
A tanévnyitók már a múlt héten meg-
kezdődtek, bár több intézményben
döntöttek a szeptember elsejei első ta-
nítási napon megtartott ünnepség
mellett. Gödöllőn az idén több mint
2900 gyermek általános iskolában,
közel 2600 diák középfokú oktatási
intézményben kezdte meg a tanulmá-
nyait, közülük több mint 400 kisgyer-
mek most először ült be az iskolapad-
ba. A Damjanich János Általános Is-
kolában csaknem 360-an, az Erkel
Ferenc Általános Iskolába több mint
800-an járnak. A Hajós Alfréd Álta-
lános Iskolába több mint 600, a Petőfi
Sándor Általános Iskolába pedig
csaknem 900 tanulót írattak be a szü-
lők. A Montágh Imre Általános Iskola
és Speciális Szakiskolába 118, a
Szent Imre Katolikus Általános Isko-
lába pedig több mint 400 diák jár az
idén. A Török Ignác Gimnáziumban
650-en, a Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumban közel 530-an, a Re-
formátus Líceumban mintegy 400-an
tanulnak, a Madách Imre Szakkö-

zépiskola és Szak-
iskolában pedig
1004 diák kezdte
meg a tanévet.

Újdonság, hogy
megkezdődött a né-
met nemzetiségi
oktatás városunk-
ban. Ezt a progra-
mot a Petőfi iskola
fogadta be, s mint-
egy 16 gyermek
vesz benne részt.

Több oktatási in-
tézményben történt
vezetőváltás az el-
múlt hónapokban. Új igazgató áll az
Erkel, a Szent Imre és a Chopin ze-
neiskola élén, de új vezetője van a
Ganz-óvodának is.

A tanárok számára új kihívást je-
lentett a felkészülés a nem szakrend-
szerű oktatás bevezetésére, amelyet a
közoktatási törvény írt elő, valamint a
kötelező osztálylétszámok miatti cso-
portösszevonások megvalósítása, ami

elengedhetetlen volt, mivel a törvény
ehhez köti a normatív támogatás biz-
tosítását. Az intézményekben végre-
hajtott átcsoportosításokat sikerült
úgy megvalósítani, hogy amiatt eddig
nem volt szükség pedagógus elbocsá-
tásra. Jelenleg minden intézmény ese-
tében elegendőnek bizonyult a peda-
gógusok létszámkorrekciója szem-
pontjából, hogy a nyugdíjba vonult

munkatársak státusát nem töltötték be
ismét, s nem hosszabbították meg a
már lejárt szerződéseket. Státus meg-
szűnésére a következő időszakban is
csak azoknál az intézményeknél ke-
rülhet sor, amelyeknél a vártnál keve-
sebben veszik igénybe a napközis el-
látást, s így az kisebb létszámmal is
megoldható.

(folytatás a 3. oldalon)
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Megkezdődött a 2008/2009-es tanév

Megszólaltak a csengők
A szülőknek és a pedagógusoknak már hetek óta
feladatokat adtak az előkészületek, míg hétfőn
reggel a diákoknak is be kellett ülni az iskolapa-
dokba, s ezzel kezdetét vette a 2008/2009-es tan-
év. Országos szinten 1,4 millió tanulónak szólalt
meg reggel a tanóra kezdetét jelző csengő.

Fizessünk a HÉV-ért?

BKV-s tervek
Holdingcéggé alakítaná a BKV-t, ön-
álló részvénytársaságokba szervezve
a busz- vagy a villamosközlekedést,
de a karbantartást is a BKV új vezér-
igazgatója. Kocsis István szerint meg
kell újítani a BKV állami finanszíro-
zását, a főváros mellett bevonni abba
a kerületi és agglomerációs önkor-
mányzatokat is. Elképzelhetőnek tart-
ja pénzügyi befektetők bevonását is.

A korábbi elképzelésekkel ellentét-
ben nem tartja célszerűnek, hogy a
céget összeolvasszák a MÁV-Starttal,
kivéve a BKV-HÉV Zrt-t, melyet vi-
szont valóban a MÁV-Starttal közö-
sen tartana szerencsésnek létrehozni.
Így, véleménye szerint, könnyebben
szinkronizálni lehetne a HÉV és az
elővárosi vasúti közlekedést, és még a
metrót is.

A vezérigazgató úgy vélekedik, a
BKV-t  a regionális, azaz a fővárosi és
agglomerációs közép-magyarországi,
4,5 millió utast szállító közlekedés
központi szereplőjévé kell tenni. s
meg kell újítani annak állami finan-
szírozását, így meg vizsgálni, hogy
abba bevonhatóak-e a kerületi, vagy
éppen az agglomerációs önkormány-
zatok.

Kocsis István a sajtónak úgy nyi-
latkozott: nyilván Gödöllő is profitál
abból, hogy odáig jár a HÉV, bár most
nem fizet érte.

(folytatás a 2. oldalon)
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Az idei esztendőben kitűzött
útfelújítási munkáknak a hat-
vanöt százaléka már teljes
egészében elkészült, több he-
lyen már csak a kiegészítő
munkák vannak hátra, s már
csak néhány helyen dolgoz-
nak. A  héten a Nyárfa, a Móra
Ferenc, a Nagy László, a Simon
István utcában és a Szántó-Ko-
vács János közben dolgoznak,
ahol az útalap elkészítése van
folyamatban. 

Jól haladnak a mun-
kával a blahai vá-
rosrészben is. A
buszmegálló és a
buszöböl kialakítá-
sa már megtörtént,
most a Napsugár ét-
teremtől a Hársfa
utca közötti szaka-
szon folyóka, padka
és járdarendezést vé-
geznek. Dolgoznak
az Isaszegi úton is,

ahol a csa-
padékvíz-elvezető rendszer
kialakítását végzik, mintegy
250 méternyi útszakaszon.
Nem árt odafigyelni a gépko-
csival közlekedőknek, ugyan-
is szeptember végétől egyirá-
nyúsítják a Remsey körutat.
A behajtás a Kossuth Lajos
utca, a kihajtás pedig a Plusz
Áruház felől lesz lehetséges.
A változásról folyamatosan
tájékoztatást kapnak az itt
élők, a területen táblákkal és

szórólapokkal figyelmeztetik a lako-
sokat a változásra. 
A zöldjáratok sűrítésén, a szállítás
rendszeresebbé, kiszámíthatóbbá té-
telén dolgoznak a VÜSZI munkatár-

sai. Mivel az elmúlt időszakban egyre
gyakoribbá váltak a lakossági pana-
szok, a szakemberek megkezdték az
új szállítási rend kidolgozását.  Mint
azt Bokor Árpád elmondta, mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a
jövőben visszaálljon a csütörtökön-
kénti rendszeres szállítás, s emellett a
szombati napokon is lesz begyűjtés.
Ehhez abban kérik a lakosság segítsé-
gét, hogy csak ezen a két napon le-
gyenek kikészítve a zöldhulladékok.

-jb-

Szeptember közepén adják át a
forgalomnak az M5-t az M3-sal
összekötő, Budapestet elkerülő
M0-ás körgyűrű keleti szektorát,
a 26 és fél kilométeres útszakasz
műszaki átadása most zajlik - kö-
zölte a beruházó Nemzeti Infra-
struktúra Zrt.

Az új útszakasz az Európai Unió Ko-
héziós Alapjának finanszírozásával 284
millió euróból valósult meg. A Vecséstől
az M3-as autópályáig tartó kétszer két

sávos autóút Ecser, Maglód, Pécel,
Nagytarcsa, Csömör mellett halad el, és
érinti a XVII., a XVI. és a XV. kerüle-
teket. Aszfalt helyett betontechnológiá-
val készült a burkolat, ami a nagy forga-
lomnak is jobban ellenáll, élettartama
hosszabb. Az új útszakaszon a kivitele-
zők 12 felüljárós csomópontot alakítot-
tak ki és 42 műtárgyat építettek meg. A
leghosszabb közülük Pécelnél a Rákos-

patakon átívelő 340 méter hosszú felül-
járó. Az útszakaszt egyes helyeken ter-
mészetvédelmi megfontolásból védőke-
rítéssel vették körül, a lakott települé-
sek közelében pedig zajmentesítő falak,
illetve zajárnyékoló dombok épültek, s
több helyre védőerdőt is telepítettek. 
Szintén a természet védelmét szolgálja
Csömörnél a Caperra-patak forrásánál
egy monitoring kút létesítése, amellyel
folyamatosan ellenőrzik a patak vízmi-
nőségét . Az M0-ás körgyűrűn az átadás
után összesen 80 kilométeren lehet köz-

lekedni. Az új út-
szakasz csatlako-
zik a szintén át-
adás előtt álló Me-
gyeri-hídhoz is.
Biztos, hogy nem
lesz fizetős az
M0-ás januártól.
A díjszedés fize-
tése ugyanis a
szakmai szerve-
zetek és az ön-
kormányza tok
heves ellenállá-

sába ütközött, ráadásul az uniós di-
rektívák is arra ösztönzik a kormá-
nyokat, hogy a városokat elkerülő
szakaszokat tegyék ingyenessé A kör-
gyűrű közel 20 éves építkezés után
megteremti Budapest elkerülésének
lehetőségét, megszünteti a belső utak
zsúfoltságát, mentesíti a falvakat és
Budapest külső kerületeit a nehéz-
gépjárművek forgalmától.

Forgalmi rend és zöldhulladék szállítás

Figyelem: változások
Hamarosan használható

Elkészült az M0-s

Zöld utat kapott a Zöld óvoda
építése, miután eredményesen
szerepelt az önkormányzat
azon az állami támogatási pá-
lyázaton, ahol a 96 milliós ön-
erő biztosításával 500 millió fo-
rintot nyert.  A város már több
alkalommal is pályázott, míg
végre kedvező eredmény szü-
letett, és így jövő tavasszal
megkezdődhet egy modern,
környezetbarát, akadálymen-
tes intézmény, és így egy épü-
letbe kerülhet a Tisza utcai és a
Szabadság úti óvoda. 

A projekt keretében a jelenlegi két el-
avult épület helyett a Batthyány u. 34.
alatt egy új és energiatakarékos épü-
letben helyezik majd el a gyermeke-
ket, ahol megfelelő infrastrukturális
hátteret biztosítanak a korszerű peda-
gógiai módszerek alkalmazásához és
a gyermekek sikeres iskolai beillesz-
kedésre történő felkészítéséhez. 

A tervezett épület 200 férőhelyes,
nyolc csoportos, napközi otthonos
óvoda, melegítő-tálaló konyhai ki-
szolgálással, egyéni fejlesztő terem-
mel, speciális sószoba foglalkoztató

egységgel, többfunkciós nagyméretű
közösségi torna-jéték térrel, egy föld-
szint + egy emeletes illetve galériás
légterű, magastetős szárnyakból álló,
részben alápincézett tömegében ta-
golt épületegyüttes be komponálva. 

A nagy gyermeklétszám miatt két,
100 férőhelyes kisebb egység kerül
kialakításra, ahol azok önálló műkö-
désre is képesek egymás zavarása
nélkül. A tágas, környezetre sokolda-
lúan nyitott közlekedő előterek egy-
ben speciális foglalkozások, közössé-
gi események színterei is lehetnek. 

A tervezés során nagy hangsúlyt
helyeztek arra, hogy akadálymentes
legyen a parkolóhely, a bejárat, a köz-

lekedők és a helyiségek, valamint
többek között braille és dombornyo-
mott feliratok és térképek valamint
mobil segítőeszközök állnak rendel-
kezésre a rászorulóknak. 

Az építészeti műszaki kialakítás-
ban különösen nagy hangsúlyt kapott
a zöld jelleg, az építészeti ökonómia
és ökológia szempontrendszere, azaz
a hosszútávon fenntartható gazdasá-
gos és környezetbarát üzemeltethető-
ség. Ennek érdekében szinte a teljes
felületen öko tetőt és napkollektoros
rendszert alakítanak ki. 

A beruházás várhatóan 2010 nyarán
fejeződik be, s a tervek szerint ősszel
már fogadják is a gyerekeket.              -bj-

Az eddigieknél jobb körülmények fogadják a gyerekeket az
Egyetemi Óvodában.  A nyár folyamán ugyanis újabb helyisé-
gekkel bővült az intézmény, amiket szeptember elsejével ve-
hettek birtokba a gyerekek. Halász Levente, a terület önkor-
mányzati képviselője már régóta szorgalmazta a bővítést, amit
most sikerült véghezvinni, s amit közel 30 millió forintból valósí-
tott meg az önkormányzat.  Ennek eredményeként csoportszobá-
val, tornaszobával és szociális helyiségekkel bővült az óvoda.

Átadták az Egyetemi Óvoda új helyiségeit

Eredményes volt az önkormányzat pályázata

Tavasszal kezdődhet az építkezés

(folytatás az 1. oldalról)

Kocsis István elképzeléseire, levél-
ben reagált Gémesi György polgár-
mester – aki az elmúlt napokban
többször is felhívta a figyelmet arra,
hogy a HÉV működtetése nem önkor-
mányzati, hanem állami feladat –
kedden délután levélben reagált a ve-
zérigazgató elképzeléseire.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Először is engedje meg, hogy vezér-
igazgatói kinevezéséhez ezúton gra-
tuláljak. Sok erőt, jó egészséget és va-
lódi sikereket kívánok ahhoz a nehéz
munkához, amelyet most elvállalt. 

A köszöntő gondolatok mellett azon-
ban egyúttal kénytelen vagyok hangot
adni aggodalmamnak is a napokban

felröppent hírrel kapcsolatban,
miszerint ismét felmerült a
gondolat: az agglomerációs te-
lepüléseknek is részt kellene
vállalni a HÉV működtetésének

finanszírozásában. Több sajtóorgá-
numban olvasható az Ön nyilatkoza-
ta, melyben Gödöllőt említve jegyzi
meg: ha odáig jár a HÉV, „Akkor
miért ne fizethetne?”

Ezzel kapcsolatban szeretném a leg-
határozottabban leszögezni az alábbi-
akat.

1. A vasúti közlekedésről szóló 2005.
évi CLXXXIII. törvény szerint a
helyközi közlekedés biztosítása álla-
mi feladat. Budapest agglomeráció-
jában a helyközi közlekedést többek
között a HÉV vonalak biztosítják. A
működtetés a főváros kötelessége,
amelyért azonban állami költségve-
tési támogatásra jogosult. 2008-ban
ez az összeg több mint 32 milliárd fo-
rint volt. Jelenleg a feladattal és a
pénz gazdaságos felhasználásával a

BKV Zrt. van megbízva. 
2. Az agglomeráció önkormányzatai-
nak nincs feladata a HÉV vonalak
fenntartásában. 
3. Elfogadhatatlan, ezért visszautasí-
tunk minden olyan törekvést, amely a
HÉV működtetési költségeinek egy
részét agglomeráció településeire
próbálja hárítani. 

4. Polgármesterként látom, hogy a
kötelező feladatok számának gyara-
podása és az állami hozzájárulás
évről évre csökkenő mértéke egyéb-
ként is komoly feszültséget jelent a
településeken, amelyek  folyamato-
san keresik a lehetőségét a működési
költségek csökkentésének és a bevé-
telek növelésének. 

5. A HÉV vonalak működtetését il-
letően továbbra is az állami szerep-
vállalás és helytállás fontosságát sze-
retném hangsúlyozni. Nyomatékosan
felkérem vezérigazgató urat, hogy en-
nek szerezzen érvényt és hárítson el
minden olyan szándékot, amely a
HÉV fenntartása miatt az önkor-
mányzatokra akar többletterhet róni.
6. Végezetül felajánlom együttmű-
ködésemet olyan beruházások közös
pályázat útján történő megvalósítá-
sához, amelyek a szolgáltatás színvo-
nalát növelik és a minőségi tömegköz-
lekedés kialakítását segítik. 

Levelem szíves tudomásulvételét kér-
ve, konzultációra készséggel rendel-
kezésére állok. 

Vezérigazgatói munkájához mégegy-
szer sok sikert kívánva.

Gödöllő, 2008. szeptember 2. 

Tisztelettel
Dr. Gémesi György

Fizessünk a HÉV-ért?

BKV-s tervek
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A 2008/09. tanév fontosabb időpontjai:

SZORGALMI IDŐ
– utolsó tanítási nap: 2009. június 15.
– Az iskola utolsó, befejező évfolya-
mán az utolsó tanítási nap:

- középiskolákban és a szakisko-
lákban: 2009. április 30.,

- az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium fenntartásában lévő szak-
középiskolákban: 2009. május 29.,

- a Honvédelmi Minisztérium fenn-
tartásában lévő szakképző iskolák-
ban: 2009. június 5.,

- szakiskolákban, szakközépisko-
lákban másfél, két és fél éves képzés-
ben tanulók részére: 2009. január 16.

A tanítási napok száma 181 nap. A
nappali oktatás munkarendje szerint
működő szakiskolában és középisko-
lában a tanítási napok száma 180
nap.

A szorgalmi idő első féléve 2009.
január 16-ig tart. Az iskolák 2008.
január 23-ig értesítik a tanulókat, il-
letőleg a kiskorú tanulók szüleit az
első félévben elért tanulmányi ered-
ményekről.

TANÍTÁSI SZÜNETEK
– ŐSZI SZÜNET: 2008. október 27-31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 22., a szünet utáni első taní-
tási nap november 3.

– TÉLI SZÜNET: 2008. december 22-
31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap
december 20., a szünet utáni első ta-
nítási nap január 5.
– TAVASZI SZÜNET: 2009. április 9-14.

A szünet előtti utolsó tanítási nap
április 8., a szünet utáni első tanítási
nap április 15.

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestü-
let a tanév helyi rendjében meghatá-
rozott pedagógiai célra 5 (a nappali
oktatás munkarendje szerint működő
gimnáziumban és szakközépiskolá-
ban 6) munkanapot tanítás nélküli
munkanapként használhat fel, amely-
ből 1 tanítás nélküli munkanap
programjáról a nevelőtestület véle-
ményének kikérésével az iskolai di-
ákönkormányzat jogosult dönteni.

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK
A 2008/2009. tanév rendjéről szóló

17/2008. (V. 9.) OKM rendelet 1. sz.
mellékletének 1-2. pontjai szabályoz-
zák a tantárgyankénti írásbeli és szó-
beli vizsganapokat. Fentiek alapján
az október-novemberi vizsgaidőszak
kezdete október 17. (első vizsganap),
a vége pedig november 28. (utolsó
vizsganap).

A május-júniusi vizsgaidőszak
kezdete május 4. (első vizsganap), a
vége június 26. (emelt szintű szóbe-
lik utolsó vizsganapja).

Egy szülők által megfogalmazott petí-
ció átadása után a múlt hét péntekre
egyeztetést hívott össze Soós Lászlóné,
a Petőfi Sándor Általános Iskola igaz-
gatónője, melyen arról tájékoztatta az
érintett 4. osztályosok szülőit, hogy a
2008/ 2009-es tanévtől a megszokott is-
kolaotthonos rendszer helyébe lép a
szintén jól ismert napköziotthonos ok-
tatás.

Dr. Gémesi György polgármester az
egyeztetésen elmondta, a város műkö-
dési (normatív támogatás, adóbevéte-
lek) és fejlesztési költségeit (ingatlanel-
adás, pályázat, kötvénykibocsátás) szi-
gorúan elkülönítve kezelik, ezért töb-
bek között a jól ismert energiaár-rob-
banás költségei, valamint az önkor-
mányzatok működési kiadásainak
drasztikus emelkedése miatt van szük-
ség a nem kötelező feladatok egy ré-
szének átszervezésére. Magától értető-
dően úgy, hogy a kötelező feladatokat
továbbra is ugyanazon a megszokott
színvonalon láthassák el.

Nem kis érzelmi kitörések után fény
derült arra, hogy többek abban a hitben
voltak, erre a lépésre elsősorban azért
volt szükség, mert az önkormányzat
osztályokat von össze, illetve ingatlano-
kat ad el, hogy többletbevétele legyen.
Azt is fölvetették, hogy az átszervezés-
re a Damjanich János Általános Iskola
felújítása miatt van szükség. Gémesi
György hangsúlyozta, a jelenlegi nehéz
anyagi helyzet ellenére a Damjanich is-

kolát hitelből, valamint a város önálló
fejlesztési keretéből újítják fel.

Benkő Ákosné, az önkormányzat köz-
oktatási, művelődési és sport irodájának
vezetője elmondta, hogy az iskolaott-
honos nevelés az egésznapos nevelés
egyik formája, amelyben a tanulók élet-
kori sajátosságait, fáradságát is figye-
lembe véve a nap egészére elosztva
váltják egymást a tanítási órák, a tanu-
lási képességekhez igazított tanórákra
való felkészülés, a regenerálódást szol-
gáló szabadidős programok. Kiemelte,
gyakorlatilag három tényező miatt ke-
rült előtérbe a 4. évfolyamon az iskola-
otthonos rendszer megszüntetése: 1./
Az ezt megelőző tanévekben nem az is-
kolaotthonra jellemző oktatási forma
szerint, azaz nem a minisztriumi rende-
letnek megfelelően, szervezték meg az
oktatást, mert a tanítási órák egyértel-
műen a délelőttre koncentrálódtak. 2./
Az elmúlt években kialakult az a gya-
korlat, hogy a szülők délután rendszere-
sen elkérték gyermekeiket az iskolából,
hogy zeneiskolába, edzésre vagy kü-
lönórára vigyék őket. 3./ A felsős taná-
rok jelezték: mielőtt megkezdenék az 5.
osztályos tanulmányaikat, szükséges-
nek tartják a gyerekek önállóbb nevelé-
sét (eszközök, tanszerek napi rendezése
az órarend szerint, házifeladat készíté-
se, stb.) felkészülésre való nevelését.

A változások ellenére ugyanolyan
színvonalú oktatásban és nevelésben
lesz részük a gyerekeknek, mint koráb-

ban. Természetesen mindezekből kifo-
lyólag fennáll annak a lehetősége is,
hogy a délután folyamán esetleg 2 osz-
tályból tevődjön össze egy napközis
csoport. Fontos azonban hangsúlyozni,
hogy az önkormányzat nem tud garan-
ciát vállalni arra, hogy a délutáni taní-
tók ugyanazok lesznek, mint akik dél-
előtt foglalkoztak a gyerekekkel, mind-
ez a napközibe jelentkező gyerekek
számától is függ.

A megbeszélésen néhányan sérel-
mezték, hogy az előkészítésbe nem
vonták be a szülőket, illetve, hogy az is-
kola az utolsó pillanatban értesítette
őket a változásról. A napközi bevezeté-
séről a döntés július második felében
született meg, akkor viszont már a taná-
rok, illetve a szülők többsége szabadsá-
gon volt. A tanév hivatalosan augusztus
21-én kezdődött, s azóta több alkalom-
mal tartottak megbeszélést az érintett
tanítókkal. Bár ebbe a döntési folyamat-
ba nem kötelező bevonni a szülőket,
mégis folynak az egyeztetések – ennek
volt a része a pénteki megbeszélés.

Gödöllő mindig is kiemelten kezelte
az oktatás kérdését. Amikor már évek
óta másról sem hallani Magyarorszá-
gon, mint osztályok összevonásáról, is-
kolák bezárásáról, pedagógusok elbo-
csátáról, Gödöllőn ennek alig lehetett a
hatását érezni. Az állami finanszírozás
folyamatos csökkenése miatt azonban
jövőre további változásokra lehet szá-
mítani…

A tanévkezdés minden pedagógus
számára új feladatokat, új kihíváso-
kat jelent. Ferenczi Anna azon keve-
sek közé tartozik, akiknek az idei év
mégis sokkal könnyebbnek és nyu-
galmasabbnak ígérkezik, mint a ko-
rábbiak. A feladatok most is várják,
de jóval kevesebb, mint az előző
években. Az idei tanévet ugyanis
nyugdíjasként kezdi, miután 17 év
elteltével leköszönt a Fréderic Cho-
pin Zeneiskola igazgatói posztjáról.

– Miért döntött úgy, hogy nem
vállalja tovább az intézmény veze-
tését?

– Úgy éreztem, eljött az ideje,
hogy átadjam a stafétát a fiatalok-
nak. Amikor két évvel ezelőtt ismét
meg kellett volna pályázni a posztot,
úgy gondoltam, 42 év tanítás, és –
az igazgatóhelyettesi évekkel együtt
– 29 év vezetés után már egy kis
nyugalomra is gondolhatok. Az el-
múlt években felnőtt itt egy csodá-
latos pedagógus generáció, sokan
közülük – a tantestület csaknem
egyötöde – a saját növendékeink kö-
zül került ki, így például az új igaz-
gató Ella Attila is a mi növendékünk
volt. Nyugodt szívvel döntöttem te-
hát úgy, inkább a háttérből segítem
az itt folyó munkát.

– Azért nem fogja tétlenül töl-
teni a mindennapjait...

– Továbbra is tanítok, óraadóként
visszajárok a zeneiskolába. Tovább

viszem azokat a növendékeimet akik
nálam kezdtek el zongorázni tanul-
ni, és a Zenevár legfiatalabb óvodá-
sokból álló csoportját is, ami külö-
nösen kedves a szívemnek, hiszen
ennek a programnak a beindítása az
én ötletem volt.

– Harminchárom évet töltött el
az intézmény falai között, ebből ti-
zenhetet vezetőként. Hogyan lett
az iskolából az ország egyik leg-
jobb zeneiskolája?

– 2009. január
elsején lesz 35
éve, hogy meg-
kezdődött itt az
oktatás. Az akko-
ri körzeti zene-
iskola is hamar
felzárkózott az
ország élvonalá-
hoz, de a nagy
előrelépés a
rendszerváltást
követően az ön-
k o r m á n y z a t o k
megerősödésével
vált lehetséges-
sé. Akkor már a

szakmai fejlődést kicsit gátolta a
körzeti jelleg, ezért segíteni kellett
abban, hogy önállósuljanak a kihe-
lyezett tagozatok, ami nekik is a ja-
vukra vált, de Gödöllőnek is. A kör-
zeti növendékek helyét gödöllőiek
foglalták el. Megtartva a már akkor
is hétszáz fő létszámot, a város la-
kossági igényét szolgálhattuk.

Az önállóság eredményeként ki-
alakult egy stabil tanári gárda, meg-
szűnt a korábbi fluktuáció. Kitűnő
tanárokat sikerült megnyerni az is-
kolának. Azt hiszem, elég sokat el-
mond, hogy a tantestület egyharma-
da zeneakadémiai végzettségű, s
maga is művészi szinten zenél. Ez
utóbbi rendkívül fontos, s nem csak
azért, mert ők alkotják a szimfoni-
kus zenekar magját, hanem azért is,
mert az a tanár, aki zenekari gyakor-
lattal bír, egészen másképp tanít.
Fontos a növendékek szempontjából
is, mert más zenei élményt jelent az

órai munka, és mást egy olyan zenei
élmény, ahol a tanáraikat hallhatják
koncertezés közben.

– Ez ösztönzőleg hat a diákokra
is?

– Igen, s ezt tükrözi az az adat,
mely szerint a hangszeres növendé-
keink kétharmada zenél rendszere-
sen zenekarban vagy hangszeres
csoportban. Ez már olyan közösség-
teremtő erő, ami túlmutat a zeneis-
kolán.

– Hogy látja, miben más ma a
zeneiskola helyzete, mint volt ti-
zenhét évvel ezelőtt?

– Amikor átvettem a vezetését ez
egy átlagos kisvárosi zeneiskola
volt. Az önállósodás, a tanárok lete-
lepítése – hiszen ma már sokan kö-
zülük itt élnek –, az élményszerű ze-
neoktatás, amit
nagyban segít a
zenekari zenélés,
a nyári táborok, a
sok fellépés; le-
hetővé tették,
hogy az átlagos-
nál jóval maga-
sabb szintre
emelkedjen a
szakmai munka
színvonala. Ez
azonban nem azt
jelenti, hogy
nincs út még fel-
jebb. Úgy gon-
dolom, még to-
vább fog felfelé
ívelni a Chopin zeneiskola tevé-
kenysége, hiszen olyan tantestülete
van, ami ezt lehetővé teszi. Ameny-
nyiben sikerül megtartani a tanári és
a növendéklétszámot, valamint a
tanszakok sokszínűségét, továbbra
is töretlen maradhat a fejlődés, hi-
szen ezek egymás munkáját is se-
gítik.

– A tanítás mellett – a korábbi-
hoz képest – sok ideje marad. Mi-
hez kezd majd ezzel?

– Nagyon örülök, hogy végre is-
mét lesz időm zongorázni, s hosszú
idő után ismét vállalhatok koncert-
fellépést, ez ugyanis nagyon hiány-
zott. Már készülök is az elsőre, ami-
kor a Városi Vegyeskart kísérem
majd. Van tehát feladatom.

(k.j.)

2008 augusztus 1-jével igazgatóváltás
történt a gödöllői Frédéric Chopin Zene-
iskolában. A posztot 1991 óta betöltő
Ferenczi Anna igazgató asszony nyug-
díjba ment, a város képviselő-testülete
pedig a beadott pályázatok alapján Ella
Attilát, a zeneiskola tanárát, a Városi Fú-
vószenekar vezetőjét találta a legalkal-
masabbnak arra, hogy az intézmény ve-
zetését a jövőben ellássa.

– Hogyan került a zene közelébe?
– Természetesen engem is gyermek-

koromban fertőzött meg a muzsika cso-
dálatos világa. Családomban nagyon
sok zenész van, sőt akad nemzetközi hí-

rű orgonaművész
is, így törvényszerű
volt, hogy én is
folytassam a csalá-
di tradíciót.

– Gyerekfejjel
milyen hangszert
választott?

– 1973-ban
kezdtem tanulmá-
nyaimat a gödöllői
zeneiskolában a
rézfúvós tansza-
kon, ahol először
tenorkürtön, mint
fúvószenekari alap-
hangszeren játszot-
tam, később azon-

ban a klasszikus rézfúvós hangszerek
közül a harsonát választottam.

– Középiskolai tanulmányait már
Debrecenben kezdte meg…

– Veresegyházi lakos lévén az akkor
induló zenei tagozatra írattak be a szüle-
im. Az általános iskolai tanulmányaim
után jelentkeztem a debreceni Kodály
Zoltán Zeneművészeti Szakközépisko-
lába. Az érettségi után tanulmányaimat
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisko-
lán folytattam, szintén Debrecenben.

– Friss diplomásként milyen ter-
vekkel vágott neki az életnek?

– A diploma megszerzése után állást
kerestem, így kerültem ismét a gödöllői
zeneiskolába, 1987-ben kezdtem tanári
pályámat, egykori iskolámban.

– Hogyan került a Gödöllői Városi
Fúvószenekar élére?

– Erről elöljáróban annyit érdemes
tudni, hogy már az 50-es években mű-
ködött egy ifjúsági fúvószenekar, amit
még Völgyi Ernő tanár úr alapított és
vezetett a 70-es évek közepéig, később
azonban, sajnálatos módon, az együttes
megszűnt A változást az 1991-es esz-
tendő hozta, amikor Ferenczi Anna vette
át az intézmény vezetését, s az ő bízta-
tására hívtam újra életre a zeneiskolai
fúvószenekart. Egy olyan zenei pezsgés
vette kezdetét, ami mind a mai napig ér-
zékelhető a város zenei életében.

– Hogyan kezdett hozzá?
– 91 nyarán 12-13 gyerekkel kezdtük

el a zenélést; ekkor szerveztem meg az
első fúvószenekari táborunkat is, mely-
ből azóta már hagyományt teremtet-
tünk. Ez minden évben állandó prog-
ramjaink egyike. Tulajdonképpen ezek-
ből a gyerekekből jött létre a mai Gödöl-
lői Városi Fúvószenekar. Örvendetes,
hogy a zeneiskola keretein belül is to-
vább működik az Ifjúsági Fúvószene-
kar, biztosítva az utánpótlást.

– Miért döntött úgy, hogy megpá-
lyázza az igazgatói posztot?

– Érzelmi alapon döntöttem és szak-
mai kihívásnak tekintem a dolgot. Min-
den ideköt, ami a zenei pályafutásom-
mal kapcsolatos. Ebbe az intézménybe
jártam gyerekkoromban, itt kezdtem el
dolgozni is. Minden erőmmel azon le-
szek, hogy ez az iskola a jövőben is átla-
gon felüli szakmai teljesítménnyel és
munkával, sikerekkel gazdagítsa Gö-
döllő város hírnevét.

– Tervez-e jelentős változásokat a
működéssel kapcsolatban?

– Jelentős változásokat nem. Arra tö-
rekszem, hogy azon az úton haladjunk
tovább, amelyet Ferenczi Anna meg-
kezdett. Az ő iskolavezetése alatt felvi-
rágzott a zeneiskola. Évről-évre nagy
fokú túljelentkezéssel kell megbirkóz-
nunk, ami azt jelzi, hogy a zenetanulás-
nak mára komoly hagyományai vannak
itt. Nem tudok még egy olyan 30 ezer
fős települést említeni, amelynek eny-
nyire színes lenne a zenei palettája, mint
Gödöllőnek. Minden energiámmal azon
leszek, hogy az értékeinket megőrizzük,
s ha lehet, magasabb szintre emeljük.

Petőfi Sándor Általános Iskola: iskolaotthon helyett napközi

Változatlan színvonalon

Frédéric Chopin Zeneiskola

Ella Attila az új igazgató

Megkezdődött a 2008/2009-es tanév

Megszólaltak a csengők

Új feladatok várnak Ferenczi Annára

Tanítás és koncertek



4 Gödöllői Szolgálat 2008. szeptember 4.Közélet

Továbbra is várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, témajavaslatai-
kat az alábbi e-mail címre: 
szolgalat@libori.hu, vagy a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.  

Heti cikkünk kapcsolódik a végren-
delkezés témaköréhez, de most egy
speciális jogintézmény, a kötelesrész
kérdésével foglalkozunk.
A végrendelkezéssel összefüggésben
több érdekes kérdés is felmerülhet.
Egyrészről milyen lehetőségei van-
nak az örökhagyónak arra, hogy tör-
vényes örökösét kizárja, végső eset-
ben kitagadja az örökségből? Más-
részről pedig, milyen jogai lehetnek a
kizárt vagy kitagadott örökösnek arra,
hogy a hagyatékhoz fűződő jogait ér-
vényesítse?
A jogszabály szerint az örökhagyó a
végrendeletével a törvényes örökösét
minden nehézség nélkül kizárhatja az
örökségből. Ezt úgy teheti meg, hogy
más személyt nevez meg örökösévé,
vagy kifejezetten úgy nyilatkozik,
hogy az örököst kizárja a törvényes
öröklésből, illetve semmit sem kíván
neki juttatni a hagyatékból. A kizárást
nem kell indokolni, viszont e ténynek
egyértelműen ki kell tűnnie a végren-
deletből. 
Milyen jogai lehetnek a másik olda-
lon lévő kizárt törvényes örökösök-
nek? Ez esetben ők az ún. kötelesrész
jogintézményét hívhatják segítségül.

Mit is jelent a kötelesrész? Tömören
azt, hogy ezen a jogcímen, alapeset-
ben a leszármazót, a szülőt és a házas-
társat annak a fele illeti meg, mint
ami neki törvényes örökösként eleve
járna. Amennyiben a házastársat a ha-
szonélvezeti jog is megilleti, úgy azt
csak olyan korlátozott mértékben ér-
vényesítheti, amely szükségleteit biz-
tosítja. Természetesen a kötelesrész
alapjának számítása az egyes esetek-
től és számos körülménytől függően
sokkal bonyolultabb is lehet, melyet
most nem részletezünk. 
Visszatérve az örökhagyóra, miként
érheti el, hogy törvényes örököse még
a kötelesrészi igényét se érvényesít-
hesse? A kötelesrészből az adott sze-
mélyt az örökhagyó csak kitagadni
tudja. Ez viszont nem egyszerű, mivel
erre a törvény csak az általa megálla-
pított szigorú feltételek megléte ese-
tén ad lehetőséget, amelyre az örök-
hagyónak hivatkoznia kell. Ezek az
indokok a következők: az örökös az
örökhagyó sérelmére súlyos bűncselek-
ményt követett el; az örökhagyó egye-
nesági rokonainak vagy házastársának
életére tört vagy sérelmükre egyéb sú-
lyos bűntettet követett el, illetve azért
ölt, hogy örököljön. Továbbá az örök-
hagyó irányában fennálló törvényes el-
tartási kötelezettségét súlyosan megsér-
tette, illetve súlyosan erkölcstelen élet-
módot folytat vagy jogerősen öt évi
vagy azt meghaladó szabadságvesztésre
ítélték. Házastársát az örökhagyó házas-
társi kötelességet durván sértő magatar-
tása miatt is kitagadhatja. Amennyiben
ilyen indok nincs vagy nem kellően bi-
zonyított, úgy az örökös a bíróság előtt a
végrendeletet megtámadhatja és joggal
érvényesítheti kötelesrész iránti  igényét. 

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

– Ön milyen feltételek alapján
adományozna városi elisme-
rést? – tettük fel a kérdést
kedves olvasóinknak a múlt
héten. Íme néhány a beérke-
zett válaszok közül

„Nem tudom, hogy mihez kötném,
hiszen ahogy változik a világ körü-
löttünk, úgy változik az is, mit tar-
tunk elismerésre méltónak. Azt hi-
szem, a gödöllői rendszer nagyon jól
működik, hiszen több városi elisme-
rés is van, így bármely területen dol-
gozik valaki, ha kiemelkedő teljesít-
ményt nyújt, lehetőség van az elisme-
résére...“ 

Szabó M.
„A lakosság javaslata alapján, hi-

szen mindegy az, hogy kit tüntetnek
ki, azt nem lehet befolyásolni, hogy

az emberek kit tiszteljenek, kire néz-
zenek fel. Néhány alkalommal ma-
gam is részt vettem azokon az ünnep-
ségeken, amikor átadtak városi díjat.
Sosem felejtem el például azt, aho-
gyan Pécsi Ildikót és Fábri Miska
bácsit megtapsolták a Gödöllő Váro-
sáért Díj átadásán. Az  mindent el-
mondott arról, mennyire egybeesett
a lakosság és a képviselők vélemé-
nye...” 

H. Péter

„Az ilyen díjak nagyon fontosak,
akár egy életpályát díjaznak vele,
akár egy fiatalabb ember kiemelkedő
teljesítményét. Azt hiszem nagy szük-
ség van arra, hogy a jelenkor szemé-
lyiségeiből állítsanak példaképeket
az emberek elé, olyanokat, akik tisz-
tességes munkával értek el ered-
ményt. Nem trükközéssel, ügyeske-
déssel, hanem tisztességes munká-
val. Manapság ugyanis – sajnos –

ennek van a legkevesebb becsülete.“ 
S. Cs.

„Nagyon sok olyan teljesítménnyel
találkozunk a mindennapokban,
amiért, úgy érezzük, járna az elis-
merés. Azt hiszem, nem az a lényeg,
hogy egy díjnak mi a neve, hanem az,
hogy észrevegyük ha valaki értünk
dolgozik, a mi életünket szeretné
szebbé, teljesebbé tenni. 
Sokszor tapasztaltam már, ilyen ese-
tekben egy köszönöm is felér egy el-
ismeréssel. Csak ne felejtsük el ki-
mondani !“

T. M.

A hét kérdése:

– Ön mit szól ahhoz, hogy a
BKV vezérigazgatója fizettet-
ne az önkormányzatokkal a
HÉV-ért?

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a Sisi Baráti Kör, az Erzsébet Királyné Szálloda és a Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület 

tisztelettel meghívja Önt és családját Erzsébet királyné halálának 110. évfordulóján tisztelgő
megemlékezéssel egybekötött, a Sisi Baráti Kör gödöllői tagjainak gyűjteményéből 

összeállított 

„ERZSÉBET KIRÁLYNÉ EMLÉKEZETE” C. KULTUSZKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA
Időpont: 2008. szeptember 10. (szerda), 16 óra

Helyszín: Erzsébet Királyné Szálloda (Gödöllő, Dózsa György út 2.)
A kiállítást megnyitja:

Pintér Zoltán, Gödöllő alpolgármestere, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub elnöke
Közreműködik: Suba László, Kazinczy-díjas előadóművész valamint Lakatos Ferenc és népi zenekara

A szálloda udvarából megközelíthető kiállítást október 2-ig minden nap 
10-18 óra között ingyenesen lehet megtekinteni.

2008. szeptember 15-én (hétfő) 18 órától kerül sor az Erzsébet Királyné Szállodában Szabó Margit: Rezső 
királyfi (Rudolf trónörökös emlékezete) c. könyvének bemutatójára

Mindenkit sok szeretettel várunk!

A hét kérdése

A tanévkezdéshez kapcsolódóan az
iskolák körzetében a gyermekbale-
setek megelőzése valamint a gyer-
mekek személyes biztonságát ve-
szélyeztető tényezők megszünteté-
se érdekében az ORFK OBB által
meghatározott feladatok alapján a
Pest Megyei Baleset-megelőzési Bi-
zottság az idén is meghirdeti az is-
kolakezdési akciót. 

A korábbi, kedvező visszhangot kiváltott
akciók eredményeként sikerült elérni, hogy
az utóbbi években a fokozott ellenőrzés
időszakában nem történt tragikus kimene-
telű gyermekbaleset. 

E kedvező folyamat fenntartása érdeké-
ben 2008. szeptemberében Pest megye köz-
lekedésbiztonsági szempontból veszélyez-
tetettnek ítélt általános iskolái környékén a
rendőrkapitányságok fokozott rendőri je-
lenlétet biztosítanak a napi oktatás kezdetén
és befejezésekor, segítve a gyermekek biz-
tonságos közlekedését, úttesten való átke-
lését.

Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a
gépjárművezetők jogkövető magatartásá-
nak ellenőrzésére, főként a biztonsági öv és
a biztonsági gyermekülés használatára. 

A rendőrség kéri a gépjárművezetőket,
hogy az általuk szállított gyerekek bizton-
sága mellett fokozottan figyeljenek a többi
gyermekre is, hiszen a szünidő befejődése
után a tanulók gyakrabban közlekednek fi-
gyelmetlenül, időbe telik, míg ismét felve-
szik a napi ritmust és visszazökkennek a
megszokott rendbe!

Vegyék figyelembe, hogy a gyalogosan
közlekedők időnként vigyázatlanul, hirte-
len vagy takarásból lépnek az úttestre, til-
tott helyen vagy tilos jelzés ellenére próbál-
nak az úttesten átkelni. A kerékpározó gyer-
mekek által okozott közlekedési balesetek
legfőbb oka pedig a figyelmetlenség mellett
a szabálytalan kanyarodás és az elsőbbség
meg nem adása.

A gyermekbalesetek megelőzése érdeké-
ben főleg a tanintézmények környezetében,
buszmegállóknál, gyalogátkelőhelyeknél
kell nagyobb körültekintéssel, a megfelelő
sebességet megválasztva közlekedni.  

***
Szinte minden alkalommal elhangzik a

rendőrségi hírekben, hogy a lezárt jármű-
ben hagyott értékek, táskák, laptop, GPS és
egyéb jelentősebb értéket sejtető tárgyak
vonzóak a bűnözők számára. Az esetek igen
jelentős részében ezekért törik fel az autó-
kat. Elvétve fordul elő olyan eset, hogy a
szándékos rongálás a cél, nem a látható ér-
tékek. Így történt Gödöllőn, a Kard utcában
is augusztus.29-én az esti órákban. A Volvo
típusú személygépkocsit ablakkifeszítés
módszerével nyitotta ki az egyelőre isme-
retlen elkövető és az autóban hagyott GPS-
t, pénztárcát lopta el. A rongálással okozott
kár 250 ezer forint, a lopással 100 ezer fo-
rint kár keletkezett.

***
Könnyű sérüléses közlekedési baleset

történt augusztus 31-én vasárnap a délelőtti
órákban. Egy budapesti férfi az általa ve-
zetett Skoda Octavia típusú személygépko-
csival ismeretlen sebességgel közlekedett
Máriabesnyő irányából. A Szabadság úton
figyelmetlensége következtében szemből
nekiüközött a menetirány szerinti jobb ol-
dalon, a forgalommal szemben parkoló
Ford Transit tehergépkocsinak. Az ütközés
során a tehergépkocsi a jobb oldali árokba
borult. A vétkes jármű vezetője mellkasát
fájlalta, ezért őt kórházba szállították. A két
gépkocsiban több, mint egy millió forint
kár keletkezett. 

***
Gödöllő, Szabadság úton igazoltattak a

járőrök egy ezüst színű BMW típusú sze-
mélygépkocsit 2008.augusztus 27-én délu-
tán. Az ellenőrzés során megállapítást 
nyert, hogy a járművön elhelyezett forgalmi
rendszám nem a gépkocsihoz tartozik, ha-
nem egy másik, hasonló típusú BMW-re. A
jármű lefoglalásra került, használóját a
rendőrség előállította. 

GRK

Rendőrségi hírek – balesetmegelőzés

Figyeljünk jobban a gyerekekre! 



2008. szeptember 4. Gödöllői Szolgálat 5Civil

• Autonómia Egyesület Gödöllői
Szakcsoport
• Continuo Gödöllő Alapítvány
• Diverzitás Alapítvány
• Együtt Élünk Alapítvány
• Esély Mentálhigiénés Alapítvány
• GATE Zöld Klub Egyesület
• Gödöllő Környéki Regionális
Turisztikai Egyesület
• Gödöllői Cukorbetegek Egyesü-
lete
• Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület
• Gödöllői Kertbarátkör
• Gödöllői Polgárok Szövetsége a
Sikeres Városért Egyesület
• Gödöllői Városvédő Egyesület
• Gödöllői Védőnők Klubja
• Kontakt Alapítvány
• Lakásszövetkezetek és Társashá-
zak Gödöllői Egyesülete
• LÉOE – Gödöllői, Aszódi, Veres-

egyházi Kistérségi Lisztérzékenyek
Csoportja
• Magyar Őstörténeti Kutató Köz-
hasznú Nonprofit Kft.
• Margita 344,2 Turisztikai Sport
Egyesület
• Mozgáskorlátozottak Közép-ma-
gyarországi Egyesülete
• Regina Alapítvány
• Royal Rangers Gödöllő
• SOCIUS KÖR Közhasznú Egye-
sület
• Új Forrás Polgári Kör
A Civil utca házigazdái:

A rendezvény szervezője 
a Gödöllői Civil Kerekasztal

partnerségben a 
Gödöllői Önkormányzattal

További információ: 
20/4645-083

Tisztelt Szerkesztőség!

„Önökön keresztül szeretnék gratu-
lálni Gödöllő legújabb díszpolgárá-
nak, s nem csak a magam, hanem
sok barátom és ismerősöm nevében
is. Mindig örülök, ha valaki elisme-
rést kap azért, mert úgy él, a mun-
káját úgy végzi, hogy az mások szá-
mára példamutató. Ez különösen jó
abban az esetben, ha valaki ilyen 
fiatalon részesül kitüntetésben. Nagy
szükség van erre, mert egy olyan ko-
rosztálynak bizonyítja, hogy érde-
mes dolgozni, küzdeni, akik sokszor
nem a megfelelő dolgokra helyezik a
hangsúlyt, hamis értékrendet követ-
nek. Tóth Krisztina – akit mindenki
csak Krisztinek hív – nem csak itthon,
hanem külföldön is elismert, jó pél-
dakép a gödöllői fiatalok számára.
Sok ilyenre lenne szükségünk!“ 
Tisztelettel: Szabóné Vajda Zsófia

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

„Több tízezer szülővel együtt nekem
is a tanévre való előkészületekkel
teltek az elmúlt napok. Én is azt szá-
molgattam, hogyan jövök ki a leg-
jobban, hol és mit vásároljak meg.
Megdöbbenve láttam, hogy miköz-

ben mindenki arról panaszko-
dik milyen sokba kerül a tan-
évkezdés, mégis nyakra-főre

vásárolnak, tisztelet a kivételnek,
nem azt nézik mi a praktikus, csak
azt, mi a divatos. A szülők, akik leg-
többször a gyerekeket is magukkal
viszik, nem azt nézik, melyik a jó
tolltartó, hanem melyiken van a nem
is tudom milyen rajzfilmfigura, me-
lyik füzet illatosított, melyik tollon
van csicsásabb díszítés. Hozzáte-
szem, én is beszereztem a gyere-
keimnek például üzenő- meg lecke-
füzetnek egy-egy drágább darabot,
de a többinek, sima, egyszerűt vet-
tem, mert az is tökéletesen megfelel.
Igaz, egyedül intéztem a vásárlást,
de körülbelül a feléből kijöttem,
mint az ismerőseim.“ 
Horváthné Ilona

Tisztelt Szerkesztőség!

„Hétről-hétre átlapozom a Szolgá-
latot, hogy némiképp tájékozott le-
gyek, mi történik városunkban. Álta-
lánosságban az újság hozza azt a
színvonalat, amit egy települési hír-
mondótól elvár az ember, ugyanak-
kor tisztában vagyok a lap szellemi-
ségével. Ezt a magyar közállapotok
ismeretében elnézem a szerkesztő-
ségnek. Az augusztus 21-i lapszám-
ban megjelent Emese érdemérem cí-

mű cikk azonban felháborított.
Sajnos ezt a cikket a hétfői reggelim-
hez sikerült elfogyasztanom és erő-
sen megfeküdte a gyomrom. A cikk-
ben dr. Szedmák András bíró kitűn-
tetéséről írnak, melyet valami so-
kadrangú civil szervezet adományo-
zott, mivel a bíró úr állítólag meg-
mentett egy életet. Az ügy szerepelt
az országos sajtóban, és nem éppen
pozitívan írtak a gödöllői bíróról –
és így Gödöllőről –, aki lelkiismereti
okokra hivatkozva (egy bíró!) egy
nehéz anyagi körülmények között
élő prostituálttól megtagadta a jog-
szabály szerint őt is megillető ter-
hesség megszakítás jogát.
Ez az ügy tulajdonképpen nem is az
anya szociális helyzetéről szól, ha-
nem arról, hogy egy bíró a pulpitu-
son etikai és erkölcsi értékekre hi-
vatkozik! Hol élünk? Ez a jogállam?
Már rég mindenkinek fel kellett vol-
na háborodni, hogy ma Magyaror-
szágon egy bíró jogilag ilyen dön-
tést hozhat. Lelkiismereti okokra le-
het hivatkozni magánemberként az
utcán, de nem a bíróság épületében,
egy törvényes eljárás bírájaként. 
És a magát lokálpatriótának nevező
hetilap asszisztál ehhez. Szíve joga,
tegye, de akkor a fejlécben cserélje
a lokálpatriótát keresztényre vagy
erkölcscsőszre.“
Tisztelettel: Jávor Tamás, Gödöllő

Olvasóink írták

Szeptember 6-án ismét várják
az ínyenceket a Városi Piacon,
ahol reggeltől bográcsokban,
üstökben  rotyognak, és ke-
mencében sülnek majd a fino-
mabbnál finomabb falatok. 

Az elmúlt években nagy sikerrel
megrendezett főzőversenyen hat tele-
pülés tizenhét versenyző csapata méri
majd össze tudását, versenyezve az
éhes látogatók és a zsűri kegyeiért. A
programot a hagyományokat követve
ezúttal is kézműves vásár és a bagi
Gergely Józsefné Basa Panka műsora
teszi még színesebbé, aki a 30 éve
összegyűjtött Galga-menti népdalok-
kal  ismerteti meg a közönséget. A
zsűriben Pécsi Ildikó Kossuth-díjas
színművész, dr. Nánási Éva címzetes
főjegyző, Fábián Zsolt önkormányzati
szaktanácsadó és Kovács Balázs, a Pető-
fi Sándor Művelődési Központ igaz-
gatója kóstolja majd végig az elkészült
étkeket.
Étlap
Vancsa Ferenc (Kistarcsa): Halászlé
szabolcsiasan 650.-Ft.
Pataki Mária (Sényő): Szabolcsi töl-
töttkáposzta 650.-Ft.
Fekete Éva (Isaszeg): Birkapörkölt
burgonyával 790.-Ft.

802. sz. Szent Korona Cserkészcsa-
pat (Gödöllő): Káposztás, csülkös,
sörös csángó gulyás 590.-Ft.
Mazula Istvánné (Isaszeg): Tárko-
nyos csorbaleves húsgombóccal 600.-
Ft.; Spéci gulyásleves 690.-Ft.
Proksza Pál (Isaszeg): Csülkös bab-
leves 650.-Ft.
Terebesi Csaba (Gödöllő): Szüreti
gulyásleves 600.-Ft.
MAGOT Kft. (Gödöllő): Palóc füs-
tölt bableves 590.-Ft.
Vállaj község Német Nemzetiségi
Önkormányzata:
Strudli 150.-Ft./db
Veres Miklós (Gödöllő): Marhaláb-
szár tarhonyával 750.-Ft. 
Nagy Zoltánné (Gödöllő): Toros ká-
poszta 750.-Ft. 
Nagy Zsolt (Gödöllő): Csülökpörkölt
burgonyával 750.-Ft.
Kasza Ilona (Erdély): Erdélyi töltött
káposzta 650.-Ft.
Gödöllői Polgárok Szövetsége: Jászsá-
gi pandúr gulyás 590.-Ft.
Gödöllői Polgárok Szövetsége Női
tagozat: Gödöllői töltött káposzta
képviselő módra 600.-Ft.
Pásztoriné Csányi Erzsébet (Tura):
Langalló (kenyérlángos) búbos ke-
mencében sütve 600.-Ft./db
Farkas Tamás (Gödöllő): Legényfo-
gó leves 600.-Ft.; Zöldfűszeres csirke
steak sült cukkinival, parázs burgo-
nyával 1300.-Ft.; Mandulás csirke-
mell kevert salátával, mézes-mustá-
ros dresszinggel 1300.-Ft.

Finom falatok

Főzőverseny 

Civil utca
Helyi civil szervezetek bemutatkozása a Sörfesztiválon

2008. szeptember 13. 9.00-16.00, Városháza előtti tér

100. születésnapja alkalmából családja, barátai, ismerősei – és a város részé-
ről Krassay László alpolgármester – köszöntötték Rill Istvánné, Holes Rozá-
liát a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában, a Dózsa György úton. A
vidám születésnapi összejövetelen az intézmény dolgozói zenés műsorral
kedveskedtek Rozália néninek, akit ezt követően virággal és ajándékokkal
halmoztak el. Rill Istvánné 1908. augusztus 29-én született Budapesten egy
nyolcgyermekes családban; testvérei közül már csak ő él. Műhímzőként dol-
gozott, bedolgozást vállalt. Kétszer ment férjhez, három gyermeke született.
Jelenleg 1 gyermeke, 1 unokája, 3 dédunokája és 1 ükunokája az, aki rend-
szeresen látogatja. Szerettei és az őt gondozó nővérek egyaránt tisztelik, vi-
dám természetű, amelyet az a mondása is jelez, hogy ha megfelelő férfit ta-
lálna, ismét szívesen férjhez menne.

Elbúcsúzott Turnhout városától Marcel Hendrickx pol-
gármester, aki 26 év után nyugdíjba vonult. Belga test-
vérvárosunk első emberének tevékenységét egy nagy-
szabású rendezvényen méltatták, augusztus 25-én,
ahol mintegy 650 fő vett részt, köztük polgármesterek,
képviselők, valamint többen a belga kormány tagjai
közül. Marcel Hendrickx népszerűségét jól mutatja,
hogy több mint két és fél évtizeden keresztül állt a vá-
ros élén. 

A most 73 esztendős politikus végleg visszavonult, he-
lyét szeptember elsejével Francis Stijnen vette át, aki
Gémesi György polgármestert és Fábián Zsolt önkor-
mányzati szaktanácsadót biztosította arról, célja, hogy
a tovább erősödjön Gödöllő és Turnhout kapcsolata,
amit a jövőben elsősorban gazdasági téren szeretné-
nek továbbfejleszteni. 
-jk-
Fotó: 

Idén is díjjal tértek haza a Fővárosi Ön-
kormányzat Gödöllői Idősek Otthoná-
nak munkatársai a szociális ágazatban
dolgozók országos filmszemléjéről.
Mérföldkő című filmalkotásuk a fenn-
állásának ötvenedik évfordulóját ün-
neplő intézmény első három évtizedé-
ből villant fel pillanatokat.

Az Együtt-Érzések címmel hatodik
alkalommal megrendezett gyulai szem-
le döntőjében Kovácsné Blaskó Mari-
ann mentálhigiénés csoportvezető és
munkatársai, valamint Hídi Szilveszter
operatőr-vágó Mérföldkő című filmje
az Egyéb kategória második díját nyer-
te el. A negyedórás filmalkotás az Idő-

sek Otthona néhány volt és jelenlegi
munkatársának nosztalgikus kastélylá-
togatását örökítette meg.

– Talán sokan emlékeznek rá, hogy
az intézmény 1958-tól 1988-ig a Gö-
döllői Királyi Kastélyban működött –
mondta Hídi Szilveszter az előzmé-
nyekről. –  Május elején néhányan el-
jöttek, hogy végigjárják a kastélyt, ahol
évtizedeken át dolgoztak, s rácsodál-
kozzanak az azóta történt változásokra.
Másfél órányi forgatott anyagot kellett
tizenöt percbe összesűrítenünk, ami így
is arról tanúskodik: filmünk közremű-
ködői a küzdelmes szociális munka
mellett is számos szép emléket szerez-

tek és őriznek ebből az
időszakból.
A gödöllői filmkészítők
kissé csalódottak, mert  A
három testőr nyomában cí-

mű filmjüket (amelyet a Tesco-parko-
lóban tavaly szeptemberben tartott
kerekesszékes-demonstrációról ké-
szítettek) a zsűri nem találta díjra ér-
demesnek. 
A nézőközönség mindkét gödöllői fil-
met nagyra értékelte: az alkotók a ve-
títés után számos gratulációt kaptak,
filmjeiket az ország több pontjára
szakmai rendezvényekre hívták meg.
A díjazott film (amely egyébként
2001 óta a tizenharmadik elismerést
hozta a gödöllői alkotóközösség szá-
mára) kibővített változata a szeptem-
ber 4-i jubileumi ünnepség meglepe-
tése lesz. -it-

A Gödöllői Görög
Kisebbségi Önkor-
mányzat szeretet-
tel meghív kicsiket
és nagyokata Gö-
rög Nemzeti El-

lenállás „OHI”évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő 
GÖRÖG ESTRE
Kapunyitás: 2008. október 4-én
(szombat), 18.30-kor

Megnyitó: 19 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési
Központ (2100 Gödöllő, Szabadság út
6.)
Rendezvényt megnyitja: Dr. Sztavri-
disz Diagórász, a Gödöllői Görög Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke
Program:
– HELIDONAKI görög néptánc
együttes előadása
– a MYDROS zenekar húzza a talp-

alávalót
– Görög étel-és
italkülönleges-
ségek
– Görögtánc tanítás
– Éjfélig tartó mulatság
Belépődíj: 500 Ft
Jegyek a helyszínen és elővételben is
kaphatóak!
A rendezvény fővédnöke: Dr. Gémesi
György, Gödöllő város polgármestere

Jubileumra készül az idősek otthona

Gödöllői Mérföldkő Gyulán

Nyugalomba vonult Marcel Hendrickx, Turnhout polgármestere

Huszonhat év a város élén
„Nemcsak a húszéveseké a világ...“

A 100. születésnap
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Szép könyv Maeve  Binchy ír
írónő A vérbükk című regénye.
Szép, emberi, mélyen érző. Nyil-
vánvalóan azt a kisvárost örökíti
meg, amelyből ő is származik.
Azt az iskolát, amelybe járt. Volt
iskolatársainak meg általában a
város lakóinak állít emléket. 

Az 1940-ben születettek sorsát mutat-
ja be. Persze csak egy kis szeletét a
nemzedéknek, azt, amelyiknek alko-
tói egy bizonyos Shancarrig nevű kis-
városban születtek, eszméltek rá a vi-
lágra, majd ott boldogultak felnőtt-
ként is. 

A környék mesébe illik. Az Öreg
Sziklával – erről kapta a nevét a vá-
ros, írül ezt jelenti a Shancarrig –, a
Barna Erdőséggel. 

Az iskola is olyan, akárcsak egy
mesebeli kulipintyó. Mindössze há-
rom tanterem van benne, s egy hatal-
mas fa, egy vérbükk veti rá árnyékát.
A fa kérgébe már sokan belevésték a
nevük kezdőbetűjét, mindazok, akik
valaha itt kezdték meg tanulmányai-
kat. 

Voltak, akik itt is fejezték be. A
szegénysoron lakók. Ők az itteni szá-
mukra végső tanévzáró után rögtön
munkát kerestek. Elhajóztak munká-
ért Amerikába, de még gyakrabban a

közelebbi Angliába.
Nyelvi nehézségeik
nem adódtak, hiszen
leginkább csak angolul
tudtak. Az ír nyelvvel
való ismerkedést az is-kolában
kezdték meg az ír nyelvórá-kon, s
ezek a nyelvórák esetleg kun-cogást
váltottak ki belőlük a kérdés
kíséretében: de kivel fogunk írül be-
szélni?!

A jobb módúak a nagyobb városok
iskoláiba mentek. A lányok, kevés ki-
vétellel, ekkor sem törtek nagyra:
gépírást tanultak, ápolónőnek készül-
tek. Érdekes formát talált az írónő a
különböző sorsok ismertetésére. Egy-
egy önálló elbeszélésben követi hősei
életét, Maddyét, Mauráét, Eddie-ét,
Jims doktorét, Nora Kellyét és a töb-
biekét. Összefonódtak ezek az életek,
nemegyszer előfordul, hogy a könyv
egy későbbi elbeszélésében felbuk-
kan egy korábbi főszereplő, úgy,
hogy még mit sem sejt arról, amit mi
már tudunk: mi is vár rá az eljövendő
évek során. Tudtak élni a lehetősé-
geikkel. Merészen vállalkoztak, de
legalább elértek annyit, hogy megve-
hessenek egy kis házat, otthont te-
remthessenek maguknak. Az egyik
volt szegénysori fiú Angliában épít-
kezési vállalkozóvá küzdötte fel ma-

gát, s aztán visszatérve Shancarrig
felvirágoztatásán fáradozott.

Nem estek kétségbe akkor sem,
mikor volt iskolájuk megszüntetésé-
ről értesültek. Egy 1969-es határozat
értelmében „Írország-szerte városi is-
kolák létesültek az országos iskolák
helyett.” Nem lázadtak fel, mondván,
hogy tönkreteszik a kistelepüléseket,
ellenkezőleg, többen is rögtön terve-
ket szőttek az épülettel kapcsolatban:
megveszik, mert kezdhetnek vele va-
lamit. Aztán sorra lemondtak róla,
hogy magántulajdonukká tegyék a
vérbükk tövében meghúzódó házikót.
Egy intézményt hoztak létre inkább
benne, olyat, ami egész Írországnak a
javát szolgálja. 
(Maeve Binchy: A vérbükk)        - nád -     

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Fakéregbe vésett nevek

AJÁNDÉKKÖNYV AZ ISKOLÁSOKNAK!
Aki 1000 forint felett kötelező olvasmányt vásárol, kap mellé egy „Magyar helyesírás röviden” című könyvet. 

Az akció szeptemberben és októberben tart. 

Nem csak a pedagógusok és a
diákok számára hoz új felada-
tokat a szeptember és a tanév-
kezdés, a városi múzeum mun-
katársai is kiemelten készültek
az új tanévre. Az intézmény,
ahogyan az elmúlt években,
most is több olyan programot
kínál, amely beilleszthető a
tanmenetbe, illetve kiegészít-
heti a diákok ismeretanyagát
egy-egy adott témában. 

Az eddigi tapasztalatok szerint mind
a diákok, mind a pedagógusok köré-
ben nagy sikerrel bírnak a múzeum-
pedagógia foglalkozások. A Gödöllő,
a nyitott város című helytörténeti ki-
állítás, és a Zsivajgó természet elne-
vezésű természetrajzi és vadászattör-
téneti kiállítás mellett a decembertől
ismét megnyíló, a szecessziós mű-
vésztelepet bemutató kiállítás iránt a
legnagyobb az érdeklődés. A helytör-
ténet iránt érdeklődőknek sok újdon-
ságot kínálnak, így például azt a gö-
döllői irodalmi túrát, aminek során a
Léda-villát, Ambrus Zoltán nyaraló-
ját, Sík Sándor, Németh László, Fer-
dinandy György és Ottlik Géza egy-
kori házát kereshetik fel az érdek-
lődők. Szintén újdonság „A mezővá-
ros élete”című helytörténeti óra, ami

tárlatvezetéses egybekötött foglalko-
zásokkal segít megismerni az egykori
Gödöllő mindennapjait. 

A tavalyi őszi fesztiválon aratott
nagy sikerre való tekintettel az idén
folytatják, sőt beépítették a múzeum-
pedagógiai foglalkozásokba „A mú-
zeum bemutatása feladatlapok segít-
ségével” elnevezésű programot, és 
szintén egy korábbi kezdeményezés
folytatása a „Legyünk muzeológu-
sok!” A 40-45 perces foglalkozások
közben a  10-18 éves korosztálynak
szeretnék bemutatni a muzeológus fe-
ladatait. Bevezetésként a kiállítási
térben, példákkal illusztrálva a mú-
zeumi gyűjtés kérdéseit, a gyűjtéssel

kapcsolatos problémákat, feladatokat
ismerhetik meg. 

Ezek mellett továbbra is látogat-
ható az Óceánia világa. Ignácz Ferenc
gyűjteménye, és természetesen a má-
riabesnyői Mária Múzeum is várja az
érdeklődőket.

A gödöllői diákok számára vál-
tozatlanul ingyenes a múzeumlátoga-
tás, amennyiben az szervezett iskolai
formában történik. Igaz, a foglalkozá-
sok között megnőtt azoknak a száma,
amelyekért fizetni kell, ezek árait
azonban úgy alakították ki, hogy az
az osztálypénzből kifizethető, s csak
az anyagköltséget kérik el. 

-jk-

Az ősszel induló kulturális
évad egyik legérdekesebb kez-
deményezésének ígérkezik a
Gödöllői Városi Vegyeskar és a
Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont   kezdeményezése, amely-
ben Őszi Hangversenybérletet
indítanak szeptember 20., ok-
tóber 10. és november 23-i idő-
pontokban. 

A három hangversenyből álló bérlet
rendkívül változatos műsort és előadó
együtteseket kínál. Így a Gödöllői

Városi Vegyeskarral – amely mindhá-
rom esten szerepel – fellép a Talamba
Ütőegyüttes, az Arpeggio Gitárzene-
kar és a Gödöllői Szimfonikus Zene-
kar.

A helyi együttesek mellett jeles
szólistákat hallgathatnak a harmadik
esten novemberben, amikor az orató-
rium megszólaltatásakor az Európa
szerte ismert művésznő, Szabóky
Tünde lesz az est szoprán, Cser Péter
pedig a basszus szólistája.

Igazi különlegességnek számit a
sorozat második hangversenye, amin
tüzes ritmusok, Ramirez: Kreol misé-
je, dél-amerikai zenei különlegessé-
gek is megszólalnak a gitárzenekar,
az ütőegyüttes és a vegyeskar  közös
előadásában

Érdekessége még a sorozatnak,
hogy Pechan Kornél 2 esten vezé-
nyel. Az elsőn 10 éves karnagyi jubi-
leumát ünnepli a Gödöllői Városi Ve-
gyeskar élén, a legsikerültebb, leg-
népszerűbb művek, részletek és ter-
mészetesen meglepetés új számok

előadásával. A 3. hangversenyen pe-
dig  először vezényli a Gödöllői Szim-
fonikus zenekart Gounod: Ünnepi mi-
séjének megszólaltatásakor.

Az első két  hangverseny a műve-
lődési központ színháztermében, a 3.
est a Szentháromság plébániatemp-
lomban kerül megrendezésre.

A bérletek rendkívül kedvező áron
vásárolhatók már a művelődési köz-
pont pénztárában.

-ph-

Négy zenekar, három est

Őszi hangversenybérletMég több program az iskolásoknak

Iskolakezdés a múzeumban 

Az ausztriai Linzbe készül a Colla
Parte Consort, hogy a X. Európai If-
júsági Zenei Fesztiválon képviselje
városunkat. A 2009-ben megrende-
zésre kerülő koncertre már megkez-
dődött a felkészülés, a  részvételnek
azonban még nincsenek biztosítva a
pénzügyi feltételei. A részvételi díj
első hányadát októberben kell befi-
zetni, ehhez a zeneiskola Continuo-
Gödöllő Alapítványa is segítséget
nyújt, valamint önkormányzati támo-
gatással is bír az együttes. Még így is
hiányzik azonban a teljes összeg
csaknem háromnegyede, amit szpon-
zorok és pályázatok segítségével sze-

retnének előteremteni. Az együttes
teljes odaadással készül, mert na-
gyon fontosnak tartják, hogy méltó-
képp képviseljék városunkat ezen a

jelentős nemzetközi eseményen.
Ehhez támogatók jelentkezését várják.

-cp-
Az együttes elérhetősége:
www.collaparte.hu
info@collaparte.hu

Kilenc művészeti csoport használja
nap mint nap a Petőfi Sándor Műve-
lődési Központot, ami szinte a máso-
dik otthonuknak is tekinthető. Kevés
azonban a találkozási pont, hiszen
mindenki a saját területén tevékeny-
kedik. Ezért is tett javaslatot egy kö-
zös programra Kovács Balázs igazga-
tó, ahol – mint egy csapatépítő trénin-
gen – a jó hangulatú bográcsolás mel-

lett az Arpeggio Gitárzenekar, a Club
Színház,  a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete, a Városi Fúvószenekar, a
Gödöllő Táncegyüttes, a Magyar Ba-
lettSzínház Gödöllő, a Talamba Ütő-
együttes, a Szimfonikus Zenekar, és a
Városi Vegyeskar tagjai megszépítet-
ték az intézményt. Rendbe tették a
kerti bútorokat, virágosítottak, és je-
lentős takarítási munkát is végeztek. 

Támogatókat keres a Colla Parte Consort

Művészek a művelődési központért
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Gödöllői Új
Művészet 

Közalapítvány
Gödöllői Iparművészeti Műhely

alkotóháza

ÜZENET 
kortárs képző- és iparművészeti

kiállítás 
és szabadtéri zászlókiállítás a GIM

10 éves jubileuma alkalmábóla
Gödöllői Új Művészet 

Közalapítvány rendezésében

KÖZÖNSÉG-DÍJ

Kérjük Tisztelt Látogatóinkat,
hogy szavazataikkal és

adományaikkal segítsék a 
kiállítás közönségdíjának 

eldöntését!

Megtekinthető: 
2008. október 19-ig, szombat és
vasárnap 14-18 óráig, előzetes 

bejelentkezés alapján 
más napokon is

GIM-HÁZ 
Gödöllői Iparművészeti Műhely

alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői 

utca 15-17. 
Tel./fax: 28/419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu

Az Est háziasszonya Dalosné Balogh
Anikó, az Erzsébet királyné hason-
másverseny második helyezettje

PROGRAM:
19.00: Szalvendy János Torontóban
élő pszichiáter előadása a Díszterem-
ben, 
Rudolf: egy lázadó Habsburg lélek-
tani tükörben címmel

21.00: Részletek Frank Wildhorn –
Jack Murphy: Rudolf című musical-
ből 
Polyák Lilla és Homonnay Zsolt, a
Budapesti Operettszínház művészei
előadásában
22.00: A Trónörökös (német-osztrák-
magyar film, 1988, rendezte: Szinetár
Miklós, szereplők: Hirtling István,
Kováts Adél, Mácsai Pál, Avar István) 

filmvetítés a Barokk Színházban.
Az Est folyamán a kiállítás rendezői
szakvezetéseket tartanak a Rudolf
kiállításban: 
19.30: Kovács Éva
21.30: Papházi János
22.00: F. dr. Dózsa Katalin
Belépőjegy: 1.500 Ft/fő
(A belépőjegy valamennyi programra
érvényes!).

Gödöllői Városi Múzeum

TOROCZKAI WIGAND EDE 
(1869-1945) építész, iparművész 

kiállítása a GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN

2008. FEBRUÁR 9- NOVEMBER 9.
A kiállítással egyidejűleg a Holnap Kiadó monográfiát

jelentetett meg róla. (Keserü Katalin: 
Toroczkai Wigand Ede. Budapest, 2007. 

Az építészet mesterei sorozatban. Szerk. Gerle János.)

EMLÉKMISE
ERZSÉBET KIRÁLYNÉÉRT

A magyarok szeretett királynéja 110 évvel ezelőtt, 
1898. szeptember 10-én merénylet áldozataként vesztette életét.

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY tisztelettel meghívja Önt
az Erzsébet királynéért tartandó emlékmisére, amelyre

2008. SZEPTEMBER 10-ÉN 18 ÓRAKOR kerül sor 
a kastélykápolnában.

AZ EMLÉKMISÉT 
DR. BEER MIKLÓS váci megyéspüspökcelebrálja.

„Egy más időben más helyen bár élhetném az életem, mint
hétköznapi hős …” (Részlet a Rudolf-musicalből)

Nyitott Est a Rudolf – a reményvesztett imádó című 

időszaki kiállításban – 2008. szeptember 13.
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, vá-
rosrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni. Köszönjük!

Méhészeti gazdaság (1.)
Gödöllőn a méhtenyésztés régi eredetű. A méhkasokat az er-
dőben állították fel, ahol a méhek minden különösebb gondo-
zás nélkül tenyésztek. A Grassalkovich-uradalomnak is volt
méhes kertje, melyet a Rákos-patak forrásának közelében
rendeztek be. A méhesről a XVIII. században egy német író
is megemlékezett. A XIX. század közepén még mindig ezt a
területet használták méhesnek, amit egy 1850-es uradalmi
térkép is bizonyít, ami a Rákos-patak forrásának környékét
„Pazsaki méhes kert”-nek nevezi. Az uradalom méhtenyész-
tése hasonlóan a jobbágyokéhoz egyszerű volt és kevés hasz-
not hozott. A 100-170 teli méhkas mellett, szinte mindig volt
70-80 üres is. Ezek azért álltak üresen, mert a méznyeréskor
elpusztított méhek helyére befogott új családok alig szaporí-
tották a teljes állományt. A jobbágyok méheseiről az adózási
összeírásokból is képet kaphatunk. 1741-ben 33, 1744-ben
43, 1760-ban már csak 7 méhcsalád volt jobbágyok birtoká-
ban, akik minden méhkas után 6 krajcár adót voltak kötele-
sek fizetni a földesúrnak.
1898 decemberében látott napvilágot a hír, hogy a földmű-
velésügyi miniszter Darányi Ignác minta méhészgazdaságot
kíván létrehozni Gödöllőn. Ahogy a helyi lapban fogalmaz-
tak, „…azon czélból, hogy ott a méztermelésre kiválóan al-
kalmas növényeket rendszeresen termeszszék és innen a ter-
melőket ingyen magvakkal ellásák, másrészt, hogy a mézter-
melés különféle módozatait a termelőknek bemutassák és fő-
leg, hogy ott a méhészeti vándortanítók gyakorlati képzést
nyerjenek”. A kezdeményezés gyorsan a megvalósulás útjára
lépett. A Magyar Királyi Állami Méhészeti Gazdaságot

1899-ben alapították. Az alapításában és a helyszín kiválasz-
tásában komoly szerepet játszott Saárossy Kapeller Ferencz a
földművelésügyi minisztérium államtitkára is. A gazdaság
másik fontos szervezője Kovács Antal országos méhészeti
felügyelő volt. Az ígéretnek megfelelően a gazdaság első
épületei már 1899-ben álltak. A többi épületet 1900-ban
kezdték el építeni.
1899-ben két épületet húztak fel, melyek közül az egyikben
egy szolgálati lakást és egy irodát rendeztek be, emeletére pe-
dig az időszakos hallgatók hálóterme került 20 ággyal. A má-
sik épület földszintjén egy tanműhelyt rendezték be a kaptár-
készítéshez szükséges szerszámokkal. Fölötte az emeleten
tanterem volt. Ebben az épületben is kialakítottak egy szolgá-
lati lakást. 1901-ben készült el a harmadik épület, melyben
egy szolgálati lakás mellett a méhészmunkás – tanu-
lók hálóterme, a könyvtár és egy vendégszoba is he-
lyet kapott. A főépület mögött volt a pince, fölötte a
mézraktárral. A nyári tanfolyam hallgatói részére egy
faházat is építettek, étkezési célokra berendezve. A
gazdaság Gödöllő felöli oldalán három méhest állí-
tottak föl. A főméhest Kovács Antal tervei alapján
építették, mely 60 méhcsalád befogadására volt al-
kalmas. Az épületek mögött további két méhest ren-
deztek be. A gazdaság főépülete előtti területen dú-
cokban és egyenként különböző rendszerű kaptárok
voltak felállítva. 1912 nyarán újabb építkezések kez-
dődtek a méhészeti gazdaságban. 3 új lakóházat épí-
tettek, hogy ezután 60 fős turnusokban lehessen a
tanfolyamokat tartani.
Az intézmény megnyitására 1902. június elsején, vasárnap
került sor. Az avatóünnepség délután fél négykor kezdődött.
Az ünnepélyes megnyitóra az ország összes méhészeti egye-
sülete meghívót kapott. A rendezvényen részt vett az orszá-
gos méhészeti egyesület is, akik rendkívüli közgyűlést hívtak
össze a helyszínen. A közgyűlés tárgya a köszönetnyilvánítás
volt a miniszter úr felé, hogy Gödöllőn – nemcsak Európá-
ban, hanem a világon egyedülálló – méhészeti mintataninté-
zetet alapított. A méhésztársadalom mellett az avatáson részt
vett Gödöllő színe-java. A Budapestről indult különvonat ne-
gyed négykor szabadpályán állt meg a méhészet előtt. A mi-
nisztert, és az érkező vendégeket Nick Ede jószágigazgató, a

koronauradalom vezetője, és Kapczy Vilmos főszolgabíró
mint a gödöllői közigazgatás vezetője fogadta. Avató beszé-
det báró Ambrózy Béla és Darányi Ignác földművelésügyi
miniszter tartott. Ezután Saárossy Kapeller Ferenc vezetése
mellett tekintették meg a vendégek a telepet. A megnyitó ün-
nepet egy délutáni uzsonna követett, melyet Károli Nándor
gödöllői szállodás szervírozott. Az uzsonnán a tea, a sör, és
hideg felvágottak mellett fogyaszthatóak voltak a gödöllői
koronauradalom tejtermékei, borai és a méhészeti telepről
származó méztermékek is.
A méhészeti gazdaság területe eredetileg 42 kat. hold volt,
melyet 52 majd 64 holdra növeltek. Az intézmény megnyitá-
sáig 17.910 mézelőfát és cserjét ültettek el a területen. A ké-
sőbbiek során külön vasúti megállót is létesítettek a közelé-
ben a könnyebb megközelíthetőség érdekében. A méhcsalá-
dok száma a megnyitáskor 235 volt, mely 1914-re elérte a
394-et. A gazdasági részt méhészeti eszközök és felszerelé-
sek sokasága egészítette ki, melyek a későbbi múzeum alap-
ját képezték. Az intézmény könyvtárának alapját a híres
szakíró, Sőtér Kálmán könyvgyűjteménye jelentette, mely
1909-ben került a gazdaság tulajdonába. Az Állami Méhé-
szeti Gazdaság feladatai közé tartozott: Jó mézelő növények
meghonosítása és szaporítása. A méhtermékek helyes kezelé-
sének, csomagolásának és értékesítésének bemutatása. Új
méhészeti eszközök és gépek kipróbálása és véleményezése.
Ezek mellett a legfontosabb feladatuknak a hazai viszonyok-
nak legmegfelelőbb termelési módszer megtalálása és ter-
jesztése volt. Fontos szerepük volt a mézelő növények szapo-
rításában és terjesztésében is. A Méhészeti Gazdaság 1930-

tól az akácvirágzás meghosszabbításában ért el je-
lentős sikereket. 10 holdas akácnevelő telepén
úgy válogattak 14 akácváltozatot, hogy soros vi-
rágzásukkal 40 naposra nyúljék az akác mézelése.
Fontos részét képezte az intézménynek az oktatás
is. Képeztek egyfelől méhészeti szakembereket,
több éves tanfolyamokon, de voltak egy hónapos,
időszakos nyári kurzusok is. A kétéves tanfolyam
szolgált a nagyobb méhészeti gazdaságok önálló
kezelésére is alkalmas méhészmunkások szaksze-
rű képzésére. A tanfolyamon megtanulták a felne-
velendő növényeknek és a méhtenyésztésnek mi-
nél hatékonyabb vezetését, a méhlegelők javításá-
nak és fenntartásának módjait, méhkaptárok és
segédeszközök készítését, méhtermékek feldol-
gozásának és értékesítésének különféle módjait.

Az első tanfolyam 1902 szeptemberében kezdődött és 1904
augusztusáig tartott. Eleinte 6 olyan tanulót vettek föl, akik
18. életévüket betöltötték és 35. életévüket nem haladták
meg. A későbbi kurzusoknál 16 évre csökkentették a jelen-
tkezéshez szükséges korhatárt. A felvételi kérelmet a föld-
művelésügyi minisztériumhoz kellett benyújtani egy hónap-
pal a tanfolyam kezdete előtt, különböző okmányokkal és
igazolásokkal együtt. A jelentkezésnél elengedhetetlen volt:
„1. keresztlevél (születési bizonyítvány), 2. az elemi népisko-
la négy osztályának elvégzéséről szóló bizonyítvány, 3. hite-
les bizonyítvány arról, hogy a folyamodó valamely mező-,
kert-, szőlő-, vagy erdőgazdaságban mint segédmunkás vagy
mint egyéb alkalmazott legalább egy évet gyakorlatilag töl-
tött és használhatóságának s megbízhatóságának tanújelét

adta; a földmíves vagy kertimunkás iskolát végzettek előny-
ben részesülnek, 4. azoknak akik szülői gondozás alatt nem
állnak, kifogástalan magaviseletükről tanúskodó községi bi-
zonyítványt, azoknak pedig, akik szülői vagy gyámi gondo-
zás alatt állnak, az említett községi bizonyítványon kívül még
szüleik, esetleg gyámjuk oly beleegyező nyilatkozatát is kell
mellékelniök, mely az illetőnek a tanfolyamra való belépést
megengedi, 5. csatolandó továbbá az ép, egészséges és mun-
kára edzett testalkatot igazoló orvosi bizonyítvány, a himlő-
oltási bizonyítvánnyal együtt, 6. a hadköteles sorban lévők
részéről szükséges annak feltűntetése, hogy a katonai szolgá-
lat teljesítésének ideje a gazdaságban töltendő két év tartal-
mával nem esik össze.” (folytatjuk)

GÖDÖLLÕ ANNO
Ma már, sajnos, kevesek számára cseng
ismerősen a név, melyet egy érzékeny
lelkű, nagy tehetséggel megáldott fia-
talember viselt. „Népművész volt. Uni-
verzális szakember, aki a fa művészi
megmunkálásának módját is ismerte.” –
írta róla Hintalan László 1988 júliusá-
ban a Gödöllői Mindenes c. újságban.

Idén húsz éve már, hogy nincs kö-
zöttünk. Emlékét csak az a kopjafa őrzi
a temetőben, melyet fafaragó társai ké-
szítettek el abból az anyagból, melyből
ő akart majd egyszer kopjafát faragni.

Szeghalmon született 1945. május 9-
én, és tragikusan fiatalon vetett véget
életének a fürdőzés a domonyi tóban.
Csak 43 éves volt. Élete rövid, de művé-
szileg és emberileg is nagyon tartalmas
volt.

A hazai népművészeti mozgalomba
fiatalon került be a gödöllői GÖVISZ-
nél dolgozó karbantartó, aki állandó
résztvevője lett a tokaji, beregi, sárospa-
taki, tatabányai, szadai, rudabányai, pé-
csi alkotótáboroknak. De ott találhattuk
őt társaival Vásárosnaményban, Ve-
lemben és Dunaújvárosban is.

Az ő kezdeményezésére jött létre
1981-ben a Gödöllői fafaragó szakkör,
melynek az ország különböző pontjáról
voltak tagjai: Bajdik György Tápióbics-
kéről, Gyarmati István Budapestről,
Kincses Sándor Dunakesziről, Joó Já-
nos Kerepestarcsáról, Szeri József és
Lőrincz Ferenc Gödöllőről.

Ez a kis közösség sorra kapta az or-
szágos megrendeléseket. Készítettek
népi ihletésű játszótereket Budapesten a
XII. kerületben (Csillebérc, Margaréta
tér, Gesztenyés kert a Kongresszusi
Központ mellett), Gödöllőn az akkori
Agrártudományi Egyetem óvodája szá-
mára. Külföldre is meghívták őket:
Ungvár részére három játszóteret is épí-
tettek 24 játékkal. Dolgoztak Tirolban
is. Gödöllőn a művelődési központ mel-
lett hatalmas kopjafát faragtak, mely a
négy évszakot ábrázolta. A szépítkezni
vágyó hölgyeket pedig a fodrászatban a
Hidi Ferenc által készített bútorok, tü-
körkeretek fogadták.

Egyéni alkotásaikkal is nagy sikere-
ket arattak, több kiállításon vettek részt.
Munkájuk elismeréseként több kitünte-

tésben részesültek, különböző díjakat
kaptak, pl.:
– 1978, II. Országos Bányász fafara-gó
Tábor, Pécs – elismerés
– 1980, Országos pályázat – elismerés
– 1981, a gödöllői GÖVISZ Hobby pá-
lyázata – II. díj
– 1983, A Hegyvidékért kitüntetés a
Gödöllői Fafaragó Körnek és plakett
Hidi Ferencnek.

Szobája ma is kis múzeum, mint
ahogy egész lakása is őrzi az emlékét.
Felesége, Zsuzsa büszkén mutogatja a
gyönyörű faragott székeket, polcokat,
ajtó- és tükörkereteket, a fából, szaru-
ból készített népi díszítésű használati
eszközöket, dísztárgyakat. A két utolsó
is ott van, melyet már nem tudott befe-
jezni...

Beszélgetésünk során az emlékezés
fájdalma és a büszkeség öröme kevere-
dik szavaiban. Mutatja a dobozt, mely
azt a néhány faragó szerszámot őrzi,
melyet Feri kisunokája fog megörököl-
ni (remélhetőleg hasonló ügyességgel
forgatja majd, mint a nagyapja). A többi
szerszám is jó kezekbe került: Anti Sza-
bó János képzőművész vett meg belőle
sokat.

A művelődési házban kiállításon em-
lékeztek meg a tragikus hirtelenséggel
elhunyt művészről, illetve Hintalan
László népművelő írt nekrológot a Gö-
döllői Mindenes c. újságban.

Egy város az emlékeiben él tovább,
ezért is tartottam fontosnak, hogy a ma
itt Gödöllőn élők tudjanak Hidi Ferenc-
ről. A Gödöllői Városi Könyvtárban
még ebben az évben megemlékeznek
róla. Szlávik Jánosné

Volt egyszer egy fafaragó...

Emlékezés Hidi Ferencre

Árnyas út vezet a székelykaputól a temlomig Máriabesnyőn. A Csend útja. Ezt a nevet kapta ugyanis, amikor
elhelyezték mellette azt a négy „könyvet”, amelyben Simon András grafikus művész gondolatai segítik a el-
mélyülést az Isten házába igyekvőknek. A magyarul és angolul olvasható idézeteket a szerző Életed üzenet
című könyvéből Gáspár István atya és a közösség tagjai közösen választották ki. A fából készült alkotások
Császári Domonkos fafaragó művész munkái.
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Negyven-ötven példányból álló
csoportokban már elindultak a
fehér gólyák Afrikába. A mada-
rak a telet Kelet-Afrikában töltik.
A fehér gólya magyarországi ál-
lománya jelenleg körülbelül
5000 pár.

A madarak vonulásának rendívül látvá-
nyos volta évezredek óta megragadja az
emberek képzeletét. Sokan és sokféle-
képpen próbálták magyarázni ezt a min-
den évben lejátszódó természeti jelensé-
get. Voltak, akik úgy hitték, hogy a ma-
darak télen átváltoznak, vagy az iszapba
költöznek. Az ésszerű magyarázatra
egészen a XIX. századig várni kellett.
Az embert a kezdetektől fogva foglal-
koztatja a madárvonulás kérdése, jóval
régebben annál, minthogy valamit is
tudtunk volna arról, hogy egyáltalán mi
áll a jelenség hátterében. A legkülönfé-
lébb magyarázatokkal próbálták a fel-

foghatatlan madáreltűnést megmagya-
rázni. Voltak, akik úgy vélték, hogy a
fecskék a lápok iszapjában töltik a telet,
vagy hogy a madarak a Holdra mennek. 

De miért mennek el a madarak? A
költözés egyik oka, hogy a madarak
egyre kevesebb élelmet találnak, egy

másik tényező pedig a
nappalok hossza, amely
hatással van a madarak
hormonális egyensúlyára.
Így ősszel a gyorsan rövi-
dülő nappalok felébresz-
tik a költözési ösztönt.

Egy érdekes elmélet
szerint a madarak azért is
vándorolhatnak, mert a
jégkorszak előtt ugyan
benépesítették az egész
északi félgömböt, de a jég
terjeszkedése délebbre
kényszerítette őket, a leg-
hidegebb teleken pedig
ideiglenesen ott kellett
hagyniuk költőhelyeiket.
Amikor aztán enyhébb
lett az idő, visszamentek

északra az eredeti élőhelyükre, és az év-
ezredek során ez a vándorlás beléjük
rögzült.

Jóval többet tudunk arról, hogy hová
és hogyan költöznek a madarak – az
ilyen tárgyú kutatásokat segítik a nagy
teljesítményű radarfelszerelések és rö-
vidhullámú adóvevők. Ma már gyakor-
latilag a világ minden részén működnek
gyűrűző állomások, amelyek megjelölik
az egyes madarakat. Csak Európában
több százezer madarat gyűrűznek meg
évente, és ha ezeket a madarakat újra
befogják, az segít meghatározni a faj út-
vonalát, repülési sebességét és úti célját,

így minden évben egyre
pontosabbak lesznek a
migrációs térképek. Né-
ha különböző színű gyű-
rűket használnak, ami le-
hetővé teszi, hogy táv-
csővel egyetlen madarat
figyeljenek, és meghatá-
rozzák territóriumának
méretét, megfigyeljék az
udvarlási szokásait.

Az európai madarak
három nagy költözési
irányt követnek: délnyu-

Állati dolgok

Elindultak a gólyák
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Az aszalás az egyik legrégebbi
tartósítási módszer. Lényege a
lassú szárítás, mely során a gyü-
mölcs víztartalma 80 százalékról
20 alá csökken. Ennél a nedves-
ségtartalomnál a romlást okozó
mikroorganizmusok nem életké-
pesek, az aszalt gyümölcs eltart-
hatóvá válik.

Hangsúlyozni kell a művelet lassú
voltát, mivel a gyorsan szárított gyü-
mölcs nem olyan ízletes, ráadásul a
gyümölcsben lévő értékes tápanya-
gok is tönkremennek.

Bár a boltokban nagy választékban
kapható aszalt gyümölcs, érdemes
megpróbálkozni az otthoni aszalással.
Nem csupán költségtakarékossági cél-
zattal, hanem azért is, mert a házilag
aszalt gyümölcs sokkal jobban ízlik.
Héjas gyümölcsökkel, mogyoróval,
dióval, mandulával keverve pedig ún.
diákcsemegét készíthetünk. Ajándék-
nak sem utolsó!

Többféle módszerrel aszalhatunk. A
legegyszerűbb módszer a napon való
aszalás. Pormentes, ugyanakkor szel-
lős hely az ideális. Tartsuk a gyümöl-
csöt legalább egy hétig a tűző napon.
Naponta legalább egyszer forgassuk
meg az aszalványt. A gyümölcs akkor
tekinthető megfelelően aszaltnak, ha
egy csepp nedvességet sem tudunk a
kezünkkel kipréselni belőle.

A déli országokban a mai napig ez a
legelterjedtebb és leggazdaságosabb
aszalási módszer. A nálunk kapható
import sárgabarack többségét is így
szárítják.

Ha van régi fa-, vagy széntüzelésű
tűzhelyünk, akkor itt is próbálkozha-
tunk az aszalással. Egy olyan fémkeret-
re, fémrácsra van szükségünk, amelyet
a kályha tetejére tudunk helyezni. A
rácsra helyezzük el a gyümölcsöt, de
figyeljünk arra, hogy a tűzhely felszí-
nétől legalább 10 centiméternyire le-
gyen a rács. A felfelé áramló meleg le-
vegő lassan, de biztosan csökkenti a

nedvességtartalmat.
Tepsiben is próbálkoz-

hatunk aszalással, bár az
aszalt gyümölcs ebben az
esetben nem lesz olyan jó
minőségű. Állítsuk a tűz-
helyet a legalacsonyabb
fokozatra, résnyire hagy-
juk nyitva az ajtaját. Mi-
vel a sütőben nincs lég-
mozgás – hacsak nem lég-
keveréses sütőről van szó
–, a gyümölcsöt csak óva-
tosan szabad forgatni, ne-

hogy összetörjenek.
Tipikus lakótelepi és ugyanakkor té-

len megvalósítható aszalás, ha a gyü-
mölcsöt a meleg radiátoron szárítjuk
meg. Ebben az esetben a gyümölcsöt
(pl. almát) vékony szeletekre kell vágni
és így elhelyezni a radiátor tetejére.
Egy-két nap alatt kész és
finom csemege az egész
családnak.

És még egy fontos do-
log! Aszalás előtt a gyü-
mölcsöket mossuk meg,
mert a legtöbb gyümölcs-
ről így a héjon található
viaszt eltávolítjuk.

És, hogy melyek a leg-
gyakrabban használt
aszalt gyümölcsök? Íme
egy két példa.

Természetesen először a szilváról
kell szólnunk. Csak olyan szilvát sza-
bad aszalni, amely magvaváló. A szil-
vaszemek válogatásánál itt külön előny,
ha a gyümölcs már egy kicsit töppedt.

Sárgabarackból nem túl érett, sárga
húsú fajtát válasszunk. Mivel a kajszi
alternanciára hajlamos egyik évben
alig terem, másikban pedig csak úgy
roskadozik a fa, ezért is hasznos az
aszalás a túl sok termés évében. A há-
mozás nehézkes és el is hagyható. A
kajszit felezzük meg és távolítsuk el a
magját.

Ha almát szeretnénk aszalni, feltét-
lenül őszi vagy téli érésű almát válasz-
szunk. Az almát is mosással előkezel-
jük. Hibás gyümölcsöt is aszalhatunk,
de az ütődött részeket feltétlenül vág-
juk kis a húsból. Az almát szeletekre
kell vágni. A héjat rajta hagyhatjuk, de
hámozva finomabb.

A meghámozott, karikára szeletelt
banánt, citromos vízbe áztatjuk, majd
ez után aszaljuk. A kész aszalvány a
fentiekkel ellentétben nem puha lesz,
hanem magas szárazanyag-tartalma
miatt ropogós.

Nem csak kertészeknek...

Aszaljunk gyümölcsöt!

Augusztus 17-én a Kőrösi Csoma Sándor utcából
elveszett egy Lizi névre hallgató, mésfél éves, ivar-

talanított golden retriever szuka kutya.

Kérjük, aki látta, vagy befogadta,
hívja a 20/9108-752-es telefonszámot.

gat felé (Észak- és Északkelet-Európá-
ból át Nyugat-Európán és az Ibériai-fél-
szigeten), egyenesen dél felé (északról
át Olaszországon és Szicílián) és délke-
let felé (át a Balkán-félszigeten és Kis-
ázsián). A visszaút a költőhelyekre álta-
lában gyorsabb, néha akár négyharmad-
szoros a sebesség, mivel a madarakat
hajtja a költési ösztön. A tavaszi költö-
zést kellemetlenül érinthetik olyan külső
hatások, mint a hirtelen hőmérséklet-
csökkenés vagy váratlan havazás.

Még a Dél-Afrikából visszatérő ma-
darak is legtöbbször megtalálják a köl-
tőhelyüket. Bár sok esetben csapatosan
repülnek, és az öregebb madarak tudják
az utat, néhány madár egyedül utazik
életében először, és
mégsem téved el. Ho-
gyan lehetséges ez?
Az egyik elmélet sze-
rint a madarak képe-
sek érzékelni a Föld
mágneses mezejét, és
ezáltal meg tudják kü-
lönböztetni az égtája-
kat. Galambokkal
végzett kísérletek
azonban nem támasz-
tották alá ezt az elgon-

dolást. A modern
műszerek kimutat-
ták, hogy a Föld
mágneses mezejé-
nek csak elenyésző
befolyása van az
állatokra. Egy má-
sik teória szerint a
madarak a fény se-
gítségével tájéko-
zódnak, pontosab-
ban a Nap, a Hold
és a csillagok hely-
zete alapján. Ezt az
elméletet kísérletek

is igazolják, amelyeket több madárfajjal
is elvégeztek: a tavaszi ill. őszi költözési
időszakban kör alakú madárházba he-
lyezett madarak ugyanabba az irányba
repültek, mint költözéskor. Csak az ég
alapján tudtak tájékozódni, mert azt lát-
ták a ketrecből. Pontosan meghatároz-
ták az irányt a Nap helyzetéből, ill. éj-
szaka a csillagokéból. Amikor pedig
megfelelően elrendezett tükrökkel meg-
változtatták a Nap helyzetét, a madarak
is ennek megfelelően változtattak
irányt. A radarral végzett vizsgálatok
szintén azt mutatják, hogy a madarak a
csillagok alapján tájékozódnak, ami –
ma már tudjuk – nem egyedülálló az ál-
latvilágban: pl. a tengeri teknősök is ez-

zel a módszerrel navigálnak. A Nap
helyzete még borús időben is segít, csak
a nagy köd lehet akadályozó tényező.

Sok európai madár egészen Dél-Af-
rikáig elrepül, és ezt a tízezer kilomé-
teres utat évente kétszer is megteszik. A
rekordot azonban a sarki csér tartja,
amely Németország és Anglia partjaitól
Európa, Ázsia és Észak-Amerika sark-
vidéki területeiig költ.

Magyarországon a legjobb hely,
ahonnan a vadludak vonulását meg le-
het figyelni, a Hortobágyi Nemzeti
Park. Tavasszal akár több ezer madarat
kitevő csapatok is pihenhetnek a halas-
tavaknál. Itt főként nagylilik, vetési- és
nyári lúd látható, ritkaságként a világ-
szerte veszélyeztetett kis lilik is előfor-
dul, valamint az úgyszintén veszélyezte-
tett vörös nyakú lúd. Ősszel a récevo-
nulást érdemes megnézni, illetve a fő-
ként Finnországból érkező darvak vo-
nulását, melyek a komolyabb fagyok
beköszöntéig maradnak nálunk.
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Szeptember 1-8-ig: Gyógyszertér, Köztársaság út 85. Tel.: 545-720.
Szeptember 8-15-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa György út 2. 
Tel.: 418-002.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS

A Gödöllői Városi Múzeum (Gödöllő, Szabadság tér 5.) bérbe adja az
épületének földszintjén található, a Szabadság térre nyíló, 30 négyzetméter
alapterületű múzeumi boltot  2008. szeptember 1-jétől. Az üzletben a mú-
zeumi kiadványokon kívül ajándéktárgyak, a múzeumhoz illő kultúrter-
mékek árusíthatók. A bérlemény megtekinthető hétfő kivételével minden nap
10 és 18 óra között. 
Bérleti díj: 130.000.-Ft bruttó/hó, ami a rezsiköltséget is tartalmazza.
Bővebb felvilágosítás: a múzeum igazgatójánál, Gaálné dr. Merva Máriánál, 
06/28-421-999

HIRDETMÉNY

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG TÉR 7.)
ÉRTÉKESÍTI A GÖDÖLLŐN, A ZOMBOR UTCA 1. SZÁM ALATTI ÉPÜLET 

FÖLDSZINTJÉN TALÁLHATÓ ÜZLETHELYISÉG TULAJDONJOGÁT.

AZ INGATLAN ISMERTETÉSE:
A 159/A/51 helyrajzi számú, 171,95 m2 alapterületű üzlethelyiség Gödöllőn, a Zombor. u. 1.

szám alatti társasház földszintjén található. Az ingatlan közművekkel ellátott.

AZ INGATLAN ELADÁSI ÁRA: 25.900.000 Ft (áfa-mentes)

A VÉTELI AJÁNLATOK FOLYAMATOSAN NYÚJTHATÓAK BE
A vételi ajánlatnak a tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia 

Az írásos tájékoztató a Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehető át. Az érdeklődők részére részletes
tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 233. sz. helyiség). Telefon: 28/529-253, 

e-mail: tolnai@godollo.hu

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 233. számú helyiségben,

Tolnai Katalin főmunkatársnak

SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ESTI KÉPZÉST INDÍT A 
TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM. 

ÉRDEKLŐDNI A GIMNÁZIUM PORTÁJÁN, VAGY 
A 28/420-380-AS TELEFONSZÁMON.

FELHÍVÁS

A hatósági főállatorvos Gödöllő város, Iklad és Domony község 
közigazgatási területére 2008. augusztus 7. napjától mézelő méhek nyúlós

költésrothadása fertőző betegség miatt 

KÖZSÉGI ZÁRLATOT RENDELT EL  A MÉZELŐ MÉHEKRE, AZOK
TERMÉKEIRE, VALAMINT A VELÜK ÉRINTKEZÉSBE LÉPŐ

RAGÁLYFOGÓ TÁRGYAKRA.

A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe
került eszközök szállítása, méhek beszállítása. Vándorméhészek

letelepedése nem engedélyezhető. A zárlat enyhítéséről, illetve feloldásáról 
a Gödöllői Hatósági Főállatorvosi Hivatal intézkedik. 

A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós
költésrothadás szempontjából - hatósági állatorvosnak vagy 

a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.
Hatósági Főállatorvosi Hivatal (2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.)

Tel.: 06/28-512-465; fax: 06/28-512-466

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE
Felhívom a tisztelt 30 év feletti lakosság figyelmét, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat Közép-magyarországi Regionális Intézetének Tisztifőorvosa a 8717-10/2008 számú határozatában a
Közép-magyarországi Régió területén élő, illetve állandó, vagy ideiglenes bejelentéssel ott lakó, a Régió
területén huzamos jelleggel tartózkodó 30 év feletti lakosság körében 

KÖTELEZŐ TÜDŐSZŰRÉST RENDELT EL!

A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek, akik egy éven belül a vizsgálaton részt
vettek, akik tüdőgondozó intézeti gyógykezelés alatt állnak, kivéve, ha a szűrés elrendelésére az érintett
közösségben előforduló új tbc-s megbetegedés szolgált. Felhívom a tisztelt 30 év feletti lakosság figyelmét,
hogy a Tüdőgondozó Intézetben (Gödöllő, Ady E. stny. 64 sz., Tel.: 06-28-420-490) az alábbi rendelési
időben jelentkezzenek tüdőszűrésre:

Hétfő-Szerda – Péntek: 8-13 óráig,
Kedd-Csütörtök: 13-17.30 óráig.

Kérem, hogy egészségük megőrzése érdekében 
jelenjenek meg a szűrővizsgálaton.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

A Gödöllői Királyi Kastély Kht.
tisztelettel meghívja a Rudolf
trónörökös születésének 150.
évfordulója alkalmából meg-
rendezésre kerülő konferen-
ciára.

A KONFERENCIA IDŐ-PONT-
JA: 2008. szeptember 12. péntek
HELYSZÍNE: a Kastély Barokk
Színháza

RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT
KÉRJÜK, SZEPTEMBER 10-IG
JELEZZE
a 06/30-590-3371-es telefonszámon,
vagy e-mailben a következő címen: 
paphazi.janos@kiralyikastely.hu

PROGRAM

9:30 Regisztráció
10:00 Dr. Gémesi György, Gödöllő
város polgármesterének és Dr. Ré-
vész T. Mihály, a Gödöllői Királyi
Kastély Kht. ügyvezető igazgatójá-
nak köszöntője
10:20 Dr. Révész T. Mihály: Ru-
dolf közjogi „forgácsai”   
10:40 Papházi János: A trónörökös
ifjúsága a Rudolf-hagyaték tükrében
11:00 Mag. Marlene Ott: Neue
Forschungen zur Wohnkultur des
Kronprinzen Rudolf
11:20 Kávészünet
11:40 Hessky Orsolya: Az Osztrák-
Magyar Monarchia képben – A trón-
örökös könyve, mint képzőművé-
szeti alkotás
12:00 Dr. Hadarics Tibor: Rudolf
trónörökös, az ornitológus 

12:20 Kaján Marianna: „Királyi
fénnyel, nemzeti lelkesedéssel” 
– Rudolf és az 1885. évi Budapesti
Országos Általános Kiállítás
12:40 Kérdések, hozzászólások,
vita
13:00 Ebédszünet
14:00 F. dr. Dózsa Katalin: Deka-
dencia és halálvágy a XIX. század
végén
14:20 Mag. Katrin Unterreiner:
Kronprinz Rudolfs "Geheime
Krankheit" – eine Analyse der Re-
zeptbücher der Wiener Hofapotheke 
14:40 Vér Eszter Virág: Rudolf –
Mítosz és valóság a magyarok
trónörökös-képében
15:00 Borovi Dániel: A budapesti
Rudolf-emlékmű
15:20 Kérdések, hozzászólások,
zárszó.

Az 1956-os Forradalom
gödöllői eseményeit 
feldolgozó filmhez 

dokumentumokat, fotókat
keresünk. 

G5 MOZGÓKÉPMŰHELY 
Telefon: 30/2032303

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY 

PÁLYÁZATOT HIRDET A GÖDÖLLŐI REZSIHÁTRALÉKKAL
RENDELKEZŐ CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA. 

A PÁLYÁZATI LAPOT A POLGÁRMESTERI HIVATAL PORTÁJÁN
VAGY A 106-OS SZOBÁBAN LEHET IGÉNYELNI. 

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2008. OKTÓBER 20.

FELHÍVÁS

AZ „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” KLUB 
2008. OKTÓBER 8-ÁN KIRÁNDULÁST SZERVEZ 

Sopron-Eizenstadtba. 

Jelentkezés: Mélykútinénál, Palotakert 3. 
(A trafikban)

MEGHÍVÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a növényvédelemről szóló 2000.
évi XXXV. törvény értelmében a föld-
használók és termelők kötelesek min-
den károsító ellen védekezni, ha azok a
szomszédos földhasználók, illetve ter-
melők növénytermelési, növényvédelmi
biztonságát, vagy az emberi egész-
séget bármilyen módon veszélyez-
tetik.

A földhasználó különösen köteles az
adott év július 1. napja után az ingatla-
non a parlagfű virágbimbó kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak vé-
géig folyamatosan fenntartani. 
Amennyiben a kötelezett határidőre a
károsítók elleni védekezési kö-telezett-
ségét elmulasztja, növényvédelmi bír-
sággal sújtható, melynek összege
húszezertől ötmillió forintig terjedhet.
E mellett a növényvédelmi hatóság
közérdekű védekezést rendelhet el az
adott ingatlanon. A közérdekű védeke-

zés összes költsége a kötelezettet ter-
heli. A költségek meg nem térítése ese-
tén azok adók módjára hajthatók be.
Belterületi ingatlanokon a települési
önkormányzat jegyzője a növényvédel-
mi hatóság, külterületen pedig az ille-
tékes megyei (fővárosi) növény- és ta-
lajvédelmi szolgálat.
A közterületek és az egyes, nem köz-
területnek minősülő ingatlanok tisztán-
tartásáról szóló 29/2001. (X. 20.)
számú önkormányzati rendeletünk ér-
telmében városunkban a közterületek
gyommentesítéséről a VÜSZI Kht. gon-
doskodik.
Az ingatlantulajdonosok kötelessége az
ingatlanuk gyommentesítésén kívül
családi házas övezetben az ingatlan
előtti (melletti, mögötti) közterületen
az ingatlan határától az út határáig ter-
jedő teljes terület, tömbtelken a külön
tulajdonban álló egyes épületek eseté-
ben az épülettől az előtte (mellette,
mögötte) haladó járda külső széléig
terjedő teljes terület tisztántartása,

gyommentesítése. Aki a 29/2001.  (X.
20.) számú önkormányzati rendelet
fenti előírásainak nem tesz eleget, sza-
bálysértést valósít meg, s 30.000,-Ft
pénzbírsággal sújtható, illetve a közte-
rületfelügyelők a szabálysértővel szem-
ben 500,-Ft-tól 10.000,-Ft-ig terjedő
helyszíni bírságot szabhatnak ki.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
saját és mindannyiunk érdekében te-
gyen eleget gyommentesítési kötele-
zettségének, s amennyiben a város te-
rületén gyomos területet észlel, annak
pontos helyét a következő telefonszá-
mokra szíveskedjen bejelenteni:
Közterület esetében: Polgármesteri Hi-
vatal Városüzemeltetési Iroda titkársá-
ga: (28) 529-195; VÜSZI Kht. titkársá-
ga: (28) 420-773. Belterületi ingatlan
esetében: Polgármesteri Hivatal Ható-
sági Iroda titkársága: (28) 529-246.
Külterületi ingatlan esetében: Körzeti
Földhivatal (28) 514-315/115 mellék

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÁS GYOMMENTESÍTÉSRŐL
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A régi községháza he-
lyén megnyílt Erzsébet
királyné Szálloda étter-
me és kávéháza várja
Önöket!

Napi 3 fogásos menüajánlat: 1000 Ft/fő. 

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és 

Accor ticket utalványát!

Pénteken és szombaton 18-tól 22 óráig élőzenével várjuk kedves vendégeinket! 
A BELÉPÉS INGYENES!

SZERETETTEL VÁRJUK TERASZUNKON IS A BELSŐ UDVARBAN. 

ÚJDONSÁG! Eredeti olasz alapanyagokból készült kézműves fagylaltokat kínálunk.
120Ft/gombóc, fagylaltkelyhek már 590 Ft-tól!  

Nyitva tartás:              Étterem: 12–24            Kávéház: 7–24.

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

Csatlakozzon Ön is a gödöllői
TESCO csapatához!

Az alábbi munkakörökbe keresünk
kollégákat: 
- Karbantartó
- Pék eladó
- Pék táblás/kemencés/dagasztó
- Baromfi eladó
- Kármegelőzési felelős
- Nappali, valamint éjszakai árufeltöltő
- Részmunkaidős pénztáros (heti 20/25/30
óra)

Jelentkezni a következőképp lehet:
-Személyesen: Áruházunk recepcióján,
az ott található munkavállalási űrlap ki-
töltésével
- Levél formájában: Önéletrajz beküldé-
sével az alábbi címre: 2100 Gödöllő,
Thegze Lajos út 2. 

Értesítjük minden barátját, ismerősét, hogy
TERÉNYI MÁRIA óvónő 74 éves korában
2008. augusztus 27-én elhunyt. 
Temetése szeptember 12-én, du. 4 órakor
lesz a gödöllői temetőben római katolikus
gyászszertartás szerint. 
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TOBORZÓ

A GÖDÖLLŐI SPORT KLUB
utánpótlás labdarúgó 

szakosztálya az 1998-2003
között született, focizni szerető

lányok és fiúk jelentkezését 
várja korosztályos csapataiba.

ÉRDEKLŐDNI LEHET A
06/70-332-2530-as telefonszámon!

FELHÍVÁS

Sörfesztivál

Sportnap

A Gödöllői Polgármesteri
Hivatal Sportirodája az idei

Sörfesztivál keretében 

2008. 

SZEPTEMBER 13-ÁN

szombaton utcai kosárlabda
bajnokságot hirdet. 

Jelentkezni az alábbi 
korcsoportokban lehet:

- Általános iskolás fiú

- Általános iskolás leány

- Gimnazista fiú

- Gimnazista leány

A jelentkezéseket 
2008. szeptember 8-ig

Mácsai Tamásnál a 
06-30/380-1194-es 

telefonszámon várjuk.

Az első játékrészben a
mieink iráyították a
játékot és számos gól-
szerzési lehetőségig
jutottak el a GSK játé-
kosai, de a helyzetek
rendre kimaradtak,
mert vagy a hazai ka-
pus védett bravúrosan,
vagy a kapufa hárított
a hálóőr helyett. Egy
ízben, amikor már
egyik sem segített, a
játékvezető asszisz-
tense sietett a vendéglátók segítségé-
re, ugyanis Lauda Zoltán lövése
szemmel láthatóan áthaladt a hazai
gólvonalon, ennek ellenére nem jel-
zett gólt a spori. Jött a fekete leves és
egy kontratámadás végén gólt szer-
zett a Tápiószecső, majd a félidő le-
fújása előtt ismét megkontrázták a vé-
delmünket, így kettő gólos hátránnyal
vonultak pihenőre a mieink. 
A folytatásban mindent megtett a
GSK az egyenlítés érdekében. Három
támadóval próbáltak faragni a hátrá-
nyon Hegedűs Csabáék, de ezen a
napon nem bírtak a zártan védekező
hazaiakkal. A szecsői fegyver, a kont-
ratámadások viszont hatékonynak bi-
zonyultak, hiszen a második 45 per-
ceiben is két megugrást követően
mattolták csapatunk védelmét, beál-
lítva ezzel a 4–0-s végeredményt. A
felnőtt csapat a 4. fordulót követően
4–8-as gólkülönbséggel a 9. helyen
áll.

Az U19-es csapatunk ismét gól-
gazdag mérkőzésen van túl. A fiata-
loknál, hasonlóan az elmúlt héthez
Száraz Szabolcs triplázott, aminek
köszönhetően 5–3-ra nyertünk. Az
U19-es csapat jelenleg az 5. pozíciót
foglalja el a tabellán (az együttes

18–12-es gólkülönbséggel rendelke-
zik).

Pest megyei I. osztály, 4. forduló
Tápiószecső – Gödöllői SK 4–0 (2–0)
U19: Tápiószecső – Gödöllői SK 3–5
(1–3)
Gólszerzők: Száraz Szabolcs (3),
Sztriskó István, Kómár Dániel.

Pest megyei III. osztály – Úri
muri Gödöllőn

A megyei III. osztály monori cso-
portjában szereplő GSK II. az Úri
KSK csapatát fogadta az elmúlt hét-
végén és egy nagy visszatérő, Legén-
di Balázs három találatának is kö-
szönhetően nyerni tudtak a mieink
4–2-re. Legéndi György tanítványai
a harmadik játéknap után az 4. helyen
állnak. 

Pest megyei III. osztály, monori
csoport, 3. forduló
Gödöllői SK II. – Úri KSK 4–2 (2–0)
Gólszerzők: Legéndi Balázs (3), Ur-
bán Viktor

Utánpótlás labdarúgás – Jó 96-
os rajt

A Gödöllői SK országos U15-U13-as
bajnokságában szereplő korosztályos
csapatai közül az 1996-ok (U13) raj-
toltak a legjobban. A fiatalok a har-
madik játéknap után kettő győzelem
mellett egy döntetlent értek el eddig a
kiemelt II. osztály közép „B” csoport-
jában. A szintén itt szereplő 94-es
(U15) korosztály ismét (immáron
harmadszor) egy góllal maradt alul a
hétvégén a Csepel ellenében, míg a
„C” csoportban szereplő egy évvel fia-
talabbként versenyző 97-es (első évük
nagypályán) és 94-95-ös vegyes kor-
csoportunk Monoron kapott ki.

Országos kiemelt bajnokság II. osz-
tály U15 (1994-es)-U13 (1996-os)
közép B csoport, 2. és 3. játéknap
U15: Tatabánya – Gödöllői SK 4–3
gól: Háló Martin Buda, Kovács Dá-
niel, Lakatos Márton; Gödöllői SK –
Csepel Halászi 1–2 gól: Prince Márton
U13: Tatabánya – Gödöllői SK 1–5
gól: Hegyi Balázs (3), Husz Attila,
Nagy Barnabás
Gödöllői SK – Csepel Halászi 1–0
gól: Hegyi Balázs

C csoport, 2. játéknap
U15: Monor – Gödöllői SK 5–0;
U13: Monor – Gödöllői SK 5–0.
Következik: szept. 6., szombat: GSK-
Diósd: 16.30 (ifi: 14.30), egyetemi
pálya. Tabellák és további hírek a
honlapon: www.gbulls.hu -ll-

Városunk NB I-ben szereplő futsal csa-
pata a célegyenesbe kanyarodott, ugya-
nis szeptember 8-án már bajnoki mérkő-
zésen kell bizonyítani Baranyai Pál ta-
nítványainak. Az első osztályú bajnoki
küzdelmeknek nekivágó kétszeres baj-
nok és kupagyőztes Gödöllői Bikák csa-
pata az elmúlt héten lejátszotta utolsó
kettő felkészülési mérkőzését. Szerdán a
Dupont ellen 3–3-as döntetlent ért el a
csapat, míg egy nappal később az előző
szlovák bajnokság 4. helyén záró FC
Patric Senica ellen egy igen élvezetes és
jó irámú találkozón maradtak alul a mi-
eink (2–5). Az első bajnoki fordulóban,
szeptember 8-án, hétfőn az FTC látogat
majd Gödöllőre. A mérkőzés 19 órakor
kezdődik majd.
Baranyai Pál edzőt kérdeztük a célkitű-
zésekről: „A vezetőség a biztos bentma-
radást tűzte ki célul, de én titkon a négy
közé kerülésben reménykedek. Ugyan
rengeteg munka áll még előttünk, de
azon dolgozunk, hogy minél hamarabb
összeálljon a csapat játéka. A bajnoki
címre az Aramist és a címvédő
Berettyóújfalut tartom a legnagyobb

esélyesnek, és a bajnokság meglepetés-
csapatának várom az újonc kecskemé-
tieket, de remélem, hogy mi is okozunk
majd kellemes perceket lelkes szurko-
lóinknak. Ezúton szeretnék kérni min-
denkit, hogy segítse fiatal csapatunkat a
bajnokság során, hiszen egyik nagy ter-
vünk a fiatalítás mellett az, hogy visz-
szacsábítsuk a lelátókra a nézőket”.
A részletes őszi program:
Szept. 8., 19:00: GSK - Allianz-FTC
Szept. 12., 19:30: MVFC Berettyóújfalu
- GSK
Szept. 22., 20:00: Hírös Futsal Club SE
- GSK
Szept. 29., 19:00: GSK - Duna Takarék
AFC
Okt. 6., 20:30: Goldball RFC Csömör -
GSK
Okt. 13.,19:00:  GSK - Dupont-Fortuna
FC
Okt. 20., 20:00: Legrand-M-Szentes -
GSK
Okt. 27., 19:00: GSK - Üllő FC Cső-
Montage
Okt. 31., 20:00: Colorspectrum Aramis -
GSK -lt-

A Gödöllői Kézilabda Club csapatai a
hosszú nyári szünetet követően szep-
tember 13-án és 14-én kezdik meg a
2008/2009-es bajnoki küzdelmeket. A
hölgyek az NB II-es bajnokság déli cso-
portjában szerepelnek majd az idén is és
az első mérkőzésük 14-én lesz Bugyin.
Az első hazai találkozóra szeptember
21-én kerül majd sor a Hajós iskola tor-
natermében, amikor is a XVII. ker. La-
kóhelyi SE együttesét fogadják Czété-
nyi Attila tanítványai. A férfiak kettő

csapattal szerepelnek majd a Pest me-
gyei bajnokságban. A tavalyi kiírás
aranyérmese, a GKC I. nem vállalta a
másodosztályú küzdelmeket, így to-
vábbra is a megyei bajnokságban szere-
pelnek majd, hasonlón a GKC II-höz.
Az első csapat az A, míg a második csa-
pat a B csoportba kapott besorolást. A
GKC I. szeptember 13-án kezd a Buda-
kalász ellen. A mérkőzés a Hajós isko-
lában kerül majd megrendezésre 18 órai
kezdéssel (ifi: 16 óra). -tt-

Az elmúlt pénteken, augusztus 29-én
hármas felkészülési tornán szerepelt
és ért el 3. helyezést a TEVA-GRC
csapata. Hollósy László tanítványai a
BSE meghívásának tettek eleget és
vettek részt azon a felkészülési tornán
amelyet a Városmajorban rendeztek.
A házigazdák és a mieinken kívül a
szlovák Slavia UK Bratislava együt-
tese szerepelt még a tornán.
Az első mérkőzésen a BSE-FCSM
ellen 3–1 arányban maradtak alul vá-
rosunk röpisei, míg a szlovákok ellen
– többnyire a fáradság miatt – is ha-
sonló különbséggel kapott ki a Hol-

lósy-alakulat (3–1), így a villámtorna
3. helyén végeztek a lányok. A szakve-
zető hasznosnak tartotta a tornát és úgy

értékelt, hogy összességében nem val-
lottak szégyent. A döntőben a BSE bi-
zonyult jobbnak 3–2 arányban a po-
zsonyiak ellen. Természetesen to-
vábbra is gőzerővel készül a Gödöllő
a magyar bajnokságra, amely október
4-én kezdődik. Az első mérkőzésen a
Kaposvár csapatát fogadja a TEVA-
GRC együttese az egyetemi csarnok-
ban. Kezdés: 16 óra (junior 13.30). A
megerősítésre szoruló keret (kubai lé-
giósokra vár a szakvezetés) szeptember
végén egy felkészülési tornán vesz részt
Franciaországban, majd ezt követően
indul a bajnoki rajt.                 -tt-

Kettő hete fejeződtek be a min-
den évben megrendezett Au-
gusztus 20. kispályás salakos
focikupa küzdelmei. A tavalyi
első BF. Vill kénytelen volt át-
adni a trónját a Móres együtte-
sének, akik veretlenül nyerték
meg a 7 csapat részvételével
megrendezett tornát. 

A bajnoki döntőnek is beillő (aki nyert
az vitte a kupát) Móres – BF. Vill pár-
harc némi szégyenfoltot hagyott a ren-
dezésen. A játékosok szó szerint vére-
sen komolyan vették a meccset, amit
az egyik Móres játékos bánt, ugyanis
szó szerint leütötte őt az ellenfél játé-
kosa. A meccs, mintha mi sem történt

volna ment tovább és nyert a Móres,
így elhódította az idei Augusztus 20.
kupát. Az eredményhirdetés ezek
után nem a kellő, ünnepélyes keretek
között zajlott, ami talán érthető is, ter-
mészetesen ez mitsem von le a torna-
győztes érdemeiből. 

A kupa végeredménye: 1. Móres, 2.
BF. Vill, 3. Deko, 4. Barcelona.

Amatőrök a Katlanban – Női
bajnokság a Táncsicson

A számos változtatási kísérlet el-
lenére nagy változás az idén sem lesz
a kispályás salakos bajnoksággal kap-
csolatban. Az előző két évben a városi

bajnokságot kiíró és  szervező Gö-
döllői SK és a szervezést lebonyolító
Kovács Tibor – aki lemondott ezen
tisztségéről – az idén ősztől már nem
dolgoznak közösen. A hivatalos ama-
tőr városi bajnokság a tervek ellenére
az idén nem indul el, miután több csa-
pat jelentkezett az egykori szervező
önálló bajnokságába, amely az egye-
temen található Katlan salakos pályá-
lyán lesz. 

Mint megtudtuk, a klub természe-
tesen szerette volna megrendezni a
városi amatőr kiírást is, de a történtek
miatt ezen tervétől egyenlőre elállt.
Természetesen nem marad üresen a
Táncsics Mihály úti sporttelep sala-
kos pályálya sem, ahol egy női baj-
nokságot indítotott útjának a főszer-
vező Tokai Norbert. A bajnokság
szeptember 8-án kezdődik 17.30 óra-
kor, ahová minden érdeklődőt sok 
szeretettel várnak. -li-

A többszörös magyar bajnok, ma-
gyar kupa és szuperkupa győztes,
UEFA Futsal Kupa leg-jobb 16
csapata  közé eljutó GÖDÖLLŐI

BIKÁK teremlabdarúgó csapata keresi leendó támogatóit, névadó szponzorát!
Kapcsolatfelvétel: 30-525-2031; 70-332-2531; 70-332-2532.

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Idegenben nem megy
Az elmúlt hétvégén Tápiószecsőn vendégszerepelt a Gödöllői SK
labdarúgó csapata. A győzelmi reményekkel érkező Nagy Dániel
alakulatnak nem volt szerencséje a találkozón, így második ide-
genbeli meccsén is alulmaradt ellenfelével szemben (0–4).

Kispályás foci – Augusztus 20. kupa

Móres lila aranya...

Röplabda – Októberben kezdenek a lányok

Harmadik hely a Városmajorban

Futsal – Jövő héttől már élesben

Sasok a Bikák ellen

Kézilabda – A nők vállalták a férfiak nem

NB II. helyett a megye
Mesterhármas Tatabányán: 

Hegyi Balázs



INGATLAN
* Eladó Gödöllő Kossuth L. Utcában egy földszinti, erkély nélküli,
55 m2-es, két szobás, egyéni szabályozású távhő által fűtött, felújí-
tott, panellakás. Azonnali beköltözéssel. Akár irodának is! Irányár:
12,5mFt. Tel.: 20/3527445.
* Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két gen-
erációnak alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes csalá-
di ház két fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es
telekkel, ásott kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon
megkímélt állapotú 160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi ház.
Nappali, étkező, 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra, gardrob,
garázs 780-an telkkel. Tel.: 20/9-805-765
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház
2 lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort,
II.lakás:150nm duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön
közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek.
Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft.
Érd:30-392-3635

* Gödöllő központjában eladó egy új építésű társasház 52 nm-es
lakása. Földszint + tetőtérben található egy amerika konyhás nap-
pali, háló, fürdőszoba és 2 WC. Parkolási lehetőség az udvarban
adott. Ár: 16.6MFt Tel.:20/9458-119.
* Gödöllőn jó fekvésű építési telek az Alvégben 20 méteres
utcafronttal SŰRGŐSEN ELADÓ I.ár 13,9 MFt 20-7722429
* Palotakerten parkra néző 45 nm-es felújított lakás sürgősen
eladó Iár 8,9 MFt 20-7722428
* 2 szobás felújított lakás 4 emeletes házban palotakerten eladó
Iár 10,5 MFt 20-7722429 
* Két utcára nyíló ÉPÍTÉSI TELEK SZADÁN ELADÓ 6,7 MFt-ért
20-7722429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT Gödöllő és Szada leg-
nagyobb telekválasztéka! www.godolloihaz.hu
* SŰRGŐSEN eladó KERTVÁROSBAN 3 szobás jó állapotú ikerház
Iár 18,5 MFt 20-804-2102
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SZOCPOLKÉPES 3,5 szobás különálló ikerház eladó
emeltszintű ár 24,7 MFt Új építésű ikerházak házak nagy
választékban irodánkban! GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-
7722429 www.godolloihaz.hu
* Nagyfenyvesben gyönyörű környezetben új építésű
szocpolképes 3 szoba nappalis garázs összekötéses ikerház
ELADÓ Iár 28 MFt 20-7722429  
* SÜRGŐSEN eladó 5szobás 168m2-es családi ház Isaszegen
csendes nyugodt zsákutcában! 2 generációnak is alkalmas dupla
fürdőszoba, gondozott kert! Iár 20,9 MFt 20-7722428 
* Fenyvesben családi ház nagy telekkel csendes utcában eladó Iár
16,8 MFt 20-7722428
* Gödöllőn új építésű nappali+3 félszobás családi ház eladó.
Emeltszintű ár 23 MFt 20-7722428 
* Felújított 3+2 szobás garázsos panorámás ikerház 731nm
telekrésszel Gödöllőn eladó Iár 24,5 MFt 20-7722429
* Szőlő utcában 60 nm-es 2 szobás erkélyes lakás eladó Iár 11
MFt 20-7722428
* Eladó 2 szoba+nappalis,erkélyes, felújított lakás a Kossuth L.u.-
ban csendes helyen.Jó vétel Iár13,5 MFt  20-772-2429
* Kossuth u-ban I emeleti 2szobás egyedi fűtésmérős
felújított lakás eladó. Irodának is alkalmas Iár 12,9 MFt
20-7722429
* Központban felújított 1+2félszobás lakás sürgősen eladó Iár 11
MFt 20-7722428
* János u 2 szobás I emeleti konvektoros lakás ELADÓ Iár11,5
MFt 20-804-2102 www.godolloihaz.hu

* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ
HÁZAKAT LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL
SZEMBEN 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Eladó családi ház Szadán csendes nyugodt helyen 1200m2-es telken
90m2-es Iár 16.5MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429
* Gödöllőn az Irtványosban 1011 nm-es szántó 1,5 mFt-os
irányáron eladó. Tel. 20-919-4870
* Gödöllőn központhoz közeli csendes környezetben, teljesen felújí-
tott, 69 nm-es, 2+fél szobás, egyedi fűtésű nagy erkélyes lakás. Új
burkolatok, szaniterek, új nyílászárók, egybenyitott konyha-étkező.
Iá: 15,5 mFt. Érd: 28-411-086
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-Röges épülő 110m2 cs.ház 300m2 telek kk
28,8 MFt.
-Új építésű egyszintes 128m2 cs.ház
500m2 telek kk. 27,5 MFt.
-Kazinczy körúton 2. emeleti 2 szobás
zöldövezeti lakás 12,79 MFt.
-Panorámás, ősfás 1378 m2-es telken bon-
tandó/felújítandó cs.ház 22 MFt.
-Új építésű 130m2 cs.ház 801m2 telken
költözhető kk 31 MFt.
-Erzsébet parkhoz közel nappali + 4
szobás cs.ház 576 m2 telek 39,5 MFt.
-Belvárosban 2. emeleti 53 m2-es cirkó
fűtéses lakás 17,8 MFt.
-�agyfenyvesben épülő n + 3 szobás
cs.ház 412m2 telken kk. 28 MFt.
-Szadán nappali + 3 szobás családi ház
1216m2 telekkel 17,5 MFt.
-Veresegyház Öreghegyen újszerű nappali
+ 3 szobás cs.ház 759 m2 telek 27,5 MFt.
-Veresegyház Öreghegyen új építésű
113m2 cs.ház 385m2 telek kk. 30,5 MFt.

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

�yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
KEDDE�  �I�CS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig

Péntek: 8.30-12 óráig

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfo-

gadni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



*Gödöllőn a Kossuth L. utcában I. emeleti, 57 nm-es, felújított 2 szo-
bás lakások. Iá: 12,7 és 13mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn befejezés előtt álló, 60 nm alapterületű, nappali + 2
szobás, kétszintes lakóépület, 640 nm-es telekkel. Iá: 18,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Csanakban 1200 nm-es telken eladó egy 2002-ben
épült, 150 nm alapterületű, nappali + 5 szobás (+gardrobszoba),
színvonalas belső kialakítású kétszintes családi ház nagy terasszal,
2 beállásos garázzsal. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a kastély-park közelében 2007-ben felújított és átalakí-
tott nappali + 3 szobás, színvonalas belső kialakítású, alápincézett
családi ház 900 nm-es telekkel. Iá: 37 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141
nm hasznos lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél
szobás lakások, 572 nm-es saját telekrésszel leköthetők. Hitel,
szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész állapotban 35 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
* Gödöllőn téglaépítésű háztömbben, egyedi fűtésű, magasföldsz-
inti, 56 nm-es, 2 szobás részben felújított, jó állapotú erkélyes
lakás. Ár: 13 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn az Erzsébet-park közelében 34 nm-es, 1 szobás felújí-
tandó lakás. Iá: 7,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 38 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtésű, földszinti lakás, új
nyílászárókkal. Iá: 8,8 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn (Palotakerten) II. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás erkélyes
lakás. Azonnal költözhető. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 860 nm-es, gyönyörűen parkosított,
örökzöldekkel beültetett panorámás saroktelken, hangu-
latos kialakítású, 3 szintes hétvégi ház, borospincével. Iá:
16,9 mFt. Telefon: 06-20/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyen, 770 nm-es, belterületi telek. Víz, vil-
lany, gáz a telken. Iá: 9,9 mFt. Tel.20/919-4870
* Szadán vállalkozás kialakítására is alkalmas 1650 nm-es, 2
utcára nyíló belterületi építési telken egy 37 nm-es, téliesített
téglaépület (1 szoba, konyha). Iá: 17 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Aszódon a központ közelében, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 118 nm lakóterületű,
nappali + 4 szobás, igényes külső és belső kialakítású egyszintes
sorházi lakás 570 nm-es saját telekrésszel, nagy terasszal, garáz-
zsal. Iá: 25,6 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Veresegyházon ALKALMI ÁRON eladó 126 nm lakóterű, amerikai
konyhás nappali + 2 és fél szobás, újszerű állapotú kétszintes
családi ház 744 nm-es telekkel. Iá: 31 mFt.érd:20-9194-870 
* Domonyvölgyben, üdülő övezetben eladó 810 nm-es saroktelek,
rajta egy 37 nm alapterületű (konyha, 2 hálószoba, fürdőszoba),
tetőteres téliesített faházzal (víz, villany bevezetve; fűtés cserépká-
lyhával). Iá: 6,7 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Domonyvölgyben belterületi építési telkek, panorámás elhe-
lyezkedéssel 800-1600 m2 területűek eladóak. És más ingatlanok
helyben. 30/415-4102
* Eladó a Kossuth L. u. 53. sz. alatt kétállásos garázs egyik fele.
Víz, villany bevezetve. A garázsban futnak a fűtés csövek, így télen
is meleg. Ár: 2,5 M Ft. Érd: 20/9794-383
* Ikergarázs Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában eladó! 2 autó
kényelmesen parkolható benne. Tel: 30/9428-275
* NAGYVÁRARON (Oradea) a repülőtérrel szemben (Arad felé)
7.600 m2-es (38m × 200m) kereskedelmi besorolású ipari terület
eladó. Közművek beköthetők. Iár: 17.000 Ft/m2. Érd: 0040-72-
433-6139, 0040-259/413-284, 06-28/415-474
* ANTALHEGYEN eladó 720 m2-es belterületi, közműves, déli
fekvésű TELEK. Tel: 06-70/534-7803
* Szadán 3db egymás melletti építési telek egyben vagy külön-
külön is eladó. Ipari áram, víz, csatorna, fúrt kút a telken, gáz a
telek előtt. Tel: 28/415-664, 20/536-3368
* Gödöllőn, BONCSOKDŰLŐN TELEK ELADÓ. Tel: 20/3316-831
* Gödöllőn kétszobás 1. em. gázkonvektoros lakás eladó a János
utcában buszpályaudvartól 2perc, 13M Ft. Billenő-ajtós beton-
garázs a Patak téren eladó. 2,5M Ft. Érd: 20/226-8723
* Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában 1478 m2-es magán-
tulajdonú telken 246 m2-es Császárkert étterem eladó. Más
tevékenységre is alkalmas! Tel: 20/9148-885
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakó-
parkban építési telkek ELADÓK! Érd: 30/946-7702
* Gödöllő központjához közeli helyen 498 m2-es építési telek
eladó. Iár: 10M Ft. Érd: 20/493-3240
* GÖDÖLLŐN ERZSÉBET PARKHOZ KÖZEL TELEK ELADÓ. 249
nöl. Tel: 06-20-4292-387
* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen, nem panelépítésű társasházban
2szobás, 58+8m2 jó állapotú, egyedi fűtésű, vízórás, nagy erké-
lyes, saját pincés öröklakás eladó. Iár: 13M Ft. Érd: 20/9-123-994
* Fácán sori téglaépítésű, sorházi lakás eladó. 80 m2, 3 szoba, 2
erkély, garázs, teljes körűen felújított. Tel: 30/9338-064
* ELADÓ 65 m2-es LAKÁS + GARÁZS GÖDÖLLŐ
ZÖLDÖVEZETÉBEN. Tel: 20/3494-316
* Kétszobás lakás eladó: Kazinczy krt. 13. fszt. Érd: 20/3465-190
* GÖDÖLLŐN belterület mellett 1125 m2 szántó 6M Ft, PERES-
BEN 1100 m2 3,5M Ft, VÁCSZTLÁSZLÓN 40 m2 üzlet a központ-
ban 7 M Ft, TURÁN 2 szintes ház 25M Ft-ért eladó! Tel: 28/430-
890, 20/435-7387 HÁZ és VÁR BT.
* KAZINCZY KÖRÚTON JÓ ÁLLAPOTÚ 4. EM. 60 m2-es két-
szobás, erkélyes, alacsony rezsijű (konvektor, egyedi vízóra) lakás
tulajdonostól eladó. Iár: 11,8M Ft. Tel: 20/319-8762
* Gödöllő palotakerti 58m2-es, magasföldszinti 2 szobás nagy
erkélyes kettő éve felújított, járólapos lakás négyemeletes házban
eladó. 13 millió Ft. (egyetemhez közel). Tel.: 06/28-413-412
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás.
Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz,
csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a közpon-
thoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
* Gödöllőn a máriabesnyői templomhoz közel 800 m2-es telken
befejezés előtt álló 65 m2 alapterületű parasztjellegű családi ház
eladó. A telek alkalmas a meglévő ház ikerházzá bővítésére, amiről
előzetes tervek már készültek. Iár: 22,8 M Ft. Tel: 30/210-5283
* Gödöllő központjában (Kőrösfői u.) 3szoba összkomfortos csalá-
di ház eladó. Kertje 693 m2, két utcára nyitás engedélyezett. Ára:
19,5M Ft. Érd: 20/551-7194
* Eladó tulajdonostól Gödöllőn központhoz, egyetemhez közel frissen
felújított 2 szobás lakás. A szobák külön bejáratúak. Gázkonvektoros
fűtés, alacsony rezsi. Beépített konyha-fürdőszoba bútorok.
Augusztus végétől beköltözhető. Iár.: 11,9 M forint. Te.: 30/399-4849
* Gödöllőn a Shell kút és a Röges u. közötti lakóparkban építési
telkek eladók! Tel.: 06/30-946-7702
* NEM PANEL! 64,5 m2-es 2,5 szobás, erkélyes, ALACSONY
REZSIJŰ (cirkófűtés, lapradiátorok) lakás eladó. iár: 14,5 M Ft. Szt.
János u. 30/B. 3. em. T: 30/461-4308
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* Eladó Gödöllőn, Blahán 3 szobás családi ház (alápincézve, teljes
közmű, ipari áram) 2044 m2-es telken. Iár: 23M Ft. Érd: 20/224-
0976 Ingatlanos ne hívjon!
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN ELADÓ egy 55 m2-es, 4. emeleti
FELÚJÍTOTT LAKÁS. Iár: 11,5M Ft. Érd: 30/399-7378
* Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5
szobás lakás részben felújítva 9,85M-ért. Érd: 30/416-6622
* Gödöllőn a kertvárosban 3 szintes családi ház eladó. Ár: 30
millió. Tel: 30/201-6970
* Eladó Gödöllőn a Jászóvár utcában szerkezetkész, 2 szintes,
200 m2 hasznos alapterületű családi ház 1200 m2-es telken.
iár: 29,5 M Ft. Információ, képek:
http://eladohazhirdetes.extra.hu Tel: 20/550-4458
* Eladó Gödöllőn téglaépületben 1 szoba összkomfortos lakás
1. emeleten. Gázkonvektoros fűtés. Ár megegyezés szerint. Pici
kis kertes házra is cserélhető. Tel: 30/566-8635
* Gödöllő Palotakerten eladó a X. emeleten 2 szobás, nagy
erkélyes, légkondicionálóval felszerelt, korszerűsített fűtéssel
(egyedi szabályozással) ellátott lakás, saját pincével. Ár: 11,5M
Ft. Érd: 20/380-1994
* Gödöllő központjában 4 emeletes társasházban 4. emeleti 2
szobás központifűtéses lakás eladó. Tel: 30/266-3473
* Palotakerten 8. em. 2 szobás, 57 m2-es, jó állapotú,
csendes, parkra néző lakás eladó: 12,6M Ft Tel: 06-30/474-
1306 Irodák ne keressenek!
* Gödöllő központjában vízórás, 2 liftes, 2. emeleti, 44 m2-es, 2
szobás panellakás eladó. Tel: 06-70/203-1137
* Gödöllőn 1 szobás 35 m2-es gázfűtéses lakás kis előkerttel a
Repülőtéri úton eladó. Iár: 8,5M Ft. Érd: 30/649-2367
* Gödöllő Paál László közben 2. emeleten másfél szobás
téglalakás eladó! Szépen felújított (galériás). Iár: 12,6M Ft. Érd:
70/3420-200, 70/299-6084
*Rendkívüli ajánlat: Gödöllőn kétgenerációs családi ház eladó vagy
lakásra, kisebb házra cserélhető értékegyeztetéssel. (Műanyag
nyílászárók, külön feljárat a felső szintre.) Tel: 20/563-5451
* Valkó központjában felújításra szoruló 2 szobás összkomfortos
ház sürgősen, családi okok miatt eladó. Kertben gyümölcsfák, gaz-
dálkodásra alkalmas. Iár: 6M Ft. Tel: 20/510-2480, 70/221-7586
*HARASZTBAN 120 m2-es felújított ház kis kerttel, garázzsal, első
tulajdonostól, családi okok miatt sürgősen eladó. Tel: 30/241-9391
* Gödöllő - Máriabesnyőn 980 m2-es telken 80 m2-es két szoba
+ étkezős családi ház eladó. Iár. 21MFt. Tel: 20/669-2655
* Budapesttől 45 km-re PÜSPÖKHATVANBAN 130 m2-es
összkomfortos családi füves – kertes ház eladó. Iár: 12,2M Ft
Tel: 20/545-9328
* Gödöllőn a Paál L. közben 3. em. téglaépítésű, konvektoros,
parkettás, vízórás, kábeltévés, felújított lakás sürgősen eladó.
Érd: 20/224-9118
* Gödöllő központjában szökőkútra néző 1,5 szobás 44 m2-es,
amerikai konyhás, alacsony rezsijű, jó állapotban lévő lakás eladó.
Iár: 11,5M Ft. Tel: 20/985-3659
* Gödöllőn a Remsey körúton eladó egy 2 szobás, 64 m2-es lakás
akár azonnali beköltözéssel. Légkondi, kábeltévé, Internet, vízórák,
nagyszerű elrendezés. Érd: 30/4095-926
* Gödöllőn, Központban 34 m2-es egy szobás, fiatalos 3. emeleti
lakás tárolóval eladó. Tel: 30/4020-488

* Gödöllőn, 1998-as építésű 60 m2, 2 szobás családi ház
(pincével) 874 m2-es telken eladó. Csendes, nyugodt környék,
jó közlekedéssel. Iár: 20,8M Ft. Tel: 30/402-0488
* Gödöllőn, Remsey körúton 64 m2-es, 2 szobás, tágas, vilá-
gos, felújított 3. emeleti lakás légkondival, tárolóval eladó. Iár:
14M Ft. Tel: 30/402-0488
* Keresek eladó lakást Gödöllő, Központban 1,5 szobástól 2,5
szobásig. Tel.: 0630-337-0700.
* HÁZRÉSZ LAKÁS ÁRON! Gödöllő: Kertvárosban, 50 m2-es, 2
Hálós belülről felújított, külön kerti bejárattal, 320 m2-es önálló
telekrészen eladó. Kitűnő közlekedés, csendes környezet.
Hihetetlen irányár: 12.500.000 Ft. Hívjon most! 0630-919-5960.
Sorszám: 0923. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
* ELADÓ LAKÁS Gödöllő, Szőlő utca: 64 m2-es, 2 + Félszobás,
egyedi fűtésű lakás, beépített konyhabútorral eladó. IRÁNYÁR:
12.900.000 Ft. Telefonáljon: 0630-919-5960. Sorszám: 2903.
www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN. 
* ELADÓ ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS Gödöllő, Központjában! 2008-as
építésű házban: 62,79 m2-es FSZT-es lakás 19.800.000 Ft-ért,
Tetőtérben plusz 45 m2 beépítési lehetőséggel, saját kertrésszel,
és kocsibeállóval eladó. HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 2991.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* CSALÁDI HÁZ Gödöllő! Haraszt, Táncsics utcában 80 m2-es, 3
Hálós jóállapotú „kockaház”, alápincézve, 400 m2-es telken eladó.
Csatornázott, aszfalt út, HÉV, központ, Erzsébet park sétatávolsá-
gra. Irányár: 22.000.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960. Sorszám:
0293.www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN. 
* ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllő, Központban: 62 m2-es, 2
Szobás, magasföldszinti, cirkófűtéses újszerű lakás, zárt
udvarral, játszótérrel, csendes helyen eladó. IRÁNYÁR:
19.700.000 Ft. HÍVJON! 0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ
KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 0382
* LAKÁS Gödöllő, Szent János utcában: 40 m2-es, 2 Hálós,
I.emeleti, egyedifűtéses, erkélyes lakás eladó. IRÁNYÁR:
12.000.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu
– A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 0848.
* ELADÓ LAKÁS Gödöllő, Szabadság tér: 44 m2-es, 2 Hálószobás lakás,
kiváló közlekedéssel eladó. IRÁNYÁR: 10.500.000 Ft. Hívjon: 0630-919-
5960. Sorszám: 2961. www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* LAKÁS Gödöllő, Szabadság téren: 45 m2-es, 2 Hálószobás,
kiváló állapotú lakás, új nyílászárókkal eladó. IRÁNYÁR:
11.200.000 Ft. Telefonáljon: 0630-919-5960. Sorszám: 2953.
www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT,
TELKEKET ADATBÁZISUNKBAN LÉVŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
NYOLC ÉVES HELYI ELADÁSI TAPASZTALATTAL.
INGATLANVADÁSZ KFT. A POSTÁVAL SZEMBEN. Tel: 0630-919-
5960 www.ingatlanvadasz.hu
* Gödöllő városközpontban 90 m2-es lakás ELADÓ vagy
KIADÓ!! Földszinti téglalakás konvektoros fűtéssel. Iár: 20,8M
Ft. Tel: 06-20/3-238-106
* Gödöllő belvárosában ELADÓ vagy KIADÓ (hosszútávra), 2003-
ban épült 6 lakásos társasházban 86m2-es hasznos (94m2 teljes)
alapterületű belső 2 szintes, világos, igényes, csendes, templomk-
ertre néző nappali+2 szobás lakás. Iár.: 26,9 Millió Ft. Bérleti díj:
160 ezer Ft./hó+rezsi. Tel.: 06/30-370-3756

* GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és
1,5MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* LAKÁSCSERE: CSERÉLJE LE RÉGI LAKÁSÁT ÚJRA! INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZAK A HARASZTBAN, EGYMILLIÓVAL
OLCSÓBBAN! 73m2-es, nappali, 2hálószobás lakások kocsi-
beállóval, kerttel, azonnal beköltözhetően. 320.000,-Ft/m2
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en
eladótér, iroda, áruátvevő, öltöző. Ár:335.000,-Ft/m2+Áfa
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KIADÓ IRODÁK! Gödöllőn a város szívében 20-60 m2 közötti
első osztályú irodák kiadók. Ár: 2.500,- Ft/m2+Áfa INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
*NAGYFENYVESBEN 630m2-es gondozott telken, kitűnő állapotú,
azonnal költözhető, 183m2-es családi ház. Nappali, 4szoba, garázs,
terasz. Ár:35MFt INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban konvektoros fűtésű, 3.
emeleti, 69 m2-es, nappali, 2 szobás, erkélyes lakás. Ár: 13,9 MFt.
INGATLANBANK 06704562103  
* ÚJSZERŰ LAKÁS! Központban téglaépítésű, cirkó fűtéses,
2.emeleti, 53 m2-es, 1 szobás, nagy konyhás, étkezős, légkondi-
cionálós lakás. Ár: 18MFt. INGATLANBANK 06704562103  
* ELADÓ LAKÁS! Központban 3. emeleti, 60 m2-es, 2 szobás, teras-
zos, gardróbos lakás. Ár: 13,2 MFt. INGATLANBANK 06704562103 
* HARASZTI CSALÁDI HÁZ! 540 m2-es telken, 220m2-es, két
generáció számára kitűnő, 6 szobás családi ház eladó. Ár: 35,9MFt.
INGATLANBANK 06704562103  
* KÉTLAKÁSOS IKERHÁZ a Fenyvesben. Külön-külön vagy egyben
eladó. 100m2, nappali, 3szoba, 2fürdő, konyhabútor, garázs, laká-
sonként 560m2-es telek. Ár:35MFt/lakás. INGATLANBANK
06704562103  
* GÖDÖLLŐN TÉGLA ÉPÍTÉSŰ, egyedi fűtésű, 54 m2-es 2 szobás,
teraszos, felújítandó lakás eladó. Ár: 11,2 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
* TÉGLA ÉPÍTÉS, KONVEKTOROS FŰTÉS 3. emeleti, 50 m2-es, 2
szobás lakás eladó Gödöllőn. Ár: 11,4MFt. INGATLANBANK Mátrai
Zsuzsa 06704562104
* TELJESKÖRŰEN FELÚJÍTOTT Gödöllő Központi téglaépítésű,
konvektoros fűtésű lakás. 2szoba, új nyílászárók és burkolatok,
konyhabútor, fürdőszobabútor. Ár:11,9MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
*NAGYFENYVESEN jó elosztású, 42m2-es, téglaépítésű lakás, 2szo-
ba, pince, osztatlan közös tulajdonú telek, jó közlekedési lehetőség.
Ár:12,5MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDIHÁZ Gödöllőn. Földszinten: 2szoba,
amerikai-konyha, garázs, tetőtérben étkező+konyha, 2hálószoba,
terasz. Gödöllői lakást beszámítanak értékegyeztetéssel.
Ár:25,8MFt INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104

ALBÉRLET
* Gödöllő kertvárosában tavasszal teljesen felújított lakások
kiadók. Érd: 06-20-5555-772
* Gödöllő palotakerti 2 szobás, 63m2-es egyedi fűtésmérős,
vízórás, részben bútorozott lakás hosszú távra kiadó. 55.000 Ft +
rezsi. Tel: 06/70-257-4553

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
KIADÓ IRODA
*GÖDÖLLŐN, a városközpontban, (a
Magyartölgy Ingatlaniroda mellett)
11 nm-es, földszinti irodahelyiség
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 50
e. Ft/hó+ rezsi+ ÁFA.
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, a
vasútállomás közelében 650 nm-es
építési telek (közmű az utcán) eladó.
Irányár: 7,9 mFt.
*JÁSZLADÁNYBAN búzaőrlő malom
(40 tonna/nap teljesítményű) összes
berendezésével, eszközeivel, két
szolgálati lakással, 7436 nm-es
telekkel 80 m Ft bruttó áron eladó.
* TANYA A VÁROSBAN! Az egyetem
területén 55 nm-es, 2 szobás, felújí-
tandó ház 2088 nm-es, ősfás telken,
hatalmas istállóval, mel-
léképületekkel eladó. Állattartásra
kiválóan alkalmas.  Iá: 16 mFt. 

*A Harasztban 693 nm-es, két utcára
nyíló telken, régi építésű, felújított
ház eladó. Gondozott kert, boros
pince. Iá: 19,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN: 
*A Blahán, nappali +3 szobás, garáz-
sos, alápincézett, 100 nm-es, hangu-
latos családi ház 640 nm-es, parkosí-
tott telken eladó. Irányár: 29,5 mFt.
*Királytelepen, 1080 nm-es,
megosztható saroktelken, 1979-ben
épült, nappali+ 3 szobás, családi ház
eladó, garázzsal, pincével. Iár: 27 mFt.
* Királytelepen, 2000-ben épült, 448
nm-es panorámás telken, nappali + 3
szobás, 3 szintes, 252 nm-es családi
ház, (2 állásos garázzsal) eladó.
Irányár: 27 mFt. 
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken
160 nm-es, nappali + 3 szobás, jó
állapotú családi ház eladó. Beépített
konyhabútor, dupla garázs,
mosókonyha, szauna. Iár: 32,5 mFt.
*A Blahán 864 nm-es, közművesített
üdülőövezeti telken újonnan épült,
70 nm-es, két szoba nappalis
lakóház eladó. Irányár: 19,5 mFt
IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550
nm-es telken most épülő, 102 nm-es,
nappali+ 3 szobás, garázsos ikerházi
lakások októberi átadással leköthe-
tők. Szoc. pol. felvehető. Iár: 29,5 mFt.

*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nm-
es telken most épülő, 136 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok októberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Iár: 29,5  mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 120
nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4
szobás, amerikai konyhás ikerházi
lakás nagy terasszal, garázzsal
eladó. Irányár: 31,5 mFt.
TELKEK:
*GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562
nm-es, zártkerti telek (20 nm-es
faház, 30 nm-es házalap, fúrt kút, vil-
lany) eladó. Iá: 8,5 mFt.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában
2690 nm-es, közművesített,
panorámás, két utcára nyíló, építési
telek eladó. Iá: 10000Ft/nm.
SZÁNTÓ:
*GÖDÖLLŐN, a Marika-telepen, asz-
faltos úttól 200 méterre, 550 nm-es
szántó, 300 e. Ft-ért eladó.
*GÖDÖLLŐN, a Vásártér mellett
egy 6 hektáros szántó1000Ft/nm
áron és egy fél hektáros szántó
600 Ft/nm áron eladó.



* Kertvárosban különálló egy szoba garzon tömegközlekedéshez,
központhoz közel egy fő részére kiadó. Tel: 20/3549-688
* Lakás kiadó Gödöllő központjában, elsősorban család v. fiatal pár
részére. 1+2 félszobás, 60 m2-es, 3. em. egy 3 emeletes házban.
Bútorozatlan, ill. konyha, fürdő felszerelt. Érd: du.16h-tól 20/207-0530
* Két szobás konvektoros, kis rezsis lakás a városközpontban
kiadó. Érd: 20/544-2228
* Gödöllőn Rét utcában 150 m2-es négy szobás családi ház kiadó.
Elérhetőség: 30/3111-238
* KIADÓ kétszobás erkélyes, bútorozott, kábeltévés, palotakerti
panorámás lakás, közel az egyetemhez. Tel: 30/831-0592
* Fácán soron az egyetem közelében családi ház hosszútávra
kiadó. Érd: 06-20-9744-891
* Kiadó Gödöllő központjában (HÉV 3 p, Busz pu. 5 perc) 4
emeletes TH-ban hosszútávra 2+2 félszobás + nagy erkélyes
felújított lakás, részben új bútorokkal. Érd: 20/581-0902
* Gödöllő Kertvárosban gázkonvektoros külön kis lakrész
egyedülálló, dolgozó, nemdohányzó férfi részére 35 ezerért (+
rezsi) 1 havi kaucióval kiadó. Tel: 20/999-6453
* Dózsa Gy. úton 3 szobás, berendezett első emeleti lakás
hosszútávra kiadó (bútorozatlanul is) 10. 01.-től. Egyedi fűtésű, 2
havi kaució szükséges. Tel.: 70/283-1187, 70/520-6562.
* Kiadó Palotakerten 4 emeletes ház 3. emeletén 64 m2-es erké-
lyes, távhős lakás hosszútávra. Pincében külön tárolóval 55E Ft/hó
+ 1avi kaució + rezsi. Tel: 70/269-2828
* Gödöllőn, János utcában 65 m2-es egyedi fűtéses, vízórás lakás
fiatal pár részére hosszabb távra kiadó. 2 havi kaució szükséges.
Tel: 20/576-4466
* Kiadó Királytelepen 3 szobás új lakás, kertes házban, külön
bejárattal. Tel: 20/329-2125
* Palotakerten 1. emeleti 2 szobás, erkélyes, parkra néző bútoro-
zott lakás hosszútávra okt. 15.-től kiadó. (Internet, kábeltévé,
szabályozható fűtés) 50E Ft + rezsi + 2 havi kaució szükséges.
Érd: 20/956-3212
* Gödöllőn felújított, kb. 90 m2-es, 3 szobás kertes ház kiadó. Érd:
20/571-2776
* Gödöllőn 2 szobás, gázkonvektoros, külön vízórás, bútorozott
lakás hosszútávra kiadó. 55.000 Ft. Tel: 30/502-4148 Kaució
szükséges.
* Gödöllőn a szökőkútnál másfél szobás, bútorozott, háztartási
gépekkel felszerelt lakás kiadó ingyenes kábeltévével. 50 ezer Ft +
rezsi + 2 havi kaució. Érd: 20/225-3066
* Gödöllőn, Palotakerten 8. em. 1 nagyszobás, 2 éve felújított
lakás (szoba berendezés nélkül) 2008. szeptembertől nem
dohányzó, megbízható személy(ek) részére hosszabb távra kiadó
(egyedi mérőórás távfűtés, hőszigetelt nyílászárók (kábeltévé,
Internet –igény szerint a szolgáltatás szüneteltethető), alacsony
rezsi). Kiváló közlekedés: vasútállomás, buszpályaudvar HÉV
(egyetem) 5 percre! Bérleti díj: 50E Ft/hó +rezsi. 2 havi kaució
szükséges! Tel: 70/466-5808 

* Albérlet kiadó az Egyetem téren, 2 szoba, 58 m2, első
emeleten. Tel: 20/390-8512
* Gödöllőn családi ház kiadó hosszútávra. 2szoba, nappali, konyha,
fürdőszoba + garázs, 2000m2 telken. Exkluzív kivitelezés. Ár: 95
ezer/hó + 2 havi kaució. Tel: 20/361-233, 28/415-581
* Rögesben kertes háznál 1 szobás, konvektoros lakás garázzsal
hosszútávra kiadó. 50 ezer + rezsi, 1 havi kaució. Tel: 70/262-2274
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal
kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-
es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Kiadó Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben 1. emeleti 2 és fél
szobás, 64m2-es erkélyes lakás szeptember 5.-től. Érd.: 06/20-
539-5425
* Bútorozott lakás kiadó szeptember 1.-től Gödöllő központjában.
Érd: : 28/385-601 este, 20/4192-291
* Kiadó Gödöllő Kertvárosában, csendes, nyugodt helyen tetőtér-
beépítéses 75 m2 alapterületű, 3 szoba összkomfortos lakás
(tágas nappalival). 70E Ft/hó + rezsi. Érd: (vas.-csüt. 8-9h-ig)
70/332-3322
* Kiadó János utcában 1,5 szobás konvektoros bútorozott lakás
hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. 2 fő részére. Tel. 20/289-
4854, 20/362-5540
* Harasztban Irodának is alkalmas 1 szoba + nappalis 73m2-es
külön kertrésszel rendelkező Fszt-i cirkófűtéses lakás KIADÓ.
Bérlet 60e Ft/Hó  20-772-2428

KIADÓ

* 80 négyzetméteres helyiség kiadó a vasútállomás közvetlen
közelében az Állomás téren. A helyiség sikeresen működő vál-
lalkozások tőszomszédságában, forgalmas helyen, közvetlenül a
Studio Online Nyelviskola mellett található. A helyiség a bérlő
igényeinek megfelelően átalakítható. Riasztó, saját vizes blokk.
Raktárnak, üzletnek, irodának is kialakítható. Megegyezés alapján
már 50 ezer Forinttól kiadó. Tel: (20) 9349013
* Gödöllőn, központban felújított, 70 m2-es, külön bejáratú
házrész, irodának, szépségszalonnak, stb. cégképviseletnek kiadó.
Szép környezetben, kialakított parkolóval, berendezve, v. anélkül.
(Kedvező rezsi.) Tel: 30/307-7314
* Kiadó Gödöllőn 135m2-es megosztható helyiség. Irodának, rak-
tárnak, üzletnek, csendes tevékenységű célokra. Aszfaltos út +asz-
faltos parkoló, teljes közmű. Tel: 06/20-968-4454

* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! 25 m2-es üzlethelyiség kiadó Gödöllő,
Kőrösfői u. 14. sz. alatt. Tel: 30/209-0517
* Gödöllő központjában a Remsey Jenő körúton (Fibernet mellett)
86 m2-es üzlethelyiség ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: 06-70/295-6693
* 27 m2 helyiség ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllő központjában. Tel:
20/492-7395

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács
jelentkezését várjuk. Tel.: 30/913-8769.
* Autócentrum Gödöllő Zrt., VW márkakereskedés minimum 3 év
gyakorlattal, számítógépes ismerettel rendelkező, mérlegképes
pénzügyi, számviteli vezetőt keres. Érd.: 28/515-517, 28/515-
510. Fényképes önéletrajzokat a vwerteke-
sites@autocentrumgodollo.hu e-mail címre kérjük.
*Mogyoródi gumiszerelő műhelybe azonnali belépéssel munkatár-
sat felveszünk. Tel.: 30/9901-114
* Felszolgálót és mosogatónőt felveszünk a Sziget Vendéglőbe.
Tel.:20/3309-564.
* Gödöllőn Szeptemberben nyíló szépségszalonba felveszek
fodrászt, szín-technikust, műkörmöst, masszőrt. Profi megbízható
szakemberek jelentkezését várom. Tel: 30/231-5353
* Bevezetett üzletbe kozmetikust, pedikűrös – manikűrös
munkatársat keresek vállalkozói igazolvánnyal. Tel: 20/9810-696
* BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT keresünk azonnali kezdéssel három
műszakos munkarendbe. Tel. 30/6789-478
* FODRÁSZT KERESEK GÖDÖLLŐI IGÉNYES SZÉPSÉGSZALONBA.
VÁLLALKOZÓI SZÜKSÉGES. Tel: 30/2682-084
* Szeptember 1.-től alkalmi és folyamatos munkalehetőséggel,
Gödöllőn  és környékén téged vár változatos munkákkal
(SZERELÉS, ELŐKÉSZÍTÉS, CSOMAGOLÁS) a Fürge Diák isko-
laszövetkezet! Cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 28/516-520,
70/313-8477, (Honlapunkon is jelentkezhetsz munkáinkra
www.fürgediák.hu )
* Gödöllői Munkaerő-kölcsönző cég gödöllői partnercégéhez
anyagmozgatási, csomagolási munkára 2-3 műszakban jelen-
tkezőket vár PÁLYAKEZDŐKET IS! Cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 70/370-1007
* Kft keres budapesti munkahelyre CNC gépkezelőket, forgác-
solókat, csiszolókat. Kiemelt bérezés. Szállás, utazás biztosított.
Tel: 20/236-9797
* Kft keres CO-2 hegesztőket, lakatosokat budapesti és szombat-
helyi munkahelyre, valamint Tatabányára CNC gépkezelőket és
mechanikai műszerészeket. Szállás biztosított. Tel: 20/938-7789
* Veresegyházon 5 éve működő hiteliroda biztosítói tapasztalattal
és számítógépes alapismeretekkel rendelkező irodavezetőt keres 6
órás munkaidőben. Tel: 20/6637-400, 70/3847-258
* Gödöllői adminisztratív munkakörbe számítógép ismerettel ren-
delkező megbízható munkatársat keresek. Életrajz: „PRECÍZ”
jeligére 2100 Gödöllő, Pf.. 167.
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* WTI Kft. gödöllői munkahelyre azonnali belépéssel felvesz
jogosítvánnyal és gyakorlattal rendelkező 1 fő elektromos tar-
goncaszerelőt és 1 fő termikus targoncaszerelőt. Kiemelt kereseti
lehetőség! Tel: 20/9410-071, 28/416-630
* Gödöllői pékségbe gyakorlattal rendelkező vagy betanított dol-
gozót éjszakai munkára felveszek. Hétvégi napokra kisegítőt.
Lehet nyugdíjas is. Érd: 20/436-5929 (10-14-ig)
* Fiatal, női dolgozót keresek Gödöllő, Palotakert pavilon sor 6. sz.
alatti büfébe. Érdeklődni a helyszínen!
* Veresegyházi kocsmába pultost felveszek. Érd: 30/445-1597
* A HS Sportközpont (Gödöllő, Dózsa Gy. út 152, TESCO mellett)
pultos-recepciós munkatársakat keres. Jelentkezés önéletrajzzal
és elérhetőséggel a fenti címen. 
* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓ- munkatársak
jelentkezését a 28/513-115 telefonszámon várjuk. 
* Segédmunkást felveszek azonnali kezdéssel. Arzenál áruház
Gödöllő, Dózsa György u. 96.
* Gödöllői Szépségszalonba kedvező feltételekkel műkörmöst és
fodrászt keresek. Érd: 06-30/9893-652
* VÍZ – GÁZ – FŰTÉSSZERELŐT FELVESZEK AZONNALI
KEZDÉSSEL. Fix bér + juttatások. Lehet kezdő is. Érd: 20/9-720-
388. Martin Richárd
* Házvezetői, ill. takarítási munkát vállalok; hétvégén is. Igényes,
lelkiismeretes, alapos, megbízható. (Kérjen referenciát.) Tel: 06-
70-931-7874
* Gödöllői étterem fiatal, érettségizett felszolgálónőt felvesz. Tel:
20/9148-885.
* Építőipari kft. felvételre keres önállóan dolgozni tudó kőművest
ill. segédmunkást Gödöllő és környéki munkavégzésre. Érdeklődni
18 óra után a 06-70-316-6327-es telefonszámon.
* Délutáni munkaidőre 4 órás TAKARÍTÓT felveszünk. Szintén
délutáni munkaidőre 4 órás ELADÓT BÜFÉBE felveszünk. Érd:
30/9916-316
* Gödöllői ügyvédi iroda keres helybeli gépírónő munkatársat, aki
rutinszerűen kezeli a számítógépet és alkalmazásait (E-mail,
Takarnet, stb.) Érd: (28) 430-472 (9-16h között)

* Gyakorlott virágkötőt felveszek veresegyházi üzletembe. Jó
kereseti lehetőség, utazási költségtérítés. Tel.: 06/20-571-5883

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgoza-
tok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-
7473 Köszönjük bizalmát!
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos
munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás, festés.
Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás,
parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás.
30/402-7276
* Rátkay – ÁCS. Háztetők – faházak, kerítések, kerti
bútorok készítése. Tel: 70/5-64-74-73
* Földmunka vállalása, földmunkaképek és tartozékok
adás-vétele. Tel: 30/9362-846, 30/415-4102
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is. 
* Megbízható hölgy vállalja lakások és családi házak rend-
szeres illetve alkalmankénti takarítását. Tel: 30/843-4971
* Házvezetőnő, bejárónő! Bejelentett házvezetői, bejárónői
állást keresek Gödöllőn és környékén. Takarítást, vasalást,
igény szerint főzést, gyermekfelügyeletet, ügyintézést vál-
lalok. 40 éves, középfokú végzettségű nő vagyok, gödöllői
referenciákkal rendelkezem! Tel: 20/455-1201
* Vállaljuk lakások és családi házak külső-belső párkány-
ozását. Fix és mozgatható szúnyoghálók gyártása és
szerelése. Tel: 30/398-4815

Apróhirdetés
felvétele Gödöllőn,
@ Kossuth L. u. 1.Kossuth L. u. 1.

alattalatt



* Kőműves munkák kivitelezése garanciával. Bontás, építés,
felújítás. Dryvitozás, kerítésépítés. Érd: 06-209-430-194
* VIACOLOR és TÉRBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE
GARANCIÁVAL és REFERENCIÁKKAL. Tel: 06-20-943-0194
* Masszázs az infra erejével. Gerincproblémák, reumatikus
fájdalmak kezelése. Közérzetjavító szolgáltatás már500 Ft/
kezeléstől. Várakozási idő nincs. Időpont egyeztetés tele-
fonon: 06-20/423-2282 (Szombaton, ill. esti órákban is.)
Cím: Szabadság út 13. (Szt. János u. sarok)
* Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel.
Reuma, izületi bántalmak, hátfájás, stressz oldására, fájdal-
mak megszüntetésére. Tel: 70/701-9510
* Gyógypedikűr tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás, benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 25 év szakmai háttér. Bejelentkezés:
20/532-7275 Bárándi József
* Masszázs újdonság! Ha szeretne a párjával közösen egy
kényeztető masszázson részt venni, most megteheti!
Masszázs előtti szaunázási lehetőség a párok részére.
Hívjon bizalommal! Érd: Simon Csilla és Varga Máté gyógy-
és sportmasszőr. 70/333-5478
* REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ, SZALAGFÜGGÖNY, TÜKÖR,
HŐSZIGETELT ÜVEG, HARMONIKA AJTÓ, ÜVEG KÁROK
JAVÍTÁSA, NYÍLÁSZÁRÓK ROMBOLÁS NÉLKÜLI
ÁTALAKÍTÁSA. Tel: 70/931-7874
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200.
www.hutogepszereles.hu 
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korsz-
erű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtéssz-
erelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-555 www.nonstop-
gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel.:
30/302-4622. www.csoszereles.hu 
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszál-
lás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érin-
tésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, moso-
gatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozá-
soknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL SZOBA-
FESTÉST-MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, GIPSZKARTONSZERELÉST,
DRYVITOLÁST, DÍSZÍTŐFESTÉST. T: 28/415-581, 20/9361-233.

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogad-
ható áron! Tel.: 20/9133-165
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel.: 70-944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Tel: 06-30-386-4456
* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK
MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS
VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* Beépítők részére szerelési segédanyagok kedvező áron!
Takarólécek, beépítőék, üvegezőék, dugók stb. Tel. 30/398-4815

OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVÓRÁK. ELŐIRATKOZÁS CSOPORTOS TANFOLYAMOKRA
SZEPTEMBER 5-IG 20% KEDVEZMÉNNYEL! ÁLTALÁNOS ÉS
NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TAN-
FOLYAMOK. AZ EGYÜTT IRATKOZÓK FEJENKÉNT ANNYISZOR
5% KEDVEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN IRATKOZNAK (TEHÁT
5 EMBER PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%).  RÉSZLETEKÉRT
KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTEL-
LENBEN. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐ: H-CS: 10-16, P: 10-14
* TOP-TAN: Angol kezdő-újrakezdő nyelvtanfolyam felnőt-
teknek Kedd-csütörtök: 18.00-20.15-ig, heti 2x3 órában.
További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil:
30-224-75-63.
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797
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Varga Icu rovata
Gasztronómia 

kaleidoszkópban
Nemrégen kaptam egy kaleidoszkópot.
Emlékeznek még a vásárokban kapható varázs-
távcsőre? Ha megrázzuk, mindig másfajta színes
geometriai formákat láthatunk benne. Most,
hogy új éttermet nyitottunk (Fagyöngy, Gödöllő,
Szabadság út 199.), sokat gondolkoztunk, mi
kerüljön az étlapra. Mint a varázscsőben, száz és
száz étel képe jelent meg előttem, ám ezeknek
csak kis része kerülhetett az étlapra. E munka
közben számos érdekes részlet merült fel a
gasztronómiából. Az érdekesebbeket szeretném
megosztani Önökkel, ezért úgy gondoltam, e
rovatban hetente felvillantok egy képet szoká-
sokról, ételekről, receptekről. Hadd nézzenek be
mások is ebbe a kaleidoszkópba.

Miért szeretjük anyánk főztjét?

A legelső íz élményünk, az anyatej. Ezt szerenc-
sés esetben évekig fogyasztjuk, de ha csak az
első hetekben, akkor is meghatározó az
édessége, amit a tápszerek próbálnak utánozni.
Így akarva, akaratlan hozzászokva, megsz-
eretjük az édes ízeket. Ám az édesség sokáig
nagyon korlátozottan állt csak rendelkezésre. A
XV. századig nem volt Európában cukor,
édesítésre csak a korlátozottan rendelkezésre
álló mézet használták.
Aztán a gyarmatosítók hozták a cukornádat, ami
óriási üzletnek bizonyult. Mindenki kereste az
édességet, s aki sokat evett belőle, annak a fogai
pillanatok alatt elromlottak. I. Erzsébet angol
királynőt a festmények mind zárt szájjal ábrá-
zolják, mert olyan szúvasak voltak a fogai a sok
cukor miatt, hogy szégyellte a száját kinyitni. 
Az édesség attól kezdve is a vágy titokzatos tár-
gya a gasztronómiában. A legravaszabb ételek a
desszertek. A pszichológusok szerint általuk az
anyatej édessége köszön vissza, ezért vonzó-
dunk hozzá tudat alatt. A gyermekkorban átélt

biztonság, nyugalmat jelentő állandóság köszön
vissza általa.
Az ember szereti az állandóságot, a biztonságot.
Ha a megszokott ízeket kapja, otthon érzi
magát. Akkor is, ha más nyelven beszélnek – ez
megnyugtatja. Ha anyánk szerint sűrít rántással,
fűszerezi a fasírtot, készíti a főzeléket – vissza-
hozza azt a biztonságot, amit gyerekként éltünk
meg szüleink oltalma alatt. Nehéz ezért
másképp enni (cukorral vagy a nélkül) a
káposztás kockát, túrós csuszát, mint ahogy
annakidején megszoktuk.
A jó vendéglős az étlapon tartja a hagyományos
ízeket akkor is, ha elrugaszkodik a modern kony-
ha új íz kombinációi, technológiája felé. Mert
ízlésünket, mintha gravitációs erő húzná vissza, s
a vendég örömmel tér vissza a hagyományokhoz
egy-egy gasztronómiai kaland után.
Ezért is mi itt a Fagyöngy étteremben továbbra
is étlapon tartjuk többek között a rántott borjúlá-
bat, pacalpörköltet, borjúpaprikást, halászlét.

Fagyöngy étterem

2100 Gödöllő Szabadság út 199.

Telefonszám: 06-28-430-434

Mobil: 06-20-4542-768

(x)



* TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek és haladóknak, folyam-
atos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 20/544-8021
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Egész nap, minden
szinten, minden korosztálynak. Nyelvvizsga előkészítő
ORIGO, TELC, GOETHE egyéni és kiscsoportos (max.. 4fő).
Tel: 06/30/611-0036, 28/422-473 Kollarics Katalin
* Diplomás angoltanár korrepetálást, tanítást, nyelvvizs-
gára felkészítést vállal Gödöllőn a Nagyfenyvesben. Tel:
20/773-9060
* MATEMATIKA – korrepetálást vállal általános- és
középiskolásoknak gödöllői középiskolai tanár. Érettségire
való felkészítés, főiskolások korrepetálása is lehetséges!
06-20-380-2268 (délután, este, hétvégén hívható)
* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon szeptember 29.-től
januári nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség van. Tel:
30/273-9479, 30/504-1222
* FESTÉS és RAJZFOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK és
FELNŐTTEKNEK kiscsoportban az ÁRNIKA KÖZPONTBAN.
(Szabadság u. 45.) Egyénileg művészeti terápia, segít a
szorongás oldásában, harmonizál. Információ: Ujváry Éva
06-20/5757-049
* SZAXOFON oktatás diplomás művésztanártól GÖDÖLLŐN.
Tel: 06-30-9495-449
* Gödöllőn – 12 éve működő – CSALÁDI NAPKÖZI
OTTHONOS ÓVODA felvételt hirdet 1,5 éves kortól bölc-
sődések és óvodások részére. Érd: 30/365-6901
www.harsfanapközi.hu 

ADÁS~VÉTEL
* Eladó 2db vadonatúj 78×118 cm-es Velux tetőtériablak,
valamint 1db 90×150cm-es bukó-nyíló panoráma ablak
üveggel együtt. Tel.: 20/212-63-15.
* Eladó egy használt, új állapotú hintaszék. Tel.: (20) 212-6315
* Eladó olcsón egy használt, jó állapotban lévő Nokia 9300
típusú telefon. Tel.: (20) 212-6315
* Eladó egy 10 literes akvárium és egy 70 cm hosszú,
neoncsöves akvárium világítás. Tel.: (20) 212-6315 
* Eladó építkezésből megmaradt 33 x 33 cm-es és 44 x 44
cm-es kültérre is alkalmas járólap. Tel.: (20) 212-6315
* Bontásból: 1500 db tetőcserép, ajtók és ablakok, újszerű
fürdőkád, kristálycsillár és kristály falikar, hagyatékból
pedig: francia ágy, világos 2 részes szekrény olcsón eladó.
Érd: 70/331-6395, 28/418-335

* Eladó 10.000 db új Bramac cserép 50 Ft,
kisméretű tégla 20 Ft, PTH 44MF tégla 380 Ft,
aggregátor 17 kW 400.000 Ft. Érd: 20/9354-687
* Üzlet berendezés DSZ polcrendszer eladó. 12 fm 2
m-es, 5 fm 1,60-as. Tel: 20/968-4454
* Eladó 1db 220×200-as billenő garázskapu (iár: 25
ezer), 1db 86×200-as vasajtó (iár: 15 ezer), 4db
155/ 70×13-as (Suzuki) nyári gumi. Tel: 20/329-
2125
* Tüzifa és gázkonvektorok eladó. Tel: 20/9611-688
* Kiállításokból maradt háztartási kukák eladók!
Kerekes: - 80L: 4500 Ft, - 120L: 6000 Ft, - 240L:
8500 Ft. Tel: 20/329-9695
* Fügebokor eladó Gödöllőn! Termő, 2 m magas,
dézsás, frissen átültetve. Teleltetést igényel. Ára: 25
ezer Ft. Tel: 20/3466-004

KUTYA
* Fajtatiszta fekete puli kölykök áron alul eladók.
Érd: 28/417-125, 20/915-0341
* 2008. augusztus 17-én a Kőrösi Csoma S. utcából
elveszett egy Lizi névre hallgató, mésfél éves, ivarta-
lanított golden retriwer szuka kutya. Kérjük, aki
látta, vagy befogadta, hívja a 20/9108-752-es tele-
fonszámot.

EGYÉB
* Eladó OPEL ASTRA G CARAVAN 1,7 D 2006. SOK
EXTRÁVAL és 26.000 km-rel. Hitelátvállalással is.
Ár: 2,9M Ft. Tel: 30/6511-562
* Az 1956-os Forradalom gödöllői eseményeit feldol-
gozó filmhez dokumentumokat, fotókat keresünk. G5
Mozgóképműhely. Tel: 30/203-2303
* BARANTA hagyományos magyar harcművészeti
edzések (botvívás, szablyavívás, birkózás, íjászat,
néptánc, stb.) kezdődnek szeptembertől Gödöllőn.
Gyermekeket, f iatalokat, f iatalos idősebbeket
egyaránt szeretettel várunk. Érd: Szirom György 06-
30-488-0464
* Minden korosztályt érintő társközvetítésemmel
segítek megtalálni párját. Időpontegyeztetés, szemé-
lyes találkozás. Hívjon bizalommal. 20/967-4009,
30/228-4096, 70/546-2484
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, akác-hárs,
selyemfű és vegyes méz 1060 Ft/kg + üveg.
Napraforgó 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
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Recept
Barackkal töltött csirkemell
tejszínes burgonyával

HOZZÁVALÓK:
4 db csirkemellfilé, 4 db őszibarack, 1 evőkanál mustár, fél cso-
kor citromfű, 0,7 dl olaj, 60 dkg héjában főtt tisztított apró bur-
gonya, 2 dl tejszín, fél csokor petrezselyem, só, őrölt bors.

ELKÉSZÍTÉS:
A mellfiléket éles késsel hasítsuk fel majd besózzuk és megbor-
sozzuk. A barackokat meghámozzuk, kimagozzuk, és feldara-
boljuk. A gyümölcsöt a filékbe töltjük, a hús végeit fogvájóval
összetűzzük. Ezután kenjük be mustárral, és szórjuk meg a fel-
aprított citromfű felével. Kicsit pihentessük, majd forró olaj-
ban közepes tűzön minden oldalukat süssük pirosra. A kész
húst kivesszük és félretesszük. A burgonyákat meghámozzuk,
félbevágjuk és a visszamaradt pecsenyeszaftban megfuttatjuk.
Öntsük hozzá a tejszínt, szórjuk meg sóval, borssal, petrezse-
lyemmel, és közepes tűzön addig pároljuk, míg a szaftja kicsit
besűrűsödik. Tálaláskor a tejszínes burgonyát halmozzuk tá-
nyérra, és fektessük mellé a félbevágott barackos csirkemellet.

Beküldési határidő:

2008. szeptember
11.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Erdélyi Éva, Kör u. 10., Berze
Tiborné, Magyar Kázmér köz 2.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Selmeczi Zsolt, Szabadság út 101/C,
dr. Tóth Imréné, Szabadság út 19.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Hegedűs Éva, Nagy Sándor köz 2.,
Ternyik Tünde, Hegy u. 8.


