSzűcs Józsefné, Damjanich János Ál-
talános Iskola
November 9. (péntek):
18.30.: VVarga Árpád, Hajós Alfréd Általános Isko-
la

(Folytatás az 1. oldalról)

A díjazottak értékes ajándékokat vehet-
tek át. A leginkább azonban a családi
ház kategória első három helyezettje
örülhetett, nekik ugyanis jövőre nem
kell hulladékszállítási díjat fizetniük.
Családi Ház kategóriában az épület és
környezete, valamint a közterület pél-
damutató igyekezettel és a környezet-
tudatosságot szem előtt tartva megva-
lósított kimagasló gondozottságáért
Tiszta udvar – Rendes ház címben ré-
szesült és a pályázat fődíját kapta a
Rigó u. 4. (Wirth Gabriella), az Ibo-
lya u. 25. (Szívós Mária) és az Észak
u. 3. (dr. Kobolák Julianna). Elis-
merésül a Zöld Híd Régió Kft. fel-
ajánlásából a hulladékszállítási díj
egy évre történő elengedését és a 
SOPRO Hungária Kft. felajánlásából
bio tisztítószereket is tartalmazó aján-
dékcsomagot nyertek.

Tiszta udvar – Rendes ház címben
és különdíjban részesült az Állomás
tér 8. (Szőke Jónásné) az ingatlan
környékén található ötletes és szépen
megvalósított közterület kialakításá-
ért, valamint a Hős u. 8. (Magura
György), a Címer u. 4. (Vas Gábor),
a Munkácsy M. u. 10. (Jámbor Lász-
ló Zoltán), és a Báthory István u. 43.
(Müllerné Matuz Erzsébet) az épület
és környezete, valamint a közterület
példamutató igyekezettel megvalósított
gondozottságának elismeréséül. 
Tiszta udvar – Rendes ház címet és
különdíjat kapott az Attila u. 4. (Hanzl
József) a leghasznosabb porta elisme-
réséül. 

Tiszta udvar – Rendes ház címben ré-
szesült továbbá a Kandó K. u. 26.
(Gergely Anna), a Fácán sor 8. (dr.
Bakonyiné Edit), a Veres Péter u. 22.
(Tóth-Máté Erika), a Rigó u. 16. (Ko-
vács István), az Asbóth u. 41. (Szám-
por Pálné), a Kereszt u. 2. (Frittmann
László), az Ádám u. 73. (Szebeni Fe-
rencné) és a Jókai Mór u. 20. (Gurbi
Attila és Szabó Edina).

Társasház kategóriában az épület és
környezete, valamint a közterület pél-
damutató igyekezettel és a környezet-
tudatosságot szem előtt tartva megva-
lósított kimagasló gondozottságáért
Tiszta udvar – Rendes ház címben ré-
szesült és a pályázat fődíját kapta a Ka-
zinczy krt. 14-16., a Magyar Kázmér
köz 1-3. és az Erzsébet királyné krt. 1.
Elismerésül a Zöld Híd Régió Kft. fel-
ajánlásából komposztot, a SOPRO
Hungária Kft. felajánlásából bio tisztí-
tószereket is tartalmazó ajándékcsoma-
got, valamint a Greendependent Fenn-
tartható Megoldások Egyesülete fel-
ajánlásából ajándékként őshonos gyü-
mölcsfát vehettek át. 

Tiszta udvar – Rendes ház címben vala-
mint az ingatlan környékén található
közterület szépen megvalósított kialakí-
tásáért különdíjban részesült a Szabad-
ság út 19. szám alatti társasház, a Zom-
bor utca 1. szám alatti társasház. Tiszta
udvar – Rendes ház címben és külön-
díjban részesültek továbbá a Szent János
u. 4., a Paál László köz 1., a Paál László
köz 2-4-6., a Palotakert 15., az Erzsébet

királyné körút 9. szám alatti társashá-
zak. Tiszta udvar – Rendes ház címben
részesült a Palotakert 16., a Kazinczy
krt. 23., a Szabadság út 11-13., a Sza-
badka u. 6., a Szabadság tér 12-13., a
Szent István tér 3-4 és 5-6. szám alatti
társasházak. A pályázatot a Zöld Híd
Régió Kft., a Gergely Díszfaiskola és a
SOPRO Hungária Kft. támogatta és
gondoskodott az elismerésekről, vala-
mint  különdíjakat adományozott a Gö-
döllői Kertbarát Kör, a Greendependent
Fenntartható Megoldások Egyesülete, a
Lakásszövetkezetek és Társasházak Or-
szágos Szövetsége Gödöllői Szervezete
és a Gödöllői Városvédő Egyesület.

bj
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„Tiszta Udvar- Rendes Ház”  2012 Gödöllő 

Bár, múlt heti lapunkban mi már le‐
zártnak tekintettük Vörös István há‐
romfelvonásos levelezését, ráadás‐
ként most megkaptuk a negyediket.  
Immár másodszor kívánt reagálni
szeptember 26‐ai lapunkban megje‐

lent “Mire esküdött fel Futás Leven‐
te?” című írásunkra. 
Bár a cikk egyértelműen Futás Le‐
ventéhez kapcsolódott, Vörös István
úgy érezte, az abban foglaltak őt is
érintik. 

Közölni kívánta, hogy ő nem 2010.
október 14‐én, hanem 2010. de‐
cember 16‐án tett esküt (Boros
Andrea lemondását követően.) Ezt
azonban senki sem kívánta vitatni.  
Az adott cikk – továbbra is – Futás
Leventével foglalkozott. 

Ráadás Vörös István módra

Még mindig bizonytalan, mikor nyit-
hat meg végre a nyáron átadott P+R
és B+R parkoló. Bár a szakemberek
úgy számították, hogy az ünnepélyes
átadás után a forgalomba helyezési
eljárás szeptemberre lezajlik, s birtok-
ba vehetik a területet az autósok és a
kerékpárosok. Erre, bár lassan itt az év
vége, még mindig nem kerülhetett sor. 

Az átadást követően megindultak
azok a folyamatok, a különböző ható-
sági engedélyek beszerzése és az
ezekhez kapcsolódó munkák, amik
ahhoz szükségesek, hogy a létesít-
mény megkaphassa a forgalomba he-
lyezési engedélyt. Ezt a közlekedési
hatóság, a folyamat lezárulásáig ideig-
lenes jelleggel is kész megadni, mind-
össze egy olyan szerződésnek a meg-
kötését jelölte meg feltételéül, ami az
átmeneti időszakra rendezi a terület
üzemeltetési kérdéseit. A terület át-
adása és megnyitása Gödöllő önkor-
mányzatától teljesen független, a vá-
ros erre már felkészült, a tervek sze-
rint a feladatot a VÜSZI veszi majd át. 
A problémát azonban jelen pillanat-

ban az okozza, hogy jelenleg a terület
nem a tulajdonos MÁV Zrt., hanem a
garanciális kivitelezést végző Magyar
Aszfalt Zrt. birtokában van, a cég pe-
dig járandóságának kifizetéséhez kö-
tötte annak átadását. Az összeg egy
része azonban uniós pályázati forrás-
ból származik, a kifizetéshez elen-
gedhetetlen, hogy ez megérkezzen a
MÁV-hoz.
A MÁV már benyújtotta a kifizetés
iránti kérelmet, arról azonban nincs
információ, hogy az összeg átutalásra

került-e.  Amint az érintett felek meg-
kapják a tájékoztatást a kifizetés tel-
jesítéséről, elhárul az akadály a meg-
nyitás elől. Bízunk benne, hogy nem
kell rá tényleg az év végéig várni.

Hab  a tortán

A pályázat az elmúlt hónapokban
sok feladatot adott az önkormány-
zat szakembereinek, köztük olyat
is, amit a józanész azonnal elvetne,
a bürokrácia szabályai azonban
nem. Ilyen például az önkormány-
zathoz a  Pro Régió Ügynökségtől a
múlt héten érkezett levél, ami egy
számla beérkezését követően meg-
állapította, hogy annak alapján  „a
támogatás intenzitása 90%-ról
89,999999 %-ra csökkent”, a kifi-
zethető pályázati támogatás 1 Ft.,
azaz egy forinttal kevesebb, mint a
korábban megállapított. A közre-
működő szervezet az 1 Ft., két
munkanapon belüli átutalását, an-
nak hitelesített igazolását és a tá-
mogatási szerződés módosítását ír-
ta elő… Természetesen az önkor-
mányzat a felszólításnak eleget tett,
de hozzátesszük, hogy eme jelentős
összeg átutalása nem egy forintba
került a városnak. 

Parkolópályán a P+R és B+R

Pénzre és megnyitásra várva
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Kevesebb gyerek, kevesebb házasság

A népszámlálás eredményei

Kerékpárút a Rákos-patak mentén

Két keréken Gödöllőig

A gödöllői fejlesztések iránya is ez

Fókuszban a megújuló energia

Egész napos rendezvénnyel ünnepli
megnyitásának 30. évfordulóját no-
vember 11-én a Művészetek Háza
Gödöllő, az egykori Petőfi Sándor
Művelődési Központ. Az intézmény
az elmúlt évek alatt számtalan rangos
kulturális eseménynek adott otthont,
2011-ben, pedig, az EU elnökség ide-
jén, a sajtóközpont szerepét töltötte
be. Az évforduló alkalmából nyílt na-
pot tartanak a délelőtt folyamán, dél-
után a művészeti csoportok műsora
várja az érdeklődőket, este pedig vá-
rosunk művészeti életének szereplői
közös produkcióval ünnepelnek.

A Gödöllői Művelődési Központ a
váci és a kőbányai Pataky Művelő-
dési Központ tervei szerint épült Tóth
Dezső tervei alapján, a belsőépítész
Somogyi Pál volt. Kialakítását a kor
igényei, a praktikum és az egyszerű-
ség jellemezte. Az épületet 2010-ben
uniós támogatással felújították. A
mintegy 364 millió forintos projekt
során az energiahatékonyságra, és a
XXI. századi igényeknek megfelelő
belső térkialakításra egyaránt hang-
súlyt helyeztek.

November 11-én egész nap színes
programok várják majd a látogatókat,
akik átfogó képet kaphatnak városunk
rendkívül gazdag és színes kulturális

életéről. A dél-
előtt folyamán a
különböző mű-
vészeti csopor-
tok műhelymun-
káiba pillanthat-
nak be az érdek-
lődők: megis-
merkedhetnek a
színi előadások, a táncpróbák, ének-
kari és zenekari próbák műhelytitka-
ival, a színpadi megjelenésig vezető
folyamattal. Természetesen a szerve-
zők a legkisebbekre is gondoltak: a
gyerekeket a nap folyamán többek
között játszóház és kézműves foglal-
kozások várják.

Délután a konferenciateremben a
zene kap főszerepet: többek között az
Arpeggio gitárzenekart, a Cavaletta
nőikart és a Gödöllői Fúvószenekart
hallhatja majd a közönség, a Gödöllői
Fiatal Művészet Egyesülete pedig az
elmúlt évek legsikeresebb produkci-
óiból válogat e jeles alkalomra. A
koncertek egyfajta bevezetőt jelente-
nek az esti hangversenyhez, aminek
során valamennyi művészeti csoport
(Arpeggio Gitárzenekar, Gödöllő
Táncegyüttes, Gödöllői Fiatal Művé-
szek Egyesülete, Gödöllői Városi Ve-
gyeskar, Cavaletta Művészeti Egye-

sület, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő,
Gödöllő Város Népi Zenekara, Gö-
döllői Fúvós Zenekar, Garabonciás
Színtársulat, Gödöllői Szimfonikus
Zenekar, Club Színház, Gödöllő
Táncszínház) közös produkcióval kö-
szönti a Művészetek Háza megnyitá-
sának 30. évfordulóját. Az est során
az intézmény egykori igazgatói eleve-
nítik majd fel a három évtized leg-
fontosabb eseményeit. 

A programot táncos mulatság zárja,
ahol természetesen jóízű beszélgeté-
sekre is lehetőség nyílik majd. A talp-
alávalóról a gödöllői zenészekből álló
Tancz e Vaty tánczenekar szolgál-
tatja.

Az ünnepi rendezvények ingyene-
sek, az esti hangversenyre azonban –
tekintettel a színházterem befogadó-
képességére – ingyenes jegyek igény-
lése szükséges.

(b.j.)

Példaértékű környezetvédelmi, tu-
risztikai, s alapvetően családbarát fej-
lesztés alapjait tették le október 26-án
Rákosmentén. Zugló és Rákosmente
kezdeményezésére négy agglomerá-
ciós település (Szada, Gödöllő, Isa-
szeg, Pécel), négy fővárosi kerület
(Rákosmente, Kőbánya, Zugló, An-
gyalföld) vezetői, kormányzati szak-
értők, illetve a Budapesti Közlekedési
Központ Zrt. és szakmai szervezetek
képviselői vettek részt az Együttmű-
ködés a Rákos-patak menti kerékpár-
út megvalósításáért elnevezésű fóru-
mon.

A közel 44 kilométer hosszú Rá-
kos-patak a Duna magyarországi sza-
kaszának egyik leghosszabb bal parti
mellékvize, mely a Gödöllői-domb-
ságból ered, és a Dunába torkollik.

A tanácskozást követő sajtótájé-
koztatón Riz Levente elmondta, va-
lamennyi jelen lévő település képvi-
selője egyetértett az összefogás szük-
ségességével, a Rákos-patak menti
kerékpárút teljes vonalban történő ki-
építésében. Ehhez uniós forrást ter-
veznek igénybe venni a települések
az EU 2013-2020 közötti pénzügyi
ciklusában. Megállapodtak abban,
hogy egy közös nyilatkozattal a kor-
mányzat számára is nyilvánvalóvá te-
szik a fejlesztésben való együttműkö-
dési szándékot. 

Papcsák Ferenc kiemelte, megfe-
lelő előkészítés után elérhető, hogy a
kormányzat kiemelt projektként dele-
gálja a Rákos-patak mentének fejlesz-
tését az uniós pályázatok közé. Az
előkészítő munkálatok 2014 végéig
befejeződhetnek, s ha sikeres lesz a
pályázat, Riz Levente személyes
becslése szerint, 2016-ra megvalósul-
hat a fejlesztés.

A fórumon Gödöllő képviseletében
Tóth Tibor alpolgármester vett részt,
aki üdvözölte a kezdeményezést.

Mint mondta, ez a fejlesztés jól illesz-
kedik a „Legyen Gödöllő Kerékpá-
rosbarát Város!” programhoz, aminek
részleteivel megismertette a résztve-
vőket.

A programba bekapcsolódott a Ma-
gyar Kerékpáros Klub is. Elnöke
László János, a „Legyen Gödöllő
Kerékpárosbarát Város!” program
egyik támogatója.

– Ez a terv már a 90-es évek óta
érlelődik, kb. két éve elevenítették fel
ismét – árulta el lapunknak. – Ez egy
nagyon fontos fejlesztés, ami nem
csak kerékpáros, hanem turisztikai
szempontból is fontos, mert új hely-
színeket nyit meg a kerékpáros turiz-
mus számára, így például Gödöllőt. A
Duna mentén kialakított EuroVelo6-
os nyomvonalon sok kerékpáros tu-
rista érkezik hazánkba. Ez a fejlesztés
ezzel az úttal kötheti majd össze a vá-
rost, s egyben a gödöllőiek számára is
új közlekedési útvonalat jelenthet
majd a Rákos-patak mentén.

A tervek szerint az együttműködés
részleteit a következő időszakban
dolgozzák ki.

(b.j.)

„Vidékfejlesztés és bioenergetika”
címmel rendeztek tanácskozást októ-
ber 26-án a VM Mezőgazdasági Gé-
pesítési Intézetében. A rendezvény ré-
szeként átadták az intézet új pellet-
gyártó üzemét is.

A tanácskozáson Czerván György,
a Vidékfejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára beszélt a bioenergetika
ágazati jelentőségéről, de szó esett a
mezőgazdaságnak az energia terme-
lésben betöltött és betölthető szerepé-
ről, valamint arról is, hogyan alakult
az elmúlt években a fa, mint megúju-
ló energiaforrás felhasználása.

A rendezvényen dr. Fábián Zsolt
alpolgármester Gödöllő megújuló-
energia-stratégiáját ismertette. Elő-
adásában többek között szólt a távfű-
tés és a közvilágítás terén végrehajtott
fejlesztésekről, amik jelentős energia
megtakarításra adtak lehetőséget.
Mint mondta, a korszerűsítések terén
az önkormányzat igyekszik egyre na-
gyobb szerepet szánni a megújuló
energiaforrásoknak. Példaként emlí-
tette, a napenergia és a biogáz alkal-

mazást. Kiemelte a szennyvíztelepen
működő rendszert, aminek segítségé-
vel ma a telep energiaszükségletének
50 százalékát a helyben előállított
biogáz biztosítja. Fontosnak nevezte
a jelenleg zajló termál projektet, ami
a többek között azért is nagy jelentő-
ségű, mert a tervek szerint a városi
távhő rendszert erre állítanák majd át
a jövőben. Ismertette az elmúlt évek
városi fejlesztéseit, amelyek során

nagy hangsúlyt kapott az energia-
hatékonyság – példaként említette a
felújított Damjanich iskolát, a Művé-
szetek Házát, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ épületét és a
Zöld Óvodát. Kijelentette a város ve-
zetése a jövőben is fontosnak tekinti,
hogy a megújuló energiák minél na-
gyobb arányú hasznosítását.

A tanácskozáson Fábián Zsoltnak a
város és az intézet közötti együttmű-
ködés terén kifejtett tevékenységét
Bánházi Gyula-emlékéremmel ismer-
ték el. A díjat szintén átvehetette Sa-
mu Mihály, a VM-MGI telepüzemel-
tetési vezetője, akinek munkája jelen-
tősen hozzájárult az átadandó bio-
energetikai léptesítmény megvalósí-
tásához.

A rendezvény részeként Czerván
György államtitkár, prof. dr. Feny-
vesi László, az intézet főigazgatója,
és dr. Fábián Zsolt alpolgármester kö-
zösen avatták fel az új pellet üzemet,
majd ennek alkalmából emlékfát ül-
tettek az épület előtt.

(ny.f.)

Tíz év alatt 15 százalékkal csökkent
a gyerekek száma, miközben az idő-
seké 12 százalékkal nőtt. Negatív
irányba változtak a házasságra vo-
natkozó adatok is derül ki a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal által közzétett,
a tavalyi népszámlálás előzetes
eredményeit bemutató, a napokban
közzétett kiadványából. 

A KSH egyszázalékos reprezenta-
tív minta alapján közölt adatai sze-
rint a Magyarországon élő 1 millió
796 ezer házaspár 16 százalékkal
kevesebb, mint 2001-ben, ezzel
szemben a 407 ezer élettársi kapcso-
lat másfélszerese a tíz évvel ezelőtti-
nek.

A kiadványban kitérnek arra is,
hogy 2011. október 1-jén, a nép-
számlálás időpontjában 9 millió 982
ezer ember élt Magyarországon, ami
gyorsuló népességfogyást jelent,
amíg ugyanis 2001 óta több mint
200 ezerrel lett kevesebb a lakosság
lélekszáma, addig az azt megelőző
tízéves periódusban 176 ezerrel.
Mint írták, az elmúlt tíz évben csak
a 60 éves és idősebb korosztály lét-
száma gyarapodott: arányuk a né-
pességben 2,9 százalékponttal nőtt.

A 2011-es adatok szerint a száz 15
éves és idősebb nőre jutó gyermek-
létszám 147. A KSH megjegyezte: a
gyerekek döntő többsége évtizede-
ken keresztül házasságban született,
az elmúlt 20 évben azonban növeke-
dett az élettársi kapcsolatok száma,
így a 2011-ben született gyerekek
már több mint kétötödének szülei
nem voltak házasok.

Kitértek arra is, hogy az elmúlt tíz
év alatt a férfiak száma 135 ezerrel,

a nőké 81 ezerrel csökkent. Tíz év-
vel ezelőtt a nőtöbblet még nem érte
el a félmilliót, 2011-ben azonban a
nők száma már több mint 550 ezer-
rel haladta meg a férfiakét.

A KSH adatai szerint száz ház-
tartásra 239 ember jutott tavaly, 18-
cal kevesebb, mint 2001-ben, öt év-
tizeddel ezelőtt pedig száz háztartás-
ban átlagosan még több mint 300-an
éltek. 1960-ban minden 7., 2011-ben
minden 3. háztartásban laktak egye-
dül, ebben a folyamatban jelentős
szerepet játszott a népesség gyorsu-
ló öregedése – állapították meg.

A kiadott dokumentum szól arról
is, hogy az 1 millió 427 ezer diplo-
más másfélszerese a tíz évvel koráb-
binak. A 25 éves és annál idősebb la-
kosság 19 százalékának volt felsőfo-
kú végzettsége a 2011-es adatok
szerint; tíz évvel korábban ugyanez
az arány még 13 százalék volt. A
diplomások aránya a nők között 8
százalékponttal nőtt az elmúlt tíz év
során, a férfiak körében fele ekkora
mértékű volt az emelkedés.

A felmérés szerint a 18 éves és an-
nál idősebb népesség 32 százaléká-
nak érettségi a legmagasabb vég-
zettsége, ez tíz év alatt 5 százalék-
pontos növekedést jelent. Tavaly a
15 éves és annál idősebb népesség
28 százalékának volt legmagasabb
végzettsége az alapfokú iskola, míg
az előző népszámláláskor arányuk
még 34 százalékot tett ki.

A népszámlálás végleges ada-
tainak közlését a kérdőívek teljes
feldolgozásának befejeztével, 2013
második negyedévétől kezdi meg a
KSH. (forrás: KSH)

Ünnepel a Művészetek Háza

Mennyi?! 30!

Csatlakozik a pedagógus sztrájkbizott-
ság követekeléséhez a Szülői Hálózat.
Azt kérik, a kormány a gyerekekre költ-
se a pénzt és ne presztizs beruházásokra.

A Pedagógusok Demokratikus Szak-
szervezete (PDSZ) szerint riasztó a kor-
mány magatartása, a pedagógusok kö-
zött pedig sztrájkhangulat van. A taná-
rok rendkívül elkeseredettek. Mendrey
László, a PDSZ elnöke rámutatott, a pe-

dagógusok 2013.
szeptember 1-jei

béremelése elmarad, miközben a kor-
mányzat a köznevelési törvény meg-
emelt munkaterhekről szóló paragrafu-
sát nem vonta vissza, tehát a tanárok
órabére csökken. Utalt arra is: október
29. volt az utolsó nap arra, hogy a kor-
mányfő válaszoljon a négy pedagógus-
szakszervezet által alakított sztrájkbi-
zottság hivatalos levelére. Ebben azt kö-
vetelték, hogy a közszféra bértáblájában

20 százalékos emelést hajtsanak végre
január 1-jével, halasszák el az iskolák
államosítását és függesszék fel a peda-
gógus-életpályamodell bevezetését.

Ercse Krisztina, a Szülői Hálózat
tagja bejelentette: csatlakoznak a
sztrájkbizottság követeléseihez, s a kor-
mánytól azt kérik, hogy a pedagógusok-
nak teremtsen megfelelő munkafeltéte-
leket. Azt szeretnék, hogy a kormány a
gyerekekre költse azt a pénzt, amit az
átalakításra fordítanak. (b.j.)

Sztrájkra készülnek a pedagógusok
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MEGHÍVÓ – TELEKI SZOBOR KOSZORÚZÁS

Teleki Pál születésének 133. évfordulója alkalmá‐
ból 2012. november 9‐én (pénteken), 11 órakor ko‐
szorúzó megemlékezést tartunk szobránál, a gr. Te‐
leki Pál téren. 
A Művészetek Házától 10.30‐kor, a Premontrei Gimnázium parko‐
lójából 10.40‐kor díjmentes autóbusz indul a térre, majd a megemlé‐
kezés után vissza. Az autóbuszra a közbeeső buszmegállókban is fel
lehet szállni.
A megemlékezésre egyesületünk tagjait, és minden kedves érdeklő‐
dőt tisztelettel hívunk és várunk!

A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Honlapunkon (www.telekipal.hu) részletesen, naprakészen tájékozódhat
híreinkről, rendezvényeinkről, kirándulásainkról, kiadványainkról.

MEGHÍVÓ – MAKOVECZ EMLÉKTÁBLA  AVATÓ

A Történelmi Vitézi Rend tisztelettel hív minden érdeklődőt Makovecz
Imre, az organikus építészet kiemelkedő magyar mestere tiszteletére ál-
lított emléktábla ünnepélyes leleplezésére.
Helyszín: a mogyoródi Somlyó hegyen álló, Makovecz Imre tervezte kilátó.
Időpont: 2012. november 3., szombat, 14 óra.
A kilátó a mogyoródi HÉV-állomástól induló, gépkocsival is jól járható
úton (gyalogosan 10-15 perc) közelíthető meg.
Az emléktáblát Mogyoród Nagyközség és a gödöllői kőfaragó Varga és Fiai
Kft. támogatásával állította a Történelmi Vitézi Rend.

Októberi hosszú hétvége, napsütés, wa-
geningeni delegáció. Szolgáló szeretet,
barátság, egymás gazdagítása, külön-
bözőségek ellenére közös értékek felfe-
dezése. Így foglalható össze röviden a
Gödöllői Ökumenikus csoport elmúlt
néhány napja, amit a holland testvérvá-
rosunkból érkezett egyházi csoporttal
töltöttek gödöllői partnereik. Két hete
ünnepelte a két település a testvérvárosi
kapcsolat 20 éves jubileumát. Az öku-
menikus csoportok közti kapcsolat en-
nél hosszabb múltra tekint vissza,
mondhatnánk azt is, hogy a testvérvá-
rosi kapcsolat bölcsőjének tekinthető.
Több mint két évtized alatt sok változás
történt mind az országokban, mind a
csoportokban, mégis mindig tudnak újat
mondani és mutatni egymásnak, és a
mindent megalapozó szeretet is válto-
zatlan. A csoport tagjai számára fontos,
hogy ne csak beszéljenek erről, hanem

konkrét tettekre is váltsák. Erősítik egy-
mást ott, ahol a másik előrébb tart, és
felkarolják azokon a területeken, ahol
bátorításra van szüksége. Az októberi lá-
togatás során is ezt élték át, a Biblia ta-
nulmányozása, a közös imádság, a sze-
mélyes beszélgetések, a gödöllői baptis-
ta gyülekezetben tett látogatás, és a bu-
dapesti városnézés során egyaránt. 
Az ország szokásainak, kultúrájának
minél teljesebb megismerését nagyban
segíti, hogy a vendégeket családoknál
szállásolták el. Így olyan személyes
kapcsolatok kialakítására nyílik lehető-
ség, melyek bármiféle kulturális, nyelvi,
vallási különbözőségből adódó, leküzd-
hetetlennek tűnő akadály fölé szeretet-
ből építenek hidat. 
Köszönet a Testvérvárosi Egyesületnek
és a város vezetőségének, hogy évek óta
biztos cölöpként támogatja ennek a híd-
nak az építését.

A Török Ignác Gimnázium csapata or-
szágos I. helyet szerzett az eTwinning
Magyarország versenyén, ahol egy len-
gyel és egy ciprusi csapattal közösen el-
készített munkát mutathatták be. Csapa-
tuk neve M&M (Meteorológia és Mate-
matika), ami jól mutatja munkájuk témá-
ját is. A külföldi iskolák tagjaival meteo-
rológiai adatokat osztottak meg, majd

ezeket értékelték digitálisan egy webfe-
lületen. A munka során következtetése-
ket tettek a globális felmelegedés mérté-
kére, meteorológusokat hívtak meg,
velük konzultáltak. Mindezt elektroni-
kusan dokumentálták felkészítő taná-
raikkal, Törökné dr. Bodzsár Máriával
és Guba Andrással: filmeket töltöttek
fel, grafikonokat osztottak meg. Az  EU-s

projekt jó lehetőséget adott a tanulók an-
gol nyelvű kommunikációjára és a szá-
mítógépes ismereteik fejlesztésére.

Segítség a gyógyítóknak és a
betegeknek

Városunkban számtalan alapítvány mű-
ködik a kultúra, a szociális szféra és az
egészségügy területén, köztük az önkor-
mányzat által létrehozott közalapítvá-
nyok. Ez utóbbi kategóriába tartozik a
2001-ben életre hívott Tormay Károly
Egészségügyi Közalapítvány, ami Gö-
döllő város és vonzáskörzete lakosságá-
nak egészségügyi gyógyító-megelőző
ellátását szolgálja, s jelentős részt vállal
a Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont eszközbeszerzésében, korszerűsí-
tésében.
Az intézmény korszerűsítésére az el-
múlt években rendkívül sokat fordított
az önkormányzat, ezek a fejlesztések
azonban elsősorban az épületet érintet-
ték. A gyógyításhoz, az eredményes

megelőző munkához azonban elenged-
hetetlen a megfelelő eszközpark, ami-
nek a korszerűsítése sokmillió forintot
emészt fel. 
Az elmúlt években az intézet a közala-
pítvány segítségével jutott hozzá többek
között a röntgenben működő ultrahan-
gos készülékhez, a kardiológián lévő
terheléses EKG-hoz, a fizikoterápiás ul-
trahangos berendezéshez, a fül-orr-gé-
gészet kézi műszereinek egy részéhez,
valamint több, az intézmény működteté-
séhez szükséges informatikai berende-
zéshez. 
Továbbra is szükség van azonban újabb
fejlesztésekre, újabb korszerű eszkö-
zökre. A tervek között szerepel például a
szemészet számára próba lencsesor és
próba szemüveg keretek beszerzése,
nagy szükség van még sebészeti szívó-
berendezésekre, újabb fizikoterápiás ké-

szülékekre és kézi műszerekre is. Az in-
tézményben sok olyan műszaki beren-
dezés is van, ami már több évtizede üze-
mel, s már cserére szorulnak. 

Míg régebben a különböző pályázati le-
hetőségek is segítették a beszerzéseket,
jelenleg ezek hiányoznak, az ilyen kiírá-
sok szünetelnek. Mivel a Tormay Ká-
roly Egészségügyi Központ mintegy
100 ezer főt lát el, hiszen nem csak Gö-
döllő lakossága, hanem a térségben élők
számára is sok szakrendelés itt érhető el.
A közalapítványnak az érintett területen
élők is sokat segíthetnek, hiszen a támo-
gatásra ugyanúgy megvan a lehetőség,
mint bármely más alapítvány esetében.
Köszönettel fogadnak minden felaján-
lást. 
Bankszámlaszám: 
10103836-44596200-00000004

Nagy közönség- és szakmai sikerrel zá-
rult a harmadik alkalommal megrende-
zett Gödöllői Divatverseny. A Pécsi Il-
dikó Kossuth-díjas színművész, Gö-
döllő város díszpolgára által vezetett
zsűri az alkalmi ruhák között a Tóth
Alexandra–Egyed Babett tervezőpá-
ros, a nappali ruhák között pedig Hor-
váth Mária alkotását találta a legszebb-
nek. A modellrajzverseny győztese pe-
dig Prahár Brigitta lett.
Az Erzsébet Királyné Szálloda díszter-
mében megrendezett eseményen 21 ru-
hát és 24 ruharajzot mutattak be. A ver-
senyre olyan ruhákat kellett tervezni,
megalkotni vagy megrajzolni, mely
illeszkedett az idei gödöllői tematikus
év programsorozatába, ami a “Híres
Hölgyek Gödöllőn” címet viseli. Ennek
tükrében úgy kellett elkészíteni a mű-
veket, hogy a tervezők szerint Mária Te-
rézia, Erzsébet királyné, Blaha Lujza
vagy Léda milyen ruhákat viselne a mai
korban.
A zsűri tagjai voltak: Pécsi Ildikó (el-
nök), Six Edit (Gödöllő Város Polgár-

mesteri Hivatalának civil referense), 
Szabó Margit (Sisi Baráti Kör titkára),
özv. báróné Trejtnar Anita (New Mi-
nor Collection nemzetközi képviselője,

a GT és ZA Verlag Lapkiadó tulajdono-
sa, a Motor Sport újság főszerkesztője),
Jeneyné Varga Júlia (a Jelky András
Iparművészeti Szakközépiskola tanára),
Kiss Szilvia (a Madách Imre Szak-
középiskola tanára), Szombati Zsoltné
(a Globáltex logisztikai igazgatója).
Alkalmiruha-verseny: 1. Tóth Alexand-

ra–Egyed Babett tervezőpáros, 2. Prahár
Brigitta, 3. Rubniczai Erzsébet.
Nappaliruha-verseny: 1. Horváth Mária,
2. Somodi Emese, 3. Sági Beatrix.
Ruhaverseny, Közönségdíj: Gyuris
Krisztina–Solymár Edéné Gabriella
tervezőpáros.
Modellrajzverseny: 1. Prahár Brigitta, 2.
Gyuris Krisztina–Solymár Edéné Gab-
riella tervezőpáros, 3. Lácz Gyöngyi.
Modellrajzverseny, Közönségdíj: Pra-
hár Brigitta.
A Motor Sport magazin különdíja: Len-
gyel Henriett és Szöllősi Tünde.
Gödöllő város különdíja: Horváth Má-
ria. (ta)

Gödöllő spanyol testvérvárosa,
Valdemoro, 2010-ben kiírt egy fo-
tópályázatot „Gödöllő történelmi
öröksége” címmel, amit egy fe-
kete-fehér fotóval megnyertem.
A díjátadó ünnepségen megis-
merkedtem Nuria Martínnal, a
kommunikációs igazgatóval, aki
meghívott Valdemoroba. Az el-
múlt hétvégén végre ellátogat-
tam az éppen barokk fesztivált
ünneplő spanyol kisvárosba.

Valdemoro Madridtól délre 27 km-re el-
helyezkedő, rohamosan fejlődő város.
Leglátványosabb része a városközpont,
valamint a Plaza de la Constitución és a
szomszédos utcákban helyet kapott, a
17. századot felelevenítő Feria Barroca,
amely kulturális visszapillantást nyújtott
az 1603-as évre, amikor az első piacot
rendezték Valdemoroban. 
Most három napig borították színes sát-
rak és vásári bódék a teret, amelyet
eleinte sétálóutcának véltem, a negyedik
nap reggelén azonban kiderült, hogy
nem az. A sátrak még vasárnap éjjel el-
tűntek, helyüket parkoló autók foglalták
el. Bár lehet, hogy ez csak azért tűnt szá-
momra szomorúnak, mert a sátrakkal

együtt eltűntek a ruhák, a díszes kosz-
tümök, eltűnt a színes kavalkád, a hét-
köznapok elnyelték az időt, amelyről az
ember azt gondolta: bárcsak így, ilyen
sokszínű, vidám és mozgalmas marad-
hatna. 
Érkezésem napján azonban még nem
tudtam, hogy Valdemoro ennyire je-
lentős élménnyel gazdagít majd. Pénte-
ken este Nuria végigvezetett a városon
és a piacon. S mivel jó előre felkészített,
hogy „magyar sütemény” is van – ami-
nek azonban nem jutott eszébe a neve,
csak hogy Gödöllőn megkóstolta – kí-
váncsian vártam a magyar sütemény-
árust. A „süteményről” utóbb kiderült,
hogy kürtőskalács, készítője pedig egy
Spanyolországban élő román-magyar
származású házaspár volt. 
Az elkövetkező két napban számtalan-
szor végigjártam a várost, ahol José

Carlos Boza, Valdemoro polgármestere
Gödöllő küldötteként fogadott. De a Fe-
ria Barroca árusaival és látogatóival is
sikerült gyors ismeretséget kötnöm.
Ehhez hozzájárult legalább 50 éves
Rolleiflex kamerám is, aminek minden
téren főszerep jutott. Egyrészt azért,
mert portrét készítettem vele a városról
(a képekből előreláthatólag jövőre lesz
kiállítás Valdemoroban), másrészt pe-
dig azért, mert megnyitotta számomra

az utat az emberek szíve felé és
gyenge spanyol tudásom ellenére vi-
dám beszélgetéseket tett lehetővé ro-
hanó digitális világunkban egy nyu-
godt rollfilmes kameráról, amelynek
immár muchos anos, azaz sok-sok év
nyomja a vállát.
Köszönöm Valdemoro. Köszönöm
Nuria. A képeket a filmen, amelyeket
még elő kell hívnom, és azokat is,
amelyek örökre a lelkembe ivódtak.
Visszajövök.                         Billinger Edit 

Fotó: Cristina Carralon

Spanyol virtus magyar szemmel

Kürtőskalács Valdemoroban

III. Gödöllői Divatverseny

Győzött Léda és Blaha Lujza

Támogatókat vár a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány

Török Ignác Gimnázium – Országos siker eTwinningben

Gödöllő-Wageningen

Hídépítés szeretetből

Belgiumi testvérvárosunk,
Turnhout idén ünnepli várossá
nyilvánításának 800. évfordu-
lóját, valamint 2012-ben a bel-
ga kultúrális főváros szerepét
is betölti. Ez alkalomból ok-
tóber 19-21. között testvér-
városi fesztivált rendeztek,
amire Gödöllő is meghívást ka-
pott. 

Városunk kulturális életét a Rokkka
együttes képviselte, akik két alkalom-
mal is színpadra léptek: szombaton
délelőtt a hivatalos ceremónián, a régi
városházán adtak koncertet, majd
pedig este a további testvérvárosok

kulturális együtteseivel  mutatkoztak
be hatalmas sikerrel. A több száz fős
közönségnek Benedek Krisztina egy
magyar népdalt is megtanított, amit
végül együtt énekeltek el, a koncert
végén pedig az együttesnek felállva
tapsoltak az egybegyűltek.

A délelőtti hivatalos köszöntőn a
testvérvárosok polgármesterei meg-
erősítették, hogy a jövőben is együtt-

működnek majd. Az esti fogadáson
magyar étellel várták a közönséget,
sőt, a vendéglátók magyar népvise-
letbe is beöltöztek. Gémesi György
polgármester egy 100 éves hölggyel
is találkozott, aki bár 90 éve Belgium-
ban él, ma is magyarnak vallja magát

és tökéletesen beszéli a
magyar nyelvet. Mint
mondta, szeretne jö-
vőre ismét Magyaror-
szágra látogatni és Gö-
döllőre eljönni. 
A fesztivált az Európai
Unió finanszírozta.

pts

Látogatás belga testvérvárosunkban

Turnhout idén 800.
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Egy fiatal német nő egyedül te-
szi meg a spanyolországi San-
tiago de Compostelába, Szent
Jakab apostol feltételezett
sírjához vezető több száz kilo-
méteres zarándokutat. Negy-
ven napig gyalogol. Többnyire
a szabad ég alatt éjszakázik.
Áldozata annál különösebb,
mivel, mint hangoztatja, nem
vallásos. Mégis rendkívüli von-
zalmat érez az útjába eső temp-
lomok iránt is – akár még kitérőt
is tesz a kedvükért –, csodálja
építészeti megoldásaikat, dí-
szítéseiket.

Az égi ösvény címmel megjelent
könyvben pontos beszámolót olvas-
hatunk arról, mit élt át az ugyan ne-
héz, de gyönyörűséges negyven nap
alatt a zarándoknő, Carmen Rohr-
bach. A kötet fülszövege alapján fel-
tételezhetjük, hogy szinte állandóan
úton van. Dél-Amerikába, Afrikába,
Ázsiába tett utazásairól könyveket ír,
előadásokat tart. 

Egyedül lehet igazán megfigyelni
mindazt, ami az addig számunkra is-
meretlen helyeken elénk kerül. Car-
men Rohrbach egyáltalán nem em-
bergyűlölő, szívesen szóba elegyedik

bárkivel, akivel találkozik. Főleg az
út közben érintett falvak lakói érdek-
lik, azok, akik esetleg be is hívják a
házukba, szállást adnak neki éjszaká-
ra, ennivalóval kínálják meg, beavat-
ják az életükbe. Papokról, szerzete-
sekről is szinte portrékat fest, ahogy
leírja, milyennek látta őket. 

Barátkozik a szintén zarándoklók-
kal. Azonban előfordul, hogy várat-
lanul megkéri őket: most már hagyják
magára. Majd összeakadnak megint
valahol. Vagy nem. A leglényegesebb
számára, hogy át akarja adni magát a
természetnek. Csak a természetet
csodálni. Csak a természet hatását
érezni. Égeti a nap, veri az eső. A ma-
gas hegyekben belemar a hideg. Nem
bánja. Nem fél, nem viszolyog sem-
milyen állattól, ellenkezőleg, a leg-
kedvesebb élményei közé tartozik, ha
megérinthet, a kezébe foghat egy kis
emlőst, madarat vagy siklót.

Beszámol hangulatváltásairól, ar-
ról, hogy különösebb ok nélkül bol-
dogság önti el, vagy éppen csüggedt-
ség lesz rajta úrrá. Megismerteti az
olvasót a bejárt vidék középkori tör-
ténelmével. Asztúria, Navarra, Kasz-
tília, Galícia múltjába nyerünk betek-
intést, még táblázatokat is találunk
ezen államok hajdani uralkodóiról,

akik kevés kivétellel a Sancho, a Fer-
dinánd vagy az Alfonz nevet viselték.

S ha netán elszánjuk magunkat,
hogy mi is zarándokútra menjünk,
gyakorlati jó tanácsokat is kapunk a
könyv végén. A címek itt: Tippek a
zarándokútra. Művészet a Szent Ja-
kab-út mentén. Az időjárás – Mikor
érdemes útrakelni? Felszerelés. Sza-
bad ég alatt éjszakázni. Refugio – A
zarándokszállás spanyol neve. Men-
nyi az esélye, hogy kirabolnak vagy
zaklatnak? Távolságok. Milyen út vár
ránk?
(Carmen Rohrbach: Az égi ösvény –
A Szent Jakab út)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egyedül az úton

Ottlik emléknapot rendeztek
október 19-én a Gödöllői Váro-
si Könyvtár és Információs
Központban. Az esemény Ott-
lik Géza író születésének idei
századik évfordulóján tartott
ünnepi alkalmaknak a zárását
jelentette – azonban a most
megnyílt Továbbélők című, Ott-
lik Géza magyar és idegen
nyelven megjelent könyveit, őt
és feleségét, barátait ábrázoló
fotókat bemutató kiállítás ez-
után is megtekinthető a könyv-
tár földszinti termeiben. 

Az eseményen Fazekas Andrea szín-
művésznő és Juniki Spartakus hege-
dűművész működött közre. Fővéd-
nökként jelen volt, majd díjakat adott

át dr. Nánási Éva, a város címzetes
főjegyzője. 
Megnyitó beszédet dr. Fábián Zsolt
alpolgármester mondott, képviselve a
hivatalos teendői miatt távollevő,
szintén fővédnök dr. Gémesi György
polgármestert is. Kiemelte, hogy Gö-
döllőn a polgári értékeket a törté-
nelem legvadabb időszakaiban is
megőrizték. Itt mindig a kultúráé, a
szellemi értékeké volt a főszerep. 

A Továbbélők kiállítást Dombo-
vári László, mint a Gödöllői Ottlik
Kör elnöke nyitotta meg. Majd be-
szélgetés következett, amit G. Merva
Mária irodalomtörténész, a Gödöllői
Városi Múzeum igazgatója vezetett.
Résztvevői voltak Czigány György

író, költő, zeneszerző, Fischer Ernő,
a Török Ignác Gimnázium tanára,
Györe Balázs író és Mészáros Már-
ton irodalomtörténész. 

Felidézték, hogyan kezdődött Gö-
döllőn az Ottlik-kultusz. Az 1990-es
évek elején Czigány György kutatta
fel, melyik házban is lakott valaha 
Ottlik Géza a mai Köztársaság úton.
Mint a Magyar Rádió munkatársa ko-
rábban személyesen ismerte az írót,
több műsorába is belevonta. 

Györe Balázs az általa alapított Ör-
ley István baráti kör tagjai sorába hív-
ta meg Ottlikot. Más fiatal írók és ő is
mintegy apát, irodalmi elődöt keres-
tek és találtak benne.

G. Merva Mária az
1994-ben a már általa
vezetett múzeumban
megrendezett Ottlik ki-
állításról emlékezett
meg. Idézte Ottlik egy
kijelentését: őt csak a
sport és a matematika
érdekli. Ide kapcsolódott
a magyarázata annak,
hogy a beszélgetésük cí-
mének a „Miért éppen
Agatha Christie és a
dzsessz?” kérdést adták. Ottlik szen-
vedélyes krimiolvasó, dzsesszhallga-
tó, na és, végül, de nem utolsósorban
bridzsjátékos volt. Mindezen időtöl-
téseknek talán közük van a
sporthoz, de a matematikához
mindenképpen. 

Fischer Ernő, aki iroda-
lomtanárként mint kötelező ol-
vasmányt kéri számon tanít-
ványaitól Ottlik főművét, az
Iskola a határont, megjegyezte:
a kötelező olvasmányok sorsa
nagyon keserves. Két olvasatát
tapasztalta meg diákjainál a
műnek: vagy a kamasz, vagy a
kisgyerek szemszögéből nézik, dol-
gozzák fel. 

Mészáros Márton, aki ma egyetemi
oktató, korábban pedig a Református
Líceum tanulója volt, elmondta, hogy
a posztmodern irodalom megismer-
tetését Ottlikkal vezeti be a hallgatói
számára. 

Végül sor került a Gödöllői Irodalmi
Kerekasztal által meghirdetett „Ha-

tártalan iskola” című irodalmi pályá-
zat eredményhirdetésére, a Gödöllői
Irodalmi Díj ünnepélyes átadására.
Istók Anna, a Kerekasztal vezetője

beszélt arról, hogyan, miért hirdették
meg ezt a pályázatot. G. Merva Má-
ria, a zsűri elnöke értékelte a beér-
kezett pályaműveket. Ötvennyolc

művet bírálhattak el, körülbelül két-
szer annyi prózát, mint verset. A
díjazottak a következők voltak: 
Vers kategória: I. Mermező Géza, II.
Major Péter, III. Vadász Bence. Kü-
löndíjas: Szabó Eszter és Fodor Ka-
talin. 
Próza kategória: I. Mersdorf Ilona,
II. Viski Nóra, III. Karánsebessy
Balázs. Különdíjas: Szőcs Henriette
és Willin-Tóth Kornélia.              N. A.

Balázs János  koncertjével kez-
dődött az idei Liszt Fesztivál a
Királyi Kastélyban október 19-
én, majd a rendezvénysorozat
további részében Hauser Ad-
riennt, majd Mocsári Károlyt
hallhatta a közönség. 

Balázs János hangversenyén Ludwig
van Beethoven és Liszt Ferenc művei
csendültek fel a fiatal zongoraművész
előadásában, akit sokan Cziffra 
Györgyhöz hasonlítanak. A hatalmas
siker ékesen bizonyította, nem vélet-

lenül. A koncert hivatalos programját
szűnni nem akaró vastaps és három
ráadás követte.

Október 21-én Hauser Adrienne
ült a zongorához, aki már az elmúlt
években is nagysikerű koncertekkel
örvendeztette meg a gödöllői közön-
séget. Ezen az estén Liszt, Claude

Debussy és Frédéric Chopin műveit
szólaltatta meg. 

A háromnapos rendezvény záró
koncertjén ez alkalommal nem csak a
zongorának jutott szerep. Igaz, Mo-

csári Károly zongoraművész elő-
adása első felében Debussy, Chopin
és Liszt műveket játszott, a második
részben azonban a Szeret Együttes

közreműködésével Liszt népi zene-
karra írt műveiből is hallhatott né-
hányat a közönség. jb

Ottlik Géza-emléknap

Matematika és irodalom
Zongorán és népi zenekarral

Liszt fesztivál a kastélyban

Különleges vándorkiállítás látható a Művészetek Házának konfe-
renciatermében. A tárlat a Hajdúdorogi Egyházmegye bemuta-
tásán keresztül ismerteti meg a látogatókat a görög katoliku-
sokkal. Az összeállítás apropója, hogy az egyházmegyét 100 év-
vel ezelőtt alapította X. Piusz pápa.

A centenárium alkalmából
készített összeállítás hazánk
számos városában vendé-
geskedett már, megjárta
Brüsszelt, most pedig a gö-
döllőieket ismerteti meg a
Hajdúdorogi Egyházmegyé-
vel, a történelmi egyház hit-
életével és legfontosabb 
szertartásaival. 
A  képek és a hozzájuk tarto-
zó magyarázatok elmélkedésre késztetik a szemlélőt, segítenek bepillantani a
sokak által kevésbé ismert vallás mindennapjaiba és ünnepeibe. A kiállítást no-
vember 4-ig tekinthetik meg az érdeklődők. bj

Nem csak görög katolikusoknak szól 

Gödöllőn a centenáriumi kiállítás
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Felemelt fővel, felelősség- és áldozatvállalásra készen

Emlékezés 1956 hőseire

Vándorkiállítás a Török Ignác Gimnáziumban

Anne Frank – Történelem a mának

Három ünnep a hosszú hétvégén

Halloweentől Halottak Napjáig

A királynő, a királyné és a királylány

Híres hölgyek Gödöllőn

Négy Gödöllőhöz kötődő hölgy-
ről lesz szó a Sisi Baráti Kör, no-
vember 10-én, szombaton 14
órától a Királyi Váróban tartan-
dó előadásán.

A három Mária keresztnevű között
volt királynő, királylány és királyné
is, a negyedik pedig trón várományo-
sának a feleségeként vendégeskedett
a kastélyban.

A Híres Hölgyek Gödöllőn prog-
ramsorozatban először Mária Terézia
itt töltött napjairól hallhatnak, majd a
királynő kedvenc lánya, Mária Krisz-
tina látogatását idézzük fel, akit édes-
anyjához hasonlóan, szintén Grassal-

kovich I. Antal gróf fogadott. A szép-
séges királylány kedvéért még a má-
riabesnyői kegyszobrot is a barokk
palotába hozták a kapucinus szerzete-
sek.

Ferenc császár és király harmadik
felesége, Mária Ludovika a napóleoni
háború idején 1809. május 20 – június
17. között, tulajdonképpen menedék-
ben tartózkodott Gödöllőn, a pünkös-
döt is itt ünnepelte. Ő már herceg
Grassalkovich III. Antal és felsége
vendégszeretetét élvezte a kastély-
ban. Az is kiderül majd róla, miért írt
hozzá verset a német költőóriás, J. W.
Goethe.

„Lehettem volna császárné” (és

természetesen királyné) címmel írta
meg visszaemlékezéseit Rudolf trón-
örökös özvegye. Stefánia a monar-
chia idején többször tartózkodott a
kastélyban, sőt a két háború közt is
járt Gödöllőn. A vele való találkozá-
sáról beszél majd Fülöp Csilla újság-
író.

A kávézóban Mária Krisztina ked-
vencét, a grillezett almát lehet majd
megkóstolni. A részvétel ingyenes.

A programsorozat befejező előadá-
saiban, december 8-án a két emigrá-
ció kényszerült híres gödöllői hölgy-
vendég: Zita királyné és ifj. Horthy
Istvánné Ilona asszony gödöllői nap-
jaira emlékezünk. Sz. M.

Hagyományokban gazdag hét-
vége elé nézünk, hiszen október
31., november 1. és november 2.
egyaránt jeles nap. Míg a Min-
denszentek és a Halottak Napja
inkább az emlékezés és az el-
mélkedés időszaka, Halloween
mindezek mellett a vidámságra
is lehetőséget ad.

A „Halloween” szó, eredeti formájában
„All hallows evening”-ként szerepelt és
„Mindenszentek estéjét” jelentette., s el-
nevezése IV. Gergely pápához kötődik,
aki a IX. században a pogány hagyomá-
nyok átalakítása érdekében kinevezte
november 1-jét, a Mindenszentek napjá-
nak. A kelták ugyanis az újévet novem-
ber elsején a Samhain-fesztivál (Sam-
hain, a Napisten) keretében ünnepelték.
A kelták hite szerint a halottak istene az
óév utolsó napján, október 31-én meg-
engedte az elhunyt lelkeknek, hogy csa-
ládjaikhoz hazalátogassanak.

Egy másik változat szerint október
utolsó napján a legvékonyabb a válasz-
tóvonal az élők és a holtak világa között.
Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kel-
nek, addig barangolnak, míg meg nem
találják régi lakhelyüket, és ezen az éjen
megpróbálnak visszatérni a világba.

Mivel az emberek féltek a rossz szel-
lemektől és a démonoktól, ezért az ün-
nepség kezdetén hatalmas máglyákat
gyújtottak, áldozatokkal kedveskedtek
isteneiknek. Hasonló célt szolgálhatott,
hogy ijesztő jelmezekbe öltöztek, s ez-
zel akarták elijeszteni falvaikból az ártó
lelkeket. Napjainkra a Halloween egyre
népszerűbb. Az ilyenkor rendezett ösz-
szejövetelek, melyeken boszorkányos,
ijesztő ruhákat öltenek, nem csak a gye-
rekek számára vonzóak.

November elseje Mindenszentek ün-
nepe a katolikus egyházban az összes
üdvözült lélek emléknapja, a protestan-
tizmus pedig az elhunytakról emlékezik
meg ilyenkor. Gyökerei az ókori Rómá-
ba nyúlnak vissza. Marcus Agrippa i.e.
27-ben építtette Pantheonnak nevezett
hatalmas templomát, ahol a papok az
összes isten tiszteletére áldoztak. A Pan-
theont aztán Rómában 610 (egyes forrá-
sok szerint 609) május 13-án keresztény

templommá alakították, s IV. Bonifác
pápa Szűz Mária, Vértanúk Boldogasz-
szonya és minden vértanúk tiszteletére
szentelte. Nem csak vértanúkat, hanem
valóban minden szentet november 1-jén
először Angliában és Írországban kezd-
tek el ünnepelni a 700-as években. No-
vember első napja a megemlékezés nap-
jaként a VIII. században, 741-ben, III.
Gergely pápa (731-745) idején jelent
meg először, egyetemes ünneppé pedig
844-ben, IV. Gergely pápasága alatt
vált. Az ünnepet még a VIII. században
május 13-ról november 1-jére tették át,
valószínűleg azért, hogy ezzel a kelták
régi népi újesztendejét – ötvözve a régi
hagyományt az újjal – ezzel váltsák fel.
A katolikus egyház az ünnepet novem-
ber 1-jén, az ortodoxia pedig egy héttel
később tartja.

A Mindenszentek napja után követ-
kező napot, Halottak Napját 998 óta
tartják november 2-án. Ez az ünnep ösz-
szefügg azzal a századvégi szorongásos
hangulattal, mely 1000-re a világvégét
várta. Ilyen elképzelések mellett igye-
keztek a halottakkal „jóban lenni“, az el-
hunytak szellemeivel jó barátságba ke-
rülni. A sírokon gyertyát gyújtottak,
hogy „szegény, fázós lelkek annak fé-
nyénél melengethessék magukat“.

Ezen a napon szokás a sírok megtisz-
títása, feldíszítése és a gyertyagyújtás. A
néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a
halottak: a gyertyák fényénél a „véletle-
nül kiszabadult lelkecskék“ újra vissza-
találhatnak a sírba, nem kísértenek, és
nem nyugtalanítják az élőket.

(ny.f.)

(folytatás az 1. oldalról)
Megszületett a nagy közös álom: a

szabad és független Magyarország…
A forradalom azonban elbukott a kül-
ső túlerő, a nyugat közönye és keve-
sek árulása miatt… A mi nemzedé-
künk még kisgyermek fejjel élte meg
a szocializmus bukását. Tudjuk, szü-
leink, nagyszüleink nem remélhették
a szabad világba való visszatérést,
mégis becsütettel dolgoztak abban a
reményben és hitben, hogy egyszer
megváltozik a sorsuk, s az ő gyerme-
keik már egy szabadabb nemzet pol-
gárai lehetnek. Köszönet érte! Köszö-
nettel tartozunk azért is, hogy akkor is
beszéltek ’56-ról, amikor az még

tabutéma volt” – jelentette ki Tóth Ti-
bor. 

Beszédében felhívta a figyelmet ar-
ra, ma is vannak kihívások, amikkel
szembe kell néznünk: első a globali-
záció, ami – előnyeivel együtt is – az
elszürkülés veszélyével jár, a máso-
dik az elidegenedés, a harmadik pedig
a felelősségvállalás hiánya.

„A felelősségvállalás gyakran ál-
dozatokkal jár. Áldozatvállalás nél-
kül, pedig nincs szabadság. 1956-ban
egy öntudatos, fejét felemelő, felelős-
ség és áldozatvállalásra kész közös-
ség született” – zárta gondolatait az
alpolgármester.

A beszédet követően a
Gödöllői Fiatal Művé-
szek Egyesülete adott ün-
nepi műsort Herczenik
Anna, Géczy András,
Horváth Zoltán és
Tömpe Gábor részvéte-
lével, valamint Benedek
Krisztina tanítványai,
Simonváros Csenge és
Pertis Katica közremű-
ködésével. Műsorukban
elhangzott többek kö-zött
Márai Sándor: Ha-lotti
beszéd és Weöres

Sándor: Ballada három falevélről cí-
mű verse, valamint részlet csendült
fel a Valahol Európában című musi-
calból. Ezt követően a résztvevők el-
helyezték koszorúikat a kopjafánál.
Gödöllő város önkormányzata nevé-
ben dr. Gémesi György polgármes-
ter, dr. Nánási Éva címzetes főjegy-
ző, dr. Fábián Zsolt és Tóth Tibor
alpolgármesterek koszorúztak.

A megemlékezés ezt követően a
Dózsa György úti temetőben folytató-
dott, ahol Kiss Antal és Balázsovich
András sírjánál tartottak bensőséges
hangulatú megemlékezést.              (k.j.)

Az amszterdami Anne Frank
Ház múzeum és emlékhely
(AFH) oktatási programjának
részeként saját készítésű és
gondozású vándorkiállítása
Anne Frank – Történelem a
mának (Anne Frank – A History
for Today) címmel 1997 óta jár-
ja a világot és eddig több mint
tízmillióan látták. A tárlatot
most a Török Ignác Gimnázi-
umban – az őszi szünet után –
november 13-ig láthatják az ér-
deklődők. 

A kiállítás Anne Frank történetén ke-
resztül mutatja be a II. világháborút
megelőző időszakot, majd a holokauszt
éveit, s ismerteti meg a szemlélőt Anne
Frank szellemi hagyatékával.

Bár a kiállítás elsősorban a középis-
kolás korosztálynak szól, mindenki
számára tanulságos, mivel pontos ké-
pet fest a korszakról, és a tizenéves kis-
lány hangján, könnyen megérthető és

feldolgozható módon közvetíti azokat
az eseményeket, melyeket a XXI. szá-
zad embere sokszor túl távolinak érez.

A bemutatott fotók és a rövid, lé-
nyegre törő kétnyelvű (magyar-angol)
szövegezés – köztük a napló idézetek –
megdöbbentő hatással idézik meg a
vészkorszakot.

A Török Ignác Gimnázium II. eme-
letén felállított tablók öt különböző fe-
jezetet alkotnak:

Az I. korszak az Anne születésétől
számított első négy év, mely egybe esik
a náci párt felemelkedésével. A II. kor-

szak: 1933-1939 mutatja be a
Hollandiába menekült Frank
család életét, s a németorszá-
gi zsidók üldözésének kez-
deteit. A III. korszak: 1939-
1942-ig terjedő időszakkal
foglalkozik, majd IV. rész-
ben ismerhetjük meg a rej-
tőzködés hónapjait, a napló
írásának körülményeit, majd
a letartóztatást, a deportálás

körülményeit és a „végső megoldást”.
Anne Frank naplója azonban csak

papíron fejeződik be, a kiállítás záró ré-
szében 1945-napjainkig ismerhetjük
meg annak sorsát, Anne Frank holo-
kausztot túlélő édesapjának, és a napló
megjelenésének történetét. A szemlélő
pedig elgondolkodhat a látottakon, és a
holokauszt által felvetett kérdéseken.

(bdz)
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November 1‐jén és 2‐án, 
November 3‐án és 4‐én

9‐11 óráig:

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel: dr. Vaskó Márta 
Tel.: 20‐9913‐057.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Tappancs: Felnőtt, keverék szu‐
ka kutya. Aktív, nagyhangú, ked‐
ves kutyus. Elsősorban kertes
házba szeretne költözni. Nagy
mozgásigényű, így inkább fiata‐
labb család lenne számára az
ideális.

Kira: Felnőtt, keverék szuka.
Hiperaktív, állandóan mozgó
kutyus. Sajnos a kennelt és a
bezártságot nagyon nehezen
viseli és nagyon lefogyott.
Kertes házba szeretnénk őt
örökbeadni.

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06‐20‐55‐48‐450‐es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e‐mail címen. 

Csucsu: Október 22‐én befo‐
gott kölyök keverék kan ku‐
tyus. Nyakában kék alapon
mintás szövetnyakörv volt.
Ápolt, gondozott kutyus, biz‐
tosan nagyon várják haza!
Eredeti gazdáját keressük.

Greg: Keverék, felnőtt kan.
Egyik legrégebbi lakónk.
Kellemes, kiegyensúlyo‐
zott kutyus. Idősebbek
vagy fiatalabbak számára
is kitűnő társ lenne. 

M a g á r a
h a g y o t t
cica csa‐
lád sze‐
rető gaz‐
dira vár!
Az anya ivartalanítása folyamatban
van. Idén utolsó elléséből származó
2 kölyke (lány, fekete fiú) külön‐
külön is elvihető. 20/996‐7608, 
06‐28/488‐178 (este). 

Módosult a Magyarországon védett és
fokozottan védett fajok köre – derül ki
a vidékfejlesztési miniszter rendeleté-
ből, ami a Magyar Közlönyben jelent
meg. A Vidékfejlesztési minisztérium
tájékoztatása szerint a változás alapja
az a megállapodás, amit a természet-
védelmi és vadgazdálkodási ágazat ál-
lami, illetve civil képviselői írtak alá a
februári Fegyver, Horgászat, Vadászat
Nemzetközi Kiállításon (FeHoVa).

Mostantól védett a csörgő réce is

A minisztérium közleményéből ki-
derül, hogy bizonyos madárfajok fel-
kerültek a védett fajok listájára: a jö-
vőben oltalom alatt áll a hazánkon át-
vonuló csörgő- és kerceréce. Védetté
nyilvánították továbbá a mezőgazda-
ság szempontjából fontos, pocok- és
egérpusztító menyétet is.

Felkerült a listára a kerceréce is

Korlátozottan és szigorú feltételek
mellett vadászható lesz ugyanakkor a
nyári lúd. A szaktárca szerint az elmúlt
évtizedekben olyan mértékben megnö-
vekedett a magyarországi állománya,
amely időnként komoly gondot jelen-
tett a szántóföldi növénytermesztés-
ben.
A minisztérium tájékoztatása szerint
egyszerűsödik néhány szabály a tró-
feák behozatalával kapcsolatban. A

könnyítés kizárólag olyan fajokra vo-
natkozik, amelyek Magyarországon
nem honosak, vagy már gyakorlatilag
eltűntek, más európai országokban vi-
szont népes állományban élnek.
A könnyítésre példa, hogy a Magyar-
országon kóborlóként előfor-
duló barna medve külföldön,
jogszerűen elejtett példányai-
nak trófeáját be lehet hozni az
országba. A faj itthon továbbra
is fokozott védelmet élvez.
A rendelet emellett védelmet
biztosít azoknak a gerinctelen
állatoknak, amelyeket erősen
fenyeget az illegális keres-
kedelem, és óvja a 2001 óta
Magyarországon újonnan
előkerült és veszélyeztetett
növény- és állatfajokat is. Az új szabá-
lyozás védi azokat az állatcsoportokat
is, amelyek kiemelt szerepet játszanak
a növények biológiai sokféleségének
megőrzésében, a beporzásban és a vízi

ökoszisztémák működésében.
A tárca közlése szerint a módosítás
kiterjedt a védelemben részesülő fajok
listájának az uniós természetvédelmi

irányelveknek való teljes kö-
rű megfeleltetésére, valamint
a fajok aktuális veszélyez-
tetettségi helyzetét és az új
rendszertani és tudományos
eredmények alapján történő
felülvizsgálatára is. Utóbbi
körbe sorolható egyes kö-
zösségi jelentőségű fajok
védelmének erősítése, a nem-
zetközi kereskedelemmel és
gyűjtéssel veszélyeztetett fa-
jok, valamint a Magyaror-

szágról újonnan előkerült, csekély
állománnyal rendelkező, veszélyez-
tetett fajok védelem alá helyezése.
A minisztérium szerint szükségessé
vált továbbá a fajok természetvédelmi
értékének felülvizsgálata is, mivel

társadalmi értékjelző szerepük erősen
meggyengült, és nem volt elég erős a
szabálysértések elleni visszatartó ere-
jük.

mk

Gödöllői kutatók olyasmire vállalkoz-
tak, ami eddig még senkinek sem sike-
rült a világon: szeretnék az európai an-
golnát mesterséges körülmények között
szaporítani.

Az angolnaszaporítás kérdése azért is
fontos lenne, mert ezt a halfajt a szak-
értők a föld legveszélyeztetettebb állatai
közé sorolják. Az angolnának számos
parazitája van, és a klímaváltozással is
nehezen veszi fel a versenyt, igazi prob-
lémát azonban életmódja és szaporodási
stratégiája jelent. Vándorló faj révén
ugyanis a gátakkal, erőművekkel szab-
dalt vizeken nem tud közlekedni – ma-
gyarázta Urbányi Béla, a Szent István
Egyetem Halgazdálkodási Tanszékének
vezetője.
Az angolna a Sargasso-tengerben ívik
ötszáz és ezer méter mélyen, speciális
körülmények között, ívás után pedig el-
kezd vándorolni a Földközi-tenger felé,

onnan pedig az abba ömlő folyókba.
Két-három év után genetikai program-
jának megfelelően visszavándorol ívási
helyére. Eddig laboratóriumi körülmé-
nyek között nem tudták modellezni az
íváshoz szükséges speciális állapotokat.
A szaporítás gátja alapvetően a lárvane-
velés, amellyel több európai kutatócso-
port is foglalkozik. A mesterséges sza-
porításban már értek el eredményeket, a
lárva kikelt, de 10-13 napnál hosszabb
ideig még nem sikerült nevelni. Ebben
az időszakban egy olyan, eddig nem is-
mert fiziológiai, élettani változás játszó-
dik le a lárvában, ami miatt elpusztul.

Ezt a problémát kutatja most Müller
Tamás tudományos főmunkatárs egy
japán kutatási együttműködés kereté-
ben. Elmondta: az indukált szaporítás az
angolna esetében nem valósítható meg,
mert az édesvizekben nincs ívásra alkal-
mas állapot, az angolnának hatezer kilo-
métert kell vándorolnia, hogy elérje a
Sargasso-tengert az ívási időben. Az
ivarsejtek fejlődése e hosszú vándorút
után megy végbe, s ezt a vándorutat a tu-
dósok nem tudják lemásolni. Müller Ta-
más elmondta, ebben az évben sikerült
már ovulált ikrát nyerniük, japán kutató-
partnereiknek pedig hibridlárvákat elő-
állítaniuk. Azt remélik, a hibridlárvák
fejlődéséből olyan információkhoz jut-
nak, amelyeket az európai angolnalár-
vák felnevelésében fel tudnak használni.
Jelenlegi eredményeik alapján a gödöl-
lői kutatók azt mondják, öt-tíz éven be-
lül várható áttörés a kutatásban, akkorra
forintmilliárdokra váltható az angolna-
szaporításba fektetett idő és tudás.

MTI

Három nyala érkezett a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykertbe, ami Magyaror-
szágon egyedüliként mutatja be ezt a
“pompás külsejű” afrikai antilopfajt. 

A két fiatal nőstény, a másfél éves
Nina és az egyéves Amira a berlini
állatkertből, a három és fél éves hím,
Kya (amelyet a gondozók Apócának
becéznek) pedig a skóciai Edinburgh-
ból érkezett. Az állatok már korábban
megjöttek, de eddig karanténozni kel-
lett őket, ezért a nagyközönség csak
mostantól láthatja őket. A gondozók

jelenleg épp azzal vannak elfoglalva,
hogy a kifutóra is kiszoktassák őket,
de a három nyala most még tart kissé
a számukra ismeretlen tereptől. 
A nyalák Afrika déli felében őshono-
sak. Bár a kipusztulásuktól jelenleg
nem kell tartani, az Európai Állat-
kertek és Akváriumok Szövetsége
1996 óta az egész kontinensre kiter-
jedő törzskönyvet vezet az állatkerti
népességről. Ebből kiderül, hogy a
több mint félezer európai állatkert
közül csupán harmincban láthatnak a
látogatók ilyen állatokat. A nyala

tápláléka főleg levelekből, gyü-
mölcsökből, virágokból és rügyekből
áll, az állatkertben a lucerna és a szé-
na mellett szívesen eszik például
ringlószilvát, barackot, banánt, almát.

nol.hu, fotó: Bagosi Zoltán

Angolnaszaporítással kísérleteznek gödöllői kutatók

Nyala az új sztár

Módosult avédett és fokozottan védett fajok köre

Védett lett a menyét is

A tél közeledtével az egyik legkedvel-
tebb csemege a sült tök. Sok cukrot, vi-
taminokat, fehérjét és rostokat tartalmaz,
szénhidráttartalma pedig közel annyi,
mint a burgonyáé. A sütőtök – ahogy a
kukorica, a burgonya is – Amerika felfe-
dezése után került hozzánk, őshazája
Közép- és Dél-Amerika trópusi vidéke.
Sütve jó, de nézzük, még mi minden ké-
szíthető belőle...

A sütőtök termesztése
Melegigényes növény, ezért az elvetett
magjai csak 12 C fölötti hőmérsékleten
kezdenek el csírázni. Szinte mindenütt
megterem, de nem szereti a hideg, víz-
állásos, erősen savanyú földet. Sok táp-
anyagra van szüksége, ezért a kiskert-
ben a legalkalmasabb hely számára a
komposzthalom.
Vízigénye: elég nagy, mert egy kilo-
gramm szárazanyag előállításához fel-
tűnően sok (780-800 liter) vizet használ
fel; ezt csak úgy tudja fedezni, hogy ter-
jedelmes, hosszú gyökérzetével alapo-
san behálózza a rendelkezésére álló ter-
mőterületet. Kedvező helyen a sütőtök
termése a 6-8 kg-ot is eléri, de a takar-
mánytökök között nem ritka a 30 kiló-
nál súlyosabb termés sem.
A fajták termesztési módja megegyezik.

Valamennyi fajta jól trágyázott talajt
igényel, ennek érdekében a földbe érett
trágyát, vagy komposztot kell bedol-
gozni. A sütőtököt általában helybe ve-
tik, de a palántákat előnevelni is lehet,
üvegházban, cserépben vessünk el 2-2
szem magot. A kis sütőtök palántákat a
májusi fagyosszentek után ültessük ki a
szabadföldbe, fészekbe: 40 cm-es kör-
ben kiemeljük a talajt, és az így kelet-
kezett gödörbe 5 kg-nyi érett istállótrá-
gyát, komposztot, vagy műtrágyát te-
szünk. Fészkenként 5-6 db magot, álta-
lában 5-8 cm mélyre. Ha palántát ülte-
tünk, 3-4 elegendő egy fészekbe. A 
magról kelés után a palántákat ritkítsuk
ki, úgy, hogy a fészekben két növény
maradjon. A növények hosszú indákat
növesztenek, ezért igen nagy helyet igé-
nyelnek. Az ajánlott vetési valamint ül-
tetési sor és tőtávolság 1-2 méter.
Gondozása: A sütőtök a nyár folyamán
a kapáláson és az öntözésen kívül nem
kíván különleges ápolást. A termések
késő őszre fejlődnek ki, a növények
lombozata fokozatosan leszárad, a sütő-
tök ezüstfehér héja megkeményedik. A
gyakorlati tapasztalat szerint a betakarí-
tást akkor ajánlatos megkezdeni, amikor
a terméseket a dér egyszer már megcsíp-
te, mert az ilyen töknek ízletesebb, om-
lósabb a húsa és a keményítő tartalma
elcukrosodott. A terméseket ne törjük le
a szárukról, hanem vágjuk le egy éles
késsel, úgy, hogy a szár a termésen ma-
radjon.
Betakarítása: A valódi sütőtök érési
ideje igen hosszú. A termés beéréséig

akár 6 hónap is eltelik. Egyes ter-
mések hatalmasra, akár 70 kg-os ra
is megnőnek. Egy-egy szép, mére-
tes példány kertünk méltó dísze is
lehet. Egy tövön – átlagos körül-

mények között – 5-6 termés érhet be. A
sütőtökök között hatalmas terméseket
fejleszt a sárga húsú, ízletes “Nagyda-

basi”. A “Bébi” fajtájú tök termése körte
alakú, húsa kellemes ízű. Az utóbbi idő-
ben elterjedt az ún. Kanadai sütőtök is a
termesztésben.
Tárolása: A sütőtököt télen fagy és csa-
padékmentes, hűvös, szellős helyen tá-
roljuk. Erre kiváló a pincelejáró, kamra,
előszoba. Általános szabály, hogy minél
keményebb a tök héja, annál tartósabb a
termés.

A sütőtök felhasználása:
Igen sokoldalú. sokunk kedvence a pi-
rított tökmag, amely amellett, hogy
igen ízletes, a benne lévő olajoknak
köszönhetően élettanilag is igen hasz-

nos. De leggyakoribb
hasznosítása természe-
tesen a sütés. A sütőtök
könnyen emészthető
ezért a bébiételek egyik
kedvelt összetevője.
Valamennyi fajta alkal-
mas sütésre, és az ételek
pikáns, különös ízt kap-
nak tőle, ezért felhasz-
nálása a szakácsok szá-
mára is határtalan. Ha a
belsejét kockázzuk, ak-

kor kiváló savanyúságkészíthető be-
lőle. Nyersen préselhetünk belőle sü-
tőtöklevet, nagyon ízletes más gyü-
mölcsökkel (alma, körte) kombinál-
va. Megfőzve illetve megsütve tejjel
összeturmixolva is kiváló. 
Levest is főzhetünk belőle sűrítés nél-
kül, pürésítve, tejjel vagy tejszínnel
lazítva. Édesítve készülhet belőle
sütőtök-lekvár. Ízlésünknek megfele-
lően (megsütve, illetve megfőzve)
zöldségsaláták egyik alkotórésze is
lehet. ek

A SÜTŐTÖKÖS-MÁKOS MUFFIN RECEPTJE
Hozzávalók: 2,5 csésze liszt, 2 csésze darált mák,
1 teáskanál szódabikarbóna fél teáskanál só, 2
tojás, fél csésze olaj, 1 megsütött, cukrozott sü-
tőtök – átpasszírozva,  2 csésze cukor, 1 csomag
vaníliás cukor, vagy 1 rúd vanília.
Elkészítése: A sütőt felmelegítjük 170 C-ra. A
muffinformákat forma papírral kibéleljük, a szili-
konos muffinformát bevizezzük. Összekeverjük a
lisztet a szódabikarbónával, a sóval. A tojásokat
habosra verjük a cukorral és a vaníliás cukorral
vagy a vaníliával, majd óvatosan belekeverjük az
olajat, a tejben felfőzött mákot és a sütőtökpürét.
A kapott masszához hozzáadjuk a lisztes keveré-
ket, alaposan összedolgozzuk, majd kanállal a
muffinformákba rakjuk.  
Ajánlott sütési idő 15-20 perc.

Amit a sütőtökről tudni kell

Tökös örömök
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Két bajnoki forduló is lezajlott
legutóbbi beszámolónk óta a
megyei I. osztályban. A Gödöllői
SK csapata hazai pályán könnye-
dén verte a Felsőpakony együt-
tesét, míg az elmúlt fordulóban,
Alsónémedin vizitált Lilik Pál
együttese és kapott ki 3–1-re.

A fiatal gödöllői csapatban debütált a
mindössze 16 éves Dobi Gergő, aki a
hazai, Felsőpakony elleni találkozón állt
be a kapuba szűk negyed órára. A GSK-
nak idegenben nem megy a pontszerzés
továbbra sem, ebben a bajnokságban
csak a Pécel vendégeként tudott nyerni a
csapat. A Gödöllő 11 játéknapot követő-
en, 15 pontjával a 9. helyet foglalja el a
bajnoki tabellán. A következő forduló-
ban a 3. helyen álló Örkény gárdáját
fogadják a gödöllőiek.
Pest megyei I osztály, 10. forduló
Gödöllői SK – Felsőpakony KSK 4–0
(3–0) Gól: Smeló Dávid (2), Simon
Bence, Nagy Roland
Pest megyei I osztály, 11. forduló
Alsónémedi – Gödöllői SK 3–1 (1–0)
Gól: Unger Ádám

Megyei III osztály – Tury Viktor
triplázott

A Gödöllői SK II Őrbottyánban remi-
zett, míg hazai pályán 4–2-re verte a
Kisalag együttesét. Legéndi György
csapata 16 ponttal továbbra is az 5. he-
lyen áll.

Megyei III osztály nyugati csoport, 9.
forduló: Őrbottyán KSK – Gödöllői SK
II 1–1 (0–1) Gól: Paragi Péter
Megyei III osztály nyugati csoport,
10. forduló: Gödöllői SK II – Kisalag
SC 4–2 (2–1) Gól: Paragi Péter, Tury
Viktor (3)

Utánpótlás – Sikerek és kudar-
cok

Országos kiemelt II osztály közép-ke-
leti csoport U19, 10. és 11. forduló
Gödöllői SK – RKSK 3–2 (1–1) Gól:
Zubik Attila, Bali Dávid, Batizi Bence
Üllő SE – Gödöllői SK 1–12 (0–6) Gól:
László János, Farkas Péter (3), Voina
Erik, Bihari Gábor (3), Keszég Miklós
(4)
Országos kiemelt II osztály közép-ke-
leti csoport U17, 10. és 11. forduló
Gödöllői SK – RKSK 3–2 (2–1) Gól:
Varsányi Botond, Győri Gergő, Boda
Kristóf
Üllő SE – Gödöllői SK 1–3 (1–1) Gól:
Badinszky Bence, Győri Gergő, Veres
István
Országos kiemelt II osztály közép-ke-
leti csoport U15, 10. és 11. forduló
Gödöllői SK – Ferihegy-Vecsés 3–2
(1–2) Gól: Horváth Gábor (3)
Goldball ’94 FC – Gödöllői SK 3–2
(1–1) Gól: Szecsei Szilárd, Dani Balázs
Országos kiemelt II osztály közép-ke-
leti csoport U13, 10. és 11. forduló
Gödöllői SK – Ferihegy-Vecsés 12–0
(7–0) Gól: Fellner Krisztofer (5), Ger-
zsenyi Titán (2), Csordás Barna (2),
Dékány Gergely, Tánczos Kornél,
Stverteczky Erik
Goldball ’94 FC – Gödöllői SK 2–0 -li-

Labdarúgás – Egy előre, egy hátra

Idegenben nem megy

Pest megyei I osztály, 12. forduló
November 3., szombat 13:30 óra

Táncsics Sportcentrum:
Gödöllői SK – Örkény SE

A bajnokságban szabadnapos a
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton 
együttese, így van idő rendezni a
sorokat az együttes háza táján. 

Baranyai Pál alakulata a Magyar Ku-
pában is érdekelt, az Admiral Ha-
ladással csap össze majd a Gödöllő. A
szombathelyiekkel november 7-én mér-
kőzik majd meg a Gödöllő, méghozzá

idegenben. A tét a legjobb 8 közé jutás
lesz, a továbbjutásról egy mérkőzés
dönt. 
A bajnokságban jelenleg 4. helyen álló
Bikák nem utaznak majd meccshián-
nyal a Vas megyei városba, ugyanis
november 5-én az Üllő FC Cső-Mon-
tage ellenfelei lesznek a bajnokság 9.
fordulójában.

-tt-

Futsal – Magyar Kupa sorsolás

Szombathelyre utaznak a Bikák

A Póta Georgina, Tóth Krisztina
kettős ezüstérmes lett a dániai
Herningben megrendezett aszta-
litenisz Európa-bajnokságon, mi-
után a döntőben hét játszmában
kikapott a román Daniela Dode-
an, Elizabeta Samara duótól.
A 2008-ban Eb-győztes magyar kettős
nagyszerűen kezdte a meccset, s az első

három játszmát megnyerve, egy
lépésre került a végső győzelem-
hez. A folytatásban aztán két 
gyors szettveszteség következett,
a hatodikban pedig hiába tettek
meg mindent Tóth Krisztáék,
21–19-re elbukták a játszmát, a
döntő szettet pedig végül simán
elvesztették. A hatodik szettben a

magyar kettősnek két meccslabdája is
volt. -tl-

Asztalitenisz Eb – Ezüstös Tóth-Póta páros

Hajszálon múlt az arany

Harmadik mérkőzésén, megsze-
rezte első pontját a Közép-Euró-
pai Ligában (MEVZA) a TEVA-
Gödöllői RC csapata, miután
döntő szettben maradt csak alul
a horvát Rijeka ellen. A 4. fordu-
lóban a szlovén Maribor vendé-
geként már a fél siker sem jött
össze.

Remekül mutatkozott be Ludvig Zsolt
csapata hazai pályán az idei MEVZA-
sorozatban. A horvát ZOK Rijeka igen-
csak megszenvedett a gödöllői katlan-
ban, egészen a döntő szettig parádéztak
Széles Petráék, de végül a jobb erőálla-
potban lévő vendégek bedarálták a mie-
inket. A folytatás már sajnos nem volt
ilyen pontgazdag gödöllői részről. A
Maribor is túl nagy falatnak bizonyult a
TEVA-GRC számára, így a legutóbbi
két találkozó mérlege: egy 3–2-es és egy
3–0-ás vereség.
Négy fordulót követően a TEVA-Gö-
döllői RC 1 ponttal a 8. helyen áll a liga
kilenc csapatos mezőnyében.
Közép-európai Liga (MEVZA), 3.
forduló: TEVA-Gödöllői RC – ZOK
Rijeka (horvát) 2–3 (-22, 20, 17, -20, -6)

Közép-európai Liga (MEVZA), 4.
forduló: Nova KBM Branik Maribor
(szlovén) – TEVA-Gödöllői RC 3–0
(23, 17, 14)

NB II-es bajnokság – Pont nélkül
a juniorok

A TEVA-GRC junior csapata az NB II-
es bajnokságban vitézkedhet az idén, de
egyelőre nem sikerült még pontot sze-
rezniük a hölgyeknek, mindkét találko-
zójukat elveszítették a mieink.
NB II felnőtt bajnokságban, 1-2.
forduló eredménye
TEVA-Gödöllői RC junior – Szeged 1:3
Hajdúböszörmény – TEVA-Gödöllői
RC junior 3:0

Utánpótlás – Ismét csonka OIK
kupaforduló

Október 23-án rendezték Országos ifjú-
sági Kupa második tornáját, amelynek

ezúttal Gödöllő adott otthont. A négy-
csapatos csoportból ezúttal is hiányzott
a Budai XI. csapata, akik most sem vet-
tek részt a fordulón, így a Gödöllő a Va-
sas és a Szolnok ellen kellett, hogy ki-
vívja a továbbjutást. A Szolnok ellen
3:2-re nyertek Szabados István tanítvá-
nyai, míg a Vasastól 3:1-re kaptak ki a
mieink, ami azt jelenti, hogy a Vasas
mögött, a 2. helyen jutott tovább a gö-
döllői gárda az országos elődöntőbe.

Bíztató OSB kezdet

A gödöllői röplabdázók közül a serdü-
lők is megkezdték szereplésüket, ők az
országos serdülő bajnokságban teszik
próbára tudásukat. 
A Szegeden megrendezett OSB alap-
szakaszának első fordulójában a gödöl-
lői hölgyek ellenfelei a házigazda Tisza-
parti együttes mellett az Újpesti Csoko-
nai DSE és a Miskolci VSC voltak. Lá-
nyaink a miskolci és az újpesti csapatot
3:0-ra verték, míg a csoportrangadónak
beillő, Szeged elleni derbit (a Csongrád
megyeiek is két győzelemmel várták a
meccset) 3:1-gyel abszolválták, így 100
százalékos mérleggel utazhatott haza a
Gödöllő. TEVA-GRC kerete: Koleszár
Elza, Hemmert Kyra, Botlik Renáta,
Harangozó Lili, Halla Petra, Simák Do-
minika, Juhász Boglárka, Harangozó
Laura, Tompa Brigitta, Plantak Nikolet-
ta, Maurer Katalin.                                    -tt-

Röplabda – Megvan az első pont

Egy sima és egy szoros vereség

Közép-európai Liga
November 2., péntek 18 óra

Egyetemi Sportcsarnok:
TEVA-Gödöllői RC – ZOK Split 1700

(horvát)

Budapesten a Vasas vívótermé-
ben került megrendezésre a juni-
or kardvívók második válogató
versenye 48 induló közül a gö-
döllői Bancsics Máté az első lett.

A kadet korosztályban is helyt álló Ban-
csics Máté a junior döntőt ismét a csa-
patban korosztályos világbajnok Csaba

Bencével (Vasas) vívta. Bancsics maga-
biztos vívással verte 15:8-ra riválisát és
veretlenül nyerte a versenyt. Új edzője,
Navarrete József elégedett volt a telje-
sítménnyel.

A reménységek országos serdülő kard
versenyén Morvai Ákos 3., Csordás
Lilla 6.helyen végzett. -ll-

Vívás – Junior kard válogató

Bancsics Máté diadala

Nagy csatákban maradt alul a Gödöllői
KC együttese, akik előbb hazai pályán
kaptak ki a Nyíregyházától, majd a Bé-
kés vendégeként szenvedtek egygólos
vereséget.
NB I/B. Keleti-csoport, 5. forduló
Gödöllői KC – Nyíregyháza-Nyír-
Komplett 24:28 (10:11)

Ifi: Gödöllői KC – Nyíregyháza 27:30
NB I/B. Keleti-csoport, 6. forduló
Békési FKC – Gödöllői KC 27:26
(16:15) Ifi: Békés – Gödöllői KC 46:23
Következik:
November 3., szombat 18 óra, Hajós
Alfréd iskola tornaterme: Gödöllői
KC – CLAAS-Törökszentmiklósi KE

Kézilabda – A hajrára pukkadt ki a lufi

Immáron 4. alkalommal rendez-
ték Jászberényben a Lehel Vezér
nemzetközi taekwon-do kupát,
amelyre a magyarokon kívül a
környező országok: horvát, szlo-
vén, szerb, bosnyák és szlovák
versenyzői is részt vettek
összesen 17 klubból.

A gödöllői Taekwon-do SE, Czeba Mi-
hály 5. danos mester vezetésével kapta
a legeredményesebb csapat megtisztelő
címet és a vele járó kupát, miután 32

versenyzője 44 éremmel tért haza. 12
arany,9 ezüst és 23 bronzéremmel büsz-
kélkedhet a klub. A gyerek kategóriá-
ban Osterling Ádám 2 arany éremmel,
Dányi Máté 1 arany és egy bronzérem-
mel gazdagodott. Az ifi kategóriában
Papp Éva és Kőműves János lett
aranyérmes, míg felnőtt kategóriában

szintén első
helyen vég-
zett Szántai
Róbert és
Dányi Leo-
netta, vala-
mint Vajko-
vics Ferenc
és Bontovics
Babett is első
lett a felnőttek
között. Nekik

jó bemelegítést jelentett ez a verseny a
közelgő Európa-bajnokságra, ahol a
kontinens legjobbjaival küzdenek majd.

Karate Emlékverseny – Egy
ezüst és egy bronzérem

Salgótarjánban rendezték meg a III. Da-
nók Péter Emlékversenyt-Nemzetközi
Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior és
Felnőtt Ippon-Shobu Karate  versenyt.
Bár a viadalt a magyar JKA szövetség
rendezte, az SKDUN válogatott tagjai is
meghívást kaptak a rendezvényre.
A mezőnyben mindkét gödöllői klub
(Saino SE, Fujinaga SE) versenyzői
képviseltették magukat. A gödöllői kü-
lönítmény legfényesebb érmét ezúttal is
Kasper András (Fujinaga SE, edző:
Sensei Szűcs Tibor 6. dan) szerezte, aki
kategóriája kata küzdelmeiben a 2. he-
lyet szerezte meg. Az Ács Tibor vezette
Saino SE versenyzői közül Ácsné
Huszti Erika felnőtt női kata (forma-
gyakorlat) 4. helyen, Lengyel László
kumite (küzdelem) 3. helyen, Kelemen
András kata kategóriában 4. helyen,
míg Bárdos Triszten kata és kumite ka-
tegóriában az 5-8. helyen végzett (első
körben mindkét versenyszámban nyerni
tudott, az 5-8. helyen búcsúzott). Len-
gyel Brigitta és Péter Lea az erős me-
zőnyben az első körben kiestek.            -li-

Küzdősport – Jászberény - nemzetközi kupa

32 gödöllői induló 44 érem

Jövőre várhatóan 10-15 milliárd
forintos közvetlen állami támo-
gatásban részesül az a 14 sportá-
gi szakszövetség, amelyek veze-
tőit az elmúlt héten fogadta Or-
bán Viktor miniszterelnök. 
Az asztalitenisz, az atlétika, a birkózás,
a cselgáncs, a kajak-kenu, a kerékpár-

sport, a korcsolyasport, az ökölvívás, az
öttusa, a röplabda, a sportlövészet, a tor-
na, az úszás és a vívás ugyanis nem jut
hozzá a társasági adókedvezményből
(TAO) a látványsportágakhoz befolyó
összegekhez.
Simicskó István, az Emberi Erőforrás
Minisztérium sportpolitikáért felelős ál-

lamtitkára az egyeztetés után kifejtette:
a kormány felismerte, hogy a sport nem-
zeti ügy és minden támogatást megad az
értelmes sportágfejlesztési programok-
hoz, de a források felhasználását ellenő-
rizni fogja.
Baráth Etele, a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség elnöke szerint ez azt jelenti,
hogy a költségvetés támogatni fogja a
kajak-kenu világos és egyértelmű prog-
ramjait, projektjeit. – A következő lépés,
hogy november 15-ig be kell adnunk a
MOB-nak egy olyan szakmai anyagot,

amelyben összefoglaljuk, hogy melyek
azok a legfőbb területeket, amiket fej-
leszteni szeretnénk. Az külön örömteli,
hogy az egyeztetésen kiderült; a kor-
mány tiszteli és elismeri a magyar ka-
jak-kenu sport eredményeit.
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) elnöke az egyeztetés
után elmondta, hogy a jelenlegi financi-
ális rendszer nem tartható tovább. A
MOB első embere arról is beszélt, hogy
nem a TAO-pénzekből finanszírozzák a
többi sportágat, hanem közvetlen állami

támogatásra van szükség. Az új támoga-
tást a teljesítmény arányában osztják
majd el. – Eredetileg 11 sportágat java-
soltunk a támogatandó körbe; az asztali-
tenisz, a kerékpár és a röplabda csak
utólag, más-más okok miatt kapott meg-
hívót a tájékoztatóra. A miniszterelnök
úr nyomatékosította, hogy a szakmát
meghagyja nekünk, így kizárólag a
MOB – aminek november végéig kell
elkészítenie az új sporttámogatási rend-
szert – dönt arról, végül kik és milyen
mértékben jutnak állami pénzekhez    -tt-

Sportpolitika – Kajak-kenu: kiemelt támogatás a jövőben

14 sportág kaphat állami támogatást

November 17-én rendezik meg a ha-
gyományos Grassalkovich Kupát Gö-
döllőn. Az akrobatikus tornászok or-

szágos versenyét a Damjanich Iskola
tornatermében, 11 órás kezdéssel
rendezi a gödöllői Grassalkovich SE.

December 1-jén, ugyan itt ingyenes
Családi sportnapra kerül sor. A sport-
rendezvénnyel egybekötött Mikulás
vásárra korlátozott számban árusító
helyek leköthetők. Érdeklődni a kö-
vetkező számon: 06/309668 670

Akrobatikus Torna – Grassalkovich Kupa
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SZECESSZIÓS TÚRA

A gödöllői művésztelep 
(1901-1920)

eredeti helyszínein:
(1 km-re a múzeumtól)

A múzeumi művésztelepi kiállítás
Nagy Sándor háza
Belmonte Leo háza

Körösfői-Kriesch Aladár háza
A szövőiskola épülete

Remsey Jenő háza
A kortárs gödöllői iparművészek

alkotóháza 
(az aktuális kiállítással)

Idegenvezetést biztosítunk
magyar nyelven

Legalább 10 fő esetén, előzetes 
bejelentkezés alapján

Ára: 1.000 Ft/fő

Jelentkezés:

Gödöllői Városi Múzeum - 2100
Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel: 28/422-002 és 06-20-469-0869
(Tóbiás Csaba, programfelelős) 
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

MŰHELYNAP

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait

2012. november 11‐én, vasárnap 16 órára, a GIM‐Házban  tartandó
HETVEN ÉV AZ IRODALOM ÉS KÖZÉLET SZOLGÁLATÁBAN című találkozóra

Köszöntjük KATONA SZABÓ ISTVÁN írót, kritikust, szerkesztőt 90. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Dr. Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere

Az ünnepelttel beszélget:
ALBERT GÁBOR író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja

GAÁLNÉ Dr. MERVA MÁRIA, irodalomtörténész a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója

A találkozó alkalmával bemutatásra kerül: KATONA SZABÓ ISTVÁN: A NAGY HAZUGSÁGOK KORA
Életem Erdélyben 1948‐1968. című, a Kráter Kiadónál nemrég megjelent önéletírása.

A szerző a helyszínen dedikál

A kiállító teremben megtekinthető az „Ariadné lányai” címmel rendezett kiállítás
Kiállító művészek: Hauser Beáta, Nagy Judit és Rónai Éva kárpitlművészek

GIM‐Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15‐17. Telefon: 28/419‐660

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Faust Zsolt
Női arcok az Istenek

lakóhelye országából című
fotókiállítás látható a

Polgármesteri Hivatal első
emeleti galériájában

A tárlat – ami a Nők Éve 2012
kiállítás sorozat keretében valósult

meg – decemberig látható
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18‐08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430‐655

Október 29‐nov. 4‐ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510‐220. 

November 5‐11‐ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416‐551. 

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430‐856,
06‐30/634‐3723

D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525‐212,             
06‐70/550‐3377

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

Tisztelt Hozzátartozók!

Kérjük Önöket, hogy  a Gödöllői Városi Köztemetőben 

(Gödöllő, Dózsa György út 35.) 

lejárt urnasírhelyeket szíveskedjenek  a temetőgondnoknál megújítani.

Temetőgondnok: 

Ferencz Máté, Tel.: 06 (20) 473 1305

Vüszi Nonprofit Kft.

Gödöllő Város Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával  együttműködve
ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fiatalok számára 

A pályázatra azok az állandó gödöllői la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek; és a 2013/2014. tan-
évtől kezdődően felsőoktatási intézmény ke-
retében teljes idejű (nappali tagozatos), alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben, vagy felsőoktatási szakképzésben kíván-
nak részt venni;
c) az akinél az egy főre eső havi nettó jö-
vedelem a 40.000 Ft-ot nem haladja meg.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanul-
mányaikat a 2013/2014. tanévben ténylege-
sen megkezdik.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
résztvevők, a Magyar Honvédség és a fegyve-
res szervek hivatásos és szerződéses állomá-
nyú hallgatói.
Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 3x10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév (a 2013/2014. tanév, a 2014/2015. tan-
év, és a 2015/2016. tanév).

FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZÁS REND-
JÉBEN!
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

Az önkormányzati regisztrációt és csatlako-
zást követően (2012. október 26.) a pályázat-
beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerben (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
pályázói regisztráció szükséges, melynek el-
érése:  
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/paly-
belep.aspx. 
A regisztrációt követően lehetséges a pályáza-
ti adatok feltöltése a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói részére. A személyes és pá-
lyázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a Gödöllői Pol-
gármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján kell benyújtani egy eredeti
példányban. A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meg-
határozott valamely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat az
EPER-Bursa rendszerben igazolja.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:

1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők (Egy háztartásban élők: a
pályázó lakóhelye szerinti lakásban élet-vitel-
szerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező sze-
mélyek) havi nettó jövedelméről.
2. Az oktatási intézmény által kitöltött eredeti
tanulói iskolalátogatási-igazolás a 2012/2013.
tanév első félévéről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okiratok 
- ha a közös háztartásban élők közül valaki
munkanélküli (álláskeresési támogatás, stb.
igazolás), ennek igazolása a Munkaügyi Köz-
pont által
- alkalmi munkavégzésből származó jövede-
lemről nyilatkozat
- ha a szülők elváltak, ennek igazolása bírósági
végzés bemutatásával, illetve gyerektartás
vagy tartásdíj megállapítását és folyósítását
igazoló bírósági végzés és postai utalvány vagy

folyószámla kivonat
- a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő,
szülők halotti anyakönyvi kivonata
- árvaellátás, azt megállapító határozattal -
(folyószámla kivonat, postai utalvány)
- amennyiben van a közös háztartásban olyan
személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik
büntetőjogi felelőssége tudatában erre vonat-
kozóan tett nyilatkozata
- amennyiben a pályázó családjában van tanu-
lói jogviszonnyal rendelkező testvér, annak is-
kolalátogatási igazolása 
- nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás
(nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj)
rokkantságról, tartós betegségről orvosi iga-
zolás stb., 
- ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi
pótlék igazolása 
- APEH jövedelemigazolás (egyéni vállalkozó
esetén)

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
2012. NOVEMBER 23. 12 ÓRA

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat
Kulturális és Oktatási Bizottsága bírálja el a
Támogatáskezelő által meghatározott ha-
táridőre (2012. december 17-ig). A határidőn
túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem
megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja a
bíráló bizottság.
A települési önkormányzat döntéséről és an-
nak indokáról 2012. december 21-ig az EPER-
Bursa rendszeren keresztül elektronikusan
vagy postai úton írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem
élhet.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjról a részletes pályázati
kiírás megtalálható a www.emet.gov.hu web-
oldalon, valamint bővebb felvilágosítás kap-
ható a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Köz-
oktatási, Művelődési és Sport Irodáján Vára-
diné Kovács Réka kapcsolattartónál a 
06-28/529-192-es telefonszámon.

Gödöllő Város Önkormányzata az Emberi Erő-
források Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatási hallgatók számára a
2012/2013. tanév második és a 2013/2014.
tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az állandó gödöllői lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező mesterképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat. Akiknél a velük egy
háztartásban élő személyek (Egy háztartásban
élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban
életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett la-
kóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek) jövedelme alapján kiszámított egy
főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg
a 40.000 forintot.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012. szeptem-
berében tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hall-
gatói jogviszonya 2013 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2013/2014. tanév első félévére
eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az
ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a
hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás idő-
pontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításá-
nak feltétele, hogy a 2012/2013. tanév má-
sodik félévére a hallgató már beiratkozzon a
felsőoktatási intézménybe.  

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
résztvevők, a Magyar Honvédség és a fegyve-
res szervek hivatásos és szerződéses állo-
mányú hallgatói, a doktori (PhD) képzésben
részvevő hallgatók és a külföldi intézménnyel
hallgatói jogviszonyban állók. 

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (a 2012/2013. tanév második fele és a
2013/2014. tanév első fele).

FIGYELEM! Változás a pályázás rendjében!
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
Az önkormányzati regisztrációt és csatlako-
zást követően (2012. október 26.) a pályázat-
beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerben (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése:  
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/paly-
belep.aspx.
A regisztrációt követően lehetséges a pályáza-
ti adatok feltöltése a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói részére. A személyes és pá-
lyázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a Gödöllői Pol-
gármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján kell benyújtani egy eredeti
példányban. A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meg-
határozott valamely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat az
EPER-Bursa rendszerben igazolja.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött ere-
deti hallgatói jogviszony-igazolás a
2012/2013. tanév első félévéről.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy ház-
tartásban élők (Egy háztartásban élők: a pá-
lyázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelsze-
rűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező szemé-
lyek) havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okiratok 
- ha a közös háztartásban élők közül valaki
munkanélküli (álláskeresési támogatás, stb.
igazolás), ennek igazolása a Munkaügyi Köz-
pont által
- alkalmi munkavégzésből származó jövede-
lemről nyilatkozat

- ha a szülők elváltak, ennek igazolása bírósági
végzés bemutatásával, illetve gyerektartás
vagy tartásdíj megállapítását és folyósítását
igazoló bírósági végzés és postai utalvány vagy
folyószámla kivonat
- a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő,
szülők halotti anyakönyvi kivonata
- árvaellátás, azt megállapító határozattal -
(folyószámla kivonat, postai utalvány)
- amennyiben van a közös háztartásban olyan
személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik
büntetőjogi felelőssége tudatában erre vonat-
kozóan tett nyilatkozata
- amennyiben a pályázó családjában van tanu-
lói jogviszonnyal rendelkező testvér, annak is-
kolalátogatási igazolása 
- nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás
(nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj)
rokkantságról, tartós betegségről orvosi iga-
zolás stb.,
- ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi
pótlék igazolása 
- APEH jövedelemigazolás (egyéni vállalkozó
esetén)

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
2012. NOVEMBER 23., 12 ÓRA

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat
Kulturális és Oktatási Bizottsága bírálja el a
Támogatáskezelő által meghatározott határ-
időre (2012. december 17-ig). A határidőn túl
benyújtott, hiányos vagy formailag nem meg-
felelő pályázatokat a bírálatból kizárja a bíráló
bizottság.
A települési önkormányzat döntéséről és an-
nak indokáról 2012. december 21-ig az EPER-
Bursa rendszeren keresztül elektronikusan
vagy postai úton írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem
élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjról a részletes pályázati ki-
írás megtalálható a www.emet.gov.hu web-
oldalon, valamint bővebb felvilágosítás kap-
ható a Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Irodáján Vá-
radiné Kovács Réka kapcsolattartónál a 
06-28/529-192-es telefonszámon. 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

TEMETŐ NYITVA TARTÁS

A temető Mindenszenteki nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖKTŐL NOVEMBER 4., VASÁRNAPIG:  
8‐20 ÓRÁIG

Mind a négy napon biztonsági szolgálat lesz a temetőben. 
Gépkocsival csak mozgáskorlátozottaknak lehet behajtani.
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Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről – értelmében 2013-ban is szeretnénk átadni a Magyar Kultúra Napja alkalmából a kimagasló teljesítmény
vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT.
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (amelyek)
kiemelkedő eredményeket értek el:

a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek

kidolgozásában és meghonosításában.

„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 részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára
megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és/vagy a kozoktatasi.iroda@godollo.hu e-mail címre).

HATÁRIDŐ: 2012. november 16. (péntek) 12 óráig.

Guba Lajos sk.
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

FELHÍVÁS



INGATLAN

+ Gödöllőn, a Kastély közelében, frekven-
tált, csendes övezetben, 2szintes, 4 szobás,
2 fürdőszobás, kertes családi ház áron alul,
sürgősen eladó. Tel: 20/9443356

+ Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás,
erkélyes, napos, jó fekvésű, egyedi fűtés-
mérős, alacsony rezsijű, palotakerti lakás.
Iár: 7,9MFt 20-772-2429

+ Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás,
34nm-es befektetésnek is kiváló lakás
eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429

+ Gödöllő központjában, rendkívül alac-
sony rezsivel rendelkező, 2.em.-i klímás
54m2-es újszerű, cirkós lakás eladó!
Iár:14.9Mft 20-539-1988

+ Gödöllőn, 3.em-i 57m2-es, erkélyes,
körbefűtött konvektoros  lakás eladó!
Iár:9.5Mft! 20-539-1988

+ Kertvárosias részen 720m2-es,
összközműves, 18m-es utcafrontú telek
kis bontandó házzal 12.5Mft-os áron
eladó! 20-539-1988 

+ GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2
szoba+ nappalis sorház 300nm-es telekkel,
kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)!
20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  

+ Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es
telken épült, 4 lakásos sorházban, 2
szoba+ nappalis, 62nm-es sorházi lakás.
Iár 15,5MFt 20-7722429 

+ Sürgősen eladó kertvárosban 2szoba+
konyha-étkezős, tégla, jó állapotú kock-
aház eladó Iár 16 MFt 20-7722429  

+ PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI
FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ
LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON  7,9MFt  20-
8042102   WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

+ Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez
közel, új építésű nappali+ 1szobás, kony-
ha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses
lakás eladó kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt
20-7722429 

+ Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű,
740nm-es összközműves építési telek.
I.ár 11,9MFt 20-7722429  

+ AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ
RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs össze-
kötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulc-
srakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429    

+ Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában
részben felújított 2 szobás lakás 7.9 MFt
Irányáron eladó 20-8042102      

+ Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba+
nappalis, 85 nm-es, jó beosztású, fedett
kocsi beállós családi ház  500 nm-es
telekkel Iár 19,7MFt  20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás
eladó, Iár: 8,5 MFt 20-8042102

+ UTOLSÓ DARAB, AKCIÓS ÁRON!!! Új
építésű 3 szoba+ nappalis, garázsos sorház
kis kerttel eladó 17,9MFt 20-8042102

+ ELADÓ ÁRON ALUL 4 szoba+ nappalis,
extrás: kondenzációs gázkazán, központi
porszívó, fűtött duplagarázsos ház
Gödöllőn a központhoz közel 35 helyett
most 26,5MFt-os irányáron 20-8042102

+ Eladó Gödöllőn, központban másfél szo-
bás felújított lakás Iár: 7 M FT 20-8042102

+ SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllő közpon-
tjában, a Tűztorony házban 1.em-i, 45m2-
es, két szobás lakás eladó ! 20-5391988

+ Gödöllőn, Blahai részen jó állapotú,
szigetelt, 110m2-es családi ház, 700m2-es
saroktelken eladó! Iár:30.9Mft  20-539-1988

+ Gödöllőn a Kazinczy Krt.-on két szobás
lakás eladó Iár: 8.8 M Ft (20) 804-2102

+ Gödöllőn Központban, 720m2-es telken,
130m2-es nappali három hálószobás csalá-
di ház eladó! Iár:19.9MFt!  20-5391988

+ Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim részére (20) 804-2102

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház tulajdonostól áron alul Gödöl-
lő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön
bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van.
Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2
fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz,
gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-
6243 (egész nap). 

+ Eladó Gödöllőn, a Kossuth L. utcában,
egy első emeleti, másfél szobás, 65 nm-es
lakás. I.ár: 11,5 mFt. Referencia szám:
3662 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu 

+ 17 éve működő nyereséges, tartozás-
mentes vállalkozás eladó. Jól bejáratott
piaccal, munkával, referenciákkal, honlap-
pal. Biztos megélhetés, perspektíva, a
befektetés megtérülési ideje a befektetési
összeghez képest rövid, egy – két év. Érd.:
06-20-41-77-687

+ Gödöllő központjában, egy második
emeleti, másfél szobás, felújított, amerikai
konyhás öröklakás eladó. I.ár: 9,2 mFt.
Referencia szám: 3657 Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet
park szomszédságában, a Táncsics M.
utcában 100 nm-es nappali+3 szobás csalá-
di ház, örökzöldekkel beültetett kertrésszel,
garázzsal. I.ár: 23,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu Név szerint: 3451

+ Eladó kertvárosi, haraszti, alvégi családi
házak Gödöllőn 16-25 mFt között! 70 nm-től
130 nm-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Erzsébet park szomszédságában,
Táncsics Mihály utcában, egybetartozó
épületegyüttesben, összesen 200 nm
alapterületű családi házban, 100 nm-es
lakás, és 100 nm-es, egyemeletes
üzletház eladó, egyben, vagy akár külön-
külön is. A két ingatlan önálló helyrajzi
számmal rendelkezik. Igény szerint az
üzlettér rugalmasan egybenyitható a
lakással, így akár családi házként, akár
üzletházként hasznos területet lehet
növelni. Az üzletház jelenleg szép-
ségszalonként működik, de funkcionális
kialakítása miatt más üzleti
tevékenység nyitására is rendkívül alka-
lmas: pl. orvosi rendelő, patika,
kisvendéglő, kifőzde, élelmiszerüzlet,
oktatási-nevelési intézmények számára
kiváló! Ingyenes parkolási lehetőség!
I.ár: Lakás: 23 mFt. Üzlet: 25 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
70/381-76-9470/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a

Szolgálat aktuális számát, az alábbi

elérhetőségeken tehet bejelentést:

70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694. 

E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu,

info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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+ Lovardának alkalmas 2.5 hektár terület,
új építésű épülettel fél áron sürgősen eladó
26 millió Ft, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Palotakerten másfél szobás, igényesen
felújított 44 nm-es öröklakás eladó. E.ár:
8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Elasdó Gödöllő Blahai részén két
szintes 5 szobás két fürdőszobás jó
állapotban lévő családi ház, ir ár 29 millió
Ft-Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllő belvárosában Szent Imre
utcában 2 szintes családi ház ir. ár 27 mil-
lió Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ ALKALMI VÉTEL! SÜRGŐS! Gödöllőn,
Erzsébet park közeli, 62 m2-es, 2 szobás,
ERKÉLYES, FELÚJÍTOTT lakás eladó! Új
műanyag nyílászárók, redőnyök. Iá.: 8.9M
Ft Érd:30/491-5020

+ Eladó 69m2-es negyedik emeleti felújí-
tott, zuhanyzós, erkélyes, konvektoros
fűtésű, alacsony rezsijű összkomfortos
lakás, gyönyörű kilátással magánszemé-
lytől. Irányár: 12,9 mFt. Tel: 30-224-7563.

+ Gödöllőn, csendes helyen, központhoz
közeli 1+2 félszobás, felújított, erkélyes
lakás sürgősen eladó. Alacsony rezsi,
egyedi fűtés. Tel: 20/345-0074 

+ TULAJDONOSTÓL eladó a Kazinczy körú-
ton jó állapotban lévő 57nm-es, 3.em kon-
vektoros lakás. A két különnyíló szoba par-
kettás, burkolatok cseréltek. Kérésre
képeket küldök. Ár: 10,9 MFt 30/973-9076

+ Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen
eladó 44 nm-es (másfélszobás) felújított
lakás. Iár: 8,5 M Ft. Nagyobb (lakótelepi)
lakás cseréje érdekel. Tel: 20/968-0336 

+ Gödöllőn eladó 4.em. 57 nm-es, 2
szobás, erkélyes, panorámás, 2010-ben
felújított lakás. A vételár részét képezik:
konyha- és fürdőszobabútor, klímaberen-
dezés, saját pince, garázs. Iár: 12 MFt. 06-
70/702-9747 

+ Eladó lakás az Ambrus Z. közben: föld-
szinti, felújított, 75 nm-es. Iár: 15,5 MFt.
Tel: 06-20-414-7163 

+ Gödöllőn belvárosában, téglaházban
felújított, I. emeleti, egyszobás (34 nm),
parkettás, konvektoros lakás pincetároló-
val eladó. Iár: 7,3 MFt. Tel: 30/350-4346 

+ Gödöllőn eladó 65 nm-es lakás kertes,
8 lakásos társasházban + garázs. Tel:
28/414-965 

+ Tulajdonostól eladó a Máriabesnyő
Lakóparkban egy71 nm-es, 2,5 szobás
társasházi téglalakás 15,7 MFt-ért. Tel:
20/4777-631 

+ Gödöllőn az EGYETEM MELLETT ELADÓ
egy 42 nm-es, magasföldszinti, másfél-
szobás LAKÁS gyönyörű környezetben.
Iár: 10,8 MFt. Érd: 70/341-9670 

+ ELADÓ 1,5 szobás lakás Gödöllőn a
központban, 16 nm-es garázzsal.
Kombicirkós, szép burkolatok. A beépített
konyhabútor gépesítve, beépített szekrények,
könyvespolcok az árban. Nagyon alacsony
rezsi! Iár: 11,5MFt. 06-30/490-7603 

+ Eladó Gödöllőn a János utcában egy
2.em. 1,5 szobás, konvektoros, erkélyes
lakás. 9,9 MFt. Érd: 06-20-2288-460 

ALBÉRLET KIADÓ

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

+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi
fűtéses lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583,
20/8067-191.

+ Az Alvégben, a Lovarda utcában, kétsz-
intes családi ház kiadó. 95 ezer Ft+rezsi.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu 

+ KIADÓ/ ELADÓ Palotakerten egy 44
nm-es, 1 szobás lakás: 40.000,-Ft/hó
+rezsi +40.000,-Ft kaució. (Egyéni
vízórák, szabályozható fűtés.) Tel:
70/265-0799 (16.00-tól hívható.)

+ Gödöllőn a Szent János utcában 1.em.
1,5 szobás felújított lakás kiadó. Tel:
30/2749-332 (este)

+ Gödöllő központjában, Tűztorony tár-
sasházban 55nm tetőtéri lakás kiadó
bútorozottan, egyedi fűtéssel, klímával,
riasztóval felszerelve. Garázs bérelhető.
Bérleti díj: 70.000,-Ft/hó + rezsi, kaució 3
hónap. Érd: 06-20-339-4444 

+ Egyszobás apartman kiadó családi
házban, külön bejárattal 55.000,-Ft/hó
rezsivel együtt. Kaució szükséges.
Városközponttól, HÉV-től 10 perc gyalog.
Tel: 06-70-538-1782 

+ Gödöllő központjához közel kiadó
kertes családi házban, külön bejárattal,
felújított, amerikai-konyhás, nappalis + 1
szoba összkomfortos, bútorozott lakás
(kábeltévé, internet). Tel: 70/526-0174 

+ Szt. János utcában 23. alatt bútorozott,
saját fogyasztásmérőkkel ellátott két
szobás lakás hosszabb távra kiadó. Tel:
28/411-259 

+ Gödöllő kertvárosában 2 lakásos tár-
sasházban lakások kiadók. 2 szoba
összkomfort. Tel: 20/5555-772 

+ Gödöllő központjában, liftes tár-
sasházban, 35 nm-es, jó állapotú lakás,
ingyenes mélyparkolóval kiadó.
50e+rezsi+kaució. Tel.: 70/376-6545

+ Gödöllő kertvárosban, központhoz
közel, igényes, 3 szobás, 96 nm-es,
emeleti, összkomfortos lakás kiadó, 4
lakásos társasházban. Ár: 65.000,-Ft/hó
+ rezsi. Érd: 20/965-0066 

+ Gödöllőn 2 szobás, konvektoros lakás
kiadó. Tel: 70/372-4475 

+ Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkom-
fortos, bútorozott lakás /kábeltévé, inter-
net/ 50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaució-
val kiadó. 70/271-1543 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllőn főútvonal mellett fekvő, 2010-
ben teljes körűen felújított 86 m2-es, 3
helyiségből álló, klímával és riasztóval fel-
szerelt bérlemény szolgáltatás vagy irodai
tevékenység céljára kiadó. Nagy forgalmú
hely, kedvező bérleti díj, minimalizált rezsi
költségek, ingyenes parkolási lehetőség,
központi elhelyezkedés. Tel: 20/572-3807

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

+ 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Gras-
salkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.

+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt
található, udvari 30 nm-es üzlethelyiség!
Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

+ Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57
nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár
orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.:
28/411-086; 20/919-4870

+ Gödöllőn, Táncsics M. utcában KIADÓ
egy jelenleg berendezett fodrászatként és
kozmetikaként működő 100 nm-es
üzletház. Ipari áram van. Fodrászok és
kozmetikusok jelentkezését is várjuk! Ár:
Funkciótól függően megegyezés szerint!
Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

+ Gödöllő központjában egy 38 nm-es
légkondival, ráccsal, konyhával, raktárral
ellátott üzlethelyiség kiadó! Irodának,
fodrászatnak is alkalmas! Tel: 30/231-7508 

+ Gödöllőn kiadó üzlethelyiségek
(Remsey krt.22., 84nm, újszerű, klima-
tizált, nagy üveges sarok portál) és iroda
(Szőlő u.27., 104nm, igényes, klimatizált).
Tel: 28/430-209 (munkaidőben). 

+ Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út
69. (VÜSZI) telephelyén folyamatosan
őrzött, illetve kamerával védett terülten
raktár és irodahelyiségek kedvező áron
kiadók. Érdeklődni lehet (28) 410-
988/100-as melléken vagy a +36
20/462-4808 telefonszámon

+ GARÁZS KIADÓ A KAZINCZY
LAKÓTELEPEN! Tel: 06-20-439-0724 

ÁLLÁS

+ Gödöllői La Valette étterembe fiatal,
csínos pultoslány jelentkezését várjuk.
Tel.: 70/621-55-47.

+ Gyermekfelügyelő szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583. 

+ SZÉPSÉGSZALONBAN 2 db
fodrászszék kiadó 40.000,-Ft/hó bérleti
díjért. Tel: 06-70/775-3255 

+ CNC esztergályosokat (megmunkáló
központra CNC szakembereket), palást és
síkköszörűsöket, ill. hagyományos forgá-
csolókat keresünk tatabányai munka-
helyre. Szállás biztosított. Érd: 70/384-
7138, range3838@gmail.com 

KIEMELT AJÁNLATUNK: 

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY

KEDVEZMÉNYESEN!
2013. január 1-től ingatlan-
eladáskor kötelező lesz az

energetikai tanúsítvány.
Az elkészítés díjából november

30-ig kedvezményt adunk
minden ügyfelünknek!

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 

Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,

s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94



+ SZÉPSÉG- ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ sza-
lonunkba keresünk masszőrt, kozmetikust,
műkörmöst, manikűröst. Gödöllő, Petőfi tér.
Érd: ISZAP HÁZ Kft. 06-20-411-7224 

+ Gödöllő központjában lévő szépségsza-
lonba keresünk műkörmöst. Érd:
30/9893-652 

+ Gödöllői KÉNYEZTETŐ RELAX SZALON
munkájára igényes MASSZŐRT KERES.
Tel: 30/2682-084 

+ FODRÁSZT KERESÜNK!! Gödöllő
Belvárosában fodrász - kozmetika üzletbe
vállalkozóival rendelkező fodrász kollé-
ganőt keresünk. Érd: 06-30-350-8852 

+ C-s jogosítvánnyal, vezetői gyakorlattal
rendelkező fiatal embert keresünk fizikai
munkával járó áruterítésre. Érd: 06-30-
659-2161 

SZOLGÁLTATÁS

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolás-
ra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelme-
sen! Érd.: +36-30-851-8763

+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vál-
lalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Control-
ling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388. 

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu 

+ Gyorsszolgálat! Hűtőgép, villanybojler,
villanyszerelés, duguláselhárítás 0-24-ig,
2órán belül. 70/264-3660 

+ Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660 

+ Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfi-
gyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2órán belül. 70/264-3660 

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650 

+ KERTGONDOZÁS: metszés, perme-
tezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, ala-
pos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380 

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rend-
szerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 30/333-9201 

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér.
Óvakodjon a házaló, feketén dolgozó kon-
tároktól! Bárándi József 20/532-7275 

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és sza-
lagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, re-
csegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177. 

+ KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és
tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel
vállalok. Tel: 70/361-9679 

+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS –
TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ MUNKÁK, külső-
belső festés, laminált parkettázás,
burkolás és külső szigetelés. KORREKT
ÁRAK! GARANCIA! Tel: 06-20/55-66-047 

+ Betegfelügyeletet, ápolást, bevásárlást,
takarítást, ügyintézést vállalok. Tel: 06-20-
224-9590 

+ PARKETTÁS MUNKÁK: csiszolás, lakko-
zás, javítás, lerakás. Tel: 30-9488-909 

+ LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás elhárítás,
bojler, mosógépjavítás, zárcsere és
javítás, burkolás. 70/201-1292 

+ FÉLÁRON VARRÁST VÁLLALOK rövid
határidőn belül: nadrág felhajtás, cipzár
csere, kisebb javítások, beszegések, stb.
Tel: 06-20-9150-341, 28/417-125   

+ Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185 
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A távol-kelet varázsa
Gödöllőn

Pár héttel ezelőtt egy egészen új, eddig még
nem tapasztalt szolgáltatással bővült kis váro-
sunk élete. Helyszín: a Tűztoronnyal szem-
beni picit eldugott, de annál színesebb, és
elvarázsolt része, a Kossuth Lajos utca 22. sz.
alatti Samui Thai Masszázs és Szépségszalon.

-Miért éppen szépségszalon?
-Már régen megfogalmazódott bennem egy
szépségszalon létrehozásának ötlete, de mivel
számos található Gödöllőn, arra gondoltam,
hogy egy különlegeset szeretnék, olyat, ami
eltér az eddig megszokottaktól. Így sógornőm-
mel együtt megvalósítottuk a Samui-t, melynek
egyik fő vonala a tradicionális thai masszázs.
–Feleli Hajdu-Oláh Nikoletta, a Samui Thai
Masszázs és Szépségszalon tulajdonosa.
-Mikor beléptem Önökhöz, úgy éreztem az
illatok, a látvány, a hangulat alapján, hogy
tényleg egyenesen távol-keletre, exkluzív
környezetbe érkeztem.
-Ennek igazán örülök, épp ez volt a célunk,
hiszen a vendégeink azért jönnek ide, hogy
ebben a rohanó világban kikapcsoljanak, testi-
leg-lelkileg egyaránt felfrissüljenek, ezt pedig
csak a tökéletes harmóniával lehet
megteremteni. A thai masszázshoz stílszerűen
eredeti környezetet teremtettünk meg, egy kis
távol-keletet hoztunk el Gödöllőre bútorok,
szobrok, a lágy zene, a megvilágítások és
füstölők segítségével. Ráadásul a vendégek tel-
jes ellazulását azzal is fokozzuk, hogy távol-
keleti teával kedveskedünk, amit a masszázs
előtt vagy után tudnak elfogyasztani.
-Miben különbözik a thai masszázs más
kezelésektől?
-A thai masszázsról biztosan mindenki hallott,
hiszen ez az egyik legősibb, leghatékonyabb
keleti gyógymód, egy gyógyító masszázs,
melynek a gyökerei Indiába nyúlnak vissza.
Thai masszőzeink szakképzett thai lányok, akik
egyenesen Thaiföldről érkeztek és ott sajátítot-
ták el tudásukat. Maga az eljárás matracon
történik, ahol a masszőzök az ujjaikon kívül a
kézfejüket, könyöküket, térdüket és a lábukat is
használják az élettani pontok masszírozása
során, a vendég pedig egy pamut ruhát visel,
ezen keresztül kapja a terápiát.

-Milyen kezeléstípusok közül választhatnak a
vendégek?
-A tradicionális thai masszázson kívül aromao-
lajos masszázst, váll-, nyak- és fejmasszázst,
hátmasszázst, talpmasszázst, és herbál-thai
masszázst kérhetnek kedves vendégeink. Ez
utóbbinál egy pamutlabdába kötött, nyugtató
hatású gyógynövényeket gőzölnek át, és ezt a
meridián pontokra nyomva viszik be a bőrbe. A
kezelések ideje 30, 60, 90, 120 perc, és eláru-
lom, hogy hamarosan kismama-, valamint
gyerekeknek való masszázzsal is szolgálhatunk.
-Legyen szíves meséljen a szépségszalonról is.
-Kollégáink több éves szakmai hátteret tudhat-
nak maguk mögött, kellő tapasztalattal ren-
delkeznek, ezt pedig mi sem bizonyíthatja job-
ban, mint hogy a fodrászunknak rendszeresen
visszatérnek a vendégei, a kozmetikában pedig
közkedvelt a botox alapú kígyómérges kezelés,
aminek az az előnye, hogy tűszúrás nélkül
képes fiatalító anyagot a bőrbe juttatni.

Samui Thai Masszázs és

Szépségszalon
Gödöllő, Kossuth L. utca 22.

Bejelentkezés: 70/932-6335, 70/932-4722

Nyitva:

masszázs:

K-V: 10-20, 

szépségszalon: 

H-P: bejelent-

kezés alapján 



+ Ózongenerátorral autóbelső - klíma,
lakásfertőtlenítés, - hangya, csótány, rág-
csáló irtás. 30/627-2867 Hívjon, megyek! 

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építői-
pari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650 

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

+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatos-
munka. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

+ Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165  

+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98  

+ Rövid határidővel vállalok szakdolgoza-
tok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

+ ANGOL beszédkészség fejlesztő tan-
folyam középfokon: www.toptan.hu, Mobil:
30-224-75-63, toptan1999@gmail.com.

+ Családi Napközit működtető, illetve
OKJ-s Gyermek- és Ifjúsági Felügyelő tan-
folyam indul Gödöllőn részletfizetéssel,
kedvezménnyel! Jelentkezni: SOMA
Optimus Kft. Gödöllő, Dózsa György út
18. I/2. H-P: 10-16h Tel: 28/787-636,
0670/372-57-96 www.somaoptimus.hu
(Ny.sz: 00540-2011)

+ Gyakorlott, diplomás tanítónőként
ALSÓ TAGOZATOSOK részére MINDEN
TANTÁRGYBÓL és ANGOL nyelvből kor-
repetálást, óvodások számára iskola
előkészítést vállalok. Házhoz megyek
Gödöllőn és környékén! Tel: 20-443-7884 

+ MATEMATIKA, FIZIKA, és KÉMIA okta-tást
vállalok. Hétvégén is. Tel: 70-554-1395 

+ ANGOLTANÍTÁS. Diplomás, gyakorlattal
és angliai tapasztalattal rendelkező nyelv-
tanár vállal korrepetálást, felkészítést
érettségire, nyelvvizsgára, állásinterjúra,
stb. Érd: 30/378-7781 

ADÁS~VÉTEL

+ koloniál bútor megkímélt állapotban,
gáztűzhely használat előtt eladó. Tel.:
30/2242-653.

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁ-
ROLOK. Tel: 28/412-230 

+ Megegyezés szerint eladó DU-KA tip.
melegvizes kazán központi fűtéshez.
Fűtőfelülete 2,1 nm, max. nyomás 30
mvo. Uitt Trabant Limuzin érvényes
műszakival, jó állapotban eladó. Tel:
28/417-886, 30/522-5286 

+ ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új
vásárlóinkat csányi almáinkkal (télálló).
Fajták: Idared, Jonatán-starking keverék
(KR:11), zöldalma, apró alma (vegyes),
léalma (vegyes). Cím: Gödöllő, Erkel F. u.
1. Tel: 28/411-298, 06-20-435-9650 

+ Tüzépről, helyben mérlegelve akác és
tölgy tüzifa kedvező áron vehető.
Garantált mennyiség és minőség.
Ingyenes kiszállítással. Gödöllő, Blaháné
u.44. Prompt-ker Kft. Tel: 06-28-416-154,
06-20-264-2535 

+ Hagyatékból származó komplett hálós-
zobabútor (újszerű), ruhanemű (XXL),
gobelin, szőnyeg, kristály eladó. Ár mege-
gyezés szerint. Tel: 06-30-912-7016 

+ OLCSÓN DIÓBÉL 2.100,-Ft/kg ÁRON
ELADÓ. Tel: 06-30/972-0652 

+ 5x2 nm felvonulási KONTÉNER és kb
90 m3 TÖLTŐFÖLD, ill. hetes turbó diesel
FIAT FIORINO eladó + 1 db autó tar-
tozékként. 06-20-9463-112 

+ ÁRON ALUL ELADÓ: 2 db antik mintáza-
tú akasztós szekrény, valamint fehér műbőr
ülőgarnitúra szett. Érd: 20-547-9197

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem
kifogástalan állapotú, négy éves Opel Astra
1.4. Enjoy típusú autómat, más hasonló
kategóriájú, legfeljebb egy éves használt
személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.

EGYÉB

+ GARÁZSVÁSÁR lesz november 3-án
Gödöllőn a Hunyadi u. 34.sz. alatt 9.00-
17.00 óra között. Lesznek ruhák, edények,
könyvek, játékok, ajándéktárgyak,
hasznos és haszontalan holmik. 

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-,
erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-,
selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721  

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zársza-
lagos mézet közvetlenül a termelőtől! Hárs-
erdeiméz 1500,-Ft, Méz 2012 1800,-Ft
+üveg, 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913  

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

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583. 
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Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94

Hívásunkra, nemzetközi
előadássorozatának
egyik állomására, váro-
sunkba érkezik.  Elő-
adásának címe:
Tudatszintváltás
Olyan megdöbbentő in-
formációkat tár elénk a
szellemvilágról, amelye-
ket királyok, misztikusok,
klasszikusok, művészek,
és a tudományos élet
Nobel-díjas tudósai is

vallottak, ám a nagyközönség előtt többnyire titok-
ban maradt. Hogy miért? Kiszámíthatatlannak
vélték a következményeit, és egyben tartottak az
emberek öntudatra ébredésétől.
”A legnagyobb titok az igazság” Szellemi sugalla-
tokra előkerült tények című új könyvében, elénk
tárja az eltitkolt és sok helyen eltorzított valóságot.
Megmutatja azt a szellemi utat, amely lámpásként
ad irányt a XXI. század emberének. Tudományos
felismerésekről szól, a létközben rekedt szelle-
mekkel kapcsolatosan. Egy újszerű, váratlan
nézőpontból ismerteti a bennünk és a világban
történő jelenségeket.
Korábban is találkoztunk történelmi torzításokkal,
de a Templomos Lovagok legyilkolását követően
mindez arcátlanul nagy méreteket öltött a XII.
században. Sötét középkor bélyeget kapta ez az
időszak. Az -izmusok, filozófiák, vallások,
tudomány, jog, majd az ipari forradalom is kiszol-
gálójává vált az emberiség lelki- és szellemi
elsötétítésének. Az igazság megszűnt jogi kategóri-
aként létezni. Eltérítették az embert a spirituális,
szellemi öntudatától. A tömegek felé árasztott
hazugságok következtében csorbultak az igaz
emberi értékek.
Az emberiség fantasztikus szintre jutott a technikai
vívmányokat illetően, ám helytelenül az ember
lelki- és szellemi fejlettsége helyett a technika által
elért eredményekkel kezdte azonosítani magát. 
Albert Einstein nézeteit akkor ismerték el, miután
a tudomány köztudottá merte tenni, hogy a fény is
kettős természetű: hol anyag, hol energia. A mate-
rializmus anyagról felállított téziseit zúzták rommá
ezzel. Az anyag valójában az energia-, a fény egy
besűrűsödött formája, ekképpen az ember is. 
S aki megreked az anyagi világ tudatának szintjén,
az képtelen lesz tudatváltásra, emelkedésre.
Buddha, Jézus és más nagy misztikusok, mindezt
láthatták előre, amikor így fogalmaztak: „Aki test-
től való az test, aki lélektől való az lélek.” „Nem
test szerint járok, hanem szellem szerint.” A szent
könyveket, Védákat, Bibliát, Koránt…, mind
szellemlények üzenték meg médiumokon,
prófétákon keresztül.
Akik másokra bízzák az életük feletti
felelősségvállalást: orvostól, paptól, testi-, lelki

gyógyulásukat, mentális rabságukból való felsz-
abadulásukat, és nem saját érett személyiségüktől,
életvitelüktől, egy eltorzult életfilozófia rabjai
maradnak, akiknek az életét a másoktól való füg-
gés határozza meg.
Az ember kvantumfizikai értelemben egy
csodálatos hullámmező. Megdöbbentő menny-
iségű mintája és struktúrája létezik egy-egy teremt-
ménynek, azonban egy személy energiamintája
olyan egyedi, mint az újlenyomata.
Az érzékelt és felismert, azonosított mezők
alapján, pontos leírást lehet adni a vizsgált szemé-
lyek: energetikai állapotáról, gyengeségeiről,
erősségéről, kapcsolatainak minőségéről,
igényeiről, érzelmeiről, pszichológiai-, lelki- és
spirituális szellemi létük egészségéről.
A Matrix Drops computerek el tudnak igazodni
az emberek energia mezőiben. Képes felismerni
a kezelhető és látszólag kezelhetetlen tulajdon-
ságaikat, illetve gyengeségeiket.  Amennyiben
egy hozzánk forduló személy azzal a
szándékkal keres meg bennünket, hogy vál-
toztatni szeretne eddigi felfogásán, az élethez
való hozzáállásán, e szándékában útmutatá-
sunkkal segítségére tudunk lenni. Tanácsadó
irodáink és szellemi iskolám kapui szintén nyit-
va álnak az érdeklődők előtt. 
Módszereink és tapasztalataink túlmutatnak szám-
talan, tudományosnak vélt ismereten. Felmé-
réseink megváltoztatják, az emberi természetről, a
kultúráról, vallásról, történelemről, és a valóságról
kialakított dogmákat. Egy új önfelfedezési kaland
mindez. 
Miért ellenálló a tudomány és a vallás a ter-
mészetfelettivel szemben? 
Mert az emberek, köztük a tudósok és a papok sem
objektívek, függenek a hitüktől, mint a drogosok a
narkotikumoktól. Ha valaki megpróbálja elvenni
az alkoholistától az italt, a dohányostól a cigarettát,
a drogostól a narkotikumot, a hívőtől a
megrögzöttsége dogmatikus részeit, megtapasztal-
hatja, milyen nagy ellenállással találja szemben
magát. Azonban a lelke mélyén minden függőség-
ben szenvedő bevallja: sajátos helyzete a
gyengeségének köszönhető.
A materialista tudomány évszázadokon keresztül
tagadta a természetfeletti létét, és ezt a függőségét
pedig nem fogja könnyen feladni. 
Mit ígér annak, aki fontolóra vesz néhány dolgot,
amelyet az Ön előadásán hall?
Számára még az is megváltozhat, ahogy önmagára
és a világra tekint. Hosszú távon veszélyesebb
ragaszkodni a megrögzöttségeinkhez, mint szem-
benézni a jelenlegi valósággal.
Ha nem válunk újra olyanná, mint a gyermek,
ha nem tudunk ártatlanul rácsodálkozni a kvan-
tumfizika adta felismerésekre, nem tudunk
belépni a XXI. század által nyújtotta varázslatos
szellemi kapun.

Kovács – Magyar András a szellemvilág hírnöke
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 7.
Megfejtés: Eddigi legtöbb egyéni aranyérmet szerző sportolónk neve, illetve az, hogy hányszoros olimpiai bajnok
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Móczár Lajosné, Rigó u. 17., Janiga Krisztián, Szőlő u. 12. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Garai Szabolcs, Honvéd u. 12., Balogh Balázs, Köztársaság u. 62. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bódis László, Egyetem tér 3/a.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Pálinkás Benőné, 2170 Aszód, Falujárók útja 5/11., Szűcs Béláné, Szent J. u. 21/3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dudás Tünde, Palotakert 6/a., Szél Ferencné,
Fácán sor 23. 


