
A legtöbben természetesen az esti
koncertekre voltak kíváncsiak, pénte-
ken jó hangulatú utcabál várta a tán-
cos lábú gödöllőieket, akik a Presso
Band zenéjére rophatták. Szombaton
este Tóth Gabi és a Fiesta, vasárnap
pedig a Bon-Bon és a Republic együt-
tes szórakoztatta a nagyérdeműt.

Szombaton délre már kígyózó so-
rok várták, hogy a Kalória munkatár-
sai felemeljék a fedőt a bográcsról,
amiben közel 1000 adag gulyást ké-
szítettek el. Ehhez többek között 80
kg marhahúst, 150 kg burgonyát, 50
kg zöldséget, 20 kg kolbászt és 10 kg
csipetkét használtak fel. 

Az elmúlt évek hagyományait kö-
vetve az idén is több kiegészítő ren-
dezvény gazdagította a fesztivál ese-
ménysorozatát: sport, egészségügyi
szűrés, civil találkozó, gyermekmű-
sorok várták az érdeklődőket a Sza-
badság téren és környékén. A rendez-
vény az idei évben jelentősen kinőtte
a helyszínt, a Városháza mögött kü-

lön színpadon várta
a bábprogram a leg-
ifjabbakat, és itt
zajlott le az aszfalt-
rajz-, valamint az
utcai kosárlabda
verseny is. Sok
résztvevőt vonzott
a Civil Utca, ahol a
gödöllői civil szer-
vezetek képviselői
mutatkoztak be, jó-
val többen mint az
elmúlt évben, még
a városi piac oldalá-
ban is az ő pavilon-
jaikkal találkozhat-
tak az érdeklődők.

Sikeres volt a Tormay Károly
Egészségügyi Központja által meg-
szervezett egészségügyi szűrővizsgá-
lat, melynek során ingyenes vérnyo-
más, vércukor, koleszterin, szemésze-
ti, onkológiai és CODP szűrésen ve-
hettek részt a jelentkezők. A legna-

gyobb érdeklődés a vérnyomásmérés
iránt volt, a legnagyobb meglepetést
azonban az onkológiai szűrés okozta,
ezen ugyanis a vártnál jóval többen
vettek részt. Az ilyen jellegű akciók
fontosságát jelzi, hogy a vizsgálatok
során több olyan eredmény is szüle-

tett, melyek alapján a szakemberek
további vizsgálatra küldték tovább az
érintetteket. A munkában a Tormay
Károly Egészségügyi Központ tizen-
két munkatársa vett részt. 

(A Sörfesztivállal kapcsolatos
összefoglalóink a 3., 5. és 12. oldalon.)
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18. Gödöllői Sörfesztivál

Színes programok, kitűnő hangulat
Két napon és három estén át tartott a vigalom Gö-
döllő főterén, péntek délutántól vasárnap késő es-
tig zajlottak az idei Sörfesztivál programjai. A szo-
kottnál hűvösebb idő ellenére a rendezvény min-
den napja több ezer látogatót vonzott, ki a sör, ki a
zene, ki a hangulat miatt jött, hogy kicsit kikapcso-
lódjon.

Alapkő-letétel

Hulladék
Hivatalosan is megkezdődtek
Pest és Nógrád megye legna-
gyobb hulladékgazdálkodási
beruházásának, az ún. Zöld
Híd Programnak a kivitelezési
munkálatai. A projekt része-
ként szeptember 10-én az
ökörtelek-völgyi, szeptember
11-én pedig a nógrádmarcali
hulladékkezelő központ alap-
kövét helyezték el. 

Az európai uniós elvárásoknak, a vo-
natkozó műszaki és jogi előírásoknak
megfelelően az Ökörtelek-völgyben
2009 októberére, illetve Nógrádmar-
calon 2009 júniusára elkészülő hulla-
dékkezelő központokban a szelektív
hulladékgyűjtésre épülő, a nyugat eu-
rópai gyakorlatnak megfelelő hulla-
dékkezelést vezetnek majd be. Ennek
részei többek között a gyűjtőszigetes
és hulladékudvaros szelektív gyűjtés,
az újrahasznosítható anyagok utóvá-
logatása, a mechanikai és biológiai
hulladék előkezelés, illetve a kom-
posztálás. 

A nettó 8.177.000 euróból, lakott
területektől távol felépülő ökörtelek-
völgyi központban dolgozzák majd
fel a térségben szelektíven gyűjtött
hulladékokat, amelyeket szétválogat-
nak, báláznak, majd a hasznosító üze-
mekbe szállítanak.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
A kezelőközpont egyéb sajátossá-

ga, hogy a háztartási hulladék keze-
lését nem hagyományos lerakással
oldják meg, hanem európai uniós
mintára mechanikai–biológia előke-
zelést alkalmaznak. Az eljárás során a
beszállított kommunális hulladékok-
ból kiválogatják a tovább hasznosí-
tásra alkalmas hulladékfajtákat –
szerves anyagot és könnyű frakciót
(műanyag, papír, kombinált csoma-
golóeszköz, textil és fa hulladékok) –,
amelyekből a tervek szerint komposz-
tot és villamos áramot fognak majd
előállítani. A folyamat révén csak a
maradék, hasznosíthatatlan részek ke-
rülnek a hulladéklerakóra. A kezelő-
központ oktatási és képzési funkciót
is ellát majd. Építése és üzemeltetése
során folyamatosan fogadja az iskolá-
sokat, egyetemi és főiskolai diákokat,
hogy tanulmányaikat, ismereteiket
gyakorlati tapasztalatokkal is gyara-
píthassák.

Az éves szinten 80-90 ezer tonna
feldolgozási kapacitással működő lé-
tesítmény a vonzáskörzetében lévő
két gyűjtőkörzet (Vác, Kerepes) 61

településéről több mint 208.000 em-
ber számára fogja biztosítani a hulla-
dékok újrahasznosítását és biztonsá-
gos kezelését. 

A két hulladékkezelő központtal
párhuzamosan elkezdődnek a balas-
sagyarmati és a rétsági hulladékudva-
rok, valamint 486 db szelektív

gyűjtősziget építési munkálatai
is.

A Zöld Híd Program 106 te-
lepülés összefogásával megvaló-

suló regionális hulladék-
gazdálkodási és környe-
zetvédelmi program, mely
Pest megye észak-keleti
részére, illetve Nógrád
megye nyugati részére ter-
jed ki. A több mint
102.000 háztartást és kö-
zel 277.000 embert érintő
beruházás célja a régió
hulladékgazdálkodási
rendszerének európai uni-
ós normák szerinti kiala-
kítása. 

A projektet az Európai
Unió Kohéziós Alapja 50
százalékban, a Környezet-
védelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium 40 százalék-
ban, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisz-
térium 5 százalékban tá-

mogatja a programot. A fennmaradó 5
százalék önerőt az Észak-Kelet Pest
és Nógrád Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Önkormányzati Társulás tagönko-
rmányzatain keresztül biztosítja.

(b.j.)

Alapkő-letétel az Ökörtelek-völgyben

Hulladékkezelő-központ
Közbeszerzési pályázaton dől
majd el, ki végezheti a menet-
rend szerinti gödöllői helyi au-
tóbusz közlekedést január el-
sejétől. Az év végén lejár ugya-
nis a Volánbusz Zrt. és Gödöllő
város önkormányzata között
fennálló közszolgálati szerző-
dés.  A január elsejétől érvény-
be lépő megállapodás az ön-
kormányzat az eddigieknél
magasabb színvonalú ellátásra
kötelezi a szolgáltatót.

A buszhálózat fejlesz-
tési elképzelések össz-
hangban vannak a köz-
lekedési koncepcióval.
A munka során vizsgál-
ták a jelenlegi vonalhá-
lózat terheltségét és ki-
használtságát, a menet-
rendet valamint azt,
hogy a távolsági bu-
szok milyen mértékben
vesznek részt a helyi
buszközlekedés lebo-
nyolításában. Ez utóbbiról megállapí-
tották, hogy részesedési arányuk el-
enyésző, mindössze 1-2 százalék. A
gépjárműparkról úgy vélekedett a fel-
mérés, hogy a jelenleg forgalomban
lévő buszok túlméretezettek, inkább
kisebb méretű, de gyakrabban közle-
kedőkre lenne lakossági igény. Szin-
tén a lakossági igények és a szakmai
szempontok figyelembevételével sze-
retnék átalakítani a hálózat struktúrá-
ját, aminek jelenleg egyik legna-
gyobb fogyatékossága, hogy nem biz-
tosít összeköttetést a vasúttal. 

Az önkormányzat a jelenlegi tíz
vonal átalakításával egy olyan háló-
zatot szeretne kialakítani, ami átlósan
szelné keresztül a várost, megszüntet-
ve ezzel a jelenlegi csillagszerkezetet
amelynek középpontja a buszpálya-
udvar. A tervek szerint az új vonalhá-
lózat az átlós és a hurkos kombináció-
ja lenne, ami azt jelenti, hogy két
nagy forgalmú vonal kötné össze a
város két szélét, s a kisforgalmú vo-
nalakból alakítanák ki az úgynevezett
hurkos, körforgalomszerűen működő

rendszert úgy, hogy az valamennyi
városrészt ellássa. A rendszer átalakí-
tásával új, könnyebben megjegyez-
hető és nyomon követhető menetren-
det kívánnak bevezetni.  

A pályázat nyertesével szemben tá-
masztott követelmények között ki-
emelt helyen szerepel, hogy az önkor-
mányzat az eddiginél jóval magasabb
színvonalú ellátást vár el ami kiterjed
az utasok tájékoztatására is, valamint
biztosítja részére a kontrollt a szolgál-
tató felett.

(k.j.)

Közbeszerzési pályázat a buszközlekedésre

Új követelmények

Folytatódik a csapadékvíz-elvezető
csatorna kiépítése az Isaszegi úton. A
már elkészült szakasz jól vizsgázott a
hét eleji esőben.  Ütemterv szerint ha-
ladnak az útfelújítási munkák is, a
Nyárfa utcában már csak a padkázás
és a kapubejárók kialakítása van hát-
ra. Megtörtént az aszfaltozás előké-
szítése a Szántó-Kovács és a Nagy
László utcában, a burkolati munkák
azonban  a csapadékos időjárás miatt
csúsznak néhány napot. 

A Blaháné úton is folytatódnak a
már korábban megkezdett munkák,
valamint a Szabadság úton a járda fel-
újítás. Jelenleg a Dárda–Turul– Bala-
ton utca közötti szakaszon dolgoznak.
Rövidesen véget érnek az aszfaltozá-
sok a Dózsa György úti temetőben is,
itt a héten fejezik be a munkákat,

amennyiben ezt az időjárás engedi.
Újabb lehetőséget találtak maguknak
a fémtolvajok. Ezúttal az árok mellet-
ti védőkorlátot tüntették el. A fém-
szerkezetet egyszerűen lefűrészelték
a Bartók Béla és a Tátra utca találko-
zásánál. Sajnálatos maga a tény is,
hogy újabb károkozás történt váro-
sunkban, ami ráadásul baleseti ve-
szélyforrás is, de sajnálatos tény az is,
hogy a lakosság részéről sem magát
az eseményt, sem magát a tényt, hogy
eltűnt a korlát, nem jelentette be sen-
ki. Pedig az ilyen esetek megelőzésé-
ben rendkívül sokat tehetnének a la-
kók, akik akár meg is akadályozhat-
ják a lopást, ha például telefonon érte-
sítik a rendőrséget.

(ny.f.)

Megdőlt a hidegrekord hétfőn, ezért a
szokásosnál jóval korábban meg-
kezdték a fűtést a távhőszolgálta-
tók ott, ahol a lakók azt kérték. Váro-
sukban szintén folyamatosan érkez-
nek az igénylések a Gödöllői Távhő
Kft-hez.

– A távfűtéses lakások közel tíz
százalékában kezdtük meg a fűtést
hétfőn – tájékoztatta lapunkat Tóth
István igazgató. –  Kérték a beindítást
a bölcsődékben, az óvodákban és az
iskolákban is. 

– Csak ott kezdték meg a fűtést,
ahol kérték lakók?

– Már tíz éve, hogy a rendszer úgy
működik, akkor indítjuk be a rend-
szert egy-egy társasházban, ha azt a
lakók kérik. Erre bármikor van lehe-
tőség, amennyiben a közösképvise-

lőtől (mivel társasházakról van szó),
vagy a ház energetikai megbízottjától
megkapjuk az írásos kérelmet. Fontos
tudni, főleg az ilyen átmeneti idő-
szakban, nem kell egész napos, ha-
nem lehet szakaszos fűtést is kérni,
ami azt jelenti, hogy a lakók kérésé-
nek megfelelően csak néhány órán át
fűtünk. Sajnos még mindig sokan úgy
gondolják, inkább takarékoskodnak, s
ezekben a napokban nem fűtenek, pe-
dig a napi fűtési díj ilyenkor mind-
össze 100-200 forint körül van. Ez
pedig jóval kevesebb, mint amit ké-
sőbb gyógyszerre költenek, amikor
megfáznak. 

– Ezen kívül mit tehetnek még a
lakók, hogy biztonságos fűtéssel in-
duljanak neki a télnek?

– Fontos lenne, hogy elvégezzék a

próbafűtést. Erre tökéletes a mostani
átmeneti állapot. Ez nekik is, nekünk
is fontos lenne, hiszen nem mindegy,
hogy most végezzük el, vagy majd
amikor beköszönt a hosszan tartó hi-
deg idő, s akkor kell egyszer minden-
hol elvégezni a rendszer tesztelését.  

– Idén már háromszor volt gáz-
áremelés, hogyan módosult a távhő
díja a tavaszi idényhez képest?

– Ebben az esztendőben eddig kb.
30-40 százalékkal emelkedett az gáz
ára, de jelenleg még tartjuk azt az ál-
láspontunkat, hogy amíg lehet nem
emeljük a távhő díját. Igaz, egyre ne-
hezebb, de van rá esély, hogy az idén
nem kell emelni a díjat. Ez persze
csak akkor lehetséges, ha nem lesz
újabb drasztikus gázáremelés.

(b.j.)

Rövidesen befejeződnek a felújítások 

Korlátot loptak

A Gödöllő városában jelenleg is
folyamatban lévő, valamint a ter-
vezett fejlesztésekről tartott fóru-
mot városunk nyugdíjasainak
Gémesi György polgármester a
Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban.

A tájékoztatón az érdeklődők megis-
merkedhettek a jelenleg is zajló mun-
kálatokkal, amik nemsokára már befeje-
ződnek, az önkormányzati forrásból fi-
nanszírozott, a pályázati támogatással,
valamint a sikeres pályázat esetén meg-
valósuló, és a külső finanszírozásban ki-
vitelezésre kerülő tervekkel. 

Mint az az előadás során elhangzott,
városunkban a végéhez közeledik a csa-
tornahálózat fejlesztése. Ennek kiépí-
tettsége 95 százalékos, a hálózatra pedig
a lakosság 90 százaléka kötött rá. A bel-
területi lakott részek csatornázottsága
csaknem teljes, ez irányú fejlesztésre a
külterületeken és az üdülőövezetben
van még szükség. Szintén a végéhez kö-
zeledik az útfelújítási program. Az el-
múlt évek beruházásainak eredménye-
ként mára az önkormányzati belterületi
utak 87 százaléka pormentes. Az elkö-
vetkező két évre azt a célt tűzte ki maga

elé a városvezetés, hogy valamennyi
utat, ahol ez jogilag és műszakilag lehet-
séges, szilárd burkolattal lássanak el,
megépítve a kapcsolódó járdákat és
megoldva a csapadékvíz-elvezetését. 

Az olyan önkormányzati finanszíro-
zású fejlesztésekről szólva, mint a Dam-
janich iskola felújítása, vagy a Zöld
óvoda építése, a polgármester felhívta a
figyelmet arra, hogy ezekre az önkor-
mányzat költségvetésében kizárólag fej-
lesztési bevételekből biztosított, elkülö-
nített források állnak rendelkezésre.
Mint mondta, a költségvetésben szigo-
rúan különválasztva szerepelnek a mű-
ködésre és a fejlesztésre szánt pénzek,
ezek nem keveredhetnek, ezért nem le-
hetséges, hogy például az új óvoda,

vagy iskola építése miatt például az ok-
tatásból forrásokat vonjanak el vagy
csoportosítsanak át. 

Gémesi György a Főtér-program, a
termál- és a közlekedési terveket ismer-
tetve kiemelte, nagy hangsúlyt kívánnak
helyezni arra, hogy az olyan korszerűsí-
tések mellett, mint a távhővezetékek ter-
vezett cseréje, a repülőtér fejlesztése
vagy a termálvíz-hasznosítás, megőriz-
zék azokat az értékeket is, amelyek Gö-
döllőre hosszú időn át jellemzőek vol-
tak. Ezek között említette a Hattyús tó,
és a több mint 200 esztendős máriabes-
nyői filagória helyreállítását. A projek-
tek eredményeként Gödöllő egy olyan
kisvárossá válhat, amely egyszerre ha-
gyományőrző, értékteremtő és modern.

Továbbra sem tervez áremelést a Távhő Kft.

Gödöllőn is megkezdték a fűtést

Gödöllő: hagyományőrző és értékteremtő kisváros

Fórum a városi fejlesztésekről

A jelenlegi vonalhálózat
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Sörfesztivál – képekben
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Bon-Bon

Republic

Gödöllői Városi Fúvószenekar

Tóth Gabi

Presso Band

Demeter Ágnes és ifj. Balogh Gyula zenekara

Benedek Krisztina és a Kolompos együttes
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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.  

Vannak olyan élethelyzetek, amikor
úgy döntünk, hogy lakásunkat vagy
annak valamely helyiségét bérbe ad-
juk, vagy éppen mi kényszerülünk ar-
ra, hogy egy lakást béreljünk. Mivel
sokan kötnek egyik vagy másik olda-
lon lakásbérleti szerződést, így érde-
mes ennek az alapjaival is tisztában
lenni. A bérbeadó és a bérlő lakásbér-
leti szerződése akkor jön létre érvé-
nyesen, ha azt írásba foglalják. Bér-
beadó elvileg bárki lehet, akinek a
bérbe adott lakás felett rendelkezési
joga van, így például a tulajdonos, a
haszonélvező, de a bérlő is köthet
más bérlővel lakásbérleti szerződést,
viszont ez utóbbi már albérleti szer-
ződés lesz. Lakásbérlet esetén is mind
a bérbeadót, mind a bérlőt különböző
jogok illetik és kötelezettségek terhe-
lik. A bérbeadónak mindenekelőtt jo-
ga van követelnie a lakbért, illetve a
lakbérbe bele nem kalkulált többlet-
szolgáltatás díját (pl. telefon, műhold-
adók). Joga van továbbá a bérlőt el-
lenőrizni, természetesen annak szük-
ségtelen zavarása nélkül. A bérbeadó
ugyanakkor köteles a lakást a kom-
fortfokozatának megfelelő lakásbe-
rendezésekkel együtt a szerződésben
meghatározott feltételekkel és idő-
pontban rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban a bérlőnek átad-

ni, akinek jogában állt azt használni.
A bérlő a lakás rendeltetésszerű hasz-
nálatáért a jogviszony fennállása alatt
felelősséggel tartozik. A bérbeadó kö-
teles az épületnek, annak központi be-
rendezéseinek, a közös használatra
szolgáló helyiségeinek karbantartásá-
ról, állandó üzemképes állapotáról és
a hibák megszüntetéséről gondoskod-
ni. A bérlő köteles a bérbeadó ellenőr-
zését, továbbá a karbantartással, fel-
újítással, átalakítással, bővítéssel
kapcsolatos munkák elvégzését tűrni.
Amennyiben ez utóbbi munkák csak
a bérlő átmeneti kiköltöztetése esetén
végezhetők el, a lakásbérleti jogvi-
szony a munkák elvégzésének időtar-
tamára szünetel. A lakásbérlet meg-
szűnése, illetve megszüntetése e té-
makör egyik legfontosabb kérdései-
hez tartozik. Ha a lakásbérlet határo-
zott időre szól, illetőleg valamely fel-
tétel bekövetkezéséig tart, akkor a la-
kásbérleti jog a szerződésben megha-
tározott idő elteltével, illetőleg a fel-
tétel bekövetkezésekor szűnik meg.
Megszűnik még akkor is, ha a lakás
elemi csapás vagy más ok következ-
tében megsemmisül vagy az építés-
ügyi hatóság életveszélyessé nyilvá-
nítja. A felek a lakásbérleti szerződést
közös megegyezéssel bármikor meg-
szüntethetik. A felmondás már bo-
nyolultabb, mivel beszélhetünk ren-
des, illetve valamelyik fél szerződés-
szegő magatartására alapított rendkí-
vüli felmondásról. A határozott időre
szóló bérlet csak rendkívüli felmon-
dással, míg a határozatlan időre szóló
rendes felmondással is megszüntethe-
tő, de minden esetben csak akkor ér-
vényes, ha azt írásban közlik. Rendkí-
vüli felmondásra okot adó körülmény
lehet például, ha a bérlő a bérbeadó
szabályos felszólítása ellenére nem
tesz eleget a bérfizetési kötelezettsé-
gének. Dr. Boros Andrea

Ügyvédi Iroda munkatársai

A Szent István Egyetemen több mint
háromezer elsős kezdte meg tanulmá-
nyait, s ha teljesítik az előírtakat, a
tanév végén többet számolhatunk be-
lőlük, mint most. Solti László rektor
ugyanis a szeptember 11-ei tanévnyi-
tó ünnepségen bejelentette: a SZIE és
a szarvasi székhelyű Tessedik Sámuel
Főiskola szenátusa úgy határozott,
hogy az intézmények integrálódnak
egymással. Döntésüket felterjesztik
az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
umba, és amennyiben az Országgyű-
lés ebben a parlamenti ciklusban
megszavazza, akkor 2009. január 1-
jétől a Szent István Egyetem új, Gyu-
lán, Békéscsabán és Szarvason mű-
ködő karokkal és több ezer hallgató-
val bővülhet, mindkét fél előnyére. 

A tanévnyitón esküt tettek az első
éves hallgatók és doktoranduszok. A
legjobb tanulók átvették a Köztársa-
sági Ösztöndíjak odaítéléséről szóló
dokumentumot. A Szent István Egye-
tem Kiváló Sportolója kitüntető címet
és serleget Benkó Réka hallgatónak, a
GEAC Európa-bajnoki bronzérmes
kardvívójának nyújtotta át a rektor.

Solti László ünnepi beszédében azt
is elmondta, hogy a SZIE-re a tavaly-
inál mintegy 10 %-kal többen jelent-
keztek, ami az intézmény felé meg-
nyilvánuló örvendetes és töretlen bi-
zalom jele. A felvételi adatokat to-

vább elemezve azonban az is jól lát-
ható, hogy a belépő diákok átlagos
bekerülési pontszáma a kívánatosnál
alacsonyabb, ami előre vetíti, hogy az
alsó- és középfokú oktatásban kima-
radt ismeretek egy részét is a felsőok-
tatásban kell megtanulni, a mulasztá-
sokat bepótolni. De ugyanez a statisz-
tika arra is rámutat, hogy a hazai in-
tézmények között – annak ellenére,
hogy az érdeklődés karaink iránt vál-
tozatlanul nagy – kicsi arányban ka-
pott a SZIE államilag finanszírozott
létszámkeretet. Ugyancsak sajnála-
tos, hogy az idén szétosztott 52 mil-
liárdos fejlesztési forrás odaítélésénél

az intézmények iránt megnyilvánuló
hallgatói érdeklődés, a korábbi ígére-
tek dacára nem kapott elegendő fi-
gyelmet, állapította meg Solti László,
majd kifejezte reményét, hogy a jö-
vőben erre nagyobb hangsúly esik.

Az ünnepség résztvevői a Gödöllői
Tudományos Könyvtár kedvessége-
ként Amerigo Tot A Mag Apoteózisa
című domborművének részletével il-
lusztrált könyvjelzőt vihettek maguk-
kal emlékként. A magyar származású
művész alkotása éppen 25 éve díszíti
a gödöllői aulát.

(l.t.)

Közelebb kerülhet Gödöllőhöz Békés megye 

Évnyitó a Szent István Egyetemen

A Hét kérdése
„Ön szerint miért nőtt meg az
egyházi iskolák népszerűsége
az elmúlt években?“ – tettük
fel a múlt héten a kérdést. Íme
néhány beérkezett válasz:

„… Az a morális válság, amiben
élünk egyre több embert fordít vissza
az egyházhoz. Sokan gondolják úgy,
hogy ott nem csak a tananyagot kap-
ják meg magas színvonalon a diá-
kok, hanem egyfajta szellemiség is
társul az oktatáshoz…”

(Kovács J.)

„…Az egyházi oktatási intézmények-
ben mindig is magas színvonalú ok-
tatás folyt, és ez, tapasztalataim sze-
rint, ma is így van. Mivel ma a köz-
oktatással sok a probléma, az igé-

nyesebb szülők, keresik azokat a he-
lyeket, ahol a gyermekek megfelelő
képzést kapnak, s ezeket bizony, sok
esetben az egyházi és az alapítványi
iskolákban találják meg…”

(Cs. Zoltán)

„Annak idején én is egyházi iskolába
jártam néhány évig, amin a múlt
rendszerben nevelkedett gyermekeik
nagyon csodálkoztak, és rettenetesen
sajnáltak, hogy milyen szörnyű lehe-
tett. Nem is értették, miért emlékez-
tem mindig jó szívvel azokra az
évekre, és azokra az egyébként szi-
gorú tanárokra, akiknek nagyon so-
kat köszönhetek. Jót nevettem, és na-
gyon örültem, amikor az unokámat
szintén egyházi iskolába íratták.
Megkérdeztem a lányomat, miért ezt
választotta? Magától értetődően vá-
laszolta, hogy azért, mert ott más a
nevelés, ott szellemiség van és az

alapvető értékek tiszteletben tar-
tása…” (P. L.)

„Sokaknak az egyházi iskolákról az
Abigél Matulája jut eszébe, a szigor,
a puritánság, a kemény fegyelem.
Ma már, azt hiszem, egyre többen
tudják, hogy emellett a szeretet, az
egymásra figyelés is jellemzi ezeket
az intézményeket. Ráadásul egyre
többen látják, mennyire tévútra viszi
a fiatalokat az a liberális szellem,
ami a mai iskolák többségét jellemzi,
és a felelősséggel gondolkodó szülők
inkább nem kérnek belőle.”

(Lantos Zs.)

A hét kérdése:
„Ön szerint milyen eredmé-
nyeket hoznak és hozhatnak
számunkra a testvérvárosi
kapcsolatok?“

Cseh vendégek érkeztek váro-
sunkba a hét végén, hogy part-
neri kapcsolatot építsenek ki
Gödöllő és településük, Bran-
dýs nad Labem-Stará Boleslav
között. A találkozó több hóna-
pos előkészítő munka után va-
lósult mega cseh nagykövet-
ség segítségével.

A kétnapos látogatás során a Brandýs
nad Labem-Stará Boleslavból érke-
zett küldöttség, amelyben Ondřej
Přenosil polgármester, Bohumil Ja-
vůrek alpolgármester és dr. Milan No-
vák kulturális és turisztikai vezető ka-
pott helyet, felkeresték a máriabes-
nyői bazilikát és ellátogatott a királyi
kastélyba, majd a Városházán az ön-
kormányzat vezetőivel és a kulturális
élet képviselőivel találkoztak. Mint
az a látogatás során kiderült, a két te-
lepülés történelmi múltjában több kö-
zös szál is található, így például
mindkettő szerkezete két település
egybeolvadásával alakult ki, s mind-
egyikük múltjában jelentős szerepet
játszottak a Habsburg uralkodóház
tagjai. Emellett Máriabesnyőhöz ha-
sonlóan, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslavot is Mária-kegyhelyként, je-

lentős búcsújáró helyként tartják szá-
mon. Mind a turisztikában, mind a
sportban találhatók közös szálak, az
utóbbi esetben kiemelték például,
hogy a városban rendkívüli népsze-
rűségnek örvend a vívósport, olyany-
nyira, hogy a cseh első osztályú vívók
rendszeresen itt edzőtáboroznak. Vá-
rosunk kulturális szakemberei nem
egyszer hangsúlyozták, hogy a zene
hidat képez a nemzetek között. Így le-
het ez most is, hiszen a gödöllőihez

hasonlóan, a cseh város életében is je-
lentős szerep jut a muzsikának. Töb-
bek között hagyomány, hogy itt ren-
dezik meg az énekkarok versenyét. 

Az említett területeken való együtt-
működés nem csak települési szinten
nyújt számtalan lehetőséget. Az uniós
kulturális pályázatokon ugyanis a vi-
segrádi négyekhez tartozó országok
eredményesebben pályázhatnak kö-
zösen benyújtott projektekkel.

(k.j.)

Szeptember 26-án ismét kinyílnak az
egyetemek és laboratóriumok kapui,
hogy a Kutatók Éjszakája elnevezésű
európai rendezvénysorozat keretében
a magyar nagyközönség is betekintést
nyerhessen a tudomány misztikus vi-
lágába. Soprontól Debrecenig látvá-
nyos kísérletek és mutatványok sora-
koznak fel az „észbontó” éjszaka so-
rán: 16 város és egyetem több száz
programja ingyenesen várja 26-án
délutántól kezdve a látogatókat.

A rendezvénysorozathoz idén a gö-
döllői székhelyű Szent István Egye-
tem is csatlakozik. Előadásokat hall-
gathatunk meg az egyetem faluszemi-
náriumi kutatásaival kapcsolatban,
színházi jeleneteket és kiállítást is
megtekinthetünk az egyetem főépü-
letében. A Fizika és Folyamatirányí-
tási Tanszéken a napenergiával ismer-
kedhetünk meg. A főépülettől egy ki-
csivel távolabb az úgy nevezett Kaka-
sos Víztorony mellett a Vadvilág
Megőrzési Intézet épületében és kert-
jében számos izgalmas programban
vehetnek részt az érdeklődők. A hazai
vadfajokkal kapcsolatos társasjáték-
ban mindenki ellenőrizheti tudását.
Bepillanthatunk az élőállatok befogá-
sának és tudományos célú megje-

lölésének szépségeibe és veszélyeibe.
Az ismeretterjesztő filmek után végre
kézzelfoghatóan is megismerhetjük a
rádiósjelölés eszközeit és működését.
De azt is megtudhatjuk, hogyan álla-
pítják meg a kutatók, hogy melyik ál-
lat mit szeret enni. A programokról
részletes tájékoztatót olvashatunk az
intézet honlapján a Hírek menü pont-
ban, melynek elérhetősége:
www.vmi.info.hu. Számos program a
helyszűke miatt azonban regisztráció
köteles. Regisztrálni a Kutatók Éjsza-
kája központi honlapján lehet és
ugyanitt ismerhetők meg a többi hely-
szín és a központi rendezvények
programjai is.

(http://www.kutatokejszakaja.hu)

A Szent István Egyetem is csatlakozott

Kutatók Éjszakája

Közös szálak: kultúra, hit, sport

Cseh vendégek a Városházán



A hétvégén megtartott Sörfesztivál-
hoz kapcsolódóan ismét nagy sikerrel
várta az érdeklődőket a Civil Utca,
ahol a gödöllői civil szervezetek mu-
tatkoztak be. Közel harminc alapít-
vány és egyesület képviselőivel talál-
kozhattak, ismerhették meg munká-
jukat. A rendezvény iránti érdeklődést
jól mutatja, hogy nem csak a város-
háza oldalát, hanem a városi piac ár-
kádja alatti területet is birtokba vették
szombaton a civil szervezetek. 

Voltak, akik nem csak bemutatko-
zásra, hanem ismeretterjesztésre is
felhasználták a lehetőséget, mint pél-
dául a Zöld Klub, de sokakat vonzott
például a Royal Rangerek pavilonja,
vagy a Kertbarát Kör szépen összeál-
lított kiállítása. Nagy sikert arattak a
különböző foglalkoztató programok
is, amelyekkel a legifjabbak időtölté-
sét tették kellemesebbé. 

A programra kilátogatók között
többen is kijelentették, rendkívül jó
gondolat volt a szervezők részéről a
sörfesztivál programjának ilyen jelle-
gű kiszélesítése, mivel ennek köszön-
hetően az jóval többről szól, mint a
korábbi években. 

A Civil Utcához kötődő programok
keretében került sor a REGINA Ala-
pítvány díjátadására is. Gödöllő egyik

női civil szervezete
harmadszorra hirdet-
te meg a Gyermekba-
rát Környezet Díj pá-
lyázatot. A közönség
jelölhette az egy évig
viselhető díjra méltó-
nak vélt gödöllői
közintézményeket,
boltokat, szolgáltatá-
sokat. A jelöléseket
szakmai zsűri bírálta
el egyértelmű kritéri-
umrendszer alapján.
A díjazottaknak nem-
csak általában kellett megfelelniük
(pl. az eladó kedves mosolya a gyere-
kek felé), hanem a gyerekbarátság fi-
zikai megjelenítését is számon kérték:
etetőszék, pelenkázó, játszósarok, já-
tékok a várakozás idejére, rámpa, lift
a babakocsinak, biztonságos gyer-
mekjátékok, anyatejbarát környezet
stb. A REGINA a Gyerekbarát Kör-
nyezet Díjjal arra szeretné inspirálni a
kereskedelmet és az intézményeket,
hogy vegyék figyelembe a legkiseb-
bek és kísérőik szempontrendszerét
is. Gratulálunk! Keressék az üzletaj-
tókon a matricát, a boltok falán az ok-
levelet!

(k.j.)

A REGINA Gyermekbarát Kör-
nyezet Díj 2008 díjazottjai:
Gödöllői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ: Dózsa Gy. út 8., dr. Csi-
kós Tamás és dr. Kovács Katalin gyer-
mekorvosi rendelője: SZIE kollégium,
C épület Páter K. u. 1., Turai és Társa
Textil Ház: Gábor Áron u. 1, Várlak
Kismamadivat és Bababolt: Kossuth
Lajos utca 24., Yellow Pub Étterem:
Dózsa Gy. út. 64., Gyógyszertér
gyógyszertár: Köztársaság út 85., Alma
gyógyszertár: Dózsa Gy. u. 2., Sissi
Panzió: Dózsa Gy. út 36., Fenyvesért
Egyesület: Fenyvesi nagyút 53.

További információk:
www.reginakozpont.hu
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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

A 110 esztendővel, ezelőtti  tra-
gédiával azonos időben, ragyo-
gó napsütésben emlékeztek
Gödöllőn Erzsébet királynéra.
A nevét viselő szálloda belső
udvarán idézték fel az 1898.
szeptember 10-én történteket.
A leghitelesebb szemtanú,
Sztáray Irma udvarhölgy fel-
jegyzéséből – Suba László Ka-
zinczy-díjas előadóművész tol-
mácsolásában – halhatta a sok
érdeklődő a királyné utolsó
óráinak mozzanatait. 

Majd Pintér Zoltán alpolgármester, a
Lokálpatrióta Klub elnöke beszélt Er-
zsébet királyné gödöllői kötődéséről s
az emlékét másfél évtizede ápoló Sisi
Baráti Körről. Ismerve a civil szerve-
zet tagjainak gyűjtőszenvedélyét, ér-
tékes korabeli folyóiratokat adott
ajándékba az egyesület alapító titká-
rának, Szabó Margitnak. 

Majd az Erzsébet királyné Szálloda
igazgatójával, Varga Zsolttal közösen
megnyitotta a kultuszkiállítást ahol
eredeti dokumentumokat és újkori
tárgyakat mutatnak be, a baráti kör
gödöllői tagjainak magángyűjtemé-
nyéből.

Czédly Mónika, Garaj Ildikó, Ha-
lászné Várady Ildikó, Pálinkás Patrí-
cia, Tóth Lászlóné és dr. Walleshau-
sen Gyula által kölcsönzött Erzsébet-
relikviák láthatók a kultuszkiállítá-
son. A Sisi Baráti Kör elnöke, Ági
Müller a királyné halotti maszkjának
művészi kivitelű másolatával

gazdagította a bemutatót. A Rudolf-
emlékévhez kapcsolódva, az édes-
anyjához hasonlósan tragikus sorsú
trónörökösről is bemutatnak néhány
érdekes dokumentumot.

A kultuszkiállítás október 2-ig, na-
ponta 10-18 óra között – ingyenesen
– tekinthető meg Gödöllőn, a szálloda
belső udvarából nyíló helyiségben.

(Sz.M.)

110 éve lett gyilkosság áldozata Erzsébet királyné

A gödöllőiek ápolják emlékét

A kiállítás látogatói az alábbi kérdésekre helyes megválaszolása esetén tombolasorsoláson vehetnek részt.
Fődíj: kétszemélyes vacsora az Erzsébet királyné Szállodában.
1. Hol született és hol halt meg Erzsébet királyné?
2. Hogyan emlékeztek meg Gödöllőn a királyné névnapjáról?
3. Miért Rudolf trónörökös emlékéve 2008?
4. Mi volt a keresztneve a gödöllői királykisasszonynak?
5. Utazhatott-e a gödöllői HÉV-en Ferenc József?
A válaszolkat szeptember 22-ig kérik leadni az Erzsébet királyné Szállodában. A szervezők kérik, hogy a
beküldők tüntessék fel pontos nevüket, címüket, telefonszámukat és ha van e-mail címüket.

Kilencedik alkalom-
mal rendezték meg az
újságírók és barátaik
fogathajtó- és főzőver-
senyét a gödöllői Szent
István Egyetemen,
ahol 12 nő és 32 férfi
állt rajthoz.

A nők versenyében a
gödöllői Rednágel Eri-
ka győzött, aki végig
veretlen pályát teljesí-
tett. A férfiaknál Gye-
nesei István önkor-
mányzati miniszter
nyert, aki az elődöntő-
ben Gémesi György
polgármesterrel mérte
össze a tudását.

A fogathajtóverseny 4
fogatából 2-2-t a domony-
völgyi Lázár Lovaspark,
valamint a Szilvásváradi
Állami Ménesgazdaság
biztosított. Lázár Vilmos
és Lázár Zoltán többszö-
rös világbajnokok, Dallos
Andor, az állami ménes-
gazdaság igazgatója, vala-
mint Szegedi Gábor csa-
patvilágbajnok fogathajtó
segédhajtóként működtek
közre. Gödöllő városa kü-
löndíjat ajánlott fel a SZIE
legjobb hajtóinak. A serle-
get a nőknél 4. helyezett
Dallos Eszter hallgató, il-
letve a férfiaknál 8-dik-
ként zárt Solti László rek-
tor vehette át.

(t.)

Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendezték  meg a Gödöllői Kirá-
lyi Kastély díszudvarán és parkjában a Királyi Autók a Királyi Kastélyban cí-
mű kiállítást, melyen  veterán- és luxusautókat mutattak be a hétvégén. 

A látogatókat két olyan különlegesség fogadta, mint a Horthy István által
használt Steyr 200-as modell, valamint egy 1953-as Mercedes 300-as, amelyet
az Oldtimer Pro Kft. gödöllői műhelyében újítottak fel, s ami a második világ-
háború utáni első luxusautó volt Európában, s aminek szépsége ma is magára
vonja a tekintetet. A „királyi autók” között természetesen képviseltette magát a
Rolls-Royce és többek között a jaguár, amiből mind az old timert, mind a legú-
jabb modellt megcsodálhatták az érdeklődők.

Veterán autók a kastélyban 

Öregek és gyönyörűek

Fogathajtó-verseny a SZIE-n

Gödöllői győzelem

Sörfesztvál- egy kicsit másként

Civil utca

A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNETI TÁRSASÁG,
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,

a DR. LUMNICZER SÁNDOR ALAPÍTVÁNY és
a GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB

sok szeretettel meghívja Önt és családját 

Dr. Lumniczer Sándor halálának 50. évfordulója alkalmából
rendezett kiállítással egybekötött tudományos ülésére.

IDŐPONT: 2008. SZEPTEMBER 26. (PÉNTEK), 9.30

Helyszín: Gödöllői Polgármesteri Hivatal (Gödöllő, Szabadság tér 7.)

Védnök: dr. Vízy E. Szilveszter
a Magyar Orvostörténeti Társaság elnöke

Dallos Eszter, Gémesi György, Solti László
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Kedves 8. osztályosok! Itt az
ideje, hogy felismerjétek: a
dolgok, a bajok is, az örömök
is mindig csőstül köszöntenek
be.

Még alig kezdődött el számotokra a
nyári szünidő után az iskola,a tanév,
máris gondolnotok kell a felvételi
vizsgára is, amit majd azért tesztek,
hogy jövő ősszel bekerülhessetek egy
a mostaninál felsőbb fokú tanin-
tézménybe. Egy középiskolába. 

Megjelentek a felkészüléshez, ön-
magatok képességeinek kipróbálásá-
hoz szükséges könyvek, ilyen címe-
ket viselnek: Magyar felvételi fel-
adatsorok, Matematika felvételi fel-
adatsorok, Országos kompetenciamé-
rés tesztgyűjtemény, Szövegértési és
szövegalkotási gyakorlatok…

Az én gyerekkoromban ilyen még
nem volt. Beiratkoztunk a középisko-
lába, és kész. De hát ez már borzasztó
régen volt, olyan régen, hogy én is
alig emlékszem az egészre. Arra em-
lékszem, hogy a gimnázium első osz-
tályának végén, vagy még közben a

tanévsorán, az osztály-
társaink jó része kima-
radt, „lemorzsolódott”,
talán feleannyian ma-
radtunk másodikra,
mint amennyien az elsőt elkezdtük.
Akik kimaradtak, nem bírták az ira-
mot, nem tudtak eleget tenni a közép-
iskolai követelményeknek, vagy csak
egyszerűen rájöttek, hogy nincs már
kedvük tanulni.

Na hát, hogy a fentiek ne történ-
hessenek meg, most van felvételi
vizsga, alaposan szemügyre veszik az
illetékesek a jelentkezőket, elvárha-
tó-e tőlük, hogy az általuk vezetett
középiskolában sikerrel vegyék az
akadályokat, vagy sem. 

Kinyitom a Magyar felvételi fel-
adatsorok 1. című könyvet, és az 58.
oldalon a következő megoldani való-
ra esik a pillantásom: Mondd egysze-
rűbben, szebben! a. Reméljük, elé-
gedett lesz a kenyérpirítás minőségé-
vel. b, Kéztörés végett nem jöhetett
mászni a sziklákhoz. c, Már sötét
van, ideje feloltani a villanyt.

Ez a 11. feladatsorban található, s a

könyv második részében, a Javítókul-
csok között megtalálhatók a szerző
szerint helyes megoldások. Például a
b, mondat így lenne helyesebb: Mivel
eltört a keze, nem jöhetett a sziklához
mászni. 

Mondjuk, még szebb megfogalma-
zást is el lehetne képzelni, s ha meg-
lelitek ezt a még szebbet, biztosan jó
pontnak számít.

Szóval, az ősi diákjókívánság sze-
rint: kéz és lábtörést a vizsgához!
(Szabó Ágnes: Magyar felvételi fel-
adatsorok)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Kéz és lábtörés!

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

Az akció szeptemberben és októberben tart. 

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

Támogatókat keres a Colla Parte Consort

Három táncmű, három érzelmi
szint, az elmélyüléstől egészen
az extázisig. Így jellemezhetjük
azt estet, amelyre a Magyar Ba-
lettSzínház Gödöllő invitálja a
táncművészet szerelmeseit
szeptember 26-án. A Petőfi
Sándor Művelődési Központ
színpadán három mű kel élet-
re, valamennyit első alkalom-
mal láthatja a gödöllői közön-
ség.

Az est folyamán a Ten-
geröböl című művet mu-
tatják be, amelyet Petr
Zuska koreogrált, emelett
Egerházi Attila két mun-
kája, a Csillám és por, va-
lamint a Ravel zenéjére
megalkotott Bolero eleve-
nedik meg.

– A Bolero számomra
nem más, mint vágyak
megjelenítése táncban,
egy nagy ívű zenei gobe-
lin, amin folyamatosan
bontakozik ki a kép – vall
a darabról Egerházi Attila balett igaz-
gató. – Az első halk hang megszóla-
lásától lassan, folyamatosan jutunk el
a teljes kibontakozásig, így jutunk el
az érzelmek lágy hullámain át a teljes
extázisig, s válik láthatóvá a zene, a
tánc által. 

– A Bolero impulzivitásához ho-
gyan kapcsolódik a két másik mű? 

– Mindhárom produkció az érzé-

kekre, érzelmekre épít. A Tengeröböl
különösen érzéki darab, ami egy pár-
kapcsolatról szól, amelyben végig kí-
sérheti a szemlélő az abban végbeme-
nő változásokat. Ennek a mély érzel-
mi szálnak talán ellenpontja lehet a
Csillám és por. A két szó lényegében
ellentétpár, hiszen ha azt halljuk,
hogy csillám, valami szép, csillogó,
fennkölt dologra gondolunk, ugyan-
akkor a porról az egyszerűség, az el-

süllyedés és a megsemmisülés jut in-
kább az ember eszébe. Erre épül ez a
rendkívül vidám, jó hangulatú abszt-
rakt táncmű, ami bővelkedik az iró-
niában és a humorban.

– Mi alapján került egymás mellé
ez a három darab?

– Szerettünk volna úgy összeállíta-
ni egy estet, hogy annak során nem
azonos hangvételű műveket állítunk

színpadra, egy olyan előadást, amely-
ben minden darab más érzelmeket,
hangulatokat jelenít meg. Most há-
rom olyan produkciót láthat a gödöl-
lői közönség, amik újak a mi palettán-
kon, s egyfajta keresztmetszetet ad az
együttes gazdag repertoárjából. Úgy
éreztük, fontos, hogy ezeket itt, az
otthonunkban is minél előbb bemu-
tassuk. 

– A most kezdődő évad a bemu-
tató mellett milyen új feladatokat
tartogat az együttes számára?

– A legtávolabbi tervünkkel kezde-
ném, aminek a megvalósításához már
most meg kellett kezdenünk a mun-

kát. 2010-ben szeret-
nénk bemutatni Jiři
Kilyannak, a ma élő
koreográfusok egyik
l egnagyobb jának
egyik művét, ami
hosszas előkészítő
munkát igényel. 

Tovabbi vendég
koreográfusokkal
dolgozunk a közel-
jövőben is. Ramón
Oller készít szá-
munkra egy új dara-
bot, és Mario Rade-
covsky, a pozsonyi
balett igazgatója is új

koreográfiát készít az együttesnek. Ez
számunkra nagy kihívás, hiszen egy-
fajta elismerést, rangot jelent, ha egy
nemzetközi hírű koreográfus nem be-
tanít egy táncegyüttesnek egy már
kész koreográfiát, hanem kifejezetten
az ő részükre készít egy újat. Most
ezekre a feladatokra koncentrálunk.

(K.J.)

Balett est a művelődési központban 

Hármas bemutató
Szív, hallgasd a csendet… A csend
akár a legnagyobb zaj közepette is át-
ölel. Egyedül vagy, de veled a világ.
Mindaz a látvány, mindaz a szépség,
amit ránk hagytak eleink. S még
mindaz, amit felfedezel. Apróságok.
Egy mozdulat. Egy tekintet. Elmehet-
nél mellette anélkül, hogy észreve-
szed. De te figyelsz, mert beléd lopó-
dzott a csend, tanyát vert benned va-
lahol mélyen, s általa minden na-
gyobb, élesebb lett
körülötted.

Balázs Gusztáv la-
punk munkatársa, ír-
hatjuk. S még azt,
hogy városunk és
környéke szerelmese.
Szerelmi vallomását
fotókban fogalmazza
meg, szemérmesen,
mintegy mentegetőz-
ve: hiszen ő csak
fényképez, csak ép-
pen lekapja a masiná-
jával azt, ami elébe kerül.

Mindenütt ott van, ahol Gödöllőn
érdemes ott lenni. Mindent lát. Min-
denre felfigyel. Neki többet mesélnek
a gödöllői műemlékek, mint talán
bármelyikünknek. A kastély, a parkja,
a Mária-oszlop, a székelykapu, a
kegytemplom, a kutak, a piac kútja
mókás kis vízköpői, a Szabadság tér
közepi szökőkútban alázúduló víz, az

egyetem, Kálmán herceg szobra, a
Mag az egyetem aulájában, az Erzsé-
bet-park télen, a református templom
tornya, a Sulyán cukrászda teteje, a
„Húszas”, most már szálloda, egy pi-
ros tűzoltókocsi, előtte piros tulipá-
nokkal, az ablakából kitekintő egy
szál bús tűzoltóval – mindezekről állít
ki most képeket kollégánk Németor-
szágban, az ottani testvérvárosunk-
ban, Giessenben, mellyel már húsz

éve ápoljuk a testvérvárosi kapcsola-
tot.

Ebből az alkalomból is szeptember
13-28-ig a giesseni Café Giramondi
falain láthatók most a fotókban meg-
jelenő vallomások, mindaz, illetve
dehogy mindaz, mindannak a töre-
déke, amit Balázs Gusztáv beleoltott
a szívébe, a kiállítás címe egyszerűen:
Gödöllő egy polgára szemével.     N. A.

Balázs Gusztáv képei Giessenben

A város és polgára

Könyvbemutatóra invitálta a
történelem és a helytörténet
iránt érdeklődőket a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub szeptem-
ber 15-én hétfőn koraeste. A
rendezvényen Szabó Margit
Rezső királyfi címmel megje-
lent, Rudolf trónörökösnek
emléket állító könyvét ismer-
hették meg az érdeklődők. A
magyarbarátságáról ismert
trónörökös születésének 150.
évfordulójára megjelent kiad-
vány középpontjába nem a mayerlingi
tragédiát, hanem a tudóst, valamint ko-
rának felvilágosult politikusát állítja. A
könyvet számtalan fotó és korabeli rajz
illusztrálja, valamint több anekdota se-

gít abban, hogy az olvasó bepillantást
nyerjen a királyi család életébe, de a
szerző megadja a választ arra is, miért
emlegetik ma is sokan Rezső királyfi-
ként a tragikus sorsú trónörököst.

Könyvbemutató
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Gödöllői Új
Művészet

Közalapítvány

2008. szeptember 20-21.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

10-18 óráig megtekinthető
az ÜZENET c. jubileumi kortárs

képző- és iparművészeti
kiállítás és a szabadtéri zász-

lókiállítás

15-től: a GIM Alkotóház, a kert
és a kiállítás bemutatása

KÖZÖNSÉGDÍJ
Kérjük Tisztelt Látogatóinkat,

hogy szavazataikkal és
adományaikkal segítsék az

ÜZENET kiállítás közönségdíjá-
nak eldöntését!

GIM-Ház (Gödöllői Ipar-
művészeti Műhely alkotóháza) 

Gödöllő, Körösfői u. 15-17.

Telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

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.)

2008. október 1.,
15 óra

Zene Világnapja
alkalmából lemezbemutató a gödöllői

Erzsébet királyné Szállodában (Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.)

RUDOLF – A 

REMÉNYVESZTETT IMÁDÓ

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS A GÖDÖLLŐI KASTÉLYBAN 

2008. JÚNIUS 5 – SZEPTEMBER 28.

A magyarok Rezső királyfijára, Rudolf trónörökösre születése 150. év-
fordulója alkalmából kiállítással emlékezik a Gödöllői Királyi Kastély. 
Erzsébet királyné egyetlen fia kitűnő író volt és még kitűnőbb ornitoló-
gus. Liberális gondolkodása miatt azonban nem volt politikai befolyása
a Monarchiában. A mayerlingi tragédiával egy ígéretesen induló élet-
pálya tört ketté. A tárlat mintegy 20 magyar és külföldi gyűjtő, illetve,
múzeum által kölcsönzött, több mint 250 műtárgyat mutat be, melyek
jelentős részét még nem láthatta a nagyközönség!

Jótékonysági gospelkoncert a Petőfi
Sándor Művelődési Központban a

Segítség Közalapítvány javára.

Szeptember 22., 19 óra
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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!

Máriabesnyői búcsújárás (1.)
Hazánkban egy kegyhely létrejöttéhez, a néphit szerint, szük-
ség van gyógyító hatású forrásra, vagy gyógyító erővel felru-
házott képre, szoborra, mely más búcsújáró helyek képétől
vagy szobrától különbözik. Ezek mellett kell egyházi enge-
dély a búcsújáró hellyé nyilvánításhoz. Az engedély, a nép
szerint, nem elengedhetetlen kellék, e nélkül is vonzhatja egy
kegyhely a zarándokok tömegét. Máriabesnyőn mind a szo-
bor, mind pedig a forrás megtalálható.
A hagyomány szerint az első csodás esemény a Grassal-
kovich Antal által építetett lorettói kápolna földmunkái során
történt meg, mikor egy kis elefántcsont Mária-szobor került
elő a földből. Az elkészült kápolnába sokszor kikocsizott a

gróf mélyen vallásos felesége imádkozni. A környékbeli nép
az ő hatására kezdte el látogatni a pusztában álló építményt. 
Az első nagyobb, néptömegeket is vonzó esemény a kapuci-
nus rend bevezetése volt az újonnan elkészült, a kápolna mel-
lett felépült kolostorba. Az eseményen az arisztokrácián kí-
vül nagy számban részt vett a környe-
ző falvak lakossága is, de érkeztek hí-
vők a szomszédos vármegyékből is.
Az ünnepség során a messze földről
összesereglett nép annyira megostro-
molta a gyóntatószéket, hogy a három
gyóntató csak 24 óra múlva hagyhatta
el azt. A hívek száma évről évre nőtt,
így Grassalkovich Antal elhatározta,
hogy kibővítteti a kápolnát, a kapuci-
nus rendfőnökség pedig felemelte a
páterek számát, hogy ki tudják elégí-
teni a búcsújárók lelki igényeit. Má-
riabesnyő népszerűségét nagyban
emelte az első csodás imameghallga-
tás, mely egy gödöllői mészároshoz
fűződött, aki taglójával olyan szeren-
csétlenül vágott a kezére, hogy az
megbénult. Az orvosi segítség nem
hozott számottevő javulást. A mesterember ekkor elzarándo-
kolt Máriabesnyőre és kérte a Szűzanya segítségét. Az imái
meghallgatásra kerültek és a béna karja meggyógyult. A cso-
dás gyógyulást még számos hasonló esemény követte. 
A máriabesnyői búcsújáróhely életében talán az egyik legna-
gyobb tömegeket megmozgató esemény a kegyhely cente-
náriumi ünnepsége volt 1863-ban. Ekkor mintegy 120 köz-
ség 50.000 lakosa zarándokolt el a kegyhelyre. A búcsújárók
létszáma 1935-ben elérte a 100.000-es évi létszámot. Ezután
1949-ig folyamatosan emelkedett a számuk, voltak olyan
évek, amikor 130.000 zarándok kereste fel a búcsújáró he-
lyet.
Minden búcsújáró helynek megvan a maga vonzáskörzete,
melyet elsősorban a földrajzi tényezők határoznak meg, s
minden falunak megvan a saját búcsújáró helye is. Járhatnak

több kegyhelyre
is, de csak egy
van, amit igazán
fontosnak tarta-
nak. Hogy Mári-
abesnyő vonzás-
körzetébe mely települések tartoznak, nehéz megállapítani.
Vannak olyan falvak, ahonnét állandóan járnak, van ahonnan
már megszűnt a zarándoklat. De egy bizonyos területet még-
is meg lehet határozni, ahonnan érkezhetnek a búcsúsok a
kegyhelyre. Ez északon Balassagyarmat, délen Örkény, ke-
leten a Gyöngyös és Jászladány közt húzódó vonal, nyugaton
pedig a Duna jelenti a határt. Ezeken a határokon belül lévő

községek lakossága járt rendszeresen Mária-
besnyőre búcsúba. De rajtuk kívül az ország
más részeiről is érkeztek zarándokok, azon-
ban ők alkalomszerűen és nem rendszeres-
séggel látogatták a kegyhelyet. 
A kegyhelynek sok búcsús ünnepe van, de
ezeken kívül vasárnaponként és hétközna-
ponként is érkeznek ide zarándok csoportok.
Évkezdő búcsúja március 25., Gyümölcsol-
tó Boldogasszony napja, korábban ez volt a
kofák búcsúja. Május elején női, május
végén férfi zarándoklatot tartottak a XX.
század közepéig. Búcsút tartanak pünkösd-
kor, Szentháromság napján, Kisasszony
napján, főbúcsúja pedig Nagyboldogasz-
szony napján van. 
A Magyar Államvasutak Igazgatósága Má-
riabesnyőt hivatalos vasutas zarándokhellyé

nyilvánította. Minden évben egy kijelölt vasárnap az ország
minden részéről érkeztek különvonatokon a vasutasok és
családtagjaik a kegyhelyre, számuk 8000 és 10.000 fő közt
mozgott. Az összes zarándoklat közül a férfizarándoklat volt
a legimpozánsabb. 1903-tól minden év májusában rendezték

meg, mely a fővárosi Mária-Kongregációból alakult. A za-
rándokcsoport egy-egy püspök vagy főpap vezetésével kü-
lönvonatokon érkezett Máriabesnyőre. Létszámuk mindig
nagy volt, így az esetek túlnyomó részében a templomudvar-
ban hallgatták a szentmisét és a prédikációt. 
Az ideérkező falvak mindegyike processióval jött, vagyis ke-
resztet vittek a menet élén, majd ezt követték a lobogók. Ha
volt a falunak Mária-szobra, akkor azt is vitték magukkal. A
szobor hordozói a Mária-lányok voltak, akik a népviseletük-
nek megfelelő fehér blúzban, vállukon átvetett kék szalaggal,
általában 6-an végezték ezt a feladatot. Régebben a menet
közepén volt a helyük, ha pap is kísérte a búcsúsokat, akkor ő
vagy a szobor előtt vagy közvetlenül mögötte haladt. A szob-
rot csak a falvakon keresztül vitték a lányok. A település ha-
tárában szekérre újabban pedig autóra rakták azt. 

A búcsúsok többnyire az ünnep előt-
ti hajnalon, mise után indultak el a
kegyhelyre. Az otthonmaradók kikí-
sérték őket a falu szélén álló ke-
resztig. Ha a menet beért egy-egy út-
ba eső faluba, akkor ott harangzúgás
fogadta őket. Minden menet egy,
esetleg két pihenőhelyet iktatott be
az út során, mindig ugyanazon a he-
lyen. Itt történt az étkezés is. Minden
menetet kísért egy-két szekér is,
amin a poggyász mellett az idősek
és a betegek kaptak helyet.

(folytatjuk)

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Újjászületés: a Reneszánsz Éve

Kulturális Örökség Napjai
2008 a „Reneszánsz Éve” ha-
zánkban, országszerte számos
program kerül meghirdetésre
ennek keretében. A Kulturális
Örökség Napjainak szervezői
is az idei év kiemelt témájához
kívántak csatlakozni, amikor
az épületlátogató hétvége köz-
ponti témájának az „Újjászüle-
tés – A Reneszánsz Éve” címet
választották.

Gödöllőn a szep-
tember 20-21-ei
hétvégén öt hely-
szín várja az ér-
deklődőket. A ta-
valy felszentelt,
római katolikus
Szentháromság
templom (Szent
Imre u. 15.) 11 és
16 óra között lá-
togatható, 20-án,
szombaton 14
órakor pedig a
templom tervező-
je, Nagy Tamás építész beszél a temp-
lom születésének körülményeiről. A
Körösfői utcában a GIM-Alkotóház
(Körösfői u. 15-17.) 10 és 18 óra kö-

zött, a Nagy Sándor-ház (Körösfői u.
36.) 14 és 16 óra között tekinthető
meg – utóbbiról a felújítást tervező
Ágó Mátyás építész mesél a helyszí-
nen a látogatóknak 21-én, vasárnap

14 órától. A Gödöllői Királyi Kastély-
ban a felújítás előtt álló Gizella- és
Rudolf-szárny szabadon látogatható
11 és 15 óra között. A máriabesnyői
kegytemplom 14 és 17 óra között vár-
ja a látogatókat, vezetett séta – mely a
nemrég megnyílt Mária-múzeumot is
érinti – mindkét napon 15-kor indul a
templom bejáratától. Gödöllő nem
büszkélkedhet reneszánsz épületek-

kel, a fenti helyszínek tehát nem épí-
tészeti stílusuk miatt vesznek részt a
programban. Közös vonásuk azon-
ban, hogy tág értelemben az újjászü-

letés gondolatisága kö-
ré csoportosíthatók:
felújítás előtt vagy után
állnak, vagy lelki-szel-
lemi értelemben tekint-
hetők a megújulás szín-
tereinek. 

A Reneszánsz Év –
2008 rendezvénysoro-
zat elindításával a szer-
vezők célja az volt,
hogy a ma gondolkodó,
kultúrára és az újra fo-
gékony emberét szólít-

sák meg az élet számos területén – ez-
úttal a Kulturális Örökség Napjai ré-
vén, az épített környezet értékeinek
középpontba állításával.

(p.a.)

Mindnyájunk életét
megkeseríti vagy
megédesíti, de ok-
vetlenül befolyá-
solja a televízió.
Ezért meg kell em-
lékeznünk Mihály
Dénesről, aki 55
éve, 1953. augusz-
tus 29-én hunyt el
Berlinben. Már 17
évesen kezdett fog-
lalkozni a mozgó-
kép továbbításának
lehetőségével, 1917-ben két szaba-
dalmat is bejelentett e témakörben.
Bécsben hozta létre 1919-ben a Tele-
hor nevű készüléket, mely alkalmas
volt állóképek továbbítására, több km
távolságra. További műszaki fejlesztő
munkáját 1924-től már Berlinben
folytatta.

Gödöllő számára azért is fontos
Mihály Dénes, mivel itt született
1894. július 7-én, és Ambrus Zoltán
rokonságába tartozott. (Testvére,
Ambrus Mária fia volt.) Mindkét csa-
lád nyaralót bérelt a városban a jelen-
legi Erzsébet-park mellett. Később
Ambrusék Gödöllőn maradtak, a Mi-
hály család pedig Pécelen vett nyara-
lót. Ambrus Zoltán unokája, dr. Fal-
lenbüchl Zoltán történész professzor
hagyatékában több eredeti levél, üd-
vözlőkártya, és a találmányt népsze-
rűsítő, dedikált német-magyar nyelvű
prospektus is megtalálható.

Leszármazottai ma is élnek Buda-
pesten. Jelenleg egy iskola tervezi fel-

venni Mihály Dénes nevét. Gödöllőn
pedig emléktáblát helyeztünk el nya-
ralójuk közelében. További adatok, az
eredeti iratok megtekinthetők az
Ambrus-Fallenbüchl Emlékszobá-
ban, a Lovarda u. 6.sz-ban.

Szlávik Jánosné a Gödöllői Királyi Kastély
Barátainak Egyesülete elnöke

Emlékezés Mihály Dénesre

A Telehortól a tévéig



Tavasszal és nyáron virágok ékesítik
kertjeinket, ősszel pedig gyümölcsök
és bogyós növények teszik szebbé a
szürke napokat. A bogyós cserjéknek
nagy a díszértékük, még kis kertben is.
Szép például a Gelderse Roos tavasz-
szal fehéreszöldben nyíló virágokkal
díszítve, melyek ha kinyílnak hófehér-
be mennek át. Ősszel a friss zöld leve-
lek között vörös bogyók jelennek meg.
A téli kopárság előtt még utoljára szín-
pompába öltözik jó néhány bokor.
Ezek a növények nem versenyezhet-
nek a nyári virágok színkavalkádjával,
de az őszi tájnak és kertnek megha-
tározó részei.

A hóbogyó említésre méltó, hal-
ványrózsaszín bogyókat hordoz, laza
fürtökben. A magyal és a Tiszafa ősz-
szel feltűnő vörös bogyókat terem. 

A Skimmia japonica Rubella nagy
vérvörös fürtjei egészen a télbe nyú-
lóan megmaradnak. Az erős, japán
csipkebogyót Rosa rugosa sokszor
nyilvános ültetésre használják. A csip-
kebogyókból csodás lekvárt csinálnak.
A botanikus rózsák virágzás után a
legszebb csipkebogyókat képezik min-
denféle formában és színben. Különle-
ges kék színű bogyókat a Hólabda Vi-
burnum Tinus és a bodza gyümölcsei-
nél látható. Ez egy csodás őszi színün-
nep. A bogyós növények nem csak a
szemünket és kertünket gyönyörköd-
tetik, hanem kertünk madarainak is
eleséget biztosítanak. Megkapó szín-
kompozíciót lehet összeállítani, ha a
varázsmogyoró köré kék virágú fürtös
gyöngyike hagymáit ültetik. Ugyan-
ilyen jól mutat társaságában a lila csil-

lagvirág és a hanga. Az
ismertetett díszbokro-
kon kívül sok más, a tél
beálltáig – vagy azon
túl is – virágzó és termő
cserjét lehet a kertbe ül-
tetni. Ilyen a rózsaszín
virágú bangita, vagy a
pasztellszínekben virító
hanga. A magyal és a
mahónia szintén hálás
bokor. Az előbbinek pi-
ros, az utóbbinak ham-
vaskék a bogyója. Nem
csak a virágok és a bogyók díszítenek
télen, hanem a különböző, magasra
növő fűfélék – és ugyancsak különle-
ges látványt nyújt a havas kertben a
díszsom vöröslő, seprűszerű ága. A ho-
moktövis jóval igénytelenebb, bármi-

lyen sovány föld-
del megelégszik,
az sem baj, ha ho-
mokos, köves
vagy sziklás a ta-
laj. Kerítés mellé
célszerű ültetni,
mert kiválóan ta-
kar, és tüskés ága
visszarettenti a hí-
vatlan látogatót. A
homoktövis kétla-
ki növény, ezért
célszerű hím- és
nőivarú példányt

vegyesen ültetni: csak így tud teremni.
Azért is hálás bokor, mert nem igényel
öntözést, permetezést,
metszeni is csupán
annyira kell, hogy
szép, dús bokor váljon
belőle.A tűztövis az
egyik legelterjedtebb
kerti bokrunk, kúszó és
felfelé növő fajtáit kí-
nálják. A bogyó színe a
nemesítésnek köszön-
hetően az aranysárgától
a mélyvörösig terjed.
Az előbbiektől eltérően
ősszel nem hullatja le a
lombját, így fényeszöld, csipkés szélű
levele a bogyókkal együtt kandikál ki
télen a hó alól. Apró, fehér virága má-
jusban nyílik nagy tömegben. Talajban

nem válogat, csupán a pangó vizes, ne-
héz földet nem kedveli. Fontos, hogy
jó vízáteresztő legyen. Félárnyékos
helyre kell ültetni, és telepítéskor gon-
dolni kell arra, hogy néhány év múlva
jó néhány négyzetmétert kisajátít ma-
gának a kertből. Metszéssel természe-
tesen kordában lehet tartani a növeke-
dését.

Ültessen néhány bogyós cserjét
egymás mellé és Önnek egész hamar
madárparadicsoma van. Az ágak
között menedéket találnak és még
talán fészkelni is fognak. Nyáron sok
káros rovart fognak, ősszel és télen pe-
dig a bogyókból nassolnak. A legtöbb
bogyó ehető és ezen kívül még csodás
az ízük is. A csipkebogyó, a szeder, az
áfonya, a bodza, a berkenye és a Ho-
moktövis-é, nyugodtan eheti őket és
felhasználhatja csodás lekvár vagy
zselé készítéséhez is. Az ősz tehát nem
is olyan unalmas a kertben, mint ahogy

azt olyan sokan gondolják. Élvezzük
ki a természet ajándékait, amíg lehet,
hiszen hamarosan megérkezik a való-
jában egyhangú tél!

Szeptember 20-21.:

dr. Horváth Márk
Tel.: 20/385-5726

Gödöllő, Szabadság út 97.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Különös tisztelete van nálunk a gím-
szarvasnak. Évezredek emlékei, legen-
dái, lelkünkben bújdosó mondái ott van-
nak mindennapjainkban. Hunor és Ma-
gor, kik a szarvast űzve jutottak el a Kár-
pát-medencébe, s vezette az őket arra a
helyre, ahol hazát találtak.

A magyar erdők és a magyar vadállo-
mány királya a gímszarvas. Ilyenkor,
ősszel pedig megkezdődik az ősz egyik
legszebb hangjátéka a szarvasbőgés. A
szarvasok nyáron oly nyugodtan és rej-
tetten zajló élete ősszel egy csapásra
megváltozik. Amikor üzekedni kezde-
nek szeptemberben és október elején,
különösen az alkonyati és esti órákban
az erdőkben messzire hangzik a zengő
szarvasbőgés. A háremüket őrző bikák-
hoz riválisok érkeznek, és megpróbálják
a küzdelemben kifárasztani és elűzni. A
tehenek alig vesznek tudomást minder-
ről, a harc kevéssé érdekli
őket. A csapatbika lehetőleg
szorosan együtt tartja a tehe-
neket, és ha valamelyikük
eltávolodik, agancsának
ütéseivel kergeti vissza. A
szarvasagancs a szarvasbi-
kák koronája. Ilyenkor ősz-
szel érik el kifejlődésük csú-
csát, és pont ezért ebben az
időben is a legértékesebb.
Néhány nappal azután,
hogy a bika kora tavasszal
levetette agancsát, a rózsa-
tőn máris növekedésnek indul új koro-
nája: a fejlődő agancsot vérerekben gaz-
dag bőr, úgynevezett háncs borítja, nö-
vekedése kb. 100 napig tart. A legjobb
éveiben és ereje teljében lévő bika sok-
ágú, erős agancsot fejleszt. Az első év-
ben csak egy-egy szár fejlődik, a követ-
kező évben azonban már a közbeeső fo-
kozatokat átugorva, akár hatos agancs is
fejlődhet. Az öreg bikák fejdísze akár
huszonnégyes, kivételesen még ennél is
többágú lehet. A legfelsők alkotják az
ún. koronát. Az agancs röviddel a háncs
levetése előtt kelti a leghatásosabb be-
nyomást. A bikák nagyon érzékenyen
reagálnak minden, a háncsot ért sérülés-
re, és ezalatt az idő alatt nagyon óvják,
például az ágaktól is. Ha az agancs kb. 5
hónap után végre teljesen kifejlődött, az
állat néhány hét alatt megtisztítja, azaz
megszabadítja a háncstól. 

Az agancs fejlődéséhez sok mész
szükséges, amit az állatnak viszonylag
rövid idő alatt elő kell teremtenie. Ez
részben úgy történik, hogy más csont-
jaiból „átcsoportosítja“ a meszet. A kész
agancs igazi csontképződmény, minden
belső erezettség vagy csontvelő nélkül.
A hormonháztartásban beállott változás
hatására februárban leválik az agancs-
csapról, a visszamaradó seb pedig gyor-
san behámosodik, meggyógyul. Miután

igen szoros összefüggés van a bika
agancsfejlődése és kondíciója kö-
zött, ha az állat ereje csökken, vagy
esetleg táplálkozása nem kielégítő,
az agancs visszafejlődik. A vadá-

szok úgy mondják, a bika visszarak, ami
azt jelenti, hogy az állat túljutott élete
delelőjén, és ő maga, valamint agancsa
is leszálló ágba került. Ilyenkor ősszel
megkezdődik a szarvasbikák vadászata.
Hazánk mindig is kiemelt célpontja volt
a vadászoknak. Európa szinte valamen-
nyi részéről érkeznek hozzánk ilyenkor
a szarvasagancsra vágyók, de nem ritka
az Amerikából érkező vadász sem. Sőt
királyi fők is rendszeres látogatói a ma-
gyar erdőknek. János Károly spanyol
király gyakorta megfordul a gemenci er-
dőben, hogy elejtsen egy-egy kapitális
szarvasbikát. A gímszarvas valódi élet-
terét a tisztásokkal és rétekkel tarkított
lombos- és elegyes erdők jelentik. A leg-
jobb körülményeket valaha bizonyára a
folyóárterekben találta meg. De kedveli
a hegyi erdőket is, és ma Közép-Európa
nyugati felén éppen itt találhatók a leg-

erősebb agancsosok. Igaz, télen etetni
kell őket, mert eredeti életformájuk, ti.
hogy télire lehúzódnak a völgyekbe, ma
már nem lehetséges. A táj mai elterjedé-
si képe inkább azt mutatja, hol lehet egy
ilyen nagy testű vadat gondozni úgy,
hogy ne támadjanak súlyos konfliktu-
sok az erdő és mezőgazdasággal. A ter-
mészetes élőhelyekről a gímszarvas már
szinte teljesen kiszorult. 

Ha télen nem etetnének rendszeresen
és bőségesen, ha az állatok nem kapná-
nak kiegészítő abrakot és ásványi anya-
gokat is, az agancsok minősége ponto-
san mutatná, mennyire alkalmasak a
területek a gímszarvas számára. Ezek
közül néhány elégtelenül gyengének bi-
zonyulna. A mai szarvas-előfordulási
helyek nagy részén ezért szigorúan el-
lenőrzik a feltételeket. A szigetszerűen
szétforgácsolódott kis élőhelyeknek
semmiféle kapcsolata nincs egymással.
Hazánkban a Dunántúl déli felén van a
legjobb állomány, ahol mintegy 30.000
szarvas, a hazai populáció fele él. A mi-
nőséget jelzi az ott évente elejtett 150-
180 aranyérmes bika is. Mi, gödöllőiek
is szerencsések vagyunk, hiszen a várost
körülvevő erdőkben nagyszámú gím-
szarvas él, és most ha valaki szeretné
hallhatja a szarvasok bőgését.

Állati dolgok

Az ősz hangja
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Nem csak kertészeknek...

Őszi bogyók az őszi kertben

15 év után október 3. és 5. kö-
zött a Hungexpón kerül meg-
rendezésre Európa legna-
gyobb kutyás rendezvénye, az
Európa Kutyakiállítás. Ismert
kutyaszerető embereket kér-
deztünk, miértt jó ez hazánk-
nak.

Ugyanazért, amiért nemzeti légitársasá-
gunk is jó ha van. Minden fontos, ami
létezésünket bizonyítja a nagyvilágban.

Nagyon örülök a kutyakiállításnak,
mert engem a kutyák „szelidítenek
meg“ ... A kutya nevel, megszelidít és
emberré tesz. Fontosak számomra és azt
hiszem, mindenki számára, akik még ta-
lán nem is tudnak róla, hogy azok...

Mialatt saját szakmámban, a repü-
lésben – úgy érzem – nagy léptekkel ha-
ladunk visszafelé, az állatok ügyének
felértékelése ezek szerint jó úton halad.

Czigány Ildikó, Boeing 767 első tiszt

5 éves szobatiszta, családsze-
rető ír szetter szuka kutyának
megbízható gazdit keresek.
Lakásban tartható.
Telefon: 20/932-7460

V. GÖDÖLLŐI ACANA
ÁLLATVÉDELMI NAP

2008. szeptember 28. (vasárnap) 10-13 óráig
Alsópark (a kastéllyal szemben)

EXKLUZÍV! A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT BEMUTATÓJA

Vadászgörény-bemutató

Keverék és fajtatiszta kutyaszépségverseny
(nevezés a helyszínen oltási igazolvánnyal,

min. 3 kg kutyatáppal 11.30-ig)
Háztáji állatok bemutatója és kiállítása

Kutyabemutatók 
(Gödöllői Kutyakiképző Iskola)

A helyszínen lehetőség lesz kutyák örökbe fogadására is!

Vad- és kisállat simogató
Ingyenes állatorvosi és kutyakozmetikai szaktanácsadás

Törpe kutyák vására
Gyerekeknek ingyen légvár!

Sztárvendég:
PÉCSI ILDIKÓ (Kossuth-díjas színművész)
SZŰCS LAJOS (olimpiai bajnok labdarúgó)

CZIGÁNY ILDIKÓ (Magyarország első repülőgép kapitánya)
SIMICS JUDIT (olimpiai ezüstérmes kézilabdázó)

Védnökök:
DR. GÉMESI GYÖRGY (Gödöllő polgármestere)
DR. NÁNÁSI ÉVA (Gödöllő címzetes főjegyzője)
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Szeptember 15-22.: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1/A. Tel.: 416-551
Szeptember 22-29.: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Áron u. 3. Tel.: 430-069

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

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

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

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)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény értelmében a földhasználók il-
letve a  termelők kötelesek minden ká-
rosító ellen védekezni, ha azok más,
különösen a szomszédos termelők nö-
vénytermelési, növényvédelmi bizton-
ságát, vagy az emberi egészséget bár-
mely módon veszélyeztetik.

A földhasználó különösen köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatla-
non a parlagfű virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt követő-
en ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenntartani.
Amennyiben a kötelezett határidőre a
károsítók elleni védekezési kötelezett-
ségét elmulasztja, növényvédelmi bír-
sággal sújtható, melynek összege bel-
területi ingatlan esetén tizenötezertől
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 a Mező-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal terü-
leti szerve (MgSzH Növény és Talajvé-
delmi Igazgatóság).
A közterületek és az egyes, nem közterü-
letnek minősülő ingatlanok tisztántartásá-
ról szóló 29/2001. (X. 20.) számú önkor-
mányzati rendeletünk értelmében váro-
sunkban a közterületek gyommentesítésé-
ről a VÜSZI Kht. gondoskodik.
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-
rület-felügyelők a szabálysértővel
szemben 500 Ft-tól 10.000 Ft-ig terje-
dő helyszíni bírságot szabhatnak ki.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy sa-
ját és mindannyiunk érdekében tegyen
eleget gyommentesítési kötelezettsé-
gének, s amennyiben a város területén
gyomos területet észlel, annak pontos
helyét a következő telefonszámokra
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

Tájékoztató
A Körzeti Földhivatal (Gödöllő, Ady E. sétány 60.) ügyfélfogadási rendje
2008. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL az alábbiak szerint változik:

Hétfő: 8.00 – 15.30 óráig
Kedd: 8.00 – 12.00 óráig
Szerda: 8.00 – 15.30 óráig 
Csütörtök: 8.00 – 12.00 óráig
Péntek: 8.00 – 11.30 óráig

Sorszámok kiadása a mindenkori ügyfélfogadási idő lejártát megelőző
fél órával véget ér.
A csütörtöki napon kizárólag ügyvédek és önkormányzatok megbízott kép-
viselőinek fogadása történik. Az önkormányzatok megbízott képviselőinek
kizárólag hatósági ügyeik intézésében állunk rendelkezésre. Belépés kamarai
tagsági igazolvány, illetve önkormányzati megbízólevél és/vagy megrendelő
bemutatásával történik. Lakosságszolgálati- és Okmányiroda

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy szeptember 11-től október 11-ig
kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján, a
Bajcsy-Zs. u. – Lumniczer u. – Szent János u. – Szőlő u. által határolt terület
Szabályozási Tervének módosítása. A kifüggesztés ideje alatt a tervvel kap-
csolatos észrevételeiket a helyszínen megtehetik.

Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

(Gödöllő, Ganz Á. u. 7.)

Jogsegélyszolgálat

Minden második hétfőn 15-17 óráig:
ingyenes jogi tanácsadás, beadványok szerkesztése,

ügyintézéshez segítségnyújtás

Legközelebbi időpontjai:
szeptember 22., október 6., október 20.

Pszichológus

Minden héten szerdán 13-16 óráig.
Előzetes bejelentkezés szükséges, időpont kérhető

családgondozón keresztül
a 28/513-605-ös telefonszámon.
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A régi községháza helyén megnyílt

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA
étterme és kávéháza várja Önöket!

Napi 3 fogásos menüajánlat:
1000 Ft/fő

Elfogadjuk üdülési csekkjét,
Sodexho és Accor Ticket

utalványát!

Kóstolja meg Sisi kedvenceit étlapunkról!

Szeptemberben ingyenesen látogatható az
„Erzsébet királyné emlékezete“ c. kiállítás a belső udvarban.

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

A BELÉPÉS INGYENES!

SZERETETTEL VÁRJUK TERASZUNKON IS A BELSŐ UDVARBAN. 

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

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

Programelőzetes

Gödöllőn az Erzsébet királyné Szálloda udvarában
2008. szeptember 10-től október 2-ig (10-18
óráig) tekinthető meg az „Erzsébet királyné emlé-
kezete” című kultuszkiállítás.

Szeptember 29-én és október 6-án a szálloda szekciótermében előadást tartunk
„Muzsikáló fejedelmek, fejedelmi muzsikusok, muzsikus-fejedelmek” címmel.
Előadó: dr. Farkas Iván főorvos.

Szeptember 30-án 18 órakor találkozás olimpikonjainkkal a Lokálpatrióta Klub
szervezésében.

Október 1-én 15 órakor a bálteremben Pécsi Ildikó és két zongoraművész (Várnagy
Andrea és Farkas Zsolt) CD-bemutatója „Zeneképzelet” címmel. A művészek a föld-
szinti kávéházban dedikálnak.

Október 19-én (az október 13-tól tartó Vadászati hét zárásaként) zenés műsorral
egybekötött vadászlakomára várjuk vendégeinket.

November 9-én Mártonnapi vigadalom.

SSSOOOLLLIIIEEERRR CCCAAAFFFEEE
SSSzzzeeezzzooonnnnnnyyyiiitttóóó
bbbooorrrvvvaaacccsssooorrraaa

2008.09.16. 19.00

Etyek Budai Borvidék
Az egykori Budakörnyéki borvidék valaha Szentendrét l 
Tétényig a Duna partvonalában elterül  hegy- és 
dombvidék sz l it foglalta magába. Ez a vidék a történelem 
el tti id kben is lakott volt. Négy f  körzetre oszlott: 
Szentendrei sz l k, Budai sz l k (óbudai, Sashegy 
környéki), Promontori sz l k, Tétényi sz l k. 
Az Árpád-házi királyok alatt már virágzott a 
sz l termesztés, és az itt él  emberek megélhetésének f  
forrásává vált. A XVIII. század második felében 
rendszeressé vált a sz l telepítés Promontoron és 
környékén. 1890-ben a filoxéra szinte teljesen elpusztította 
az ültetvényeket. A sz l kultúra újbóli fellendítése nem járt 
a várt sikerrel. Etyek sz l inek története is hasonló utat járt 
be azzal a különbséggel, hogy a XIX. század közepén a 
Vál-völgyi uradalmi sz lészetek hírnevet szereztek a 
korszer sítéseikkel, újításaikkal. 
 

Szeretettel várjuk Önt, nagysiker  borvacsora sorozatunk 
2008/2009 évi szezonnyitó vacsorájára. 
A Nyakas Pince kivalló f borásza Maya Ern , csodálatos 
gyümölcsös íz  borait kóstolhatjuk a hozzá ill  ínyenc 
menüsor kíséretében. Közrem ködik Nagy Péter 
sommelier, borszakért . 
 

Sok szeretettel várja Önt is a SOLIER CAFE csapata! 
 

Biztosítsa helyét jó el re!
Asztalfoglalás: (36 20) 396 5512
2100 Gödöll , Dózsa György út 13.

SSSOOOLLLIIIEEERRR
CCCAAAFFFEEE

BBBooorrrvvvaaacccsssooorrraaa sssooorrrooozzzaaattt
AAAssszzztttaaalllfffoooggglllaaalllááásss:::

(((333666 222000))) 333999666 555555111222

NYAKAS PINCE MENÜSOR
Istenhozott pohár:

 Budai Irsai Olivér – Nyakas Pince 2007

Menüsor:
 Kecskesajtos körte falatok
 Budai Sauvignon Blanc – Nyakas Pince 2007

 Vargánya krémleves
 Budai Chardonnay – Nyakas Pince 2007

 Nyúlpecsenye, bor sabayonnal, zöldség szalmán
 Budai Riesling – Nyakas Pince 2006

 Jércemell mandarinos kajszis salátán
 Don Olivér – Nyakas Pince 2007

 Bárányborda cukkinis tócsnin, pirított
feny maggal

 Budajen i Pinot Gris – Nyakas Pince 2005/2006

 Sz l s túró mausse
 Budai Sauvignon Blanc kés i szüret édes – Nyakas

Pince 2007

Jó étvágyat kívánunk!

Meghívó

Beszélgetéssel egybekötött olimpiai

élménybeszámoló.

2008. szeptember 30., 18 óra

Erzsébet királyné Szálloda

Meghívott vendégek:

Görbicz Anita és Hornyák Ágnes kézilabdázók,

Boczkó Gábor vívó, Kemény Dénes vízilabda

szövetségi kapitány

Műsorvezető: Radnóti László sportriporter
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Nagy Dániel csapata mondhatni hét-
ről-hétre ajándékozza ellenfeleit a
pontokkal. Ez történt a 6. fordulóban
is, hiszen játékos állományát tekintve
egy gyengébb ellenféltől kapott ki is-
mét a GSK. Az első félidőben több-
ször akadt lehetőség a vezetés megsz-
erzésére, de a hazai kapu előtti pon-
tatlanság miatt a helyzetek kimarad-
tak. A házigazdák viszont egy szeren-
csés találattal (az erdőkertesi gólszer-
ző térdéről pattant be a kapuba a lab-
da) szereztek vezetést, így ők vonul-
hattak vezetéssel pihenőre. A máso-
dik 45 percben is többnyire a mieink
próbálkoztak, míg a vendéglátók a
kontratámadásokra építették játéku-
kat. A játékrész közepén egy jól elta-
lált szabadrúgás góllal kettőre növelte
az Erdőkertes az előnyét. Ez után hiá-
ba adódott számos lehetőség a gödöl-
lői gólszerzésre csak egyszer sikerült
betalálni a hazai kapuba (Seregi Dá-
vid volt eredményes), ezzel kialakítva
a 2-1-es végeredményt. A Gödöllői
SK a 6. játéknapot követően a bajnoki
tabella 12. helyét foglalja el (6 pont,
5-13-as gólkülönbség).

Az U19-es csapatunk egy gólgaz-
dag 7-7-es eredménnyel befejeződött
mérkőzésen van túl. A fiatalok az
utolsó percben elért találattal mentet-
tek pontot Erdőkertesen, és ezzel to-
vábbra is a tabella 5. helyét foglalják
el.

Pest megyei I. osztály, 6. forduló
Erdőkertes–Gödöllői SK 2-1 (1-0)
Gól: Seregi Dávid
U19: Erdőkertes–Gödöllői SK
7-7 (3-3) Gólok: Káldi Tamás (2),
Kiglics Gábor, Száraz Szabolcs,
Sztriskó István, Gólya Tamás, Kecs-
kés Gergő

Pest megyei III. osztály –
Tovább menetel a GSK II.

A megyei III. osztályban szereplő

gödöllői csapatok közül a GSK II. to-
vábbra is jól szerepel, aminek a kárát
a Hévízgyörk II. látta a hétvégén, míg
a GEAC ismét kikapott, így az idén
még nyeretlen.

Pest megyei III. osztály,
Monori csoport, 5. for-
duló:
Gödöllői SK II.– Hévíz-
györk II. 1-0
Gól: Túry Viktor

Gödöllői csoport, 5. for-
duló:
Sződi LK–GEAC 3-1

Utánpótlás labdarú-
gás –
Sikerek és kudarcok

A Gödöllői SK utánpótlás csapatai
közül hárman nyertek, míg ketten
alulmaradtak soros ellenfelükkel
szemben. Az U13-as, U15-ös és U16-
os csapat magabiztosan tartotta itthon
a 3 bajnoki pontot, míg az U14-es
csapat nagy zakóba szaladt bele. Az
U12-es együttesünk végig jobban ját-
szott, de nem volt szerencséje az
ESMTK ellen, így alulmaradt.

Országos kiemelt U15-U13-as baj-
nokság II. osztály közép B csoport,
6. játáknap
U15: Gödöllői SK–Dorog 3-0
Gólok: Veres Lajos (2), Vörös Viktor
U13: Gödöllői SK–Dorog 13-0
Gólok: Szabó Tibor (4), Nagy Barna
(3), Szikora Zsolt (2), Szabó Bence,
Pervai Gáspár, Tóth-Velez Valentin,
Hajdú Tamás

Országos kiemelt U15-U13-as baj-
nokság II. osztály közép C csoport,
5. játáknap
U15: Gödöllői SK U14–ESMTK 0-10
U13: Gödöllői SK U12–ESMTK 1-2
Gól: Fellegi Nándor

Bronzérmes a 98-as csapat

Az elmúlt vasárnap Budapesten vett
részt a GSK 1998-as csapata egy 8
csapatos focitornán a Vasas Pasarét
meghívásának eleget téve. Tokai Nor-
bert és Kovács Szabolcs edzőpáros
gárdája miután a csoportjából a 2. he-
lyen jutott tovább, a remeknek mond-
ható 3. helyet szerezte meg a tornán.

A torna legjobb kapusának Varsányi
Botondot választották.

A bronzérmes csapat tagjai voltak:
Németh Máté, Varsányi Botond, Solti
Benedek, Paulik Márton, Nagy Zsom-
bor, Horváth Áron, Guba Bence, Pan-
csuska Tamás, Pálinkás Gergő, Pász-
tor Ádám, Kanyó Dávid, Molnár Lá-
zár, Benedek Dániel, Balogh Márton.
Edzők: Kovács Szabolcs és Tokai
Norbert.

Eredmények:
Csoportmeccsek: Vasas Pasarét–
Gödöllői SK 2-0; GSK–Nagyréde 3-0
(Gól: Pásztor Ádám 2, Kanyó Dávid);
GSK–Salgótarján 2-2 (Gól: Pásztor
Ádám, Pancsuska Tamás); 3. helyért:
GSK–Kecskemét 8-0 (Gól: Pásztor
Á. 2, Pálinkás Gergő 2, Panucska T.,
Guba Bence, Horváth Áron, Nagy
Zsombor

Következik:
Szeptember 20., szombat 16 óra (ifi
14 óra): Gödöllői SK–Dunakeszi
Szeptember 21., vasárnap 16 óra:
GEAC–Fót
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Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Ajándékpontok az újoncnak
Az elmúlt hétvégén a Gödöllői SK I. felnőtt és ifjúsági csapata a
megyei I. osztályba a nyáron feljutó Erdőkertesnél vendészere-
pelt. Az U19-esek „vizilabda” mérkőzésen vannak túl: 7-7-es dön-
tetlent értek el, míg a felnőttek 2-1-re kaptak ki az újonctól.

Az elmúlt hétvégén, szeptember
13-án a Sörfesztivál keretében
megrendezték a hagyományos
városi futóversenyt ami nagy
sikert aratott, ennek köszönhe-
tően rekord számú résztvevő,
összesen 1506 fő teljesítette a
körülbelül 2 kilométeres távot.

Az egyéni eredményhirdetéseken kí-
vül (több kategóriában hirdettek győz-
test) díjazták a legtöbb futót felvonul-
tató iskolát is. Ebben a kategóriában az
Erkel iskola végzett az élen, amely 607
fővel (73,9 %) képviseltette magát. A
képzeletbeli dobogó 2. fokára a Hajós
iskola állhatott (321 fő: 56,1 %), míg
ebben az összevetésben a 3. helyen a
Montágh iskola végzett (56 fő: 42,7
%). A sportnapon az utcai kosarasok is
hódolhattak szenvedélyüknek. Itt álta-
lános és középiskolás kategóriákban
hirdettek győzteseket.

Iskolák közötti verseny, további
helyezettek: Damjanich János Általá-
nos Iskola (102 fő: 30.4 %), Szent Imre
Katolikus Általános Iskola (125 fő:
30.1 %), Petőfi Sándor Általános Isko-
la (162 fő: 23.2 %), Török Ignác Gim-
názium (116 fő: 18 %).

Egyéni kategóriák dobogós helye-
zettjei: I. korcsoport fiú: 1. Kovács
Benedek (Hajós), 2. Thury Márk (Ha-
jós), 3. Mánya Kristóf (Hajós); Lány:
1. Bucsai Anna (Hajós), 2. Varga

Vivien (Hajós), 3. Szmrtyka Hanna
(Waldorf); II. kcs., fiú: 1. Józsa Balázs
(Hajós), 2. Csigi Gergely (Szt. Imre), 3.
Moussa Ismail (Petőfi); Lány: 1. Sere-
gi Dominika (Hajós), 2. Szmrtyka Júlia
(Hajós), 3. Aranyos Eszter (Hajós); III.
kcs., fiú: 1. Eperjesy Benjámin (Ha-
jós), 2. Thury Martin (Hajós), 3. Sza-
kály Benedek (Hajós); Lány: 1. Blau-
bacher Dóra (Hajós), 2. Dániel Móni-
ka (Hajós), 3. Zachár Dorottya (Tö-
rök); IV. kcs., fiú: 1. Győri Barnabás
(Líceum), 2. Csigi Máté (Szt. Imre), 3.
Badinszki Áron (Erkel); Lány: 1. Zsí-
ros Zsanett (Erkel), 2. Moldován-Hor-
váth Katinka (Erkel), 3. Gyenes Adri-
enn (Erkel); V. kcs., fiú: 1. Halcsik Ta-
más (Erkel), 2. Judák Endre (Líceum),
3. Kiszel Krisztián (Damjanich); Lány:
1. Kalmár Tímea (Erkel), 2. Hentz Zsu-

zsanna (Török), 3. Tóth Adrienn (Tö-
rök); VI. kcs., fiú: 1. Czindrity Attila
(Erkel), 2. Kovács Gábor (Erkel), 3.
Háló Benjámin (Erkel); Lány: 1.
Csengeri Petra (Török), 2. Nagy Eszter
(Hajós), 3. Nagy Petra (Török); Fel-
nőtt, férfi: 1. Nagy Zoltán, 2. Magyari
Árpád, 3. Abrán József; Nők: 1. Ka-
tonáné Kármán Katalin, 2. Kovács
Mónika, 3. Magyariné Szávai Kriszti-
na.

Sörfesztivál streetball bajnokság:
Általános iskolás leány: 1. Hajós, 2.
Ruzsi, 3. Ropi; Általános iskolás fiú:
1. Real Madrid (Montágh), 2. Dai I.
(Damjanich), 3. Dai II. (Damjanich);
Középiskolás leány: 1. Zsuzsanna
nővérek; Középiskolás fiú: 1. AND 1,
2. Unicum, 3. E.R.S.T.
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Sportnap a 18. Sörfesztiválon

Több mint ezren mozdultak

A TEVA-GRC ezen a héten egy fran-
ciaországi meghívásnak tesz eleget és
vesz részt Valenciennes-ben egy 8
csapatos tornán. A nemzetközi torna
rangját jezi, hogy mind a 8 meghívott
csapat más-más országból érkezik,
így a mieink számára minden bizony-
nyal hasznos lesz az erőpróba. A
lányok csoportellenfelei a Dinamo
Bukarest (román), a dán bajnok és a
házigazdák lesznek és attól függőn,
hogy hogyan szerepelnek a csoport-
ban, játsszák majd a helyosztókat
Hollósy László tanítványai. A nagy
erőpróba nem csak az ellenfelek is-
meretében igaz, ugyanis a csapat 17.
és 21. között összesen 7 mérkőzést
játszik majd (ebből három edzőmeccs
lesz, míg a tornára 20. és 21. között
kerül sor).

Ádám László Emléktorna – IX.
alkalommal emlékeznek

Szeptember 27-én, immáron kilen-
cedik alkalommal kerül sor az Ádám

László emléktornára. Ádám László
egykor a Lencsés Csaba-féle gödöllői
csapatban ütötte a labdát, majd a
TEVA-GRC vezetőjeként tevékeny-
kedett a klubnál. Az egyetemi sport-
csarnokban megrendezésre kerülő
tornán három csapat vesz majd részt.
A házigazda mieinken kívül a BSE-
FCSM és az Újpest Volley (tavaly
még Angyalföld néven indultak a baj-
nokságban) szerepel majd a körmér-
kőzéses tornán. A program reggel ki-
lenc órakor kezdődik majd egy meg-
nyitóval és a mérkőzések után az ün-
nepélyes eredményhirdetéssel zárul a
nap. A első egy vándorserleget vihet
majd haza, amelyet egy évig őrzhet,
míg az önkormányzat jóvoltából a
csapatok legjobbjai különdíjban ré-
szesülnek.
Az emléktorna programja: TEVA-
GRC–BSE-FCSM; Újpest Volley–
BSE-FCSM; TEVA-GRC–Újpest
Volley
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Röplabda – Erőpróba a bajnoki rajt előtt

Franciaországban

Egy új harcművészeti klub alakult a
közelmúltban, amely fontos esemé-
nyek előtt áll, ugyanis az év második
felében több rangos sportesemény vár
versenyzőikre. A magyar ITF Taek-
won-do Szövetség által min-
den év októberében megrende-
zésre kerülő Diákolimpia fon-
tos rendezvény a gödöllői
sportolók számára, hiszen ez a
megmérettetés lesz a novem-
beri országos bajnokság főpró-
bája. A Diákolimpián serdülő,
ifjúsági és felnőtt korcsopor-
tokban, formagyakorlat és küz-
delem versenyszámokban
mérhetik össze tudásukat spor-
tolóink. Ezt követően novem-
berben a nagy országos bajnokság lesz
kiemelkedően fontos a klub életében,
ugyanis a versenyszámok győztesei a
spanyolországi Európa-bajnokságon
képviselhetik hazánkat. Tehát kitartást

igénylő, fáradtságos felkészülés áll a
csapat előtt ahhoz, hogy eredmények-
ben gazdagon zárhassák az évet.

Ha szeretne megismerkedni ezzel a
sporttal, jelentkezhet az edzéseken.

Helyszín: Erkel Ferenc Általános Isko-
la (tornaszoba). Időpont: hétfő és szer-
da 18.00-19.30, Edzéseket vezetik:
Kókai Zsolt és Könczöl Alexandra 2.
danos edzők.

Küzdősport – Taekwon-do

Fontos versenyek előtt

Október 10-én és 11-én immáron 10.
alkalommal kerül sor a Török Ignác
Gimnázium sportnapjára. A kétnapos
sportrendezvényen a már hagyomá-
nyosnak mondható játékos vetélkedők
(rubik kocka kirakó verseny, pontdobó
verseny, stb.), bemutató jellegű sporte-
semények (röplabda, vívás, stb.), tanár-
szülő-diák mérkőzések (foci, kosár és
kézilabda), valamint az események
fénypontjának tekinthető nyolc fős (ve-
gyes csapatok) váltóverseny színesíti
majd a programot. A jubileumi rendez-
vény több tekintetből is érdekesnek
ígérkezik, de erről beszéljen inkább
Tóth Katalin főszervező: „Először is
nagyon örülünk, hogy eljutottunk a 10.
alkalomig. Évről évre egyre népsze-
rűbb ez az esemény, ami természetesen
egyre több szervezéssel és anyagi áldo-

zattal jár. Ha lehet ez úton köszönném
meg az eddigi támogatóinknak a segít-
séget és reményeink szerint a mostani,
különleges eseményre még több olyan
támogatót találunk majd, akik szeret-
nének segíteni. A kétnapos rendezvény
azért tekinthető különlegesnek, mert az
eddigi hagyományokkal ellentétben a
második nap egy úgynevezett nyílt nap
lesz, ami azt jelenti, hogy bárki, mond-
juk szülők és támogató cégek dolgozói
is benevezhetnek a különböző sportese-
ményekre.“

Információt a www.tig-godollo.hu
honlapon találhatnak, valamint Tóth
Katalinnál is lehet telefonon érdeklőd-
ni (28/420-380) a nevezések feltéte-
leiről és a sportnappal kapcsolatos tud-
nivalókról.
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Remek programok a jubielumi eseményen

TIG sportnap 10-szer

Kézilabda – Bajnoki rajt or-
szágos és megyei szinten
Felemás mérleggel kezdték csapataink az új idényt.
Az NB II-ben szereplő hölgyek vereséggel tértek
haza, míg a férfiak a megyei bajnokság A és B cso-
portjában nyerni tudtak az első játéknapon.
NB II., nők déli csoport, 1. forduló: Bugyi SE–
Gödöllői KC 30-27, ifi: Bugyi SE–GKC 25-15
Pest megyei bajnokság A csoport, 1. forduló:
GKC–Budakalász 32-17, ifi: GKC–Budakalász 37-23
Pest megyei bajnokság B csoport, 1. forduló: Mo-
gyoródi KSK II.–GKC II. 14-22
Következik: Szeptember 18., 19.30 (ifi 18.00):
GKC–XVII. ker. Lakóhelyi SE

Futsal – bajnoki helyett edző-
meccs
A Gödöllői SK futsalcsapata a bajnoki szünetet ki-
használva (A Mezei-Vill BL-kötelezettségei miatt el-
maradt a mieink 2. mérkőzése) szeptember 11-én
felkészülési mérkőzés keretében a Gyöngyös gár-
dáját fogadta és játszott 5-5-ös döntetlent.
A következő héten már bajnoki mérkőzésen kell bi-
zonyítani a Bikáknak. A Gödöllő a 3. fordulóban az
újonc Kecskeméthez látogat majd. A mérkőzésre
szeptember 22-én kerül sor 20.30-kor.
Felkészülési mérkőzés
Gödöllői SK–Gyöngyös 5-5 (0-2, 4-2, 1-3)
Gólok: Harnisch (2), Berkes, Baranyai, Póta



INGATLAN

*Eladó Gödöllő Kossuth L. Utcában egy földszinti, erkély
nélküli, 55 m2-es, két szobás, egyéni szabályozású távhő
által fűtött, felújított, panellakás. Azonnali beköltözéssel.
Akár irodának is! Irányár: 12,5mFt. Tel.: 20/3527445.

*Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült
két generációnak alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.:
30/924-6807

*Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétsz-
intes családi ház két fürdőszobával, nagy terasszal, garáz-
zsal, 1000 nm-es telekkel, ásott kúttal, kiváló közlekedés-
sel. 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 kony-
hás nappali, háló, fürdőszoba és 2 WC. Parkolási lehetőség az
udvarban adott. Ár: 16.6MFt Tel.:20/9458-119.

*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes
részén de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos,
sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves,
65m2-es parasztház, mely 2004-ben részben fel lett újítva. A
házban 2 szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel
található. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú,
tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák
vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási
lehetőség, buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 7,5
MFt Tel: 70/312-5965,  20/928-3938

*Jó ár/érték arány! Tégla 3+2 szobás garázsos
panorámás ikerház 731nm telekrésszel Gödöllőn eladó Iár
24,5 MFt 20-7722429

*Központban másfélszobás, jó beosztású lakás alacsony
közös és fűtési költséggel eladó, kulturált lakótömbben.
I.ár: 9,9 MFt  20-7722429

*Gödöllőn Kertvárosban tégla, 4 szoba + nappalis, cirkós
pincés családi ház sürgősen eladó. Iár: 19,9 mFt 20-
7722429 

*Gödöllőn jó fekvésű építési telek az Alvégben 20 méteres
utcafronttal SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 12,9 MFt 20-772-2429

*Sürgősen Eladó Gödöllőn az Újfenyvesben gyönyörű, gon-
dozott közműves 720 nm-es építési telek, szép fákkal a
telken.  Iár 11,9 MFt 20-7722429 

*Palotakerten parkra néző 45 nm-es felújított lakás
sürgősen eladó Iár 8,9 MFt 20-7722428

*2 szobás, 62 nm-es felújított lakás 4 emeletes házban
palotakerten eladó Iár 10,5 MFt 20-772-2429 

*840 NM-ES, ÉPÍTÉSI TELEK SZADÁN SÜRGŐSEN ELADÓ,
víz, villany a telken 6,9 MFt-ért 20-772-2429 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT GÖDÖLLŐ ÉS SZADA LEGNAGYOBB
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 iker-
ház eladó emeltszintű szerkezetkész ár 24,7 MFt Új
építésű ikerházak házak nagy választékban irodánkban!
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429
www.godolloihaz.hu

*Csanakban gyönyörű környezetben új építésű 4 szoba
nappalis garázsos,panorámás ikerház ELADÓ Iár 31,9 MFt
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 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 

*4 szoba nappalis garázsos ház Szadán 1100 m2-es
telekkel jó közlekedésnél eladó. Iár 22,5 MFt 20-7722429

*Szőlő utcában 60 nm-es 2 szobás erkélyes lakás eladó
Iár 11 MFt 20-7722428

*Eladó 2 szoba+nappalis, teljesen felújított –műanyag
nyílászárók új fa beltéri ajtók sarokkád modern burkolatok
új szerelvények- lakás a János u.-ban csendes helyen. Jó
vétel Iár13,4 MFt  20-772-2429

*Kossuth u-ban I emeleti 2szobás egyedi fűtésmérős
felújított lakás eladó. Irodának is alkalmas Iár 12,9 MFt
20-7722429

*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 MEL-
LETT–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 a Kossuth L. utcában I. emeleti, 57 nm-es,
felújított 2 szobás lakások. Iá: 12,7 és 13 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn központhoz közeli csendes környezetben,
teljesen felújított, 69 nm-es, 2+fél szobás, egyedi
fűtésű nagy erkélyes lakás. Új burkolatok, szan-
iterek, új nyílászárók, egybenyitott konyha-étkező.
Iá: 15,5 mFt. Érd: 28-411-086
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-72m2 3 szobás erkélyes lakás házközponti
fűtéssel 15,9MFt. 
-Röges u.ban 1200m2 telken 80m2 sátortetős
tégla családi ház 21 MFt.
-Fenyvesben 2 szobás ház dupla garázzsal
parkosított kerttel 15,5 MFt.
-Hegyesi M u-ban 971m2 telken 2005ben
épült n+3 szobás ház 19,8 MFt.
-Panorámás 830m2 belterületi telek az
Antalhegyen 7,8MFt.
-Panorámás, ősfás 1378 m2-es telken bon-
tandó családi ház 22 MFt.
-Perczel u.ban 1044 m2 telken 50m2 faház 25m2 pin-
ce víz villany van, gáz csatorna az utcában 7,5 MFt.
-Főtéren 4.em. 44m2-es lakás két szobás 10,5 MFt.
-Kossuth L utcában magasföldszinti 2
szobás 54m2-es lakás 12,9 MFt.
-Tanya 2620m2 erdő melletti telken 2szintes 2
szoba, konyha fürdőszobás faházzal 4,8 MFt 
- Bp. Újpalota üzleti központjában forgal-
mas helyen 102 m2 üzlet vagy iroda egy-
benyitható terekkel 18 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
K E D D E�  � I � C S Ü G Y F É L F O G A D Á S

Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.



* Gödöllőn befejezés előtt álló, 60 nm alapterületű, nappali
+ 2 szobás, kétszintes lakóépület, 610 nm-es telekkel. Iá:
18,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn az Antalhegyen, 1996-ban épült, 110 nm
össz.lakóterű, nappali + 3 szobás, 3 szintes lakóház 594 nm-
es telekkel. Iá: 22 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn központhoz közel, 120 nm lakóterű (nappali+3
szoba), kétszintes sorházi lakóház. Teljesen felújított (új
nyílászárók, új elektr. vezetékek, új burkolatok, szaniterek).
165 nm-es, örökzöldekkel beültetett udvar, előkert. Iá: 29
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* 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 téglaépítésű háztömbben, egyedi fűtésű, magas-
földszinti, 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 felújítandó lakás. Iá: 7,5 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság 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 INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870 

* Gödöllőn II. emeleti, 44 nm-es, 1+fél szobás, egyedi
fűtésű, egyedi vízórás lakás. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

* Gödöllőn 69 nm-es, egyedi fűtésű, jó állapotban lévő,
1+2xfél szobás, erkélyes lakás. Iá: 14 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn aszfaltozott utcában, 1284 nm-es, bel-
területi építési telek (20 m-es utcafront). Csatorna a
telken belül, víz, villany, gáz az utcában. Iá: 16,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn 594 nm-es belterületi telek, rajta egy 25 nm-es
faházzal. Víz, villany bevezetve, gáz az utcában. Iá: 10 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Veresegyházon 2002-ben épült, 4 lakásos társasházban
61 nm-es, színvonalas belső kialakítású, 2 szobás, +étkezős,
kifogástalan állapotban lévő, cirkó fűtéses, 2. emeleti lakás,
garázzsal. Iá: 16 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 3000 nm-es saroktelken,
Gödöllőn egyedülálló, védettséget élvező, 220 nm lakóterű,
4 szobás kastélyszerű kúria. (Üzleti vállalkozás kialakítására
is alkalmas) Téglaépítés; műemlék jellegű burkolatok; 2
cserépkályha; kandalló; 3,5 m-es belmagasság; tetőterasz;
160 nm-es szinteltolásos pincerendszer, 2 ásott kút az
udvaron. Iá: 65 mFt. Érd:0620/9194-870

*Domonyvölgyben belterületi építési telkek, panorámás
elhelyezkedéssel 800-1600 m2 területűek eladóak. És más
ingatlanok helyben. 30/415-4102

*Gödöllőn, BONCSOKDŰLŐN TELEK ELADÓ. Tel:
20/3316-831

*NAGYVÁRADON (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

*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

*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK! Érd: 30/946-7702

*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-
es épületekkel közművesítve eladó. Érd: 30/946-7702

*Belterületi, 600 m2-es, építési telek, összközműves,
tehermentes kicsi téglaépülettel, fúrt kúttal, csendes
helyen, aszfaltozott utcában, jó közlekedéssel tulajdonostól
sürgősen eladó. Iár: 12,5M Ft. Tel: 30/265-8202

*ANTALHEGYEN eladó 720 m2-es belterületi, közműves,
déli fekvésű TELEK. Tel: 06-70/534-7803

*Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-es telek, termő
gyümölcsössel 650 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/375-4849.

*Gödöllő, Határjáró utcában eladó 1066 m2-es, üdülőövezeti
3%-ban beépíthető telek, kerítés, kút, villany van, fiatal
gyümölcsfákkal beültetve. Ára: 4,8 M. Tel: 30/9545-917 

*Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981

*Eladó Gödöllőn városközpontban 1096 m2 telek kész alap-
pal, építési engedéllyel a Bajcsy Zsilinszky utcában. Tel:
30/9758-663

*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 melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200
nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.:
20/3135-816, 30/562-3475

*Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás
2350 m2-es megosztható építési telek 80 m2-es
felújítható házzal eladó. Tel: 28/421-619

*NEM PANEL! 64,5 m2-es 2,5 szobás, erkélyes, ALAC-
SONY REZSIJŰ (cirkófűtés, lapradiátorok) lakás eladó. iár:
14,5 M Ft. Szt. János u. 30/B. 3. em. T: 30/461-4308

*Gödöllő központjában (Kőrösfői u.) 3szoba összkomfortos
családi ház eladó. Kertje 693 m2, két utcára nyitás
engedélyezett. Ára: 19,5M Ft. Érd: 20/551-7194

*Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás
(ablakkal), 1,5 szobás lakás részben felújítva 9,85M-ért.
Érd: 30/416-6622

*Gödöllő Palotakert lakótelepen eladó egy 44 m2-es 3.
em. felújítandó öröklakás. Vízórás, távfűtéses (egyedi
mérővel) villanytűzhely. HÉV, vonat, busz pár percre. Iár:
9M Ft Érd: 30/253-0973

*Gödöllőn kétszobás 1. em. gázkonvektoros lakás eladó a
János utcában buszpályaudvartól 2perc, 13M Ft. Billenő-
ajtós betongarázs a Patak téren eladó. 2,5M Ft. Érd:
20/226-8723, 28/411-745

*Gödöllőn a máriabesnyői templomhoz közel eladó egy
befejezés előtt álló 65 m2-es tetőteres parasztház jellegű
családi ház 800 m2 telken. Ebben az állapotban: 19.9 m
Ft. Kulcsrakészen: 24.9 m Ft. Érd: 30/210-5283

*Gödöllő központjában, ERZSÉBET királyné krt-on kasté-
lyra néző, 2. em., erkélyes, 62 m2-es, 2,5 szobás
tehermentes, alacsony rezsijű, felújított lakás eladó. 13.49
m Ft. Érd: 20/345-6552

*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

*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

*HARASZTBAN 120 m2-es felújított ház kis kerttel,
garázzsal, első tulajdonostól, családi okok miatt sürgősen
eladó. Tel: 30/241-9391

*Budapesttől 45 km-re PÜSPÖKHATVANBAN 130 m2-es
összkomfortos családi füves – kertes ház eladó. Iár:
12,2M Ft Tel: 20/545-9328

*Kertvárosi, újjáépített, tetőtér beépítéses (105+62m2)
két lakásnak is alkalmas családi ház 2 beállós garázzsal,
kúttal eladó. Szocpol igénybe vehető. Iár: 40M Ft Érd:
30/542-0351, 30/406-0063

*Eladó Gödöllőn, SZÁRÍTÓPUSZTÁN egy 880 m2 zártkerti
bekerített ingatlan kis faházzal, ásott kúttal, gyümölcs-
fákkal. Iár: 1,5M Ft. Tel: 70/217-2679

*Gödöllőn téglaépítésű családi ház (92 m2) beépíthető
tetőtérrel 645 m2-es panorámás telken eladó. Garázs,
tároló, terasz (50 m2), riasztó, elektromos kapu, beépített
bútorok, parkosított kert. Iár: 32,8M FT. Tel: 30/7474-005

*1,5 szobás szépen felújított lakás eladó. Érd: 20/9724-
354, 30/863-3114

*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 55 m2-es 4. emeleti 2
SZOBÁS, IGÉNYES, felújított lakás eladó. Tekintse meg,
megegyezünk. Iár: 11,9M Ft. Érd: 30/399-7378

*Eladó SZŐLŐ UTCÁBAN 69 m2-es 1+2 félszobás
KLIMATIZÁLT, FELÚJÍTOTT LAKÁS. Érd: 20/588-1694

*Gödöllőn, Palotakerten 4em. házban, azonnal költözhető,
felújított (járólap, parketta, redőny, fűtéskorszerűsítés)
csendes, nagy erkélyes, 2szobás 62 m2-es lakás beépített
konyhabútorral, saját tárolóval, kiváló közlekedéssel eladó.
Iár: 11,2MFt Érd: 06/20-4912-567 

Apróhirdetés felvétele cs@k személyesen! Gödöllő, Kossuth L. u. 1.Gödöllő, Kossuth L. u. 1.
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*HÉVÍZGYÖRKÖN 3 szobás összkomfortos részben felújí-
tott családi ház azonnal beköltözhetően, 94m2 +40 m2
melléképülettel, rendezett udvarral, kerti berendezésekkel
a központ mögött, nyugodt, biztonságos környezetben
eladó. Iár: 16M Ft. Tel: 20/495-9447

*Palotakerten jó állapotban lévő 63 m2-es, 2 szobás,
erkélyes, első emeleti lakás eladó. Ár: 12,5M Ft. Tel:
70/320-6985

*Eladó János utcai, téglaépítésű, 43 m2-es, konvektoros
lakás, szép állapotban! Ár: 11,9M Ft. Érd: 06-20-363-6753

*Eladó Gödöllő központjában egy 7. emeleti 72 m2-
esKastélyra néző, 2,5 szobás kéterkélyes, jó állapotban
lévő öröklakás. Iár: 15,9M Ft Érd: 30/211-3195

*Gödöllőn, főútvonal mellett 20 m2-es üzlethelyiség irodá-
nak és más egyéb tevékenységek céljára reális áron,
sürgősen eladó. Tel: 20/532-7275

*Eladó BUDAFOKON XXII. ker. 250 m2 telken teljes
közművel 1 szoba összkomfort, padlófűtés, garázs, pince,
tetőtéri manzárd. Iár: 32M Ft. Tel: 30/337-2423

*Budapesttől 35 km-re Vácszentlászlón új építésű családi
ház eladó. 2,5 szoba összkomfortos, belső festés, burkolás
ízlés szerint kialakítható. Iár: 15,8M Ft. Érd: 30/416-5549

*Erzsébet körúton 1 szobás lakás 3. em. eladó. Ár mege-
gyezés szerint. Tel: 30/266-4789

*Gödöllőn nagyon jó helyen tulajdonostól eladó egy ALAC-
SONY REZSIJŰ, csendes, 2 szobás, légkondicionált, 4.
emeleti igényesen újított lakás. Iár: 11,9M Ft. Érd:
30/681-1270

*Gödöllőn (Fenyvesben) 650 m2 telken, 158 m2-es iker-
ház egyik fele eladó. (Amerikai konyha, 4háló, garázs,
pince, beépíthető tetőtér, klíma   extrákkal.) Ár: 29M. T:
70/610-4252

*Eladó Budapesttől 40 km-re Aszód zöldövezetében 180
(2×90) m2 alapterületű, 2 szintes összkomfortos 2 laká-
sos családi ház. 5 szoba, 2 konyha + 2 étkező, fürdőszoba
és tusoló WC-vel. Dupla garázs, parkosított udvar és kert.
A főváros 30 perc alatt megközelíthető (M3, busz). Ár: 28
millió Ft. Az ingatlan kiválóan alkalmas üzlet vagy iroda
működtetésére. (Parkolási és közlekedési lehetőség) Tel:
20/941-3704, 20/383-3099

*Gödöllőn a Kertváros szívében a HÉV megállóhoz 5 per-
cre 2 szobás kis rezsijű ikerház eladó. Tel: 28/418-339

*Eladó Gödöllő legszebb helyén emeltszintű, szerkezetkész
családi ház. 2 szoba, fürdő, kamra, amerikai konyha nappali-
val, padlástér beépíthető, szocpol felvehető. Busz, vonat,
bolt közel. Iár: 25 millió. Érd: 70/569-8076, 70/245-7380

*Gödöllőn központhoz, tömegközlekedéshez, egyetemhez
közel, mégis csendes helyen kertes családi ház eladó.
Csere is érdekel! Tel: 20/354-9688

*Gödöllőn, Központban 34 m2-es 1 szobás fiatalos 3.
emeleti lakás, tárolóval eladó. Tel: 30/402-0488

*János utcában igényesen felújított, 51 m2-es, 1+2 fél-
szobás, egyedi fűtéses, parkettázott és járólapos lakás
extrákkal (beépített konyha, sarokkád, új nyílászárók
redőnnyel) eladó. Iár: 13.7M Ft. Tel: 30/402-0488

*Gödöllőn, Remsey körúton 64 m2-es 2 szobás, tágas,
világos, felújított, 3. emeleti lakás légkondival, tárolóval
eladó. Iár: 14M Ft. Tel: 30/402-0488

*ELADÓ vagy KIADÓ a Remsey körúti mélygarázsban
KOCSIBEÁLLÓ. Érd: 30/410-8343, 28/423-143

*Gödöllő városközpontban 90 m2-es lakás ELADÓ vagy
KIADÓ!! Földszinti téglalakás konvektoros fűtéssel. Iár:
20,8M Ft. Tel: 06-20/3-238-106

*EGYEDÜLÁLÓ AJÁNLAT! VEGYEN MÉLYGARÁZS BEÁL-
LÓT MÉG A TÉL BEÁLLTA ELŐTT A SZENT-IMRE HÁZBAN!
HÍVJON MINKET MOST! INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100

*LAKÁSCSERE: CSERÉLJE LE RÉGI LAKÁSÁT ÚJRA!
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZAK A HARASZTBAN, EGYMILLIÓVAL
OLCSÓBBAN! 73m2-es, nappali, 2hálószobás lakások koc-
sibeállóval, 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
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100

*KIADÓ LAKÁS 3. emeleti, világos, 60m2-es, egyedi-
mérős, 2 szobás, teraszos, gardróbos, légkondis, teljesen
felszerelt. Ár:100.000,- Ft/Hó. 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 fűtés-
es, 2.emeleti, 53 m2-es, 1 szobás, nagy konyhás, étkezős,
légkondicionálós lakás. Ár: 18MFt. INGATLANBANK
06704562103  

*ELADÓ LAKÁS! Központban 3. emeleti, 60 m2-es, 2
szobás, teraszos, gardróbos lakás. Ár: 12,5 MFt. INGAT-
LANBANK 06704562103  

*TELJESKÖRŰEN FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban
1.emeleti, fiatalos kialakítású, világos terekkel rendelkező,
62 m2-es, 2+1/2 szobás, teraszos lakás.  Ár: 14,5MFt.
INGATLANBANK 06704562103  

*GÖDÖLLŐN TÉGLA ÉPÍTÉSŰ, egyedi fűtésű, 4.emeleti,
54m2-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. INGAT-
LANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104

*NAGYFENYVESEN jó elosztású, 42m2-es, téglaépítésű
lakás, 2szoba, 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 INGAT-
LANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104

*ISASZEGI CSALÁDIHÁZ 1152 m2-es rendezett telken,
100 m2-es, 3 szobás, konvektoros fűtésű, 2001-ben
újjáépített ház. Ár:15,9MFt INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa
06704562104

ALBÉRLET

*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

*Gödöllőn Kossuth Lajos utcában új építésű lakás hosszú
távra kiadó. Tel.:20/980-5765

* Gödöllőn 3. emeleti, 44 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtésű,
felújított, erkélyes lakás kiadó, 45 eFt+rezsi/hó. Érd:
28/411-086

* Gödöllőn a központban 84 nm-es (beép.erkélyekkel), 3
szobás, bútorozatlan lakás kiadó. Tel:06-28-411-086.

*Blahán a buszfordulónál szépen kialakított 2 szobás
tetőtér, berendezve igényeseknek hosszú távra KIADÓ. Tel.:
06/30-948-6151

*Gödöllőn felújított, kb. 90 m2-es, 3 szobás kertes ház
kiadó. Érd: 20/571-2776

*Gödöllőn családi ház kiadó hosszútávra. 2szoba, nappali,
konyha, fürdőszoba + garázs, 2000m2 telken. Exkluzív
kivitelezés. Ár: 95 ezer/hó + 2 havi kaució. Tel: 20/9361-
233, 28/415-581, 20/217-6017

*Gödöllőn, ERZSÉBET KÖRÚTON első emeleti két szobás
felújított lakás bútorozottan, igényesnek hosszútávra is
kiadó. Erzsébet parki HÉV-megállónál. Érd: 28/420-032

*Kör utcában 1,5 szobás, konvektoros, első emeleti felújí-
tott lakás kiadó. Tel: 30/346-5408

*Kiadó kétszobás bútorozatlan lakás a központhoz közel,
hosszútávra. Érd: 30/308-1316

*Gödöllőn, egyetemhez közel, lányok részére albérlet
kiadó. Tel: 20/386-2907

INGATLANOK FORGAL-
MAZÁSA, FELSŐSZINTŰ

INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*MOGYORÓDON IPARI TERÜLETEK,
SZÁNTÓK, LAKÓPARKNAK ALKA-
LMAS TERÜLETEK ELADÓK NAGY
VÁLASZTÉKBAN!
*GÖDÖLLŐN, a Harasztban 693 nm-es,
két utcára nyíló telken, régi építésű,
felújított ház eladó. Gondozott kert,
boros pince. Iá: 19,5 mFt.
*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 szol-
gálati lakással, 7436 nm-es telekkel 80
m Ft bruttó áron eladó.
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. Iár: 29,5 mFt.

*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken 160
nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú
családi ház eladó. Beépített kony-
habútor, dupla garázs, mosókonyha,
szauna. Irányár: 32,5 mFt.
*Királytelepen, 1080 nm-es, megoszt-
ható saroktelken, 1979-ben épült, nap-
pali+ 3 szobás, családi ház eladó,
garázzsal, pincével. Irányár: 27 mFt.
*Az Antalhegyen 1015 nm-es,
panorámás, ősfás telken, 150 nm-
es, kétszintes, nappali+ 4 szobás,
10 éve épült hangulatos lakóház
eladó, vagy gödöllői lakásra
cserélhető.  Iá: 38,5 mFt.
TANYA GÖDÖLLŐ MELLETT
*A Fenyvesi dűlőn 2680 nm-es, kül-
területi telken (a belterülettől 300 m-
re) 60 nm-es, kétszobás lakóház
eladó. Gazdálkodásra kiválóan alka-
lmas! Irányár: 15 mFt.
ÚJ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550
nm-es telken most épülő, 102 nm-
es, nappali+ 3 szobás, garázsos
ikerházi lakások szeptemberi
átadással leköthetők. Szoc. pol.
felvehető. Irányár: 29,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nm-
es telken most épülő, 136 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Iár: 29,5 mFt.

LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, kon-
vektoros lakás (tágas szobákkal, alac-
sony rezsivel) eladó vagy családi
házra cserélhető. Irányár: 12,5 mFt .
*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,
4. emeleti, erkélyes, felújított lakás,
(egyedileg szabályozható fűtéssel)
áron alul eladó Iá: 11,7 mFt
*Az egyetemtől néhány percre 130 nm-
es, nappali +3 szobás, 2003-ban épült,
kétszintes erkélyes lakás extrákkal,
garázzsal eladó. Iá: 34 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 11,5 mFt
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás,
4. emeleti, jó állapotú lakás eladó.
Irányár:10,5 mFt.
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-
es, harmadik emeleti, kitűnő elren-
dezésű, 2,5 szobás, erkélyes lakás
eladó.  Irányár: 12,9 mFt. 
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, kon-
vektoros lakás (tágas szobákkal, alac-
sony rezsivel) eladó vagy családi
házra cserélhető. Irányár: 12,5 mFt.



*Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Érd:
70/260-6497

*KOSSUTH LAJOS UTCÁBAN 65 m2-es, 2,5 szobás
ERKÉLYES LAKÁS HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Tel: 20/312-2552

*Egyedülálló hölgynek Kertvárosban szoba kiadó.
Tel: 06-70-550-7673

*Gödöllői alacsony rezsijű, konvektoros, frissen felújított,
Tv hálózat nélküli, 2 szobás lakás kiadó a Kazinczy körú-
ton. Csak nem dohányzó, csendes személyek részére.Érd:
28/360-307 (esti órákban)

*Gödöllő Kertvárosban központhoz közel 2 szobás, fürdős-
zobás, félig bútorozott lakóház új felszerelésekkel, mel-
léképülettel azonnal kiadó. Buszmegálló 1 percre. Tel:
28/413-376

*Szent János utcában magasföldszinti, 2 szobás, egyedi
fűtésű, részben bútorozott lakás kiadó. 2 havi kaució szük-
séges. Érd: 20/556-5832

*2 szobás, félig bútorozott, 4. emeleti (egyedi gázfűtéses)
LAKÁS hosszútávra KIADÓ a Szőlő utcában. 55E Ft/hó +
rezsi + 2 havi kaució. Tel: 20/911-5992

*Bútorozott lakás kiadó szeptember 1.-től Gödöllő közpon-
tjában. Érd: : 28/385-601 este, 20/4192-291, 20/535-
2624 (napközben)

*Isaszegen 75 m2-es kertes családi ház kiadó: 50.000
Ft/hó + kedvező rezsi. Érd: 20/375-8687

*Különálló kertes házrész kiadó. Szoba – konyha, fürdős-
zoba teljes berendezéssel. Ár 35.000 Ft + rezsi 10.000 Ft.
Tel: 20/942-5487

*Gödöllő központjában 44 m2-es másfélszobás távfűtéses
lakás 2008. november 15.-től hosszútávra igényesnek
kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 20-335-0027

*Kiadó Gödöllő központjában 2 és fél szobás, 64 m2-es, 1.
emeleti bútorozatlan lakás, akár azonnali beköltözéssel.
Tel: 20/539-5425

*Különálló házrész (szoba, konyha, fürdőszoba) október
1.-étől olcsón kiadó 1-2 személy részére, közel az
egyetemhez! Érd: 17 után ill. hétvégén 20/3628-667

*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

*Palotakerten kiadó 1 szobás teljesen berendezett
kábeltévés lakás szabályozható fűtéssel. Bérleti díj: 50 e.
Ft 2 havi kaució szükséges. Érd: 30/485-7649

*Egy szoba garzon egy fő dolgozó részére kiadó.
Központhoz, tömegközlekedéshez, egyetemhez közel, nyu-
godt helyen. Érd: 20/354-9688

*Gödöllő Kertvárosban gázkonvektoros külön kis lakrész
korrekt, nem dohányzó férfi részére 35 ezerért (+rezsi)
kiadó. Tel: 20/999-6453

*Gödöllőn iroda céljára is alkalmas városközponti, földsz-
inti 2 szobás lakás bérbeadó. Tel: 20/9427-379

KIADÓ

*Garázs, üzlethelységgel, raktárhelységgel kiadó. Tel.:
20/9455-583.

*Gödöllő városközpontban a Bajcsy Zs. úton 40m2-es
üzlethelység kiadó. Érd.: 70/635-4595

*Gödöllő központjában a Remsey Jenő körúton (Fibernet
mellett) 86 m2-es üzlethelyiség ELADÓ vagy KIADÓ. Érd:
06-70/295-6693

*Gödöllő belvárosában Gábor Áron u. 1 sz. alatt 55 m2-es
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. Ruházati boltban használt
ÜZLETBERENDEZÉS ELADÓ. Érd: 20/456-2944, 28/489-975

*Gödöllő városközpontban, Kossuth L. utcában 60 m2-es
ÜZLETHELYISÉG kiadó kozmetikus, fodrász, manikűr,
pedikűr céljára. Érd: 20/454-8451

*Gödöllő központjában kiadó 20 és 30 m2 raktárak, és
fedett gépkocsi beálló. Tel: 70/552-3643

*Gödöllőn, Kastélynál, felújított, külön bejáratú 65 m2-es
házrész kiadó irodának stb. (Berendezett.) Kialakított
parkolás. Tel: 30/307-7314

*3 szobás kertes 90 m2-es családi ház központi fűtéssel
irodá(k)nak kiadó. Érd: 20/571-2776

*Működő kondi- és fitnessterem Gödöllőn, professzionális
gépparkkal, hosszútávra bérbe adó. Tel.: 20/326-2486

*Gödöllőn a központban új üzlet: 50 m2, és új iroda 45 m2
kiadó a Kossuth Lajos u. 10. sz. alatt. Érd: 70/615-7890
és a helyszínen.

*IRODÁNAK, SZOLGÁLTATÁSNAK, RAKTÁROZÁSNAK IS
ALKALMAS KOMFORTOS HELYISÉG KIADÓ. Tel: 20/354-9688

ÁLLÁS

*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező,
fiatal pultos lányt, szakácsot  és  pizzaszakácsot
felveszünk. Tel.: 30/913-8769.

*Felszolgálót és mosogatónőt felveszünk a Sziget
Vendéglőbe. Tel.:20/3309-564.

*OPEL GAÁL MÁRKAKERESKEDÉS könyvelőhölgyet keres,
mérlegképes végzettséggel, önálló gyakorlattal. Napi 8
órás munkaidőre, heti 5 alkalommal. Főállásban. Önéletrajz
: opelgaal@vnet.hu, cím: 2100  Gödöllő, Dózsa Gy 67.

*OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ kollégákat
keres az alábbi munkakörök betöltésére : raktáros, autósz-
erelő, karosszéria lakatos, kézi autómosóba mosós.
Kiemelt kereseti lehetőség, teljesitménybérezés. Jelen-
tkezni lehet önéletrajzzal: opelgaal@vnet.hu, cím: 2100
Gödöllő, Dózsa Gy. út 67.

*Gödöllői internet kávézóba délutános munkaidőbe
munkatársat keresünk. Iskola, vagy már meglévő
főmunkaidős állás mellett végezhető. Alapvető infor-
matikai ismeretek szükségesek. Tel.: 20/375 95 62

*Bevezetett üzletbe kozmetikust, pedikűrös – manikűrös
munkatársat keresek vállalkozói igazolvánnyal. Tel:
20/9810-696

*WTI Kft. gödöllői munkahelyre azonnali belépéssel felvesz
jogosítvánnyal és gyakorlattal rendelkező 1 fő elektromos
targoncaszerelőt és 1 fő termikus targoncaszerelőt. Kiemelt
kereseti lehetőség! Tel: 20/9410-071, 28/416-630

*Októberben nyíló szépségszalonba fodrászt, műkörmöst
felveszek. Érd: 30/231-5353

*Gödöllői Kézi Autómosóba férfi munkatársat keresek.
Tel: 30/9915-554

*Műkörmös – pedikűröst keresek. Érd: 30/454-2871

*46 éves, önállóan dolgozó nő szervezési területen elhe-
lyezkedne. Végzettség: Külker főiskola, Közgazdaságtudományi
egyetem. Nyelvtudás: aktív angol, német frissítés alatt.
Lakóhely: Veresegyház. Tel: 30/488-2721

*Gödöllői családi házhoz kertészt keresünk. Érdeklődni hét-
főtől péntekig 9-17 óráig a 0670-423-3138-as telefonon.

*A Trink-Duó Kft gödöllői székhelyére olyan rendezett
családi hátterű hölgymunkatársat keres Gödöllő, ill. max.
10 km-es körzetéből, aki MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI
KÉPESÍTÉSŰ, (regisztrált) a bérszámfejtésben, és tb. ügy-
intézésben egyaránt jártas, valamint bérkönyvelési
tevékenység vezetői ellátását is képes koordinálni. Érd: ifj.
Laukó József 30/9508-943

*A Trink-Duó gödöllői telephelyére számlázó – admin-
isztrátori munkakörbe kommunikatív kereskedelmi
adottságokkal bíró 27-37 éves, rendezett családi hátterű
hölgymunkatársat keres Gödöllő, ill. max. 10 km-es
körzetéből. Érd: munkanapokon Rébb Gábor telepvezetőnél
a 30/336-7473 telefonon

*A Trink-Duó gödöllői telephelyére önálló szervező és
munkaképességű attraktív egyéniségű munkatársat keres
raktárosi munkára. Raktározásban szerzett gyakorlat
előnyt jelent. Érd: munkanapokon 8-19 óráig Rébb Gábor
telepvezetőnél a 30/336-7473 telefonon

*A Trink-Duó gödöllői telephelyére „B” és „C” típusú
jogosítvánnyal, valamint közúti árufuvarozói engedéllyel
rendelkező áruterítő gépkocsivezetőket keres italáruk
szállítására. Érd: munkanapokon 8-19 óráig Rébb Gábor
telepvezetőnél a 30/336-7473 telefonon

*BIZTONSÁGI ŐRÖKET keresek Isaszeg – Pécel területére.
Tel: 70/204-5551

*Képzett ÁCSOT és tapasztalattal rendelkező
ÁCSSEGÉDET keresek állandó, folyamatos munkához.
Sürgős. Érd: 06-20-351-8934

*Gödöllői székhelyű tanácsadó iroda munkatársakat
keres. Kellemes körülményeket és folyamatos szakmai
képzést nyújtunk. Bővebb információ:
www.tandhconsulting.hu, 20/2411-377, 20/438-4178

*CNC gépkezelőket – gépbeállítókat, CO-2 hegesztőket,
fényezőket keresünk. Szállás biztosított. Érd: 20/9692-609

*GÖDÖLLŐI PIZZÉRIÁBA GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
NŐI FELSZOLGÁLÓT KERESÜNK! Tel: 70/418-5770

*Cégünk 2 fő részére angol és 1 fő részére német nyelv-
tanári állást hirdet Gödöllőn, szeptemberben induló felnőt-
tképzéseinkhez. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet,
melyeket az oktvez@proschool.hu e-mail címre várunk,
bővebb információt a 20/772-7139–es telefonszámon
kérhet. Jelentkezési határidő: 2008. 09. 24.
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*Éttermünk gyakorlattal rendelkező szakácsot keres fő-
vagy mellékállásban! Érd: 20/971-6272 (10-22h)

*Frekventált helyen lévő szépségstúdióba keresek
fodrászt, pedikűr – manikűr műkörmöst vállalkozóival. Tel:
70/360-9407

*Heti két alkalommal 8-16-ig gépkocsival rendelkező
házvezetőnőt keresünk. Az önéletrajzokat az alábbi e-mail
címre kérjük: takaritas@velvet.hu 

*A gödöllői Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium keres gazdasági igazgatóhelyettest felsőfokú
szakirányú és regisztrált mérlegképes könyvelői
végzettséggel. Érd: 70/5010-589, 28/520-711

*HITELTANÁCSADÓ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
GÖDÖLLŐI IRODÁNKBA. Fényképes önéletrajzokat a
hr@orangekredit.hu címre várjuk. Bővebb információ:
www.orangecredit.hu, 20/999-4422

*ORANGE CREDIT HUNGARY KFT keres ÉPÍTÉSVEZETŐT
szakirányú felsőfokú végzettséggel. Fényképes önéletraj-
zokat a hr@orangekredit.hu címre várjuk. Bővebb informá-
ció: www.orangecredit.hu, 70/323-7777

*Vasalási munkára keresek vasalni kifogástalanul tudó
asszonyokat. Uitt részmunkaidőben B kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező fiatal futárt, ill. alkalmi
szórólapozásra diákokat is keresek. Tel: 20/404-0004,
20/433-2780

SZOLGÁLTATÁS

*Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házi-
dolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.::
30/851-8763.

*Földmunka vállalása, földmunkaképek és tartozékok
adás-vétele. Tel: 30/9362-846, 30/415-4102

*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-
7473 Köszönjük bizalmát!

*HRG – Gyógyúszás foglalkozás 0-18 éves
gyerekeknek! Mozgásszervi, belgyógyászati és ide-
grendszeri betegségek kezelése céljából. Aszód,
Veresegyház és Veresegyház Misszió uszodáiban. Info:
30/2035-980, 20/4730-677 Petróczy Zsuzsanna

*Masszázs újdonság! Ha szeretne a párjával közösen
egy frissítő 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

*Szenzációs akció Szeptemberben! 50 %-kal keveseb-
bet fizet minden egyes új vendég a fodrászatért,
manikűr, pedikűr, műkörömért a Két Angyal
Szépségszalonban. Érd: Fodrász: Tóth Mónika 30/369-
3499, 20/937-0221. Műkörmös: Tóth Ágnes: 20/541-
2322 KOZMETIKUST KERESEK!

*Motoros kaszálást, bozótirtást és kertápolást vállalok
versenyképes áron. giantd@citromail.hu, Tel: 06-30-
361-2270

*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,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. 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
kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanysz-
erelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.:
70/241-8999.

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mos-
dók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel.:
70/613-5662.

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is. 

*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.

*VÍZ – GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS! Családi házak, lakások,
közületek gépészeti kivitelezése, igény szerint megfize-
thető áron. Ep-gép 98 Kft. tel: 20/267-4998

*Precíz takarítást és vasalást vállalok. Tel: 20/495-9447

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

*Gyógypedikűr tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése,
ápolása. Nyugdíjasoknak pedikűr és talpmasszázs. 800
Ft-tól is Bejelentkezés: 20/532-7275 Bárándi



*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvál-
lalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.:
28/407-122.

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

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

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

*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfo-
gadható áron! Tel.: 20/9133-165

*UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861

*Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel.
Reuma, izületi bántalmak, hátfájás, fájdalmak megszün-
tetésére. Talpreflex masszázs és egyéni jóga oktatás.
Tel: 70/701-9510

*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, min-
den, ami festőmunka, garanciával. Tel: 06-30-386-4456

*Villany és riasztó szerelést korrekt áron, rövid határidőv-
el vállalunk. Ingyenes felméréssel. Tel. 20/3345-573

*Fodrász házhoz megy! Gödöllő és Pécel környékén, kor-
rekt áron vállalok fodrászkodást, hajápolást, vágást,
sütést, festést, frizurakészítést, szőrtelenítést, stb. Tel:
20/206-8745

OKTATÁS

*TOP-TAN: Angol haladó csoport, középfokú nyelvvizs-
gára felkészítő középiskolásoknak és felnőtteknek (2x2
ill. 2x3 óra). További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16.
4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-
744, mobil: 30-224-75-63.”

*TOP-TAN: Angol kezdő és Pre-Intermediate csoport
indul 2X3 (este) ill. 2x2 (délelőtt) órában. További infor-
mációk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-372-20-26.”

*TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek és haladóknak, folyam-
atos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 20/544-8021

*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS
ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ELŐIRATKOZÁS CSOPOR-
TOS TANFOLYAMOKRA SZEPTEMBER 19-IG 10%
KEDVEZMÉNNYEL NETTÓ 26 100 FORINTÉRT!
ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE
FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. AZ EGYÜTT
IRATKOZÓK FEJENKÉNT ANNYISZOR 5% KED-
VEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN IRATKOZNAK
(TEHÁT 5 EMBER PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%).
EGYÉNI ÓRÁK KEDVEZMÉNYEKKEL! RÉS-
ZLETEKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT:
(20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. ÜGYFÉLSZOL-
GÁLATI IDŐ: H-CS: 9.45-16.00, P: 9.45-14.00  W W
W . S T U D I O O N L I N E . H U

*Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Egész nap, min-
den szinten, minden korosztálynak. Nyelvvizsga
előkészítő ORIGO, TELC, GOETHE egyéni és kiscso-
portos (max.. 4fő). Tel: 06/30/611-0036, 28/422-
473 Kollarics Katalin

*MATEMATIKA – korrepetálást vállal általános- és
középiskolásoknak gödöllői középiskolai tanár.
Érettségire való felkészítés, főiskolások kor-
repetálása 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

*Gödöllőn – 12 éve működő – CSALÁDI NAPKÖZI
OTTHONOS ÓVODA felvételt hirdet 1,5 éves kortól bölc-
sődések és óvodások részére. Érd: 30/365-6901
www.harsfanapkozi.hu 

*Német középfokú vizsgatréning indul 120 órában a
tavaszi nyelvvizsgákra – Telc/ Goethe – szeptember
25.-től heti 4 órában a városközpontban. Érd: szint-
felmérő 30/487-7396 nemetnyelvoktatas@gmail.com 

*Egyetemek, főiskolák művészeti szakaira felkészítő
rajz – festészeti foglalkozások indulnak Munkácsy díjas
festőművész egyetemi docens művésztanár vezetésével
Gödöllőn szept. 1.-től. Uitt alapozó tanfolyamok 12-14
éves korosztálynak. 30/580-3756, 30/967-0842
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Boszorkányfőzet…
Nemrégen írtam a zsályáról. Azóta megtudtam,
létezik látnokzsálya is, ami közeli rokona a
fűszernövénynek. Leveleitől hallucinálni lehet.
A középkorban volt, hogy a fél falu hallucinált,
mert olyan rozsból sütöttek kenyeret, ami
anyarozzsal (egy gombafajta) volt fertőzve.
Ebből manapság már vérnyomáscsökkentőt
gyártanak. Sok növényt, gombát használtak
sámánok, hogy az égiekkel beszéljenek: a csat-
tanó maszlag, légyölő galóca, kender, hajnalka,
mimóza… Bűnügyi hírekben olvastam, hogy
egy fiatal leány kevéssé szeretett nagynénjét
köszöntötte maga által sütött piskótával. Aznap
éjjel a nagynéni meztelenül szaladgált a
kisváros utcáin és megállás nélkül kacagott,
kiabált. Utólag kiderült, bosszúból hasis is
került a sütibe. Ki volt a boszorkány kettejük
közül? Nemcsak a főzet, az biztos.
Sok állat, is ilyen anyagokkal védekezik az
ellenségeitől. A varangyot a mesében meg kell
csókolni, hogy herceg legyen belőle. Nem is
mese ez: többféle varangy bőre választ ki hallu-
cinogén anyagot, ami miatt a drogosok
békájukat nyalogatva boldognak érzik
magukat. Ám az étteremben a kecskebékának
csak a combját rántjuk ki, azt veszély nélkül
lehet megenni. Indonézia tengerpartján viszont
néha feltálalnak olyan halat, ami szintén bódu-
latba ringat. Álomhal a neve. 
A mi Fagyöngy éttermünkben viszont álomfi-
nom a zöldfűszerekkel és citrommal sütött
branzino, amit a horvát tengerben halásznak. 
Receptje: A letisztított halat kívülről-belülről
citromfűvel dörzsöljük be, hasát töltjük francia
csokorral (babér levél, rozmaring, bazsalikom,
oregánó) sok lime-vel, sózzuk durva tengeri
sóval, majd vaj-olivaolaj keverékében ropogós-
ra sütjük. Mmmm….

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68 (x)



*Óvodás és kisiskolás angolfoglalkozások hétfő és
kedd délutánonként. Autentikus angol környezet,
anyanyelvi résztvevők. Érd: 28/418-220

*Középiskolásoknak! Készülj a szóbeli angol
nyelvvizsgára angol anyanyelvű diákkal. Hívj a 06-20-
928-1244-en!

*TEA & TALK. Tanuljon angolul, használja tudását!
Életközpontú oktatás kezdőtől a felsőfokig, kora délelőtti
órákban, Gödöllő központjában. 06-20-446-8317

*AFTER 8. Angol nyelvű beszélgetőkör indul anyanyelvi
vezetővel heti egy alkalommal. 06-20-446-8317

*ANGOL OKTATÁS kezdőtől felsőfokig. Haladó,
középhaladó és üzleti angol oktatás kiscsoportban
vagy egyénileg. Nyelvvizsgára felkészítés. Fordítás.
Tel: 30/9909-346

*Instruktor irányította angol társalgás legalább középha-
ladó szinten lévőknek. Mindenkit érdeklő témákról. (Pl.:
szülő-gyermek kapcsolat, társra találás nehézségei,
szembenézés azzal, hogy öregszünk, stb.) Az órák ingye-
nesek. 2-4 fős csoportok. Órahossz megállapodás szerint.
A foglalkozások Gödöllőn lennének. Tel: 28/417-860
(19:30 és 20:00 között, 09. 25.-ig)

*ANGOLTANÁR NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST
VÁLLAL. Tel: 20/539-2030

*Angol nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára
felkészítés kicsiknek, nagyoknak! 60 perces órák,
korrekt árak! Hívjon bizalommal! Tel: 70/249-6739

*4. osztályos gimnazista mellé MATEMATIKA TANÁRT
KERESEK. Tel: 70/297-4424

*JÁTSZÓHÁZ. OLYAN SZÜLŐK JELENTKEZÉSÉT
VÁROM, AKIK - AZ ÓVODÁSKOR ELŐTTI, ILL. ÓVODÁS
ÉLETKORBAN SZERETNÉNEK MEGOLDÁST TALÁLNI
GYERMEKÜK RÉSZLEGES, VAGY EGÉSZ HETES
ELHELYEZÉSÉBEN.

– SZERETNÉNEK GYERMEKÜK SZÁMÁRA RENDSZ-
ERES JÁTSZÓHÁZI TEVÉKENYSÉGET BIZTOSÍTANI.
SZÍVESEN VENNÉNEK RÉSZT RENDSZERES
PEDAGÓGIAI ÉS GYAKORLATI MUNKÁBAN. ÉRD:
20/375-0550

ADÁS~VÉTEL

*Eladó egy használt, új állapotú hintaszék. Tel.: (20)
212-6315

*Eladó olcsón egy használt, jó állapotban lévő Nokia
9300 típusú kommunikátor. 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

*Áron alul eladó egy vadonatúj, 55 x 78 cm-es
Velux tetőtéri ablak építőkerettel együtt. Tel.: (20)
212-6315

*Eladó 10 x 25 cm-es, rusztikus felületű, fehér,
szíriai terméskő burkolóanyag nagy mennyiségben.
Tel.: (20) 212-6315

*ELADÓ! 120 éves, négyfiókos, körorsós, süllyesz-
thető-SINGER varrógép, kitűnő állapotban: 80.000 Ft,
6 lámpaernyős antik bronz csillár 50.000, 4 részes
40 éves kolónia szekrénysor színes üveggel
megkímélt 800.000 Ft, 1 db 200 l hűtőláda 25. 000
Ft, 1 db új vérnyomásmérő 5.000 Ft, 1 db infravörös
hősugárzó 5.000 Ft, 1 db antik lámpaernyő 8.000 Ft,
1 db.60 éves antik, nyitható toalett tükör, polírozott:
80.000 Ft Érd. minden nap 17.00 óra után 06-30-
421-7357

*ARNOLD SPORT Akció! Új, használt és bemutatóter-
mi otthoni és profi kondigépek stb. hatalmas
választékban, reális árakon eladók.
www.arnoldgold.hu Tel: 30/9510-769

*KIÁLLÍTÁSOKBÓL MARADT HÁZTARTÁSI KUKÁK
ELADÓK! Kerekes: - 80L: 4500 Ft, - 120L: 6000 Ft, -
240L: 8500 Ft. Tel: 20/329-9695

*4 szálas (japán) OVERLOCK VARRÓGÉP és
BŐRVARRÓGÉP (Csepel). Tel: 30/337-2423

*VENNÉK egy 100-150 l-es boroshordót. ELADÓ
építkezésből megmaradt 4 db betongerenda 5,7 m. Ár
megegyezés szerint. Tel: 20/886-1655

*Eladó régi 2-3 ajtós szekrény, konyhai sarok gar-
nitúra asztallal, székkel, villanytűzhely, gáztűzhely
palackkal, centrifuga, vegyestüzelésű kályha. Tel:
30/486-1445

*Borászati felszerelések: hordók, prések, műanyag
edények, permetező gépek, darálók harmad áron
eladók. Tel. 30/392-6096

ÁLLAT

*Malac eladó törpe csüngő hasú keverék 8 hónapos.
5000 Ft-ért. Uitt talált tacskólány gazdit keres lakás-
ban tartással, ne gyerek mellé. Érd: 20/4287840

*Fajtatiszta fekete puli kölykök áron alul eladók. Érd:
28/417-125, 20/915-0341

*Talált fekete vizsla szuka (kb. 9 hónapos) és 2 kisci-
ca szerető gazdit keres. Érd: 20/375-0550

EGYÉB

*Sürgősen eladó Renault Scenic Grand (Expression)
családbővülés miatt. 2007.II, 28e km, magyar forga-
lomba-helyezésű. Ár: 250eFt kp és 3.8MFt hitel. Tel.:
20/952-7271.

*BARANTA hagyományos magyar harcművészeti
edzések (botvívás, szablyavívás, birkózás, íjászat,
néptánc, stb.) kezdődnek szeptembertől Gödöllőn.
Gyermekeket, fiatalokat, fiatalos idősebbeket
egyaránt szeretettel várunk. Érd: Szirom György 06-
30-488-0464

*KERESSÜK! 2008.09.02-án kedden este 19:10-kor
a gödöllői hipermarketnél elloptak egy fekete-grafit
színű SUZUKI GSX-R1300 HAYABUSÁT. Rendszáma:
UOB-241 Aki bármit tud az üggyel kapcsolatban, az
hívja a 20/587-6779-es telefonszámot.
MEGTALÁLÓNAK JUTALOM!

*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

*Gödöllői 2500 m2-es telken lévő akác és gyümölcs-
fák a telek kitisztításáért elvihetők! Érd: 20944-
7025

*Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
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Beküldési határidő:

2008. szeptember
25.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Selmeci Zsolt, Szabadság út 101/c.,
Sas István, Nyárfa u. 3.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Balatoniné Berze Erika, Magyar Káz-
mér köz 2., Hegedűs Éva, Nagy Sán-
dor köz 2.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Gelle Imre, Vác, Széchenyi u. 4-6.,
Kalydy Endréné, Tátra u. 3.

Recept
Parmezános grillezett padlizsán

HOZZÁVALÓK:1 kg padlizsán, 40 dkg paradicsom (hámozott), 1
darab mozzarellagolyó, 5 dkg parmezán sajt (reszelt), 1 kisebb
darab vöröshagyma, 1 csokor bazsalikom, olívaolaj, őrölt bors, só.

ELKÉSZÍTÉS: A padlizsánt hosszában felvágjuk félcentis szele-
tekre, és sózzuk meg. Az apróra vágott hagymát az olajban dinsz-
teljük meg, szórjuk bele az összevágott paradicsomot, sózzuk,
borsozzuk, és főzzük 10 percig. Szórjuk bele a felaprított bazsali-
komot, és keverjük össze. Mossuk le a padlizsánszeleteket, és
süssük meg roston. A szeletek felével béleljünk ki négy kis for-
mát. Tegyünk rájuk egy réteg paradicsomszószt, szórjuk meg a
felkockázott mozzarelával, aztán ismét egy réteg padlizsánt,
majd a szószt, a mozzarellát, végül fedjük le a maradék padli-
zsánnal, és szórjuk meg a reszelt sajttal. Tegyük 180 °C-ra elő-
melegített sütőbe, és süssük 30 percig. Amikor kész, hagyjuk ki-
hűlni. A formából tányérra borítva, a maradék szósszal kínáljuk.

ÁLLÁS
A Petőfi Sándor Művelődési Központ munkatársat keres a

következő munkakörbe:
GAZDASÁGI PÉNZTÁROS

Feltétel: szakirányú diploma és középfokú angol nyelvvizsga,
pályakezdő is lehet.
Tel.: 70/376-6544


