
A városvezetők mellett a Testvérvárosi
Egyesület tagjai, gödöllői művészek és
diákok vettek részt a hétvégi giesseni
rendezvényeken, ahol német partnere-
inkkel közös műsorokon és kiállításo-
kon ismerhették meg a gödöllői kultu-
rális élet egy-egy területét az érdeklő-
dők. A csütörtöktől vasárnapig tartó
rendezvénysorozat keretében két hang-
versenyt is adott a Colla Parte Consort,
ők képviselték Gödöllőt a péntek esti
ünnepség programjában is, ahol Géme-
si György polgármester és Heinz-Peter
Haumann, Giessen főpolgármestere
megerősítették a 20 éve kötött megálla-
podást. Mindketten méltatták az elmúlt
két évtizedben végzett munkát, és
egyetértettek abban, hogy a jövőben to-
vábbi nyitásra van szükség, a lakosság
minél szélesebb rétegeit kell bevonni az
együttműködésbe.

Heinz-Peter Haumann kiemelte,
rendkívül fontosnak tartja a testvérvá-
rosi kapcsolatok fejlesztését, mivel
azok közelebb hozzák egymáshoz az

országokat. Ezért is
helyez Giessen nagy
hangsúlyt ezek, így a
Gödöllővel kötött
megállapodás fej-
lesztésére.

Gémesi György
köszöntőjében fel-
elevenítette az el-
múlt húsz esztendő
legfontosabb állo-
másait, s méltatta az
együttműködést alá-
író Manfred Mutz,
korábbi polgármes-
ter érdemeit. 

A két város testvérvárosi kapcsolatát
1988. október 22-én írták alá, s az a két
város egyetemeinek kezdeményezésére
jött létre. Már az első tíz esztendő is
igen aktívan telt el, megalapozva min-
dazon kapcsolatrendszereket, amelyek
a mai napig önállóan, civil háttérrel és
intézményi segítséggel előre viszik az
együttműködéseket. A két város között

azóta is rendszeresek a kulturális kap-
csolatok, az oktatás területén zajló, va-
lamint a sport- és környezetvédelmi
programok. Ezek keretében több alka-
lommal léptek fel Giessenben a Frédé-
ric Chopin Zeneiskola növendékei, az
ottani zeneiskolából pedig városunkba
látogattak diákok továbbképzésre. Ki-
tűnő kapcsolat alakult ki a Theodor Litt
Schule és a Madách Imre iskola között,

de a Török Ignác Gimnázium és a Re-
formátus Líceum diákjai is részt vettek
testvérvárosunk diákjaival közös ren-
dezvényeken. A civil szervezetek közül
is többen bekapcsolódtak az együttmű-
ködésbe, így például jelentős az együtt-
működés a környezetvédelemmel fog-
lalkozók, és a turisztikai szervezetek
között.

(folytatás a 3. oldalon)
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Kiállítások, koncertek az ünnepi programokban

Giessen–Gödöllő: jubileum
Húsz esztendeje, hogy Gödöllő és a németországi
Giessen között létrejött a testvérvárosi kapcsolat.
A jubileumot nagyszabású rendezvénysorozattal
ünnepelték meg Giessenben, ahol már néhány he-
te megkezdődtek az ehhez kapcsolódó progra-
mok, amelyek központi eseményeire a hétvégén
került sor.

EU-s forrásból

Felújítás
Mintegy másfél milliárd forintnyi eu-
rópai uniós támogatást nyert a Gödöl-
lői Királyi Kastély környezetbarát üze-
meltetést lehetővé tevő újjáépítésre és
családbarát szolgáltatások fejlesztésé-
re. Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv támogatásával közel 2000 m² te-
rületen megújul a kastélyépület, meg-
növekszik a kiállítótér, így magasabb
színvonalú kiállítások, nagyrendezvé-
nyek megtartására is alkalmassá válik.

Átépítik az egykor a királyi gyerme-
kek lakosztályaként működő Gizella-
szárnyat, amely kiállítóteremként kap
új funkciót. A Rudolf-szárnyban múze-
umi tér kap helyet, mely időszaki kiállí-
tások helyszíneként, valamint interaktív
bemutatóhelyként működik majd. Be-
fejeződik a sörpince rekonstrukciója is.
A Kastélypark 52.000 m²-en nyeri visz-
sza régi pompáját, megszépül a bástya
alatti tér és megújul az Erzsébet-terasz
és lépcső is. A látogatható területeket
teljes mértékben akadálymentesítik.

(folytatás a 3. oldalon)
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Rendkívüli hideg köszöntött
ránk, s lassan két hete, hogy
egyre több lakásban érzik úgy,
szükséges a fűtés. Az elmúlt
héten folyamatosan érkeztek
az igénylések a Gödöllői Távhő
Kft-hez, hogy indítsák be a
szolgáltatást. A kérelmek mel-
lett azonban sok kérdést is
kapnak munkatársaik, ezért is
tartottuk szükségesnek, hogy
Tóth István igazgatóval meg-
nézzük, milyen problémákkal
találják szembe magukat leg-
gyakrabban a felhasználók és
mi okozza a legtöbb fejtörést a
szolgáltatónak.

– Hány lakásban indult meg a fű-
tés?

– A lakások közel 8-10 százaléka
jelezte az első napokban, hogy igényt
tart a távfűtés beindítására. Szeret-
ném elmondani, hogy a társasházak-
ban sem és az intézményekben sem
dátumhoz kötötten indul (és áll le) a
fűtés, hanem amióta mérés szerint
történik az elszámolás, azóta a szol-
gáltatást írásban kell kérni. Ezt a tár-
sasház közös képviselője, vagy ener-
getikai megbízottja kérheti a két
tömbfűtőmű valamelyikében. Ebben
célszerű pontosan rögzíteni azt, hogy
szakaszos fűtést kérnek, például reg-
gel 6 órától 8 óráig 21 fokra beállítva
a fűtés intenzitását, este pedig 17 órá-
tól 21 óráig 22 fokra beállított fűtés-
sel. Esetleg azt szeretnék, hogy az
ezen kívül eső időben ne fűtsünk,
vagy  temperálást kérnek, pl. 18 fokra
beállítva, stb. Elég széles választék-
kal lehet az igényeket megfogalmaz-
ni. Szívesen segítünk kiválasztani a
megfelelőt. 

– Miért ez a rendszer alakult ki,
hogy kérni kell a fűtés elindítását?

– Hosszú évek tapasztalata, hogy –
főleg ilyen átmeneti időben – a szol-
gáltatót két okból „hibáztatják”: ha
fűt, vagy ha nem fűt. Az írásos meg-
rendelés azért szükséges, mert így
tudjuk kivédeni a reklamációkat. Lé-

nyegében két dolog közül lehet vá-
lasztani: Az egyik, hogy időről időre
aláírásokat gyűjt a közös képviselő és
a többségi döntés szerint vagy kéri a
fűtés indítását, vagy nem, a másik,
hogy visszavonásig érvényes megál-
lapodást köt a szolgáltató és a fo-
gyasztó, hogy a távfűtés az átlaghő-

mérséklethez kötötten automatikusan
működjön. Ez sokkal kényelmesebb
megoldás, és a szolgáltató tennivalóit
is sokkal tervezhetőbbé teszi. Szeret-
ném leszögezni, hogy a Gödöllői
Távhő Kft. nem vizsgálja, és nem is
vizsgálhatja az írásos megrendelés
valóságtartalmát, hanem a kérelem-
nek megfelelően cselekszik.

– Hogyan készültek fel a télre?
– Elvégeztük a szokásos nyári kar-

bantartásokat és befejeztük azokat a
nagyobb beruházásokat, amelyeket
csak a fűtési szünetekben lehet elvé-
gezni gazdaságosan. Ilyen a hőmeny-
nyiségmérők hitelesítési cseréje, a há-
lózati elzáró szerelvények karbantar-
tása, a meghibásodott elzáró szerel-
vények cseréje, új hőközpontok léte-
sítése, és közvetlenül a fűtés indítása
előtti próbafűtések elindítása. Ez
utóbbi nagyon fontos, hiszen ennek
során kiderül minden olyan hiba,
amelyik az üzemvitelt zavarja, vagy
esetleg meg is hiúsítja. Ezt nem kell

kérni, de a lakóközösségnek viselnie
kell azt a minimális hőmennyiség fel-
használást, ami ezzel jár. Persze nem
csak nálunk, hanem a fogyasztók tu-
lajdonában lévő rendszeren is szük-
ség van korszerűsítésre, karbantartás-
ra. Az idén nyáron legalább 8-10 épü-
let döntött valamilyen költségmegta-

karító beruházás mellett. Nagyon fon-
tos, hogy minden ilyen jellegű mun-
kát a fűtés szünetében végezzenek el.
Mindig vannak ugyanis Pató Pálok,
akik novemberben, decemberben
akarnak radiátort cserélni…

– Állandóan visszatérő téma,
hogy a lakók úgy érzik, hiába in-
dult be a fűtés, ők bizony fáznak.
Mit tehetnek ilyen esetben? 

– Ha gond van, jelezni kell valame-
lyik tömbfűtőműnél, ahol a munka-
társaink kivizsgálják az okokat, és
megpróbálnak segíteni. Vannak per-
sze extrém panaszok, amikkel nem
tudunk mit kezdeni. Ilyen volt pél-
dául, amikor valaki azt mondta,  hogy
ha bekapcsolja a fűtést, akkor az sok-
ba kerül, ha meg nem, akkor fázik...
De nem egy olyan eset van, amikor
hiába szeretnénk, nem tudunk mit
tenni. Sokszor szembesülünk azzal,
hogy a rosszul szigetelt épületben el-
illan a meleg, annak energiahatékony
felújítása nélkül, a problémák nem

rendezhetők. 
– Milyen korszerűsítést javasol,

hogyan csökkenthető a fogyasztás?
– Több konstrukció is van, mind-

egyiknek vannak előnyei, hátrányai.
Szívesen segítünk a választásban,
legalábbis abban a részében, ami a
fűtési rendszerre vonatkozik. A lé-
nyeg, hogy egy házban csak egyféle
megoldást lehet megvalósítani. A
könnyebb érthetőség miatt példának
okáért nem lehetséges, hogy a társas-
ház 44 lakásából 15 semmit nem akar,
15 vízszintes elosztású egyéni fűtést
szeretne megcsináltatni, mígy 14 át-
kötőszakaszos költségosztós korsze-
rűsítést szeretne. A cél, hogy valame-
lyiket valósítsák meg. Ez rendkívül
fontos az egyre növekvő költségek
miatt. Csak ezt követően van lehető-
ség a szabályozásra, megtakarításra.
Aki nem csinál(tat) semmit a rendsze-
rével, annak el kell viselnie a követ-
kezményeket is!

– Milyenek az eddigi tapasztala-
tok a korábban korszerűsített tár-
sasházakban?

– Épületszinten 20-25% körüli
megtakarítást tudnak elérni. Ezt hite-
les adatokkal tudjuk alátámasztani,
amiket évek óta folyamatosan mé-
rünk. Meg kell azonban mondani,
hogy egy társasház egyes lakói eltérő
megtakarításokat realizálnak. Hiszen
az a nyugdíjas, aki egész nap otthon
van, nem tud annyi energiát meg-
takarítani, mint az, aki elutazik két
hétre, és erre az időre le tudja zárni a
fogyasztást. De teljesen mások a fű-
tési igények például egy családban,
ahol csupa felnőtt él, és ott, ahol kis-
gyermek van. És megint kérdés, hogy
kinek mit engednek meg az anyagi
lehetőségei. Mert van, aki azt igényli,
hogy nála 26 fok legyen a lakásban,
de ott nem lesz megtakarítás.

– Sokan panaszkodnak, magas a
távhő számla, és nem értik miért is
fizetnek ennyit…

– A távhőszolgáltatás díjtétele há-
rom részből áll: az alapdíjból (ami a
Kft. működési költsége), a hődíjból
(ami a földgáz költsége), és a hasz-
nálati melegvíz hődíjából. Minden
évben az interneten megtekinthető
ezeknek a díjtételeknek a képzése.
Forintra pontosan bemutatjuk, hogy
miért annyi az alapdíj, a hődíj és a

használati melegvíz díja. Bárki kér-
dezhet tőlünk ezzel kapcsolatban, ha
nem világos a levezetés, de a
www.godollo.hu weboldalon, az üz-
leti tervek nyilvánossá tételénél is
megtekinthető. Tájékoztatásul annyit
azért elmondok, hogy ez az iszonyúan
magas díjtétel lényegesen alatta van
az országos áraknak. Ennek oka a 
szabadpiaci földgázbeszerzés és a ta-
karékosan üzemeltetett ügyvitel. A
számla tehát ezt a három tételt tartal-
mazza. Itt szeretnék kitérni arra, hogy
az elmúlt években két nagyobb prob-
lémával birkózunk. Az egyik a havon-
ta esedékes melegvíz fogyasztás jel-
zése. A társasházakkal kötött szerző-
désben külön kitértünk arra az esetre,
ha valaki nem ad le óraállást. Ilyenkor
lehetetlen számla készítése, ezért erre
az esetre a szerződés 7 m3 fogyasztást
rendel figyelembe venni, amellyel az
óraállás nem megy tovább. E kelle-
metlenség elkerülésére kérjük a fo-
gyasztókat, hogy adják le ezt az ada-
tot, s jelezzék a 0 fogyasztást is, így
megelőzhetőek az utólagos viták. A
másik visszatérő probléma a korsze-
rűsített lakások évente egyszeri elszá-
molása. A társasházak lakói sokszor
nincsenek tisztában azzal, hogy októ-
bertől áprilisig a hődíj csak köbméter
arányosan szétosztott előleg (hason-
lóan az elektromos díjhoz), amelyet
évente egyszer a költségosztó figye-
lembe vételével elszámolunk. Lesz-
nek tehát fogyasztók, akik takaréko-
sabbak voltak és ezért jóváírás formá-
jában visszakapnak pénzt, azaz, be-
számítjuk a következő számlába. De
lesznek olyanok is, akik kevesebbet
tudtak megtakarítani, ezért befizetés-
re kötelezettek. Szintén nagyon fon-
tos, hogy a megtakarítás az elhasznált
energiamennyiségre vonatkozik, és
sajnos nem jelenti azt, hogy valaki
így kevesebbet fizet. Ennek oka az
egységár növekedése. Például, két év-
vel ezelőtt 1 GJ egységára nettó 1328
ft- volt, ami jelenleg 2750 Ft. Mindez
úgy, hogy csak az idén háromszor
emelték a földgáz hatósági árát, amit
mi nem hárítottunk tovább a fogyasz-
tókra, s nem is szeretnénk. De egyre
nehezebben tartjuk ezt az árat, s csak
addig tudjuk átvállalni a fogyasztói
terheket, amíg nem jön egy újabb
drasztikus áremelés. -jk-

Nem csak szolgáltatnak, segítenek is 

Sokan kérték a fűtésindítást

A korábbi években megkez-
dett emelt szintű útjavítási és
vízelvezető rendszer építési
program eredményeként eb-
ben az évben a 120 km össz-
hosszúságú gödöllői útháló-
zatból a belterületi utak mint-
egy 83 százaléka aszfalttal
burkolt. 
Jelentősen javult a vízelvető
létesítmények műszaki álla-
pota is. Így a nagyobb esőzé-
sek vize a legtöbb helyen sza-
bályozottan jut el a befoga-
dóig. Mindezek mellett, első-
sorban a lakótelepeken, az
önkormányzat nagy gondot
fordított a parkolók aszfalto-
zására és a legveszélyesebb
járda szakaszok javítására.

Ennek az állapotnak az elérésére je-
lentős forrásokat biztosított a város.
2002 óta közel 6 milliárd forintot
költöttek az utak, parkolók, járdák
és az árkok, vízelvezető  csatornák
építésére ami a gödöllői életminő-
ség emelkedését és az ingatlanok ér-
tékének növekedését is jelentette. 
Várhatóan két éven belül a város va-
lamennyi belterületi útja, utcája szi-

lárd burkolatot kap, kivéve néhá-
nyat, amik műszakilag vagy jogilag
rendezetlenek.
A létrehozott érték közös kincs,
amire közösen kell vigyázni, meg-
akadályozni a rongálásokat vagy az
úttartozékok, korlátok és más fém-
tárgyak ellopását. 
A fenntartás feladatai megsokasod-
tak, költségei megnövekedtek. A
karbantartás eredményességét azon-
ban megsokszorozza, ha mindenki
segít benne, a ház körüli terek ápo-
lásában, az árkok tisztántartásában. 

A Várostakarítási Nap legfontosabb
célja, a lakókörnyezet igényesebbé
formálása és a létrehozott vízelve-
zető létesítmények biztonságos
működésének biztosítása. 

A délelőtt az árkokból és a házak
körüli területekről összegyűjtött
hulladék összegyűjtéséhez a VÜSZI
ingyenes zsákokat biztosít, és azok
elszállításával is segíti a kezdemé-
nyezést. 

Háztartásonként kettő zsák igényel-
hető, amelyeket munkaidőben a
VÜSZI Ügyfélszolgálati Irodáján
(Gödöllő, Dózsa György út 2.),
munkaidőn túl pedig a VÜSZI tele-
phely portaépületében (Gödöllő Dó-
zsa György út 69.) lehet átvenni.  
Ezek elszállítását a VÜSZI még az-
nap megkezdi.  Érdemes tehát élni a
lehetőséggel, hiszen ha mindenki
bekapcsolódik a programba, nem
csak környezetünket tesszük szebbé
és rendezettebbé, de a kapott segít-
ségnek köszönhetően nem lesz
gondja a lakosságnak az ingatlanok
közelében összegyűjtött hulladék
megsemmisítésével sem. 

Az akcióhoz már annak kezdeti sza-
kaszában csatlakoztak civil szer-
vezetek, amelyek vállalták, hogy
nem csak lakókörnyezetüket, hanem
egyéb közterületeken, erdős része-
ken is takarítani fognak.

Civilek és a VÜSZI segítik a kezdeményezést

Október 4.: várostakarítási nap

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
2008. október 4-én (szombat)
délelőtt szervezett Várostakarí-
tási Napra invitálja a gödöllőie-
ket, és kéri a lakosságot, hogy
saját munkájával, fűkaszálással,
szemét összeszedéssel, árokta-
karítással járuljon hozzá a város
szebbé tételéhez.

A terveknek megfelelően halad-
nak az útfelújítási munkák, már
csak a Simon István és a Nagy
László utcában, valamint a Szán-
tó-Kovács János közben dolgoz-
nak az útburkolat felújításán, va-
lamint a Blaháné úton folyik a jár-
da felújítás és a szegélyezés.

Rövidesen azonban újabb nagyszabású
munka veszi kezdetét. Megújul a Má-
tyás király utca. A Közép-magyarorszá-
gi Fejlesztési Tanács által kiírt 1+ 1 fo-
rintos pályázatán 15 millió forintot ka-

pott az önkormányzat erre a célra. A fej-
lesztés keretében szőnyegezést végez-
nek a Mátyás király utca  Hunyadi J.-
Báthori I., Báthori-Arany J. szakaszán,
az Arany János utca Mátyás király-
Grassalkovich utca közötti, valamint a
Babati út Arany János-Asbóth S. utcai

szakaszán. A kivitelezésre kiírt közbe-
szerzési eljárás lezárult, a szerződés alá-
írását követően október elején megkez-
dődnek a kivitelezési munkák.
Megkezdődik a Rákos-patak gyalogos
hídjának a felújítása is. A tervek szerint a
Szabadság út melletti híd szerkezeten
szeptember 25 és november 10 között
végzik el a szükséges munkálatokat,
aminek keretében az építményt teljes
egészében elbontják és új szerkezetet
építenek. A gyalogoshíd felújítására kö-
zel tízmillió forintot fordít az önkor-
mányzat. A munkák idején ezt a sza-

kaszt nem használhatják majd a
gyalogosok.

***
Bár a Lokálpatrióta Klub október
negyedikére szervez az egész
várost érintő takarítási napot, Var-
ga András és Pelyhe József önkor-
mányzati képviselők (Lokálpatrió-
ta Klub) szervezésében szeptem-
ber 20-án már rendbe tették a la-
kók  a városközpont két választó-

kerületét. A Szent István téri lakótelepen
az őszi környezetrendezési délutánon
jelentős számban kapcsolódtak be a la-
kók a képviselők által meghirdetett kez-
deményezéshez, s 14-tól 17 óráig több
mint tizenöt zsák szemetet gyűjtöttek
össze . -jk-

Munkák a Mátyás király úton

Újabb felújítások kezdődnek
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(folytatás az 1. oldalról)
Több alkalommal is együtt ünne-

pelt a két település, így például váro-
sunk is képviseltette magát a Giessen
fennállásának 850. évfordulójára
szervezett rendezvénysorozaton, né-
met barátaink pedig többek között a
Világbéke-gong felavatására látogat-
tak el városunkban. 

Csupán ennek a néhány esemény-
nek a kiemelése is jól mutatja, milyen
széleskörű az elmúlt húsz évben fo-
lyamatosan fejlődő együttműködés. 

A múlt hét végén zajló jubileumi
programok között most is helyet ka-
pott zenei program, a Colla Parte
Consort a pénteki Jubileumi Esten és
a városi szabadtéri koncerten barokk,
reneszánsz és magyar táncokat szólal-
tatott meg. 

A magyar zenekultúra mellett az
érdeklődők megismerhették – ponto-
sabban megismerhetik, hiszen a kiál-
lítások még láthatóak – Gödöllő váro-
sát, aminek nevezetességeit Balázs
Gusztáv fotói mutatják be, és ízelítőt

kaphatnak a művésztelepen folyó
munkából is. Katona Szabó Erzsé-
bet, Remsey Flóra és Antiszabó Já-
nos munkái giesseni művészekkel
közös kiállításon várják az érdeklő-
dőket.

Az évforduló előtt a tartalmas
eseménysorozat mellett emlékpla-
kett kibocsátásával tisztelgett Gies-
sen. Az érmén a két város címere
mellett az aláírás éve és a jelenlegi
dátum, valamint felirat emlékeztet a
húsz esztendővel ezelőtti esemény-
re. 

A jubileumi rendezvények iránti
érdeklődést jól példázza, hogy az
ünnepi programon részt vett és kö-
szöntőt mondott Michael Read, az
angliai Winchester városának pol-
gármestere is. Winchester és Gies-
sen között már közel fél évszázados
az együttműködés, s mivel a két tele-
pülés ugyanolyan szoros kapcsolato-
kat ápol, mint a gödöllői, több
németországi rendezvényen
is találkoztak képviselőik. Az

angol település ezek során figyelt fel
Gödöllőre, s szándékában áll a kap-
csolatok elmélyítése.

Kiállítások, koncertek az ünnepi programokban

Giessen–Gödöllő: jubileum
(folytatás az 1. oldalról)

A tervek szerint a beruházás 2011
szeptemberében fejeződne be, de 2015
végéig az egész kastély rekonstrukcióját
el szeretnék végezni. A világhírű barokk
műemlék épületegyüttes felújítása 15
évvel ezelőtt kezdődött, azóta több
ütemben 2,6 milliárd Ft jutott e célra.
Ebből az összegből a kastély összterü-
letének 26 százalékán állították vissza
az eredeti állapotot. Az új szakasszal a
terület további 11 százalékának helyre-
állítása valósulhat meg. A tervezett össz-
költségvetés 1,6 milliárd Ft, amihez
1,45 milliárd támogatást nyert a projekt.

A tervek között szerepel a hajdani ko-
csiszín és az udvarmesteri épület fel-
használásával egy luxusszálloda kiala-
kítása. A felújításoknak köszönhetően
növekedhet a kastély idegenforgalmi
vonzereje, ehhez bővítik a kiállítások
számát, gazdag zenei programot kínál-
nak és a múzeumpedagógiai munka erő-
sítésével a fiatalság számára is vonzó
bemutatókat szerveznek.

A kastély tavaly 181 ezer látogatót fo-
gadott, a belépőkből 200 milliót köny-
velhetett el. A cél 2011-re a 360 ezres lá-
togatói szám elérése és a bevételek meg-
kétszerezése – mondta Révész T. Mi-
hály, a Gödöllői Királyi Kastély Kht.
igazgatója.

Képek: Gödöllői Királyi Kastély Kht.

EU-s forrásból

Felújítás

Lassan befejeződnek a felújítá-
si munkák a királyi váró épüle-
tén. Míg mindenki számára
öröm, hogy az épület bejárati
része ismét eredeti állapotá-
ban látható, sajnálatos, hogy
csupán ez a rész újult meg. A
jelenleg MÁV tulajdonban lévő
épületen az életveszély elhárí-
tása miatt újították fel az osz-
lopokat, a párkányokat és tet-
ték rendbe a kocsifelhajtót.

A MÁV még évekkel ezelőtt aládú-
colta és ideiglenes kerítéssel vette kö-
rül az épület oszlopos főbejárati ré-
szét, majd a múlt év őszén született
meg a döntés, hogy közbeszerzési el-
járás keretében az Ornament 2000
Kft. végezheti el a felújítást. Mint azt
a kft. ügyvezetőjétől Szarka László-
tól, a munkálatok műszaki vezetőjétől
megtudtuk, június elején kezdődtek
meg a munkák, amelyek a napokban
érnek véget, s szeptember 30-án meg-

történik a műszaki átadás. A felújítás
során „a portikus szerkezeti helyreál-
lítás, és kő restaurálási munkái” volt a
feladata a kivitelezőnek. Ennek kere-
tében először körbe állványozták az
oszlopokat, letisztították a mállott fe-
lületeket, majd acélspirálos megerősí-
téssel állították vissza azok eredeti te-
herbírását. Ez utóbbira nagy szükség

volt, mivel az oszlopok már hosszá-
ban is végig voltak repedve. Helyre-
állítják az eredeti oszlopfelületeket,
oszlopfejeket és törzseket, újra öntöt-

ték az alsó és a
felső párkányo-
kat. Az állvá-
nyok elbontása
után került sor a
kocs i f e lha j tó
munkáira. Fel-
szedték az ide
nem illő viaco-
lor burkolatot, s
az eredeti mintá-
jára hasított ba-
zalt kis kocka-
köveket raktak
le. Szétszedték
és megszüntet-
ték a korábbi ol-

dallépcsőt, s a végleges burkolat ki-
alakítása előtt elvégezték a felhajtó
padlószintjének süllyesztését. A kö-
vetkező napokban befejeződnek a fu-
gázások, s a harmincadikai műszaki
átadást követően már csak a MÁV
döntésén múlik, mikor lesz ismét
használható az utazóközönség számá-
ra a királyi váró főbejárata.

Megújult a királyi váró főbejárata 

Ismét eredeti állapotban

Megkezdődtek a munkák a
Táncsics úti sporttelepen, mi-
után az önkormányzat átadta a
területet a kivitelezőnek. Hét-
főn délután az öregfiúk játszot-
tak utoljára a gyepen, legkö-
zelebb már az új létesítmény-
ben rúghatnak labdába a gö-
döllőiek.

Sátorral fedhető pálya is létesül a
Táncsics Mihály úti sporttelep-fej-
lesztés I. ütemében. Az önkormányzat
a beruházás megvalósítására a közbe-
szerzési eljárást nyert Consolid Kft-
vel kötötött szerződést. 

A városi képviselő-testület július-
ban fogadta el a Táncsics úti sportpá-
lya beépítési koncepció tervét és
meghatározta a fejlesztés befektetői

tőke bevonásával megvalósuló I. üte-
mének műszaki tartalmát. E szerint
egy műfüves edzőpálya (világítással,
sátorfedési lehetőséggel, csapadékvíz
gyűjtő és visszaforgató rendszerrel),
egy vízszintes gyepes labdarúgó cent-
rálpálya (300 fős lelátóval, világítás-
sal, csapadékvíz-gyűjtő és -visszafor-
gató rendszerrel), továbbá két szab-

ványméretű salakos teniszpálya épí-
tésére vártak árajánlatokat. A kivitele-
zőről közbeszerzési eljárás keretében
döntött az önkormányzat A nyertes
ajánlat szerinti feltételekkel megvaló-
sulhat a Táncsics úti sporttelep fej-
lesztésének első üteme, az opcionális
ajánlat lehívásával a létesítmény sát-
ras fedéssel készül el, mely igen jó ki-
használtságot tesz majd lehetővé.

Épülhet a sportcentrum

Búcsú a pályától

A múlt héten ünnepélyesen át-
adták az M0-s keleti szektorát.
A nettó 49 milliárd forintért el-
készült 26.5 kilométeres út
szinte az összes fővárosi fő- és
gyorsutat összekapcsolja. 

Az M0-s most átadott szakaszának
tervezése az ezredfordulón kezdődött,
a környezetvédelmi és az építési en-
gedélyes tervek 2005-re születtek
meg. Az építkezéshez a NIF-nek
2004-től összesen 3600 ingatlant kel-
lett megvásárolnia, ehhez több mint
15.000 tulajdonossal kellett egyez-
kedniük a 440 hektár föld megvéte-
léről. Maga az útépítés 2006-ban kez-

dődött. A 4-es és a 3-as főút közötti
szakaszon az osztrák Porr vezette
konzorcium, a 3-as és az M3-as kö-
zött az M31-es kivitelezését is elnyert
francia Colas-csoporthoz tartozó
Egút és Debmút végezte a munkákat.

Az aszfaltosnál olcsóbb és strapa-
bíróbb betonburkolató út végig két-
szer kétsávos és leállósávos, a 4-es és
a leendő M31-es csomópontja között
később háromsávossá szélesíthető. A
26.5 km-es szakaszon 40 műtárgy és
kilenc csomópont épült, a csomópon-
tokban az utat leaszfaltozták. A kihe-
lyezett útjelzők közül többön már az
M31-est is feltüntették, aminek kivi-
telezői tendere csak néhány napja zá-

rult le, s az átadására a tervek szerint
húsz hónap múlva kerül sor. Az út
nettó 49 milliárdos költségének 85
százalékát fedezte az Európai Unió, a
támogatásból megmaradt pénzt, a
várhatóan nettó 21.8 milliárdért meg-
épülő M31-esnél lehet elkölteni.

Az M31-es építésével kapcsolato-
san a tendernyertes kivitelező már
megkereste a gödöllői önkormányza-
tot, s megkezdte a tárgyalásokat arról,
hogy a rövidesen megkezdődő épít-
kezés során mely utakat vennék
igénybe. A tárgyalások során arról is
megállapodnak, milyen ellentétele-
zést kap a város az érintett utak for-
galmának megnövekedése miatt.

Az emeleti tervek

A Colla Parte Consort

Befejeződött az M0, készülhet az M31-es

Már jelölik a táblák a tervezett utat
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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.  

Heti témánk aktualitását az építési en-
gedélyezési szabályozás 2008. szep-
tember 1-jén életbe lépett módosításai
szolgáltatják. A szabályozás megvál-
toztatásának indoka az eljárás egysze-
rűsítése, illetve az engedélyköteles
építkezések körének szűkítése volt.

Új ház építésekor, vagy egy otthon
átalakításakor bizonyosan a legfon-
tosabb kérdés az építési engedély
megszerzése. 2008-tól csökkent az
építési engedélyhez kötött munkála-
tok száma, és több építési munkálat-
hoz csak bejelentési kötelezettség já-
rul.

2007-ben például még a 10 köbmé-
teresnél kisebb fürdőmedence, a kerti
homokozó, a síremlék, napkollektor
vagy az építmény homlokzatán elhe-
lyezett szellőző szerelvénye is enge-
délyköteles volt. 

2008-tól már nem kell sem enge-
délyt kérni, sem bejelenteni a telek
határain, valamint a telek területén
kerítés építését, a talapzatával együtt
3 méternél alacsonyabb szobor, a ker-
ti épített tűzrakó hely, a közműpótló
(például házi szennyvíztisztító), 100
négyzetméternél kisebb fóliasátor,
vagy a 20 négyzetméternél kisebb
alapterületű lábon álló kerti tető fel-
húzását. Ugyanez vonatkozik például
a 10 négyzetméteres vagy annál ki-
sebb bruttó alapterületű és 2,5 méte-
res vagy annál kisebb építményma-
gasságú, huzamos emberi tartózko-
dásra nem alkalmas vagy nem emberi

tartózkodására szolgáló építményre, a
rendezett terepszinttől számított 1
méteres, vagy attól alacsonyabb tám-
falra, de a törvény még a szelektív
hulladékgyűjtőre, kerékpártartóra, sőt
a szőnyegporolóra is kitér. 

Léteznek azonban olyan építmény-
fajták, amelyek megépítésének nem
előfeltétele az építési engedély meg-
léte, azt csupán be kell jelenteni az il-
letékes hatóságnak. Ilyen például a 30
köbméteresnél nagyobb állandó, és a
60 köbméteresnél nagyobb szétszed-
hető kerti fürdőmedence, a 30 négy-
zetméteres vagy annál kisebb bruttó
alapterületű, árusítás célját szolgáló
kiskereskedelmi építmény építése, a 2
négyzetméteres felületnagyságot meg-
haladó reklám-, cég-, címtábla, illetve
a háztartási célú kemence, húsfüstölő
vagy jégverem.

Engedélyköteles építkezés esetén
az építmény fekvése szerint illetékes
építésügyi hatóság jár el, ezért az en-
gedély iránti kérelmet is itt kell be-
nyújtani  az erre a célra rendszeresí-
tett nyomtatványon. Ezen ügyben a
polgármesteri hivatal épületében álta-
lában az építési irodát vagy az építési
ügyekkel foglalkozó ügyintézőt kell
keresni.

Evidensnek tűnik, mégis sokan el-
mulasztják, hogy az építési engedélyt
az elvégezni kívánt építési munka
egészére kérjék ki. A kérelemnek szá-
mos dolgot kell tartalmazni, úgymint
az építtető nevét, címét és aláírását, a
kérelemmel érintett ingatlan címét és
helyrajzi számát, a kérelem tárgyát
annak rövid leírásával,- és természe-
tesen a mellékleteket. Nem szabad
megfeledkezni az illetékbélyegről
sem, amely új lakóépület, valamint a
rendeltetésszerű használatával össze-
függő rendeltetésű új építmény építé-
sére, illetőleg meglévő ilyen épít-
mény bővítésére, átalakítására, felújí-
tására, helyreállítására, korszerűsíté-
sére, lebontására, elmozdítására irá-
nyuló engedély esetén tízezer forint.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

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

„…Ezek a szálak sokat segítenek ab-
ban, hogy a következő generáció
sokkal szélesebb látókörű, sokkal el-
fogadóbb és nyitottabb legyen, mint
a mai középkorúak. Igaz, már az el-
múlt években is sokat változtak az
emberek, megváltoztak a kapcsola-
taink a külföldiekkel. Ennek két mér-
földköve volt a vasfüggöny lebontása
és az Unióhoz való csatlakozásunk.
Az ilyen kapcsolatok abban is segí-
tenek, hogy ne tekintsék magukat fia-
taljaink másodrangúnak Európá-
ban…” Nagy János

„…Az édesanyám negyvenéves kora

után utazhatott először külföldre.
Idegen szót csak a Balatonon hallott.
Én is felnőttként kaptam meg az út-
levelemet, a férjem pedig nem egy-
szer mesélte, amikor a testvérének
volt útlevele, ő nem kaphatott. A gye-
rekeim ma már nem is értik, miért
fantasztikus dolog, hogy ilyen sok
testvérvárosunk van, aminek megis-
merhetik a kultúráját, a szokásait,
ahonnan barátokat szerezhetnek.
Nekik ez már természetes. Mint aho-
gyan az is, hogy  nyáron meglátogat-
ják egymást giesseni barátaikkal,
akikkel ezen a kapcsolaton keresztül
ismerkedtek meg. Azt azonban már
ők is tudják, hogy ez milyen sokat je-
lent a nyelvtanulás szempontjá-
ból…” V. K-né

„…Nagyon szép, összetartozásunkat
segítő dolog ez. Ezért is fontos, hogy
a testvérvárosok között több olyan is
van, ami a jelenlegi határokon kívüli

magyar települések közül került ki.
Hiszen nem egyszer tanúja voltam,
amikor valaki meglepődött azon,
hogy Dunaszerdahelyen vagy Zentán
milyen sokan és milyen jól beszélnek
magyarul. Óriási szerepük van ezek-
nek a kapcsolatoknak abban, hogy a
fiatalok megtanuljanak nem ország-
ban, hanem nemzetben gondolkod-
ni…” Papp Zoltánné

„Minden olyan dolog jó, ami hozzá-
járul ahhoz, hogy a különböző orszá-
gokban élők ne ellenségként, ver-
senytársként, hanem partnerként,
barátként kezeljék egymást. Megis-
merjük a másik történelmét, kultú-
ráját. De gazdasági téren is lehetnek
hozadékai például az uniós pályáza-
tok esetében…” Kása V.

A hét kérdése: 
– Önnek mit jelent a téli idő-
szakra való felkészülés?

Sajátos vonzásuk van a gödöllői
gazdanapoknak, a nyárinak és az
őszinek is más-más. Minden-
estre a gazda akkor is kíváncsi,
ha jó a termés és akkor is, ha
rossz. Mármint kíváncsi a kísérle-
tek eredményeire, és ami ezek-
ből következik: melyik vetőma-
got, növényvédő szert és műtrá-
gyát ajánlják a tudomány embe-
rei a követke-ző évre. Ezt az ér-
deklődést igazolta a szeptember
18-án 11. alkalommal megrende-
zett bemutató is a Szent István
Egyetem szárítópusztai tanüze-
mében, újabb nevén a Növény-
termesztési és Biomasszahasz-
nosítási Bemutató Központban.

– Viszonylag jó évet zárunk a nö-vény-
termesztésben – mondta Gyuricza Csa-
ba egyetemi docens, igazgató. Ennek el-
lenére, kedvező évjáratban is fontos a
technológiai fegyelem betartása a talaj-
műveléstől a tápanyag utánpótlásig,
mert mindig jón egy következő év, más
időjárással. A talaj nem felejti a hibákat,
a növény pedig emlékeztet rájuk. 

Jolánkai Márton professzor az őszi
gazdanap jelentőségét abban látja, hogy
egy-egy termőtájon ilyen alkalmakon
dől el, hogy a termelők a több száz hite-
lesített hibridből melyiket vetik jövőre.

Ezek a bemutatók adnak választ ugyanis
az olyan kérdésekre, hogy milyen a faj-
ták alkalmazkodóképessége és miként
alakul az érési idejük. 

A Növénytermesztési Intézet igazga-
tója az energianövények termesztésével
kapcsolatban elmondta, hogy bár most

kifulladni látszik a di-
vatjuk, mégis ez az
egyik útja a jövő mező-
gazdaságának. Az
azonban még nem de-
rült ki igazán, hogy
mely növényfajtákat
érdemes energetikai cél-
ra termelni. 
A szárítópusztai tele-
pen mindenesetre 
energiafűztermesztési
kísérleteket is végez-

nek. Az érdeklődők megtudták, hogy
aki jövőre fás szárú energianövények
termesztésével kíván foglalkozni, az
november elejéig telepítési támo-
gatásra pályázhat, hektáronként maxi-
mum 200 ezer forint összegig.

Kép és szöveg: it

Az időjárás a fajtákat is vizsgáztatta

Őszi gazdarandevú Szárítópusztán

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság il-
letékességi területén a mozgáskorláto-
zottak számára fenntartott várakozóhe-
lyek szabályszerű használatának, vala-
mint az objektív felelősség hatálya alá
tartozó szabályok betartásának fokozott
ellenőrzésére kerül sor a következő na-
pokban.
A fokozott ellenőrzés célja: 
– a mozgáskorlátozottak számára fenn-
tartott várakozóhelyek jogszerűtlen
használatának megakadályozásával az
érintettek közlekedésének elősegítése
– az objektív felelősség hatálya alá tar-
tozó szabályok fokozott betartásával a
forgalmi torlódások felszámolása, a ba-
lesetveszély csökkentése.

A mozgáskorlátozott várakozóhelyek
ellenőrzését nem csak a kereskedelmi
egységek parkolóiban kell végrehajtani,
hanem azt ki kell terjeszteni a közintéz-
mények, egészségügyi intézmények
előtti parkolókra is, illetve minden más
olyan helyre ahol ilyen várakozóhely
került kialakításra.

***
Szeptember 14-én Turán a Vásár téren
tartotta a Gödöllői Rendőrkapitányság a
civil motorosok részére azt az ingyenes
vezetéstechnikai képzést, melynek célja

elsősorban a biztonságosabb közlekedés
volt. Annak a képességnek a kialakítása,
amely lehetővé teszi, hogy veszélyhely-
zet esetén ne az ijedség, hanem az elsa-
játított technika alkalmazása legyen a
gyors döntés eredménye. 
A feladatok főként arra irányultak, hogy
a járművezetők megismerjék saját ma-
guk és motoruk határait, kanyarodási,

kikerülési, megállási technikákat sajátí-
tottak el. Motorkezelési képességüket
csiszolták. 
A képzésre az ország minden tájáról ér-
keztek motorosok, összesen 40 fő vett
részt ezen a vasárnapi rendezvényen. 
A legügyesebb nőt és férfit, kis aján-
dékkal ( motoroskesztyű ) lepték meg a
kiképző motoros rendőrök. 

Bántották a kamerát
2008. július 25-én a Bagon üzemeltetett
térfelügyeleti rendszer egyik kameráját
ismeretlen elkövető szándékosan meg-
rongálta, ezzel az önkormányzatnak kö-
zel 200 ezer forint kárt okozva.
A rendszer rögzítette a rongálást. A fel-
vételen látható, hogy egy fiatalember
vélhetően légpuskával több szándékos,
célzott lövést ad le a József Attila és a
Béke út kereszteződésében elhelyezett
kamera irányába, majd az egyik lövedék
megrongálja a kamerát. 
Az Aszódi Rendőrőrs munkatársai min-

den jogsza-
bály által en-
gedélyezett
eszközt fel-
használtak a
rongáló sze-
m é l y a z o -
nosságának
megállapí-
tása érdeké-
ben. 
A mai napon
került elfo-

gásra L. Lajos 19 éves bagi lakos, aki ki-
hallgatása során elmondta, hogy unat-
kozott, ezért először galambokra lövöl-
dözött, majd álló célpontot keresett, így
esett a választása a térfigyelő kamerára. 
A gyanúsított lakásán lefoglalásra került
az engedély nélkül tartható légpuska,
amely az elkövetése eszköze volt.

Kép és szöveg: -grf- 

Ünnepi ülésen köszöntötte elnökét, Szendrő Pétert, a Szent István Egyetem
első rektorát hetvenedik születésnapa alkalmából az Országos Tudományos
Diákköri Tanács (OTDT) a Magyar Tudományos Akadémián. A tudós pálya-
futását pályatársai, a tudományos közélet vezető személyiségei és tanítvá-
nyai méltatták.  Az esemény alkalmából két kötet is megjelent.
Koósné Török Erzsébet és Baranyainé Réti Gabriella szerkesztette a tudo-
mányos diákkörök kézikönyvét, amely irányt mutat a diákköri dolgozatokat
író hallgatóknak és segítséget nyújt tanáraiknak a gyakorlati problémák meg-
oldásában. A „Képezzük őket tudósokká…” című ünnepi kötetet Baranyainé
Réti Gabriella és Szécsi Gábor szerkesztette. Ebben Németh Tamás, az MTA
főtitkára is köszönti az OTDT elnökét, aki elmondta: a mozgalmat azok az
emberek éltetik, akiket egy életre elvarázsolt a tudományos diákköri munka
légköre.

Rendőrségi hírek

Ellenőriznek és tanítanak

A Petőfi Sándor Művelődési Központba invitálta a véradókat a
Magyar Vöröskereszt szeptember 22-én. Reggel nyolctól dél-
után négy óráig várták a segíteni szándékozókat, akik vállalták,
hogy közel húsz percet arra szánnak, hogy segítsenek rászoru-
ló embertársaikon. A felhívásra sokan jelentkeztek, már a déli
órákban több mint nyolcvan résztvevőt regisztráltak.

A Petőfi Sándor Művelődési Központba invitálta a véradókat a Magyar Vö-
röskereszt szeptember 22-én. Reggel nyolctól délután négy óráig várták a se-
gíteni szándékozókat, akik vállalták, hogy közel húsz percet arra szánnak,
hogy segítsenek rászoruló embertársaikon. A felhívásra sokan jelentkeztek,
már a déli órákban több mint nyolcvan résztvevőt regisztráltak. 
A Magyar Vöröskereszt szervezésében évente több alkalommal rendeznek
véradást Gödöllőn. Örömteli, hogy a résztvevők száma folyamatosan nő. Aki
vállalja, hogy mintegy fél liter vért vegyenek le tőle, sokat tesz másokért, hi-
szen egy egységnyi vérből három rászorulónak tudnak segítséget nyújtani,
úgy is mondhatjuk, három életet ment meg.
A véradók eközben saját egészségükért is tesznek, hiszen minden alkalom-
mal átesnek vérnyomás, vércukor és koleszterinszint mérésen amit még a
helyszínen végeznek el. E mellett  a levett vér egy részét komplex  vizsgálat-
nak vetik alá, s csak ennek az ellenőrző folyamatnak a végén döntenek annak
a felhasználásáról, vagy felmerülő problémák esetén az adományozó értesí-
téséről. Kép és szöveg: bj

Évről-évre nő a résztvevők száma

Véradás Gödöllőn
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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 

alkalmábólrendezett 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

Az elmúlt években folyamato-
san változtak, átalakultak a
vásárlói szokások, egyre több-
féle szempont alapján választ-
ják ki a vevők, melyik terméket
emelik le a pultról. Évről-évre
egyre nő azoknak a száma is,
akik a biotermékeket részesí-
tik előnyben. A gödöllőiek eb-
ből a szempontból jó helyzet-
ben vannak, még akkor is, ha a
városi piacon az ilyen ter-
mékek állandó jelleggel nin-
csenek jelen, a település hatá-
rában és környékén azonban
többen is foglalkoznak bioter-
meléssel, Gödöllőn pedig több
olyan üzlet is található, ahol
beszerezhetőek termékeik. 

Mint azt Matthew Hayes, a Babatvöl-
gyi Biokertészet vezetője lapunknak
elmondta, 1998-ban kísérleti jelleggel
kezdődtek meg Gödöllőn az ez irányú
munkák a Szent István Egyetem
égisze alatt, majd 2000-ben költöztek
ki Babatpusztára, ahol kétévi előké-
szítő munka után indult meg 2002-
ben a biotermelés. 
A termékeket a Biokontrol Hungária
ellenőrzi. Ezek között találhatunk fe-
hér- és sárgarépát, burgonyát, zellert,
paradicsomot paprikát, tökféléket és
sóskát, de termelnek fűszernövénye-
ket is, például majorannát, bazsaliko-
mot, kakukkfüvet, valamint a hagyo-
mányos kertekben nem túl gyakran
megtalálható mángoldot és endíviát.
Az igényekhez igazodva az elmúlt
években már megkezdődött a feldol-
gozás is, lecsót és pestót is készíte-
nek, és szeretnének ezen a területen

újabb fejlesztéseket is végrehajtani.
Mint megtudtuk, a babatvölgyi tan-
gazdaság szomszédságában és a tér-
ségben jelenleg még hat család fog-
lalkozik biotermeléssel, de a közel-
ben található a Galga-farm is, ami ha-
zánkban talán a legismertebb ezen a
téren. 
A termelők között az elmúlt években
kollegiális együttműködés alakult ki,

nem csak tanácsadással, de sokszor a
munkavégzésben is segítenek egy-
másnak. 

Nem véletlenül esett a termelők vá-
lasztása a Babatvölgyre, tudtuk meg
Matthew Hayestől. Az erdőkkel kö-
rülvett területen kitűnőek az ökoló-
giai adottságok a biotermeléshez. Ez
pedig elengedhetetlen, hiszen egy ter-
mék nem csak attól lesz bio, hogy
nem permetezik. A biokertészetek
egyik lényege, hogy a hagyományos
gazdálkodásnál jóval nagyobb hang-
súlyt helyeznek a talaj, a környezet
állapotára. Természetesen a perme-

tezőszerekből is másokat használnak,
a babati gazdaságban például kizá-
rólag növényi eredetűeket, amik tel-
jes egészében lebomlanak. Az ilyen
szerek listáját évente összeállítja a
Biokontrol.

Az itt termelt áruk persze nem csak
kutatási és oktatási célt szolgálnak,
azokat az ÖKO piacon értékesítik. A
városi piacokon, így például a gödöl-

lőin még nem ér-
demes megjelenni
ezekkel a termékek-
kel, mivel a tapasz-
talatok szerint az ol-
csóbb áruval jelen-
leg nem tudják fel-
venni a versenyt.
Bár ahogy a ker-
tészet vezetője fo-
galmazott, viszonyí-
tás kérdése, mit te-
kintünk drágábbnak,
hiszen a biotermelés
során kisebb a ter-
mészetkárosítás. 
Az árbeli külön-

bözet oka azonban elsősorban az,
hogy a termeléshez bio vetőmagot
használnak, magasak az ellenőrzési
rendszer költségei és a szokásosnál
jóval több a kézi munka. E mellett
fontos az is, hogy a kis vetéste-
rületeken magasabb egységárral tud-
nak termelni. 
Az árak a forgalom az igények füg-
gvényében változhatnak, a nagyobb
keresleti igények megjelenésével így
várhatóan a jelenleginél kedvezőbb
áron juthatunk majd egészséges élel-
miszerekhez.

-jk-

Egészséges, környezetbarát, bio

Növekvő igények

A Körösfői Kriesch Aladár Mű-
vészeti Alapítvány ebben az év-
ben is megrendezi Díjátadó ün-
nepségét.

„Körösfői Kriesch Aladár több mű-
vészeti ágban is – festészet, szobrá-
szat, könyvillusztrálás, szőnyeg- és
bútortervezés, zene, irodalom – ma-
radandót alkotott. Mindamellett az
Iparművészeti Főiskola tanáraként
pedagógus is volt. A gazdag szellemi
és művészeti hagyaték méltó megőr-
zése céljából az Alapítvány támogatja
a művészet bármely ágában tehetsé-
ges gödöllői fiatalok fejlődését, tehet-
ségük kibontakozását. 
Az Alapítvány ugyancsak célul tűzte
ki a gödöllői fiatalok művészeti okta-
tását kiemelkedő színvonalon végző

pedagógusok erkölcsi és anyagi elis-
merését” – áll az alapítvány Alapító
Okiratában.
A fentiek szellemében évente egy Gö-
döllőn élő 14-24 év közötti tehetséges
fiatal, vagy tehetséges fiatalok mű-
vészeti oktatását hosszabb ideje ki-
emelkedő színvonalon végző sze-
mély díjazására kerül sor.
Az alapítvány kuratóriuma által dí-
jazásra legméltóbbnak tartott személy
elnyeri a „Körösfői Kriesch Aladár
Emlékplakett”-et és az azzal járó – a
kuratórium szerinti – pénzjutalmat.
A kuratórium döntésének kihirdetése
és az emlékplakett, valamint az ezzel
járó pénzjutalom átadására  2008. ok-
tóber 27-én (hétfőn) 18 órakor,
Körösfői Kriesch Aladár születésének
évfordulója alkalmából ünnepélyes

keretek között kerül sor a Gödöllői
Királyi Kastély dísztermében.
A díj elnyerésére érdemes személyre
– megfelelő indokkal – bárki javasla-
tot tehet. 
A javaslatot, javaslatokat 2008. októ-
ber 3-ig kérjük eljuttatni az Alapít-
vány címére: Körösfői Kriesch 
Aladár Művészeti  Alapítvány, Kö-
rösfői László elnök 2100 Gödöllő,
Kiss J. u. 7.

Az Alapítvány kéri, hogy a javaslat
tartalmazza a javaslattevő nevét és
címét, a javasolt személy nevét, cí-
mét és életkorát, foglalkozását,
munkahelyét és iskoláját, valamint
eddigi művészeti, illetve pedagógiai
tevékenységének, eredményeinek
részletes bemutatását.

Alapító: dr. Varga Tibor
Az egyetem három éves (hat félév)

Tanszékek tanszékvezetők:

Őstörténet-történelem: Prof. dr. Bakay  Kornél
Jogtörténet: dr. Tóth Zoltán József  és dr. Varga Tibor
Hadtörténet: Prof. dr. Zachar József
Néprajz: Prof. dr. Andrásfalvy Bertalan
Társadalomtudományok: Prof. dr. Vass Csaba
Egészségtan: Prof dr. Kellermayer Miklós és dr. Ütő István
Művészetek: Ütő Endre
Harcművészet: Balczó András (többszörös olimpiai és világbajnok) 
és Csepin Péter hagyományőrző  vitéz

Tandíj: egy félévre 35 000.- Ft.

Az oktatás 2008. októberétől az adott hónapban péntek 16 órától 
vasárnap 16 óráig tart. 

Az I. félév időpontjai:
október 17., 18., 19., november 14., 15., 16. december 12., 13., 14.

Helyszín:
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház  és Konferenciaközpont

Jelentkezés és bővebb információ:
06-30-389-30-91, 06-20-567-42-99, 06-20-828-05-59 vagy 

e-mailen: level@szentkoronaorszaga.hu

Keresztény Fiatalok az Ifjúságért egyesület 
szervezésében, a Premontrei Esték keretében
Felelősségünk a teremtett világért címmel
ifj. Zlinszky János egyetemi docens tart elő-
adást a Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumban.

Az előadó, aki a Jövő
Nemzedékek Ombudsmani
Hivatalának főosztályve-
zetője, Sólyom László köz-
társasági elnök környezet-
politikai főtanácsadója, a mindannyiunkat
érintő ökológiai problémákról, a fenntartható
fejlődésről és a cselekvési lehetőségeinkről
tart előadást.

IDŐPONT: 
2008. október 1. szerda, 17 óra

HELYSZÍN: 
a Premontrei Szent Norbert Gimnázium 

Fényi Ottó terme

Felhívás – Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány

Szeptember 22-én este a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Köz-
pont színháztermében adott
koncertet Michael J. Harris
gospelénekes.

Az amerikai előadóművész
magyarországi körútja so-
rán lépett fel városunkban
és telt bariton énekhangjá-
val és az életéből vett nem
mindennapi történetekkel
nyűgözi le a hallgatóságot. 

A  koncert tulajdonképpen
jótékonysági célokat szol-
gált, így a bevételt a szer-
vezők a Segítség Közalapít-
vány javára fordították.

Jótékonysági gospelkoncert Gödöllőn

Michael Harris énekelt

SZENT KORONA 

SZABADEGYETEM GÖDÖLLŐN
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Nagyobb gyerekeknek, azok
közül is a töprengésre, már-
már  filozofálásra hajlamosak-
nak ajánlom Silvana De Mari
Az utolsó tünde című regényét,
hiszen ilyen mondatok olvas-
hatók benne: „A varázserő be-
lefullad a bánatba…”, „A gon-
dolat belefullad a gyűlöletbe…”
S még ezeknél ütősebbek is,
olyan megállapítások, olyan
részek, amelyek akár viharvert
felnőtteket is elgondolkod-
tathatnak, mi több, megrendít-
hetnek.

Valahol a valóság és a mese határán
járunk a történet során. Valahol a vi-
lág végén, vagy még azon is túl. Már
szinte megszűnt az élet, néhányan bo-
lyonganak még, éhezve, fázva, nyo-
morultul: az utolsó nő, az utolsó férfi,
az utolsó kutya. Na és, nem utolsósor-
ban, az utolsó tünde.

Az utóbbi kicsi még, annyira, hogy
noha bír némi varázserővel, az embe-
rek segítségére, pártfogására szorul.
Varázsereje igen korlátozott. Képes a
gondolatátvitelre. Arra, hogy a mások

fejében levő képeket érzékelje, s vi-
szont, a maga fejében levőket közve-
títse a másokéba. Így azért sok min-
dent megtudhat, és sok mindenre rá-
bírhatja azokat, akik nem állnak neki
ellent.

A gonoszsággal, az erőszakkal
azonban nem, vagy csak alig-alig tud
szembeszállni. Ugyanis a gonoszság
még a nagy ürességben is megma-
radt. Az kiirthatatlan a sártekéről, ami
most már a maga valóságában, pőrén
megmutatkozó földgolyó.

Az atomkorszak, az űrkorszak
minden tudása, eredménye megsem-
misült – illetve megvan, leírva, össze-
gyűjtve egy bizonyos barlangban rej-
lő könyvtár könyveiben, de hát ott el-
érhetetlen, mintha nem is lenne – , a
gonoszság középkori formában teste-
sült meg, egy városban, ahol kor-
mányzó uralkodik, akinek íjakkal,
kardokkal, dárdákkal felszerelt po-
roszlók teljesítik a parancsait.

Ha van gonosz kormányzó, van-
nak, akiket sanyargathat, rabszolga-
sorba vettethet, felakasztathat is.

Miközben a fentiek végbemennek,
a kis tünde viszonylagos jólétben

növekszik az utolsó sárkány mellett,
akihez elkerülni volt szerencséje. Be-
leássa magát mindazon tudomá-
nyokba, melyeket az emberiség évez-
redek során kiötlött, felfedezett, mert
a csodálatos könyvtár is ott található
a sárkány közvetlen közelében.

Már legénnyé cseperedve, tudással
felvértezve, azonkívül a sárkány vé-
dőszárnyai alatt tér vissza a földi 
nyomorúságba, hogy hajdani jótevő-
it, az utolsó emberi emberpárt meg-
keresse. Másra bukkan rá helyettük…
(Silvana De Mari: Az utolsó tünde)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A világ végén túl

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

A Gödöllői Művészetbarátok
(GÖMB) tárlata első pillanatban
meghökkentő. Ezt az érzést pedig
nem más kelti fel bennünk (vagy leg-
alábbis jelen sorok írójában), mint
maga a hely. Megszokhattuk, hogy ha
ellátogatunk egy tárlatra, ahol képző-
művészek alkotásait szemléljük, ak-
kor annak tere egy múzeum, vagy egy
olyan egybefüggő helyszín, amely
épp e cél érdekében létesült. Belépve
a zeneiskolába kissé szürreális kép
fogad, nem látom ugyanis a kiállítást,
vagy bármi nyomát annak, hogy va-
lamiféle ilyen esemény lenne. Majd a
személyzettel váltott néhány tétova
mondat után mégis meglelem. Fel-
menve a lépcsőn – miközben Papp
Edina és Balla Vera műveit vizslatom
– kanyargó folyosókon kószálok, és
újabb gödöllői képzőművészek fest-
ményei, rajzai, textilképei, és szőnye-

gei jönnek velem szemben, eszembe
ötlik Mrozek drámájának egy örökér-
vényű mondata: “Van mulatság.” Van
kiállítás. Nem készen kapott tárgyak,
nem – minden fizikai és szellemi érte-
lemben egyaránt – előkészített hely-
szín, ahová célzatosan műveket befo-
gadni megyünk, hanem sokkal inkább
egy folyton változó tér, amely első-
sorban nem azért készült, hogy mű-
vészek állítsák ki rajta munkáikat.
Zongoraszó hallatszik a távolból – a
hangszer klaviatúráján játszó kissé bi-

zonytalan ujjak egy gyakorló diákról
árulkodnak – és hangjai elvegyülnek
a képek egyvelegével. Hirtelen plaká-
tok tárulnak elém, és rájövök, hogy
vége a kiállításnak. Majd egy ajtó fö-
lött újabb képet pillantok meg. Akkor
mégsincs vége...
A zeneiskola tere közösségi hely,
amely folyamatosan mozgásban van,
jönnek-mennek a tanulni vágyó diá-
kok. E kiállítás megrendezésének
csak úgy volt értelme, hogy Rehák Jú-
lia és Szinvay Pál rendezők tudomásul
vették a térnek ezek dinamikáját, és
meg sem próbáltak egységes történést
létrehozni. Sokkal inkább rábízták a
műveket a szobákból kiszüremkedő –
néhol még bátortalan – hangok egyve-
legére, és a folyosókon kószáló-roha-
nó gyermekek-szülők-tanárok seregé-
re. Meghagyták nekik azt a szabadsá-
got, hogy akár csak egy futó pillanás-
sal is, de bekapcsolódjanak a munkák
történésébe, miközben gyermeküket
várják, vagy hegedűtokkal a kézben
sietnek le a folyosón. Kilépek az
ajtón, és egy szó jár a fejemben: em-
beri... Kovács Péter

Színek és hangok vonzásában

Wagner nyomában
A XIX. század derekán a modern opera egyik legkiválóbb alakja,
Richard Wagner a különféle művészeti ágak összefogásában lát-
ta a jelen (jövő?) művészeti útját és kibontakozását. Ennek
fényében alkotta meg az összeművészet (Gesamtkunstwerk)
gondolatát, amely a festészet, zene, képzőművészet, tánc stb.
eredendő egységét és egymásra való erőteljes hatását kívánta
hangsúlyozni. Noha azóta eltelt másfél száz év, ma is örvendetes-
nek és újszerűnek mutatkozik, egy olyan megnyilvánulás, amely
ezt a típusú egységesítő tendenciát kívánja érvényesíteni. Nem-
régiben hasonló eseménybe kapcsolódhatott bele minden
érdeklődő, hiszen új kiállítás nyitotta meg kapuit a gödöllői
Frédéric Chopin Zeneiskolában.

Október elsején, a zene világnap-
ján mutatják be az Erzsébet király-
né szállodában a ZeneKÉPzelet
címmel megjelenő cd-t, amit Pé-
csi Ildikó, Várnagy Andrea és
Farkas Zsolt neve fémjelez. A
zongoraművész házaspárnak
2004-ben jelent meg azonos cím-
mel kiadványa, amin négykezes
zongoradarabokat adnak elő,
versekkel színesítve. A mostani
ennek a folyatatása, amire Pécsi
Ildikó Kossuth-díjas színművész
válogatott a zenékhez illő verse-
ket a magyar irodalmi palettáról.

– A lemez célja hogy közel hozza és
megkedveltesse a gyerekekkel a ko-
molyzenét. Ehhez én ismert „sláger ko-
molyzenei részleteket választottam és
olyan verseket, amikkel nem csak hoz-
zájuk, hanem az egész családhoz szól-
hatunk – mondta lapunknak Pécsi
Ildikó. 

– Kiknek a műveiből válogattak?
– A zenedarabok többek között Csaj-

kovszkij, Grieg, Chopin, Borogyin és
Bizet, Hacsaturján műveiből kerültek
ki, s ezekhez, pontosabban ezek közé il-
lesztettük a hozzájuk kapcsolódó verse-
ket. A lemez Csajkovszkij Románc cí-
mű művének egy részletével kezdődik,
amit Babits Mihály Dal című verse kö-
vet. Azt hiszem, ez a gyönyörű költe-
mény méltón szimbolizálja ennek az
összeállításnak a küldetését. Dalt, szép-
séget vinni hallgatóinak az életébe,

megismertetni őket a zene és az iroda-
lom kincseivel úgy, hogy közben a mé-
lyebb mondanivalójú művek mellett le-
hetőséget adjunk egy kis játékosságra is,
megfűszerezve egy kis humorral. Lehet
rajta sírni és nevetni.
– A verseket a magyar irodalmi alko-
tások közül választotta. Milyen szem-
pontok alapján kerültek a cd-re?

– Mivel elsősorban gyermekeknek
szóló cd-t állítottunk össze, arra is gon-
doltam, olyan művek kerüljenek rá,
amit nem csak meghallgathatnak, ha-
nem el is mondhatnak, bővíthetik azt a
palettát, amiről egy-egy szavalóver-
senyre készülve választhatnak, s talán
segíthet nekik abban is, hogyan mond-
ják el őket. 

– Egyfajta versmondás tanításra
gondol?

– Nem konkrétan így értem, inkább
arra gondolok, hogy én még a klasz-
szikus magyar beszédet tanultam és mű-
velem. Olyan kitűnő mesterektől sajátí-
tottam ezt el, mint Sulyok Mária vagy
Básti Lajos, hogy csak kettejüket említ-
sem. Remélem, ezúton is tovább adha-
tom mindazt, amit tőlük kaptam. De tér-
jünk vissza a lemezhez. Mint már emlí-
tettem, minden vers valamilyen módon
kapcsolódik ahhoz a zenei darabhoz,
ami mellett elhangzik. Így került például
Romhányi Marhalevél című remeke
után Hacsaturján szerelmes keringő 
részlete, nem kell hozzá túl nagy fantá-
zia, hogy magunk előtt lássuk a legva-
dabb bikát, ahogy keringőzik a tehén-
nel... De nagyon sok olyan irodalmi al-
kotás kapott itt helyet, ami az érzelmek
mélyebb szintjére juttatja el a hallgató-
kat. Hadd említsem néhány kedvence-
met, Varró Dani szomorkásan vidám
Mért üres a postaláda, vagyis hogyan
lett a postás bácsiból E-mail, és Kiss Ot-
tó Vonatsín című művét, ami a család, az
összetartozás fontosságára mutat rá, és
ami talán a legszebb, Szabó Lőrinc Ima
a gyermekeimért című versét. Ez na-
gyon megérintett. Megmutatja azt, ami
számomra is fontos, hogy a búcsú, az el-
múlás nem kell, hogy rémisztő legyen.
Része a természetnek, amire rábízzuk
azokat, akiket szeretünk, akik fontosak
nekünk…  

– Nem könnyű feladat a gyerekeket
hosszabb időre lekötni. Sikerülhet ez
ennek az összeállításnak?

– Erre is gondolva úgy szerkesztet-
tem meg a cd-t, hogy külön-külön is él-
vezhetőek az egyes produkciók de egy-
ben meghallgatva kellemes élményt
nyújthat. -nyf-

Bemutató a zene világnapján

ZeneKÉPzelet
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Gödöllői Új
Művészet

Közalapítvány
ÜZENET 

kortárs képző- és 
iparművészeti kiállítás 

és szabadtéri zászlókiállítás 
a GIM 10 éves jubileuma 

alkalmából
a Gödöllői Új Művészet 

Közalapítvány rendezésében

Közönség-díj
Kérjük Tisztelt Látogatóinkat,

hogy szavazataikkal és
adományaikkal segítsék a 
kiállítás közönségdíjának 

eldöntését!
Megtekinthető: 

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

előzetes bejelentkezés alapján
más napokon is

GIM-Ház (Gödöllői 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.)

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!

2008. október 1.,
15 óra

Zene Világnapja
alkalmából lemezbemutató a gödöllői

Erzsébet királyné Szállodában (Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.)
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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 (2.)
A búcsújárók Máriabesnyő közelében megálltak, átöltöztek,
bevárták a lemaradókat, rendezték a soraikat, a Mária-lányok
felvették a szobrot és így értek be énekszóval a kegyhelyre. A
templom tornyában a harangozó figyelte az érkező búcsúso-
kat és harangkondítással jelezte az érkezésüket. A csoport a
templom udvaráról egyenesen a templomba sietett, ahol
megálltak a főoltárral szemben, és egy népi ájtatosságot, be-
köszöntőt tartottak. Ezt az oltárkerülés követte, melynek so-
rán mindenki énekelve megkerülte az oltárt, melynek háta
mögött áll a Lorettóból hozott, az évek során megfeketedett,
ébenfa Mária-szobor.

Az oltárkerülés után kimentek a templomból, megkeresték a
falu kocsiját és letáboroztak a templom előtt elterülő 30 hol-
das területen. Rövid pihenő után felkeresték az árusokat, be-
szerezni a szükséges búcsúfiát. A búcsúárusok sátrai az or-
szágutat, a kocsitábortól elválasztó árok mentén voltak felál-
lítva. Az árusok száma a XIX. század közepén igen nagy volt.
A búcsúkon történő árusítás nagyon jól jövedelmezett, így
több árusnak a megélhetést kizárólag a búcsúkon történő áru-
sítás jelentette. Régebben a sátrak a templom tövében kaptak
helyet, de az árusítással járó lárma, a zaj, sok esetben pedig a
veszekedés és az ezzel járó káromkodás olyan hangos
volt, hogy behallatszott a templomba és zavarta a szer-
tartásokat. Éppen ezért a közigazgatási hatóság a rend
kérésére az út melletti helyet jelölte ki számukra. A
kegyszerárusok a legkülönfélébb tárgyakat árultak. Ná-
luk lehetett beszerezni a kegytárgyakat, gyertyákat, ké-
peslapokat, játékszereket, emléktárgyakat. Régebben a
ponyvairodalmat is ők árusították. A tárgyak mellett mé-
zeskalács termékeket is forgalmaztak. Mézeskalácsot
szinte mindenki vásárolt a búcsújárás idején. A másik
ehhez hasonlóan keresett tárgy a gyertya volt, melyet
vagy a sekrestyében történő megáldása után hazavittek,
vagy az oltárra, padra téve otthagyták a templomban,
tehát offerálták. Az 1920-as években a kapucinus rend is
felállítatott egy „bazárt” a templom udvarán, ahol laikus
testvérek árusították a kegytárgyakat. 
A búcsúfia megvétele után az étkezés következett, melyet a
nézelődés, távolabbi falvakból érkezett ismerősök, barátok,
rokonok felkeresése követett. A később érkező csoportok
megfigyelése, esetleg megkritizálása is ebben az időszakban
volt. A gyóntatások is ekkor kezdődtek meg és a keresztút já-
rás szertartását is ekkor végezték el. 
Színén az étkezés után került sor a kultikus szereppel bíró
mosdásra és a búcsúkeresztelésre is. Mosdást többnyire bete-

gek végezték, fe-
jüket, végtagjai-
kat, fájós érzék-
szervüket mosták
meg a gyógyító
erővel felruházott forrásban. A vizet ivóvízként is használták,
sokan vittek haza belőle és szükség esetén szenteltvízként fo-
gyasztották. A búcsúkeresztelés abból állt, ha valaki első íz-
ben volt a búcsújáró helyen, még otthon választott magának
egy búcsú keresztanyát, aki megkeresztelte őt a forrás vizé-
vel. 
Alkonyattájban, mikor már minden településről megérkeztek

a búcsújárók, istentiszteletet, korábban litániát,
újabban misét tartottak. Ezt a hívek számától
függően vagy a templomban vagy pedig az ud-
varon tartották meg. Ekkor hirdették ki a másna-
pi programot és az egyes falvak miséjének idő-
pontját. A misék időpontját a falvak érkezési
sorrendje határozta meg, de sok esetben a szo-
kásjog volt döntő. Ha túl sok településről érkez-
tek a búcsúsok, akkor két-három falunak közös
miséje volt. A misék reggel négy órakor kez-
dődtek és délig minden órában tartottak egyet. 
Az ünnep előestéjén, kétórás szentségimádás
után gyertyás körmenet következett. Ezután a
búcsújárók egy része visszavonult a kocsijuk
közelébe, mások pedig ekkor tartották a kereszt-
búcsút, melynek során kimentek a kolostor mö-
gött húzódó temetőbe, ahol énekelve megke-
rülték a keresztet. Éjfél után, egy óra körül csen-

desedett el a tábor, majd néhány órás pihenő következett.
Másnap kora hajnalban kezdődtek meg a misék, ilyenkor
minden falu bevitte magával a templomba a lobogóit és a
Mária-szobrát. A mise végén áldatták meg a búcsúsok a ko-
rábban megvásárolt kegytárgyakat. Délelőtt 10 órakor követ-
kezett a nagymise, mely után megkezdődtek a hazaindulá-
sok. Hazafelé ugyanolyan rendben mentek, mint ahogy ko-
rábban megérkeztek. A falujuk határában már várták őket az
otthon maradottak.
A környékbeli falvak szinte mindegyikének volt a búcsúkon

kívül is egy meghatározott vasárnapja, mikor felkeresték a
kegyhelyet. Előfordultak különvonaton szervezett zarándok-
latok is például Békéscsabáról, Mórról. 
A XXI. században a búcsúba járás szokása éppúgy megvan,
mint a korábbi évszázadokban volt. A búcsút körülvevő ha-
gyományok viszont megváltoztak az elmúlt évtizedekben.
Manapság a búcsúsok többsége autóval, busszal, esetleg tö-
megközlekedési eszközzel érkezik a helyszínre. Vannak még
gyalogos zarándokok, de számuk jelentősen lecsökkent a ko-
rábbiakhoz képest. Változott a búcsúsok kegyhelyre érkezé-
sének időpontja is.  Korábban a zarándokok szombat reggel
indultak el falujukból, hogy délután a búcsújáró helyre ér-
hessenek. Tették ezt azért, hogy részt vehessenek az esti szer-
tartásokon és a virrasztáson. Manapság a zarándokok kisebb
számban érkeznek meg szombat estére, a virrasztásra. Napja-
inkban a búcsú legfontosabb eseményére, a vasárnap délelőtt
tartott misére összpontosítanak a zarándokok. Így többségük
csak vasárnap reggel indul el a kegyhelyre. A következő vál-
tozás az egyéni és a csoportos zarándoklatok arányában van.
Korábban szinte kizárólag csoportosan érkeztek egy-egy fa-
luból a zarándokok a nagyobb búcsúkra. Manapság a csopor-
tok mellett jelentős számú az egyéni búcsújárás is. Ilyenkor
nem a falujukkal, hanem egyénileg érkeznek a zarándokok a
kegyhelyre. Változás történt az öltözködésben is. Addig amíg
korábban a falvak búcsúsai népviseletben érkeztek meg Bes-
nyőre, manapság már elenyésző a népviseletbe öltözött za-
rándokok száma. Többnyire a keresztet, zászlókat, Mária-
szobrot hordozók öltik fel a falujukra jellemző népviseletet,
de ez sem érvényes minden csoportra.

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

19 évvel ezelőtt, 1984.
szeptember 26-án avatták
fel a Dózsa György út sar-
kán álló szökőkutat, ami a
városközpont rendezésé-
nek részeként került az ak-
kori belvárosba. A létesít-
mény Pázmándi Antal al-
kotása. A kút alaprajza
Gödöllő dombságát ábrázolja, a víz-
sugarak kibomló magokból szöknek
a magasba – tudtuk meg a Pest me-
gyei Hírlap egy nappal későbbi szá-
mából, amely részletesen beszámolt
az átadó ünnepségről. Az esemény
jelentőségét emelte, hogy ekkor ad-
ták át a forgalomnak az újjáépített
Dózsa György utat. Az ünnepségen
nem csak a város vezetői vettek
részt, hanem az akkori kormány közlekedési minisztere, Urbán Lajos is. 

Pázmándi Antal a rekonstrukcióban való részvételért megkapta a Gödöllőért
emlékplakettet. Nem csak a kút az ő munkája, annak környékét is az ő elkép-
zelései szerint alakították ki.

(A képeket és a szöveget Novák Lászlóné bocsátotta rendelkezésünkre.)

EEggyy  hhíí jjáánn  hhúússzz

A hét végén rendezték meg a
Kulturális Örökség Napjait,
aminek programjaiba váro-
sunk az elmúlt évek hagyo-
mányait követve bekapcsoló-
dott. Gödöllőn öt hely-
szín várta az érdeklő-
dőket, köztük két egy-
házi intézmény nyitot-
ta meg kapuit.

A tavaly felszentelt, római
katolikus Szentháromság
templom 11 és 16 óra kö-
zött fogadta a látogatókat,
akiknek az épület tervező-
je, Nagy Tamás építész be-
szélt a templom születé-
sének körülményeiről. En-
nek egyik különlegessége a
színes üvegablakokkal díszített szen-
tély, melyet egy liturgikus ének alap-
ján komponáltak. A máriabesnyői ba-
zilika is várta az érdeklődőket,
akiknek olyan sétát állítottak össze,
amely az alsó- és felsőtemplom mel-
lett a nemrég megnyílt Mária Múzeu-

mot is érintette. A mintegy egyórás
program során az érdeklődők a temp-
lom mellett a Grassalkovich-kriptát is
megtekinthették.

Nyitott volt a Körösfői utcában
a GIM alkotóház is, amit 10 és 18
óra között látogathattak meg az
érdeklődők. A művészeti központ
a múlt század eleji gödöllői sze-
cessziós művésztelep utcájában
működik. Az ipari területből ki-
alakított házban kortárs képző- és
iparművészek alkotásait bemutató
kiállítótermet és műhelyeket kö-
zel százan tekintették meg. Ez al-
kalomból a Nagy Sándor-ház is
megnyitotta kapuját, itt a felújí-
tást tervező Ágó Mátyás építész
várta a látogatókat.

A művésztelepet alapító Körös-
fői Kriesch Aladár 1901-ben tele-
pedett le Gödöllőn, majd idővel a
személye körül szerveződő mű-
vészcsoport tagjai is sorra itt vá-

sároltak, béreltek házat. Nagy Sándor,
a művésztelep másik vezéregyénisé-
ge 1907-ben költözött ide Veszprém-
ből, feleségével, Kriesch Laurával.
Műteremházát Medgyaszay István

tervezte. Az angol stíluselemeket és
magyar népművészeti motívumokat
egybeötvöző ház jellegzetessége,
hogy a tervező a természetes építő-
anyagokat (fa, kő, tégla) a maguk
szépségében hagyta érvényesülni.

Az egyébként is sok látogatót von-
zó Gödöllői Királyi
Kastély most is szol-
gált újdonsággal. A
felújítás előtt álló
Gizella- és Rudolf-
szárny szabadon volt
látogatható ebben a
két napban, s elmond-
hatjuk, sokan éltek a
lehetőséggel, hogy
még a mostani álla-
potban vessenek né-
hány pillantást a törté-
nelmi falakra. 

Bár a legtöbb kí-
váncsiskodót a királyi

kastély vonzotta, a többi helyszín
iránt is nagy volt az érdeklődés. A
programok több száz látogatót von-
zottak.

Több százan kapcsolódtak be

Kulturális örökségeink



Sok kertben található napsütéstől men-
tes rész, ami pihenés, kikapcsolódás
szempontjából sem utolsó szempont,
ám kertünk külön színfoltjává is válhat
az árnyékos tér.

Kertjeinknek kisebb-nagyobb részét
ritkán, vagy egyáltalán nem éri közvet-
len napfény. Tudván, hogy a növények
számára elengedhetetlen éltető elem,
hajlamosak lehetnénk lemondani az ár-
nyékos rész zöldebbé tételéről, ám ez hi-
ba lenne, hiszen meglepően sokszínű
paletta áll rendelkezésünkre, hogy színt
vigyünk a „sötétségbe”. Erre a célra tö-
kéletesen felhasználhatóak különböző
hagymás növények, levéldísznövények,
virágzó évelők, de akár cserjék is, va-
lamint a közismert páfrányok is a nap-
fénytől védve díszítenek a legjobban.
Érdemes elgondolkodnunk azon, mit is
jelent az, hogy árnyékos kert. Egy kis
megfigyeléssel tájékozódhatunk arról,
hogy éri-e egyáltalán napfény a talajt a
nap bármely szakában. Amennyiben
egyáltalán nem, abban az esetben mély-
árnyékról beszélünk, egyéb esetben pe-
dig félárnyékos a termőhely, aminek
megfelelően más és más növényeket
kell az adott helyre ültetni. Fontos té-
nyező még a talaj minősége, hiszen az
árnyéktűrő növények zöme az üde, ned-
ves talajokat kedveli, ami nem feltétle-
nül biztosított egy jól záródó lombkoro-
na, vagy az eresz alatti kiszáradt részen.
Másik korlátozó tényező lehet a talaj
kémhatása, hiszen hazánkban többnyire
semleges, vagy meszes pH-val rendel-
kezik, ennek megfelelően a savanyú
kémhatást igénylő növények (pl.: rodo-
dendron) alatt talajt kell cserélni, vagy
külön mésztűrő fajtákat beszerezni.
Nézzük meg, milyen növények közül is

válogathatunk, ha nekikezdünk az ülte-
tésnek! Először is beszéljünk a már em-
lített rododendronokról! Ezek a közis-
mert és közkedvelt növények igen nagy
fajtagazdagságot mutatnak, nem is vé-

letlenül, hiszen mutatós virágai sok
embert bűvölnek el. Méretük is igen
változatos, a törpecserjétől a faméretű
fajtákig mindenki megtalálhatja a szá-
mára ideális növényt. Külön jó tulaj-
donságuk még, hogy nem igényelnek
sok ápolást, csupán némi visszamet-
szést, valamint az elnyílott virágok el-
távolítását kell elvégeznünk. A követ-
kező beültetnivalók az árnyéklilio-
mok, melyek főként díszes lombjukért
lettek kedveltek, ám virágzatuk is igen
dekoratív, valamint igen intenzív illa-

tot árasztanak. Teljesen télállóak, azon-
ban hátrányukra válik, hogy a csigák
ellen folyamatosan védeni kell őket, kü-
lönben nagyon nagy pusztítást tapasz-
talhatunk a leveleken. Árnyékos ker-
tünkben jó választás lehet még a mókás
nevű tüdőfű (Pulmonaria officinalis),
ami azon kívül, hogy igen szemrevaló
levélzettel rendelkezik, látványos virág-
zatot is növeszt a tavasz folyamán. Ne-
vét onnan kapta, hogy a levelek
világos színnel pettyezettek, így a
tüdő mintázatára hasonlítanak.
Többségük évelő, de vannak
félörökzöld fajták is. Jó vízelveze-
tésű, de nedves talajt, valamint fél-
árnyékot igényelnek, az ilyen he-
lyeken könnyen szaporíthatók tő-
osztással. Felmulcsozott területen
igen jól mutathat a narancsszínű
virágzatot hozó rózsás kutyatej
(Euphorbia griffithii), melynek
hajtásai és levelei vöröses árnya-
latban pompáznak. Ápolása egy-
szerű, az elvirágzás után azonnal
vissza kell vágni a virágszárat, így újabb
virágzást segítünk elő. Ezen kívül csu-
pán az egymást zavaró oldalhajtásokat
kell eltávolítanunk. A talajtakaró növé-
nyek közül érdemes megemlíteni a kö-
vérkét (Pachysandra), melyeket muta-
tós lombjukért ültetnek. Azon kevés nö-
vények közé tartoznak, melyek elviselik
a mélyárnyékot is. Kora nyáron jelen-
nek meg fehér, vagy néha rózsaszín vi-
rágzatai, melyek elnyílása után jót tesz a
növénynek, ha visszavágjuk a hajtásait.

Az árnyéktűrő növények között érde-
mes mindenképpen megemlíteni a bo-
rostyánt (Hedera), ami ideális választás
lehet, ha gyorsan növő talajtakarót sze-
retnénk, vagy függőleges felületet aka-
runk zölddé tenni. Ügyeljünk arra, hogy
míg a zöld levelű fajták nagyon árnyék-
tűrők, addig a tarka és sárga levelűek
több fényt igényelnek, tehát nem ültet-
hetők például északi falak tövébe. Ápo-

lása nem igényel nagy erőfeszítést.
Amennyiben kordában akarjuk tartani a
növekedést, tavasszal megmetszhetjük,
illetve az év folyamán is elviseli az ala-
kítást, ezen kívül az elszáradt hajtásokat
szükséges eltávolítani.

Ez a néhány növény csupán ízelítőül
szolgált, hiszen egy kis érdeklődéssel és
lelkesedéssel magunk is meseszép ár-
nyékos kerteket alakíthatunk ki, me-
lyeket mindenki szívesen tekint meg.

Szeptember 27-28.:

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 20/945-7816

Mogyoród, Rákóczi F. u. 7.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Míg szeptember elején júliusi kániku-
láról szóltak a hírek, hirtelen novemberi
időjárás köszöntött az országra. A szo-
katlanul hideg idő és az eső nagy pusz-
títást okozott a vonuló madarak között.
Különösen a fecskék vannak veszély-
ben. A hirtelen lehűlés és a komoly eső-
zések miatt a madarak teljesen kimerül-
tek, eláztak és nem találnak táplálékot,
mert apró repülő rovarokkal táplálkoz-
nak, amelyek viszont ilyen időjárás ese-
tén nem jönnek elő. A fecskékhez ha-
sonló apró testű madaraknak nagyon kis
százaléka éli meg az ivarérettségi kort.
Pontos adat nincs, de a természetvédők
becslése szerint az országban több ezer
füsti- és molnárfecske halálát okozta a
szokatlan szeptemberi hideg. A múlt hét
elején például Fenékpusztán is mentet-
ték a fecskéket: összesen 1100 madarat
láttak el, közülük 200 pusztult el. Több
hívás érkezett az elmúlt napokban a Ma-
gyar Madártani Egyesület (MME) köz-
ponti irodájába arról, hogy tömegesen
keresnek búvóhelyet a fecskék, és saj-
nos tömegével pusztulnak el – fogalmaz
ott az MME sajtóközleménye. Az egye-
sülethez érkezett bejelentések szerint
fecskék tömegével szállnak az utak mel-
lé, hogy a beton mellett próbáljanak
melegedni, nagyobb épületek szellőzői-
ben, erkélyein keresnek menedéket, sok

esetben nekirepülnek az üvegablakok-
nak, beszorulnak a szellőzőrendszerbe.
Már eddig is igen nagy számban pusz-
tultak el. A MME azt tanácsolja, hogy a
legyengült madarat egy dobozba kell
helyezni, és ott kell táplálni, amíg el
nem áll az eső. Főtt tojással kikevert tú-
ró vagy macskaeledel, lisztkukac a meg-
felelő táplálék, amíg nincs lehetőségük
az eső elől elbúvó rovarok vadászatára.
Ha valaki legyengült madarat talál, for-
duljon a MME munkatársaihoz segítsé-
gül, akik szakszerű tanácsokkal látják el
a segíteni akarókat.

A HÍVHATÓ SZÁM: 20/322-5787.
A fecskék egyébként naponta 150 ki-

lométert is megtesznek, egyes kutatások
szerint egy hónap alatt elérik dél-afrikai

Állati dolgok

Pusztulnak a fecskék
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Nem csak kertészeknek...

Kert az árnyékban

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.

Ez nagy elismerés az országnak és a ku-
tyás társadalomnak is. Reméljük, hogy
sok nem kutyás is ellátogat a kiállításra
és rájön, valami eddig hiányzott az éle-
téből. Bár közhelynek számít, de tény-
leg igaz, hogy a kutya az ember legjobb
barátja. Az ember sorsa a kutya.

Kislányunk, Thália és kutyánk, Vadi
igazi jó barátok, teljesen megértik egy-
mást. Táti sokat tanul a kutyától, tudja
hogyan közelítheti meg, hogyan játszhat
vele és persze tudja, hogy más kutyával
nem teheti meg azt, amit vele. Minden
kisgyerek mellé kellene egy háziked-
venc, mert így fogják megtanulni a ter-
mészetet szeretni, becsülni, és megta-
nulják, hogy a Földön más élőlények is
élnek, akikre vigyázni kell. Reméljük,
ez a három nap valójában a felelős állat-
tartásról is szól majd, mindamellett
hogy nagyszerű szórakozást nyújt a csa-
ládoknak. És talán lesznek, akik úgy tér-
nek majd haza, hogy rájönnek eddig
üres volt az életük, és az otthonuk egy
igazi társ, egy kutya nélkül.

Popova Aleszja Kossuth-díjas balettművész
és Egerházi Attila,

a Magyar BalettSzínház Gödöllő igazgatója

Minden olyan lehetőség amelyik alkal-
mas arra, hogy mégjobban megismer-
hesse a világ hazánkat, nagyon fontos
számunkra.

A kutyások szavak nélkül is megértik
egymást, hiszen össszeköti őket négylá-
bú társaik szeretete. Ez a szeretet hatal-
mas erő, és sokféle! Megtanít türelmes-
nek lenni, amíg megértjük egymást, ug-
rásra készen figyelni, nehogy baj érje
azokat akiket, akiket ránk bíztak, min-
den pillanatban elfogadni a feléd irányu-
ló szeretetet, és viszonozni azt, megmu-
tatni, mennyire fontos számodra a má-
sik, hogy élni sem tudnál nélküle... és
megtanítanak, elfogadni az elfogadha-
tatlant... hinni abban, hogy várnak ránk
az eliziumi mezőkön, és újra találko-
zunk. Szerencsés vagyok, hogy csalá-
dom megajándékozott az állatok szere-
tetével, és értékesebbé tették az életem.
Csodálatos történeteim vannak, talán a
legkedvesebb: Férjem Szűcs Lajos,
olimpiai bajnok, világválogatott labda-
rúgó, aki már akkor is bejárta a világot,

amikor még állt a vasfüggöny, és min-
denhonnan vakond – hogy finoman fo-
galmazzak – elűző szereket hozott, hogy
megszabadítsa a kertet a kis földkupa-
coktól. Örömömre, nem sikerült! Aztán
egy nap beköltözött hozzánk egy kis
vizsla. Első tevékenykedése az volt,
hogy felfújt pofácskájából egy kis va-
kondot tett Lajos lába elé. Rémülten
néztem, a halál összes lehetősége végig-
rohant az agyamon. Lajos kézbe vette,
nézte-nézte, milyen szép, mondta, és
visszatette a lyukba. Azóta boldogan
élünk együtt, kutyák, vakondok, és a
madarak, mert bármilyen hihetetlen, ku-
tyáink nem bántják őket!

Remélem, (Nem! Biztos vagyok ben-
ne.) minden kitűnő lesz, és sokan meg-
szeretik majd a mi őshonos fajtáinkat is,
köztük a VIZSLÁKOKAT!

Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész telelőhelyüket. Máig nem tisztázott tel-
jesen, hogy mi alapján döntenek az in-
dulásról. A nappalok rövidülése, a hűvö-
sebb idő és a kevesebb táplálék valószí-
nűleg mind szerepet játszik. Csapatban
vágnak neki az útnak, ha augusztus vé-
gén távvezetéken gyülekező fecskéket
látunk, biztosak lehetünk benne, hogy
ők együtt teszik majd meg az utat. Azaz
nem mind, mert az időjárástól függően
akár 40 százalékuk is elpusztulhat út
közben. Tavaly is a mostanihoz hasonló
időszakban, vagyis a vonulás közepén
köszöntött rájuk több napos hideg idő,
ami szintén tömeges pusztuláshoz veze-
tett. A madárgyűrűzések kapcsán idén
számszerűen is kevesebb fecskét talál-
tak, de a mostani hideg újabb nagy kárt
tesz a populációban. Most a madárvé-
dők azon dolgoznak, hogy a legyengült
madarakat repülővel szállítanák el me-
legebb éghajlatra. Ezért azt tervezik,
hogy a MALÉV gépeinek segítségével
elrepítik a fecskéket, valószínűleg Tuné-
ziába vagy Törökországba. A repülőgé-
pes szállítással 1000-1200 fecskét tud-
nának megmenteni.

Pulmonaria officinalis

Euphorbia griffithii
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Szeptember 22-29.: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Áron u. 3. Tel.: 430-069
Szeptember 29-október 6-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. 
Tel.: 545-585.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS 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.

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

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:
Október 6., október 20.

Pszichológus

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

családgondozón keresztül
a 28/513-605-ös telefonszámon.

2008. október 19. vasárnap
Gödöllői Királyi Kastély

A Gödöllői Királyi Kastélyban idén első alkalommal kerül megren-
dezésre a Gödöllői Vadásznap. Gödöllő és a vadászat évszázadokra 
visszanyúló kapcsolataira való tekintettel a Gödöllői Vadásznapot 

hagyományteremtő szándékkal hívjuk életre.
Ennek megfelelően gazdag programkínálattal várjuk a vadászat 

különleges világába bepillantani vágyókat.

10.00-TÓL 18.00 ÓRÁIG FOLYAMATOSAN ZAJLÓ PROGRAMOK:

• A Magyar Vadászíjász Egyesület trófeáinak kiállítása
• Vadászkutya-bemutatók 
• Íjászverseny a Lovardában
• Edelwild vadászruha bemutató (Zanako Bt.)  a D’Elia Szalon közreműködé-
sével, melynek keretében Erzsébet királyné fekete bársonyruhájának másolata is
bemutatásra kerül
• Szarvashívás bőgőkürttel (ifj. Homolya Károly és Homolya László)
• Vadászkamara Kürtegyüttes koncertje 
• Gödöllô Táncegyüttes műsora
• Kézművesek, iparművészek vadászati témájú vására
• Gyermek előadások, kézműves foglalkozások
• Vadászat-kalandpark
• Vadászgörény símogató
• Solymász-, íjászbemutató, íjáztatás  
• Múzeumi „vadászat”
• Parktúra
• Vadászati témájú előadás, filmvetítés a Barokk Színházban
• Hintózási lehetőség a Kastélyparkban 
• Vadból készült ételek, kürtőskalács

A rendezvény fővédnöke: 
Ambrózy Árpád, a Magyar Vadászíjász Egyesület elnöke

Rossz idő esetén a programok a Díszteremben illetve 
a Barokk Színházban kerülnek megrendezésre.

Információ, ill. jegyértékesítés:
Gödöllői Királyi Kastély, Tel: (28) 410-124, (28) 420-588, 

Fax: (28) 422-077
informacio@kiralyikastely.hu; www.kiralyikastely.hu

Már szombaton, október 18-án is színes programokkal várjuk a Kastélyba 
látogató vendégeinket.

Engedély szám:
12.Pk.60.231/2003/2.szám
Adószám: 18700372-1-13
A Szivárvány – gödöllői V. sz. Óvo-
da gyermekeiért alapítvány Gödöllő,
Tisza utca 4. egyszerűsített beszámo-
lójának mérlege a 2007.évre.

Adatok ezer forintban

Az alapítvány részére a személyi
jövedelemadó 1%-ból befolyt
összeg: 217.000.e Ft.
Az alapítvány 2007. évben a köz-
hasznú tevékenység keretében nem
nyújtott pénzbeli juttatásokat. 
Az alapítvány a helyi önkormányzat-
tól, központi költségvetési szervtől,
az elkülönített állami pénzalaptól,

önkormányzati társulástól
és mindezek szerveitől tá-
mogatást nem kapott. 
A vezető tisztségviselők
2007.évben juttatásban
nem részesültek.
Beszámoló a közhasznú
tevékenységről.
Az alapítvány közhasznú
minősítést kapott a Pest

Megyei Bíróságtól 2003.június 11-én.
Az alapítványi céloknak megfelelően
az óvodáskorú gyermekek nevelését,
képességfejlesztését segítő eszközö-
ket fejlesztjük. A jelenleg is  befolyt
összeget tartalékoljuk,   a továbbiak-
ban is a  gyerekek fejlődését segítő
eszközöket vásárolunk. 
Ezúttal szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik adomá-
nyaikkal, tárgyi  felajánlásaikkal, se-
gítségükkel és támogatásukkal hoz-
zájárultak a 2007. évi sikeres műkö-
désünkhöz. Az alapítványi cél megva-
lósítása ér-dekében 2008. évben foly-
tatja az alapítvány az  adományok
gyűjtését. Bankszámla számunk:
65600168-11041128

Az alapítvány kuratóriuma

A TISZA UTCAI ÉS SZABADSÁG ÚTI ÓVODA SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNYÁNAK
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
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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.

A domonyvölgyi
Lázár Lovaspark
szakképzett, gya-
korlattal rendel-
kező szakácsot
keres. 
Érdeklődni lehet: a 06 30/683-1212-es

telefonszámon vagy 
a lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu 

e-mailre várják az önéletrajzokat.



12 Gödöllői Szolgálat 2008. szeptember 25.Sport

Az elmúlt hétvégén hazai pá-
lyán fogadta a Dunakeszi Vasu-
tas csapatát a megyei I. osztály-
ban szereplő Gödöllői SK felnőtt
és U19-es csapata. A gödöllői
fiatalok  papírforma győzelmet
értek el (5–4), míg a felnőttek
az esélyeknek megfelelően
alulmaradtak a vendég Duna-
keszi ellenében (0–3).

Nagy Dániel együttese rossz sorozat-
ban van, ugyanis immáron négy mér-
kőzés óta nem tudott nyerni a bajnok-
ságban. A Vasutas elleni hazai talál-
kozó esélyese a vendég csapat volt,
amit be is bizonyítottak a pályán, hi-
szen a mieinknek esélyük sem volt a
három pont megszerzésére. Az első
félidőben még próbálkoztak a GSK
játékosai, de az ellenfél tizenhatosa
környékén megállt a tudomány, míg a
látogatók jól alkalmazták kontratá-
madásaikat és rendre veszélyt terem-
tettek a gödöllői kapu előtt, ekkor
még sikertelenül. A gól nélküli első
játékrész után hamar vezetést szerez-
tek a vendégek, ami el is döntötte a
három pont sorsát, ugyanis ekkor már
esélye sem volt a Gödöllőnek az
egyenlítésre. Sőt, a hajrában még két-
szer eredményes volt az NB III-as baj-
nokságból nyáron kieső ellenfelünk,
így három gólos zakót mértek csapa-
tunkra. A Gödöllői SK a 7. fordulót kö-
vetően a 13. helyen áll a tabellán (6
pont, 5–16-os gólkülönbség).

Az U19-es gárda betegségek és
sérülések miatt mindössze 10 ember-
rel tudott csak kiállni, ennek ellenére
5–4-es győzelmet aratott, többek
között Kiglics Gábor 4 találatának
köszönhetően. Az ifisták 16 ponttal

jelenleg a 3. helyen állnak a 18 pontos
Hévízgyörk és Örkény mögött.
Pest megyei I. osztály, 7. forduló
Gödöllői SK – Dunakeszi 0-3 (0-0)
U19: Gödöllői SK – Dunakeszi 5-4
(3-3) Gólszerzők: Kiglics Gábor (4),
Sztriskó István

Megyei III. osztály – GEAC egy,
GSK II. nulla

Az elmúlt játéknapon a gödöllői
csoportban szereplő GEAC pontot 
szerzett hazai pályán a Fót ellen, míg
a monori csoportban vitézkedő GSK
II. Vasadról távozott pont nélkül. A
GEAC jelenleg a 8., míg a Gödöllő
kettő az 5. a tabellán.

Pest megyei III. osztály monori cso-
port:
Vasad – GSK II. 4-2 Gólok: Túry Vik-
tor, Pintér Tamás
Pest megyei III. osztály gödöllői
csoport:
GEAC – Fót 1–1 (az előző számunk-
ban tévesen jelent meg a GEAC ered-
ménye: Sződ – GEAC 1–3, Elmaradt
mérkőzésen: Erdőkertes II. – GEAC
0–2).

Utánpótlás – Sikerek itt, kudar-
cok ott

A Gödöllői SK utánpótlás csapatai
közül az országos U15, U13-as baj-
nokság B csoportjában szereplő csa-
patoknak adódott több sikere az el-
múlt hétvégén. Az U13 nyert, az U15
döntetlent játszott a BVSC otthoná-
ban, míg a C csoportos bajnokságban
szereplő U12-es és U14-es gárda ve-
reséget szenvedett a Láng SK ellen
idegenben. A megyei bajnokságban
szereplő U16-os csapat Kerepesen tu-
dott nyerni.
Országos kiemelt U15-U13-as baj-
nokság II. osztály közép B csoport,
7. játáknap
U13: BVSC – Gödöllői SK 0–3 Gó-
lok: Nagy Barnabás (2), Szabó Tibor
U15: BVSC – Gödöllői SK 0–0
Országos kiemelt U15-U13-as baj-
nokság II. osztály közép C csoport,

6. játáknap
U13: Láng SK –
Gödöllői SK U12
5–0
U15: Láng SK –
Gödöllői SK U14
6–0
Pest megyei I.-III.
osztály, 3. forduló
Kerepes – Gödöllői
SK 2–4 Gólok: Papp
Máté, Hayes Lu-
kács, Somogyi Le-
vente, Ben Ali Mou-

rad.
Következik:
Szeptember 27. (U13: 9 óra, U15:
10.30): Gödöllői SK – Budaörs 
Szeptember 28. (U13: 11 óra, U15:
9.30): Gödöllői SK – Dunaújváros 
Szeptember 28.,16 óra: Gödöllői SK
II. – Monori SE II.
Valamennyi mérkőzésre az egyetemi
felső pályán kerül sor!

-totty-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Papírforma vereség

A gödöllői asztaliteniszezők futószalagon
teljesítik bajnoki mérkőzéseiket a különböző
kiírásokban. A férfiak három, míg a nők ket-
tő fordulót teljesítettek az őszi idényben. Az
elmúlt 3 hétben lejátszott 13 meccsen a
mérleg: 8 győzelem, 5 vereség.

A gödöllői hölgyek még veretlenek az NB II-ben.
Előbb Egerben majd Mezőtúron sikerült nyerni
13-5, illetve 12-6 arányban. Újonc csapatunk is
jól rajtolt a férfi NB II-ben, ugyanis idegenben tu-
dott nyerni a Szár ellen, ami a bentmaradás
szempontjából sokat érhet a végelszámoláskor. A
másik 2 meccsen a papírforma alapján a Cegléd
és a Pestújhely szerezte meg a győzelmet. NB III-
ban az első fordulóban Nyergesújfalun (idén es-
tek ki az NB II-ből) peches 10-8-as vereséget
szenvedtek a mieink, majd Abonyban javítottak
és nyertek 11-7-re, illetve bravúros győzelmet

arattott a Gödöllő az élmezőnybe igyekvő Vecsés
ellen (10-8).
A Megye A-ban egy vereség (11-7 a Göd ellen) és
két győzelem volt az első három forduló mérlege
(13-5-re vertük a Vámosmikolát, majd 14-4-re az
NB III-ból kiesett Perbált). Megye B-ben egymás
ellen kezdtek volna csapataink, de ez a meccs el
lett halasztva. A IV. csapatunk peches vereséget
szenvedett Telkiben, ahol 5 döntő szettet nyert
az ellenfél és a meccset is 15-3-ra. Az 5-ös szá-
mú gödöllői csapat, akik szintén szeretnének a
dobogón végezni magabiztosan nyertek a TEVA
otthonában 13-5-re. Hír még, hogy az egyesület
utánpótlás csapata a következő héten mutatko-
zik be Csepelen, ahol az az első hivatalos verse-
nyükre kerül majd sor. Bartha Tibor elmondta:
„Az utánpótlás további fejlesztését tervezzük.
2002-2003-ban született gyermekek számára
szeretnénk kiscsoportot szervezni és a részle-
tekkel hamarosan jelentkezünk. Addig is az ér-
deklődőket szeretettel látjuk hazai meccseinken
a Montágh Ált. Isk. termében. 
Részletes program: www.geac-pngpong.fw.hu

Jól szerepelt a GEAC az elmúlt hét-
végén a Tatabányán megrendezett or-
szágos serdülő egyéni bajnokságon.
A gödöllői atléták a 64 megrendezett
számból igen széles skálán képvisel-
tették magukat, mondhatni egyedülál-
ló módon és a pontverseny alapján a
legelőkelőbb helyen végeztek, ami
bizonyítja a remek műhelymunkát.
Összesen 51 helyezést szerzett a
GEAC az első és a 10. hely között. A
két első, egy 2. és egy 3. helyet szerző
Berényi Iván kiemelkedett a verse-
nyen, Pápai Márton győzelme is
örömteli, valamint a 13 éves Újvári
Izabella aranyérme is említésre
méltó. 
A GEAC-os eredmények:
13 évesek, fiúk: 600 m sík: 4. Pápai
Márton; 2000 m sík: 1. Pápai M.; 3
km gyaloglás: 2. Nagy Mátyás; Rúd:
1. Berényi Iván, 3. Bense Márk; Súly-
lökés: 3. Berényi I.; Diszkosz: 2. Be-
rényi I.; Gerely: 1. Berényi I., lányok:
80 m sík B döntő: 2. Újvári Izabella;
600 m sík: 3. Moldován-Horváth Ka-
tinka; 80 m gát: 4. Varga Fanni; 3 km
gyaloglás: 3. Gyenes Adrienn, 5. Pes-
ti Zsófia; Magas: 1. Újvári I.; Rúd: 1.
Koós Blanka; Távol: 2. Újvári I.; 14
évesek, fiúk: 100 m gát: 4. Ambrus
Lóránd; 1500 m akadály: 5. Győri
Barnabás; 5 km gyaloglás: 2. Győri
B.; Rúd: 3. Stabiszevszky Áron; Ge-
rely: 5. Ambrus L.; Lányok: 80m gát
A döntő: 4. Rendik Zsófia; B döntő:
1. Szabó Luca, 5. Szeghalmi Liliána;
1500 m akadály: 4. Zsíros Zsanett; 3
km gyaloglás: 4. Ács Regina; Disz-

kosz: 1. Reva Vanda; 15 évesek, fiúk:
800 m sík: 5. Pápai Gergely; 1500 m
akadály: 4. Halcsik Tamás; Magas: 5.
Fajoyomi Christopher; Súlylökés: 5.
Szőke Péter; Diszkosz: 5. Szőke P.;
Lányok: Gerely: 5. Tiborcz Judit
(A részletes eredménylistát megta-
lálják a masz.hu honlapon.)

Nemzetek közötti válogatottak
versenye – Hét GEAC-sal

A csehországi Litomysl városában
rendezték az U23-es cseh-magyar
nemzetek közötti viadalt, amelyen 7
gödöllői képviselte hazánkat. A rend-
kívüli körülmények között megrende-
zett versenyen (szakadő eső várta az
atlétákat) kiemelkedőt nyújtott Deák
Nagy Marcell (47,34-el), aki 400-on
nyert fölényesen és Fajoyomi Dávid,
aki megküzdve a negatív körülmé-
nyekkel 202 cm-es eredményt ért el.
Csapatedzőként Szörényi István vett
részt a versenyen.

Gödöllői atléták eredményei: Ko-
vács László (távol: 3. hely), Czindrity
Attila (3000 akadály: 3. hely) Jilly
Krisztina (rúd: 3. hely), Komiszár
Kriszta (100 m: 4. hely). 

A négy nemzetek (magyar-horvát-
szlovén-bosnyák) közötti serdülő vá-
logatottak viadalára még nincs meg a
végleges magyar keret, de az már biz-
tos, hogy a diszkoszban serdülő baj-
nok Reva Vanda tagja lesz a keret-
nek.

-ll-

Asztalitenisz – bajnoki lázban

Nyolc győzelem

Atlétika – Országos Serdülő bajnokság

Remeklő gödöllőiek

A TEVA Gödöllői Röplabda Club
egy hétig Franciaországban ké-
szült a hazai bajnokságra, ahol
egy nemzetközi, nyolc csapatos
tornán vett részt Valenciennes
városában. Az idén tizedik alka-
lommal megrendezett hagyo-
mányos európai tornán az 5. he-
lyet szerezték meg a mieink.

A torna előtt 3 napig felkészülési barát-
ságos mérkőzéseket vívtak a gödöllői
lányok, majd szombaton és vasárnap
került sor a nemzetközi versenyre. A
résztvevő csapatok a következők vol-
tak: Leverkussen (német), Odense
(dán), Vanajan (finn), Panelinios (gö-
rög), Dinamo Bukarest (román), Calais
és Valenciennes (francia). A két négyes
csoport közül – mint később kiderült –
lányaink a sokkal erősebb csoportba

lettek besorolva. Az ellenfelek az Oden-
se, a Calais és a Bukarest voltak. A kör-
mérkőzés során a gödöllői csapat 2–0-
ra legyőzte a dánokat, és egyaránt 2–0
arányban maradt alul a román és a fran-
cia Calais együttesével szemben.
A másik csoportban körbeverés történt,
melynek eredményeként a helyosztók
során a mieink ellenfele az ötödik he-
lyért a házigazda Valenciennes csapata
lett. A mérkőzés óriási küzdelmet ho-
zott. A Hollósy tanítványok nagyszerű-
en küzdöttek, és az ötödik játszmában
16–14 arányban megnyerték a mérkő-
zést, és szerezték meg ezzel az ötödik
helyet. A négy csapatos elődöntőből vé-
gül a Bukaresti Dinamo és a francia
Calais együttese került a döntőbe,
(mindkettő a gödöllői csoportban volt,
ezzel is bizonyítva, hogy ez a négyes
volt az erősebb).

A gödöllői csapat az ötödik helye-
zettnek járó serleg mellett két különdí-
jat kapott: Saint Saulve város különdíját
és a legkellemesebb csapatnak ítélt dí-
jat. A gödöllői küldöttség örömére a
nemzetközi torna legfiatalabb játékosá-
nak járó díjat a 16 éves, szorgalmas és
tehetséges Berze Zsófia (edzője Dóczi
István) kapta.
A bajnokság kezdtete előtt az utolsó
megmérettetés a szeptember 27-én,
szombaton 9 órakor kezdődő hagyo-
mányos Ádám László Emléktorna lesz
az egyetemi csarnokban a BSE, az UTE
Volley és a gödöllői együttes részvéte-
lével.
Az idei NB I első fordulójában október
4-én szombaton 16 órakor itthon fogad-
ja a gödöllői csapat a Kaposvár
együttesét. 
A torna végeredménye: 1. Bukarest, 2.
Calais, 3. Penelinios, 4. Vanajan, 5.
TEVA-GRC, 6. Valenciennes, 7. Lev-
erkussen, 8. Odense

-tt-

Az NB I-es teremlabdarúgó baj-
nokság 3. fordulójában az
újonc Hírös FC Kecskemét csa-
patához látogatott a Gödöllői
SK futsal együttese. A találko-
zót második félidei eredménye-
sebb játékának köszönhetően
nyerték Baranyai Pál tanítvá-
nyai 7–3-ra.

A meccs első félidejében mindkét
csapat és a kilátogató nézők is szen-
vedtek, többnyire saját csapatuk játé-
ka láttán. A kecskemétiek láthatóan
még tanulják ezt a játékot, míg a mi-
eink nem tudtak mit kezdeni a szer-
vezetlenül játszó hazaiakkal. Az első
20 perc után 2–1-re vezetett csapa-
tunk, majd a folytatásban, a szünetben

átbeszélt hibák kijavítása után sike-
rült rendezni a sorokat és a jobb hely-
zetkihasználásnak köszönhetően vé-
gül fölényesen nyerték meg Smeló
Dávidék a mérkőzést. Összességében
papírforma győzelmet aratott a GSK
a lelkes Hírös FC ellen. Baranyai
Pál: „Azt gondoltuk, hogy a kötelezőt
csak úgy le kell játszani, de megtapasz-
talhattuk, hogy a mi csapatunknak min-
den mérkőzésen meg kell majd küzdeni
a pontokért. Ezen a találkozón nyolc
perc játék is elég volt a győzelemhez”.
Futsal NB I., 3. forduló
Hírös Futsal Club SE – Gödöllői SK
3–7 (1–2)
Gsz: Baranyai Pál (2), Smeló Dávid (2),
Vidák Balázs (2), Berkes László
Következik: Szept. 29., hétfő 19 óra

Röplabda – Nemzetközi erőpróba

5. lett a TEVA-GRC

Az elmúlt hétvégén a Táncsics
Mihály utcai sporttelepen
Nyárbúcsúztató női kispályás
focitornát rendeztek, amelyen
5 csapat vett részt. 

A Gödöllői SK együtte-
sén kívül az Őrbottyán, a
Kerepes, a Gyöngyöspa-
ta és a Budapest Bank
vett részt a körmérkőzé-
ses tornán és végül jobb
gólkülönbségének kö-
szönhetően, a veretlenül
végző gödöllőiek örül-
hettek. A torna legjobb
játékosa Mácsár Brigit-
ta (Gyöngyöspata), legjobb kapusa
Kovács Rozália (Gyöngyöspata),
míg a gólkirálynője Karikás Rozá-
lia (Kerepes) lett.
Eredmények: Gödöllői SK – Kere-
pes 3–1, Budapest Bank – Őrbottyán
2–0, Gyöngyöspata – GSK 2–2, Ke-
repes – Budapest Bank 2–0, Őr-
bottyán – Gyöngyöspata 0–2, Őr-

bottyán – GSK 0–4, Gyöngyöspata –
Budapest Bank 3–1, Kerepes – Őr-
bottyán 6–0, Budapest Bank – GSK
0–1, Gyöngyöspata – Kerepes 2–0
A kupa végeredménye: 1. Gödöllői

SK 10 pont (10–3), 2. Gyöngyöspata
10 p. (9–3), 3. Kerepes 6 p., 4. Bu-
dapest Bank 3 p., 5. Őrbottyán 0 p.   
A GSK tagjai voltak: Kiss Eszter,
Orbán Csilla, Gregus Ildikó, Szabó
Kata, Skultéti Barbara, Veszely Zsu-
zsanna, Mezei Brigitta, Stomp Szil-
via, Papp Viktória. Edzők: Berze
Béla és Tokai Norbert. -ts-

Kézilabda csapataink közül az NB
II-ben szereplő gödöllői hölgyek
alulmaradtak hazai pályán a Lakó-
helyi SE ellenében, a megyei A cso-
portban szereplő férfiak viszont
Taksonyból hozták haza mindkét
pontot. Az ifista lányok nagy csatá-
ban nyertek, míg a fiúk döntetlent
értek el.
NB II., nők: Gödöllői KC – XVII.
ker. Lakóhelyi SE 23–39 ifi: 18–17
Megyei A csoport férfiak: Taksony
– Gödöllői KC 23–32 ifi: 25–25

-tt-

Kispályás foci – Nyárbúcsúztató női torna

Gödöllői sikerrel
Futsal NB I. – Könnyed mérkőzés

Győzelem Kecskeméten
Kézilabda – Vendég
sikerek itt is, ott is



INGATLAN

* Gödöllő Kossuth L. Utcában földszinti, erkély nélküli, 55 m2-es,
két szobás, egyéni szabályozású távhő által fűtött, felújított,
panellakás, tulajdonostól eladó. Azonnali beköltözéssel. Akár irodá-
nak is! Irányár: 11,9 millió Ft. Tel.: 06/20-3527445.

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

* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes
családi ház két fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-
es telekkel, ásott kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807

* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon
megkímélt állapotú 160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi ház.
Nappali, étkező, 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra, gardrob,
garázs 780-an telkkel. Tel.: 20/9-805-765

* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2
lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára
nyíló saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek,
irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635

* Gödöllő központjában eladó egy új építésű társasház 52 nm-es
lakása. Földszint + tetőtérben található egy amerika konyhás nap-
pali, háló, fürdőszoba és 2 WC. Parkolási lehetőség az udvarban
adott. Ár: 16.6MFt Tel.:20/9458-119.

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes részén de a
központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken elhe-
lyezkedő, '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. Közel-
ben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szociális
intézmények. IÁr:7,5 MFt Tel: 70-312-5965,  20-928-3938

* Eladó Gödöllőn,az Antalhegy lábánál egy 62 nm-es, 3.emeleti
1+2 félszobás körpanorámás téglaépítésű társasházi lakás.
Iár.:16,8 millió Ft. Érd.: (20) 339-8589

* Gödöllőn a Kertvárosban 540 nm-es saroktelken, 90 nm
alapterületű, 2 nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes csalá-
di ház gk. beállóval. Iá: 31 mFt. Érd. 20/9194-870 

* 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 a központtól néhány percre, 8 lakásos újépítésű társasházban
eladó I. emeleti, 64 nm-es, minimál stílusban berendezett, lakberendező
által tervezett, klímával felszerelt, egyedi cirkó fűtéses lakás beépített
bútorokkal, minőségi mediterrán burkolatokkal, zárt, belső udvari gk.
beállóval. Azonnal beköltözhető! Iá: 22 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás (+társalgó)
teljesen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nm-es
örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 27 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

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

* Gödöllőn a Kertvárosban 160 nm-es színvonalas külső és belső
kialakítású, 3 szobás, amerikai konyhás galériás, kifogástalan
állapotban lévő családi ház, teljesen alápincézve (irodahelyiség,
mosókonyha, 2 beáll.garázs), hangulatos, parkosított telekkel. Iá:
45 mFt. INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn téglaépítésű háztömbben, egyedi fűtésű, magasföldsz-
inti, 56 nm-es, 2 szobás részben felújított, jó állapotú erkélyes
lakás. Ár: 13 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn az Erzsébet-park közelében 34 nm-es, 1 szobás felújí-
tandó lakás. Iá: 7,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
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-Egyetem tér 2.em 2 szobás konvektoros felújított
lakás 14,5 MFt.
-Palotakert 3.em 2 szobás egyediesített távfűtésű
2 szobás, erkélyes lakás 12,6 MFt.
-Szt. János utca 1.em 2+fél szobás konvektoros,
erkélyes lakás 12.3 MFt.
-Szadán 1593 nm telken 265 nm lakóterületű
nappali + 3 szobás passzív ház 49.5 MFt.
-Rögesben 1000nm telken 150 nm alapterületű 2
szintes csh. 40 MFt.
-Antalhegyen csendes zöldövezetben 1209 nm
telken nappali + 3 szobás panorámás csh. 35 MFt.
-Veresegyházán 759 nm telken, ősfás környezetben
128 nm-es nappali + 3 szobás csh. 28.5 MFt.
-Veresegyházán 418 nm telken 112 nm alapterületű
új építésű nappali + 3 szobás csh. 36MFt.
-Gödöllő központi részén kétszintes nettó 84
nm üzlet 32MFt.
-Bp. Újpalota üzleti központjában forgalmas helyen
102m2 üzlet vagy iroda egybenyitható terekkel 18MFt.
-Új építésű családi házak 28MFt-tól a Rögesben.

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66

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

Lapzártánk: péntek 12 óra.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.



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

* Gödöllőn aszfaltozott utcában, 1284 nm-es, belterületi 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

* Szadán 1217 nm-es telken, 80 nm alapterületű, 2 + 2 x fél
szobás, 2 fürdőszobás felújított, kétszintes családi ház pincével,
garázzsal. Iá: 18 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Szadán a központ közelében 1550 nm-es telken, 14 éve épült,
120 nm lakóterű, nappali + 5 szobás, 3 fürdőszobás 3 szintes
családi ház, panorámás nagy terasszal, garázzsal, pincével. Iá: 35
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Szadán 1050 nm-es telken 1997-ben épült, színvonalas külső
és belső kialakítású, nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, kétszintes,
extrákkal felszerelt családi ház (kültéri úszómedence, kaputelefon,
elektr. kapu, riasztó, automata öntözőrendszer. Azonnal
költözhető! Iá: 39 mFt. Tel:20-919-4870

* Keresek eladó lakást Gödöllő, Központban 1,5 szobástól 2,5
szobásig. Tel.: 0630-337-0700.

* HÁZRÉSZ LAKÁS ÁRON! Gödöllő: Kertvárosban, 50 m2-es, 2
Hálós belülről felújított, külön kerti bejárattal, 320 m2-es önálló
telekrészen eladó. Kitűnő közlekedés, csendes környzet. Hihetetlen
irányár: 12.500.000 Ft. Hívjon most! 0630-919-5960. Sorszám:
0923. INGATLANVADÁSZ KFT. -  A POSTÁVAL SZEMBEN.

* ELADÓ LAKÁS Gödöllő, Szőlő utca: 64 m2-es, 2 + Félszobás,
egyedi fűtésű lakás, beépített konyhabútorral eladó. IRÁNYÁR:
12.600.000 Ft. Telefonáljon: 0630-919-5960. Sorszám: 2903.
www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN.

* ELADÓ ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS Gödöllő, Központjában! 2008-as
építésű házban: 62,79 m2-es FSZT-es lakás 19.800.000 Ft-ért,
Tetőtérben plusz 45 m2 beépítési lehetőséggel, saját kertrésszel,
és kocsibeállóval eladó. HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 2991.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.

* ELADÓ LAKÁS Gödöllő, Szabadság tér: 76 m2, 1 + 3 Félszobás,
egyedi kialakítású, 2 erkélyes, kiváló állapotú lakás eladó újszerű
konyhabútorral. A háznak saját kazánra váltás és szabályozható
fűtésre átállás folyamatban. IRÁNYÁR: 13.500.000 Ft. –
ALKUKÉPES! Telefon: 0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu
Sorszám: 1884.

* ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllő, Központban: 62 m2-es, 2 Szobás,
magasföldszinti, cirkófűtéses újszerű lakás, zárt udvarral, ját-
szótérrel, csendes helyen eladó. IRÁNYÁR: 19.700.000 Ft.
HÍVJON! 0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL
SZEMBEN. Sorszám: 0382

* LAKÁS Gödöllő, Szent János utcában: 40 m2-es, 2 Hálós,
I.emeleti, egyedifűtéses, erkélyes lakás eladó. IRÁNYÁR:
12.000.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu
– A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 0848.

* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT,
TELKEKET ADATBÁZISUNKBAN LÉVŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
NYOLC ÉVES HELYI ELADÁSI TAPASZTALATTAL.
INGATLANVADÁSZ KFT. A POSTÁVAL SZEMBEN. Tel: 0630-919-
5960 www.ingatlanvadasz.hu

* CSAK A GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONTNÁL! Eladó új építésű
ikerház Gödöllőn  2 szoba + nappali, garázs 300 nm
telekrésszel.Kulcsrakész ár: 22 MFT  20-772-2429  

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

* Eladó házrész Gödöllőn az Alvégben 60nm-es , 540 nm-
telekrésszel , tégla , konvektoros . Iár: 9,6 MFt (20) 804-2102 

*Központban másfélszobás , jó beosztású lakás alacsony  közös és fűtési
költséggel eladó,kulturált lakótömbben.I.ár: 9,8 MFt  (20) 772-2429 

* Gödöllőn Kertvárosban tégla, 4 szoba + nappalis,cirkós pincés
családi ház sürgősen eladó.Iár: 19,9 mFt   (20) 772-2429
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT

* 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,gondozott
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 palotak-
erten eladó(padlólapos folyosó,konyha,fürdő,laminált parkettás
nagyszoba) 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 ikerház 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

* 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 lakás a Szőlő u.-ban csendes helyen.
Jó vétel  Iár  14 MFt  20-772-2429

* János u 2 szobás I emeleti konvektoros lakás ELADÓ Iár 11,5
MFt 20-772-2429  www.godolloihaz.hu

* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ
HÁZAKAT LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL
SZEMBEN 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

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

* 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

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

* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakó-
parkban 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

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

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

* KERESEK 5 millió Ft körül lakást, telket kis házzal, felújítandó
is érdekel, azonnali kézpénzfizetéssel. Magánszemély. Gödöllőn,
vagy Szadán. Tel: 70/417-0977

* SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház 20M Ft-os iáron,
ill. 3280m2 közművesített építési telek 8,5M Ft-os iáron eladó.
Tel: 28/404-124, 30/2766-526

* Igényes családi ház eladó DÁNYBAN 1470 m2 parkosított
telken: 136 m2 alapterületű + 98 m2 szuterén. Nagyon jó
állapotú, azonnal költözhető. iár: 28M Ft. Tel. 20/454-4524

* Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5
szobás lakás részben felújítva 9,85M-ért. Érd: 30/416-6622
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* NEM PANEL! 64,5 m2-es 2,5 szobás, erkélyes, ALACSONY
REZSIJŰ (cirkófűtés, lapradiátorok) lakás eladó. iár: 14,5 M Ft.
Szt. János u. 30/B. 3. em. T: 30/461-4308

* Palotakerti 44 m2-es, 1. emeleti lakás tulajdonostól eladó. Tel:
20/460-4542

* 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

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

* Gödöllő központjában, ERZSÉBET királyné krt-on kastélyra
néző, 2. em., erkélyes, 62 m2-es, 2,5 szobás tehermentes, alac-
sony 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 erké-
lyes, 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

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

* 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 városközpontban 2 szobás, konvektoros, erkélyes, 2.
emeleti lakás beköltözhetően eladó. Tel: 20/4141-933

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

* HÉVÍZGYÖRKÖN 3 szobás összkomfortos részben felújított csalá-
di ház azonnal beköltözhetően, 94m2 +40 m2 melléképülettel, ren-
dezett 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 Gödöllő központjában egy 7. emeleti 72 m2-esKastélyra
néző, 2,5 szobás kéterkélyes, jó állapotban lévő öröklakás. Iár:
14,5M Ft Érd: 30/211-3195

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

* Gödöllőn (Fenyvesben) 650 m2 telken, 158 m2-es ikerház 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 lakásos 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 percre 2
szobás kis rezsijű ikerház eladó. Tel: 28/418-339

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

* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen téglaépítésű társasházban 2
szobás, 58 m2-es, nagyerkélyes, saját pincés öröklakás jó állapot-
ban eladó. Egyedi fűtésű, saját vízórás, külön konyha, étkező. Iár:
13M Ft. Érd: 20/9123-994

* Palotakerten 8. em. 2szobás 57 m2, parkra néző, felújított, szobák-
ban laminált, egyébként kőpadlós, egyedileg szabályozható távfűtésű,
azonnal költözhető lakás eladó. Iár: 12,2 MFt. Tel: 30/474-1306

* Szadán 2004-ben épült 110m2-es hangulatos családi ház,
1520m2 telekkel 38,6 M Ft-ért eladó! 3+fél szobás, 2 fürdő, tetőtér
beépíthető. Extrák, infó, képek: www.ingatlanok.hu. 20/399-8105

* Gödöllő Palotakerten egyetemtől 3 percre, 58m2-es, 2szobás
magasföldszinti, nagy erkélyes, 2éve felújított, járólapos lakás
eladó. Iár: 13 millió Ft. Érd: 06/28-413-412

* Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon extra panorámás 1850
m2-es dupla saroktelken egy 450 m2-es, 3 szintes 4 éves családi
ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappali, 50 m2-es kertkapcso-
latos terasszal, dupla garázzsal stb. Érd: 30/9425-103

* Gödöllőn Kossuth Lajos utcában 1 szobás, parkettás, járólapos
földszinti lakás eladó. Iár: 9,8 M Ft. Tel: 20/6637-307

* Újfenyvesben 2006-os építésű 160 m2-es ikerházfél eladó tula-
jdonostól. Iár: 33,5M Ft. Érd: 30/972-3082

* Gödöllőn 1 szobás 35 m2-es gázfűtéses lakás kis előkerttel a
Repülőtéri úton eladó. Iár: 8,5M Ft. Érd: 30/649-2367

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

* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás.
Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház
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

* Palotakerten felújított 63m2 nappali+2félszobás lakás eladó. Víz-
, elektromos vezetékek kicserélve, új burkolatok (laminált padló,
kőbur.), szaniterek. Lift felújított. Ár: 11,99MFt. 20/569-6081

* Igényes LAKÁS ELADÓ Gödöllőn, Kör utcában szépen felújítva.
Egyedi fűtés, 69 m2, 2+félszoba, gyönyörű kilátás, csendes
környezet. Iár: 15,2MFt. Érd: 20/369-3545

* János utcában igényesen felújított, 51 m2-es, 1+2 félszobás,
egyedi fűtéses, parkettázott és járólapos lakás extrákkal
(beépített konyha, sarokkád, új nyílászárók redőnnyel) eladó. Iár:
13,7M ft.- Tel.: 30/402-04-88

* Gödöllőn János utcai első emeleti, tégla építésű 36 m2-es egys-
zobás erkélyes lakás eladó! Iár: 9,7M Ft.- Tel.: 20/451-73-51

* 20 m2-es üzlet főút mellett eladó! Érd.: 20/532-72-75

* 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

* Eladó János utcai, téglaépítésű, 43 m2-es, 2 szobás, erkélyes,
első emeleti lakás eladó! Ár: 12,5M Ft.- Tel.: 70/320-69-85

* Betegség miatt eladó Blahán kétszintes családi ház 800
négyszögöles gyümölcsössel (2 család részére is megfelel). Iár:
35M Ft.- Tel.: 28/432-588

* EGYEDÜLÁLÓ AJÁNLAT! VEGYEN MÉLYGARÁZS BEÁLLÓT MÉG
A TÉL BEÁLLTA ELŐTT A SZENT-IMRE HÁZBAN! INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100

* LAKÁSCSERE: CSERÉLJE LE RÉGI LAKÁSÁT ÚJRA! INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZAK A HARASZTBAN, EGYMILLIÓVAL OLC-
SÓBBAN! 73m2-es, nappali, 2hálószobás lakások kocsibeállóval,
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 ÚJSZERŰ LAKÁS 60 m2-es, 2. emeleti, 2 szobás, tel-
jeskörűen igényesen felújított lakás. Ár: 60.000,- Ft/Hó. INGAT-
LANBANK 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

* CSALÁDI HÁZ AZ ALVÉGBEN Beköltözhető, nappali+4szobás
170m2-es ház, terasz, 3állásos garázs, 50m2-es pince, parkosí-
tott 980m2-es telek. Ár: 37MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100

* ÚJSZERŰ LAKÁS! Központban téglaépítésű, cirkó fűtéses,
2.emeleti, 53 m2-es, 1 szobás, nagy konyhás, étkezős, légkondi-
cionálós lakás. Ár: 18MFt. INGATLANBANK 06704562103  

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

* TÓ-PANORÁMÁS CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN Természeti
környezetben, csendet kedvelőknek. 1000m2-es gondozott telek,
145m2-es ház, terasz, garázs, melléképület.  Ár: 33MFt. INGAT-
LANBANK 06704562103  

* HARASZTI CSALÁDI HÁZ 2 generáció számára kiválóan alkalmas
6 szobás, 220m2-es ház, 540 m2-es telekkel, garázzsal.  Ár:
35,9MFt. INGATLANBANK 06704562103  

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Blahán, nappali +3 szobás, garázsos,
alápincézett, 100 nm-es, hangulatos
családi ház 640 nm-es, parkosított telken
eladó. Irányár: 29,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1993- ban épült, 120
nm-es, nappali +3 szobás földszintes
családi ház 800 nm-es parkosított telken
(garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár: 51mFt.
*A Nagyfenyvesben 174 nm-es, nappali
+4 szobás, garázsos, 3 szintes családi
ház 900 nm-es, panorámás telken eladó.
Irányár: 40 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1991- ban épült, 210
nm-es, nappali +5 szobás családi ház 720
nm-es parkosított telken (garázs, hatal-
mas teraszok) eladó. Irányár: 38,7mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben, 600
nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-
es, nappali + 3 szobás, jó állapotú csalá-
di ház eladó. Beépített konyhabútor,
dupla garázs, mosókonyha, szauna.
Irányár: 32,5 mFt.

*Királytelepen, 1080 nm-es, meg-
osztható saroktelken, 1979-ben
épült, nappali+ 3 szobás, családi
ház eladó, garázzsal, pincével.
Irányár: 27 mFt.
*Az Antalhegyen 1015 nm-es,
panorámás, ősfás telken, 150 nm-es,
nappali+ 4 szobás, 10 éve épült hangu-
latos lakóház eladó, vagy gödöllői
lakásra cserélhető.  Iá: 38,5 mFt.
*A Kertvárosban nappali+ 4 szobás, 2
szintes családi ház, 70 nm-es üzlethe-
lyiséggel eladó. Sokféle vállalkozásra
alkalmas!  Iá: 39,5 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában 1989-ben
épült, 908 nm-es, panorámás telken
nappali +3 szobás családi ház eladó.
Iá: 27,8 mFt.
*Az Alvégben 993 nm-es telken, 60
nm-es, kétszobás családi ház
pincével, garázzsal,  nagy műhellyel
eladó.  Iá: 26,5 mFt.
*Az Alvégben 3469 nm parkosított
telken (halastó, patak) 260 nm-es, 6
szobás családi ház (vállalkozásra alka-
lmas) eladó. Irányár: 52 mFt. 
*A Csanakban 1120 nm-es telken,
2002-ben épült, 150 nm-es,
amerikai konyhás, nappali+ 4
szobás családi ház eladó 30m Ft
fixáron sürgősen eladó.
*A Fenyvesben 670 nm-es telken nap-
pali + 3 szobás, 140 nm-es, új építésű

családi ház eladó. Irányár: 38 mFt.

*A Rögesben 900 nm-es telken 1998-
ban épült, kétszintes, 160 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás klimatizált családi ház
(parkosított telek, medence, dupla
garázs, pince, öntöző rendszer) eladó.
Irányár: 38 mFt.
*A Blahán, 1270 nm-es telken, 1999-
ban épült, nm-es, nappali+ 5 szobás
igényes családi ház (parkosított telek,
kis tó a kertben, dupla garázs, pince)
eladó. Irányár: 45 mFt.
ALBÉRLET:
*A Lázár Vilmos utcában 250 nm-es,
igényes családi ház hatalmas
panorámás telken, garázzsal
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 200
e.Ft./hó+ rezsi.
TELKEK:
*SZADÁN, 1115 nm-es, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek (közmű a
telek előtt), eladó. Iá: 7 mFt
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 1400
nm-es közművesített, panorámás
építési telek eladó. Iá: 8,2 mFt.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában
2960 nm-es közművesített,
panorámás, két utcára nyíló, építési
telek eladó. Iá: 26mFt.



* GÖDÖLLŐN TÉGLA ÉPÍTÉSŰ, egyedi fűtésű, 4.emeleti, 54m2-es
2 szobás, teraszos, felújítandó lakás eladó. Ár: 11,2 MFt. INGAT-
LANBANK 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 INGATLANBANK 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

* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő, Harasztban két generációs családi ház.
.Nappali+4szoba, 2konyha, 2fürdőszoba ,garázs, örökzöldekkel
parkosított telek. Ár: 39,5MFt. INGATLANBANK  Pintér Mariann
06-70-456-2101

* CSALÁDI HÁZ-Gödöllő, Rögesben 2004-ben épült , minőségi
kivitelezésű családi ház. Hangulatos kandallós nappali+4szoba,  gardrób,
háztartási helyiség, kétkocsiállásos garázs, medence, kerti tó , grill-
terasz. Ár. 46MFt INGATLANBANK  Pintér Mariann  06-70-456-2101

* CSALÁDI HÁZ-Gödöllő, Ketváros csendes utcájában elegancia és
stílus.Nappali+3szoba, 2fürdőszoba, beépített konyha,kerti
jacuzzi, kemence .Ősfás, parkosítottt telek .Ár. 58MFt. INGAT-
LANBANK  Pintér Mariann  06-70-456-2101

* IKERHÁZ-Gödöllő, Kertvárosban 2008.őszi átadással 140 nm,
nappali+3szoba, konyha,étkező,gardrób,terasz. Szocpol. felvehető.
Ár. 29,5 MFt. INGATLANBANK  Pintér Mariann  06-70-456-2101

* LAKÁS-Gödöllőn csendre és nyugalmra vágyóknak , 88nm tár-
sasházi lakás, felújított, 2szoba,konyha,garázs, modern kony-
ha,kamra, sarokkádas fürdőszoba, kert.Ár.15MFt. INGATLANBANK
Pintér Mariann  06-70-456-2101

* HÁZ- Gödölllő-Blaha két lakásos családi ház. Külön bejárattal,
75nm 2 szobás lakrész és 113nm nappali+3szobás lakrész.,
425nm parkosított telek.Ár: 26,5MFt. INGATLANBANK  Pintér
Mariann  06-70-456-2101

* LAKÁS- Gödöllő, Kertvárosban  74 nm nappali+2szobás
napfényes lakás kétlakásos  társasházban 340nm parkosított
telekkel. Kedvező áron. Ár:19 MFt. INGATLANBANK  Pintér Mari-
ann  06-70-456-2101

* POLGÁRI VILLA- Gödöllő-Kertvárosában  klasszikusan elegáns
stílus  modern értékekkel, egyedi belső építészettel. Nappali+4
szoba,2 fürdőszoba, gardrób, garázs 750 nm parkosított telek.
Ár:62 MFt. INGATLANBANK  Pintér Mariann  06-70-456-2101

* HÁZ- Egyedi ajánlat – Gödöllő- Belváros közelében , csendes
utcában, -  nappali+4szoba, 2fürdőszoba, gardrób, garázs,25nm
kertkapcsolatos terasz, parkosított telekkel. Ár: 35,9MFt. INGAT-
LANBANK  Pintér Mariann  06-70-456-2101

* SORHÁZ- Gödöllő-Fácán soron egyedi kialakítású , mediterrán
hangulatú, sorházi lakás, nappali+3szoba, fürdőszoba, garázs.
Ár:34,9MFt INGATLANBANK  Pintér Mariann 06-70-456-2101

* IKERHÁZ- Kerepesen, új építésű nagyon jó beosztással,  nappali+3
szoba, fürdőszoba, 300 nm saját telekkel. Szocpol. felvehető.
Ár:20,2MFt INGATLANBANK  Pintér Mariann 06-70-456-2101

* SORHÁZ- Gödöllő keresett részén új építésű családi ház nappali
+4szoba,2fürdőszoba, 420nm telekkel. Ár: 32MFt INGAT-
LANBANK  Pintér Mariann  06-70-456-2101

ALBÉRLET

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

* PALOTAKERTEN egy szobás lakás kiadó 45.000 Ft/ hó + rezsi
+ 1 havi kaució. Tel: 06-30-287-0311

* 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

* 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

* Albérlet kiadó! Szőlő utcában a 4. emeleten 2+ fél szobás lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 70/549-2276

* Gödöllő központjában 44 m2-es másfélszobás távfűtéses lakás
2008. november 15.-től hosszútávra igényesnek kiadó. 2 havi kau-
ció 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

* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em. távfűtéses, bútorozatlan
lakás hosszabb távra kiadó. 50 e Ft/hó, rezsi, 2 havi kaució. Érd:
30/9079-322

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

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

* János utcai első emeleti konvektoros kétszobás lakás bútoro-
zottan kiadó. Érd: 30/370-9803

* Kétszobás különbejáratú összkomfortos házrész az Isaszegi út
elején kiadó. Érd: 30/246-1283

* Kiadó Gödöllő központjában (HÉV 3 p, Busz pu. 5 perc) 4
emeletes TH-ban hosszútávra 2+2 félszobás + nagyerkélyes felújí-
tott lakás, részben bútorozva. Érd: 20/581-0902

* Kiadó két szobás + étkezős 64 m2-es, felújított, konvektoros
lakás új konyhabútorral, egyedi mérőórákkal központhoz közel.
Tel: 30/448-4538

* 44 m2-es panorámás, azonnal költözhető 1 szobás lakás a
palotakerten kiadó. (44 ezer Ft/hó + rezsi. Érd: 30/426-2840

* Külön bejáratú lakrész Kertvárosban, egyetemhez közel (külön
terasz, szoba, konyha, fürdő tárolóval, hűtő, mikrosütő, mosógép)
1-2 személynek olcsón kiadó. Tel: 70/360-9407

* Albérletnek 30 m2 lakrész kiadó egyedülálló személynek! Tel:
70/250-3276

* Dózsa Gy. úton 3 szobás, berendezett első emeleti lakás
hosszútávra kiadó (bútorozatlanul is) 10. 01.-től. Egyedi fűtésű, 2
havi kaució szükséges. Tel.: 70/283-1187, 70/520-6562.

* Gödöllő Szőlő utcában 69 m2-es magasföldszinti lakás alacsony
rezsivel október 15.-től HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Ár: 65E Ft/hó + 2
havi kaució. Tel: 20/3363-293

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

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

* Kiadó bútorozatlan felújított 61 m2-es lakás. Kaució szükséges.
Tel: 30/896-1291

* Gödöllőn, János utcában 65 m2-es jó állapotú, egyedi fűtéses,
vízórás lakás hosszabb távra kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel:
20/576-4466

* Gödöllő központi, 2. emeleti, 48 m2-es, 1+1szobás, egyedi
fűtésű lakás kiadó. Tel: 20/9641-386

* Gödöllőn, Palotakerten 8. emeleti egyszobás, felújított lakás (a
szoba berendezés nélkül) nem dohányzó, megbízható személy(ek)
részére hosszabb távra kiadó (egyedi mérőórás távfűtés,
hőszigetelt nyílászárók, kábeltévé, internet- igény szerint -, alac-
sony rezsi). Kiváló közlekedés: vasútállomás, buszpályaudvar, HÉV
(egyetem) 5 percre!. Bérleti díj: 45 ezer ft.-/hó+rezsi. Kéthavi
kaució szükséges! Tel.: 70/466-58-08

* Gödöllő Palotakerten 65 m2-es, 2 és fél szobás igényesen felújí-
tott, bútorozott, klímatizált, vagyonvédett lakás egyedileg szabá-
lyozható fűtéssel, hosszú távra KIADÓ! Érd.: 30/380-58-75

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

* Gödöllő Kertvárosban központhoz közel 2 szobás, fürdőszobás,
félig bútorozott lakóház új felszerelésekkel, melléképülettel azon-
nal kiadó. Buszmegálló 1 percre. Két havi kaució szükséges! Tel.:
70/392-57-54
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* Gödöllő városközpontban a Bajcsy Zs. úton 40m2-es
üzlethelység kiadó. Érd.: 70/635-4595

* Gödöllő belvárosában üzlethelyiség kiadó reális áron. Érd.:
20/9-421-768

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

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

* Gödöllőn a Blaháné út 80. sz. épület üzletnek vagy irodai
tevékenységre, hosszútávra kiadó. Osztható, teljes közmű, jó
parkolási lehetőség. Tel: 30/948-6151

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

* Kiadó Gödöllőn csendes kertvárosi részen 85 + 50 m2-es hely-
iségek. Üzletnek, raktárnak, csendes ipari tevékenységre.
Bérraktározásra. Teljes közmű. Tel: 06/20-968-4454

* Gödöllőn a Szent István utcában 2 szobás, gázkonvektoros,
bútorozatlan, ill. konyha, fürdőszoba felszerelt, hosszú távra KIADÓ.
40 ezer+rezsi+ 1 havi kaució szükséges. Érd.: 20/450-17-80

* Gödöllő központjában a Szent István utcában 100 m2-es
alapterületű kétszintes ingatlan jó megközelítési és parkolási
lehetőséggel, 20 m2-es utcafronti erkéllyel iroda, vagy lakás célra
hosszú távra KIADÓ! Érd.: 30/380-58-75

* Gödöllőn központban 2,5 szobás konvektoros, magasföldszinti
lakás kiadó! Továbbá a Harasztban garázs ELADÓ! Érd.: 30/241-
16-02

* KIADÓ hosszútávra Palotakerten 3. emeleti 64 m2-es erkélyes
lakás pincében külön tárolóval. 55 ezer Ft.-/hó+ 1 hó kau-
ció+rezsi. Tel.: 70/269-28-28

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.

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

* SZÁMÍTÁSTECHNIKA tanárt keresünk hétvégi munkára, kiemelt
bérezéssel! A munkavégzés helye Gödöllő. Tel.: 20/375-9562

* Gödöllő központjában lévő sörözőbe szakképzett pultos felszol-
gálót felveszünk. Tel.: 70/312-5965

* Mogyoródi gumiszerelő műhelybe munkatársat keresünk. Tel:
30-9901114

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

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

* Önállóan dolgozni tudó vízvezeték szerelőt keresek azonnali
munkakezdéssel Gödöllő és környékéről. 30/999-2697, 20/527-2992

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

* 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

* Cégünk keres függőzni tudó CO-2 hegesztőket, ill.
autófényezőket dunakeszi munkahelyre. Magas kereseti
lehetőség. Szállás, utazás biztosított. Érd: 20/492-3044

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

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

* ELADÓI ÁLLÁST KERES 50 ÉVES HÖLGY. Tel: 30/899-6486

* Érettségizett nő teljes munkaidős ÁLLÁST KERES reggel 8 órai
kezdéssel – gyártósori összeszerelés, árufeltöltés, csomagolás,
takarítás stb. munkakörökben. Tel: 20/521-7017

* Gödöllői TESCO áruházba férfi ill. női takarítókat keresünk. Tel:
20/772-5793, 20/772-5773, 20/225-1315 (6-15 h-ig)

* Személygépkocsival rendelkező 50-es megbízható, leinformálható
nő ablaktisztítást, vasalást, heti takarítást vállal. Tel: 30/297-3629

* Éttermünk gyakorlattal rendelkező szakácsot keres fő- vagy
mellékállásban! Érd: 20/971-6272 (10-22h)



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

* Kőműveseket, segédmunkásokat, ácsot, vagy komplett brigádot
keresek. Tel: 30/9915-554

* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓ- munkatársak
jelentkezését a 28/513-115 telefonszámon várjuk. 

* Gödöllői étterem gyakorlattal rendelkező, főzni tudó konyhai
dolgozót keres egyműszakos munkarendbe. Tel: 20/316-5833

* Isaszegi kertépítő cég segédmunkásokat, térburkolásban jártas
szakembereket és BOBCAT típusú munkagépre gépkezelőt keres.
Tel.: 30/444-71-63

* Recepciósi munkakörbe, angol nyelvtudással (olasz előny) ren-
delkező munkatársat keresünk gödöllői és szadai munkahelyre.
Érdeklődni és pályázni a 30/269-60-38-as telefonszámon lehet.

SZOLGÁLTATÁS

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

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
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 villanyszerelése. Érintésvédel-
mi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.

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

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

* 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!

* Masszázs újdonság! Ha szeretne a párjával közösen egy frissítő
masszázson részt venni, most megteheti! Masszázs előtti sza-
unázási lehetőség a párok részére. Hívjon bizalommal! Érd: Simon
Csilla és Varga Máté gyógy- és sportmasszőr. 70/333-5478

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

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

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

* Europass dajka végzettséggel bébiszitter állást vállalok
Gödöllőn. (Gyakorló anyuka.) Érd: 70/391-5176

* MASSZÁZS! Okl. Gyógymaszőrtől gyógy-, sport-, frissítő svéd-
masszázs! Gödöllőn 2 helyen is! Érd: Simon Csilla 70/333-5478

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

* Gödöllőn, Aszódon takarítást, háztartási munkát, idős személy
felügyeletét, gondozását vállalom. Masszást és pedikűrt is vál-
lalok. Érd: 20/332-8190

* 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.

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

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton 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, elfogadható
áron! Tel.: 20/9133-165

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

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

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

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

* Villany és riasztó szerelést korrekt áron, rövid határidővel vál-
lalunk. Ingyenes felméréssel. Tel. 20/3345-573

* VIACOLOR ÉS TÉRBURKOLATOK LERAKÁSÁT VÁLLALOM
GARANCIÁVAL. Tel: 20/9430-194

* KŐMŰVES MUNKÁKAT VÁLLALOK GARANCIÁVAL. Tel: 20/9430-194

* Lakásfelújítás, házépítés A-Z-ig, burkolás 1500Ft/m2, dryvi-
tolás 1800Ft/m2, gipszkartonozás, gépi vakolás, viakolorozás
anyaggal 4000Ft/m2, kemenceépítés, gépészet, hibaelhárítás
garanciával. Tel: 20/801-9778

* MASSZÁZS a Palotakert 4. szám alatti üzletsoron. Kedvező árú
bérlet akár ajándékba is. Bejelentkezés: 70/369-72-13. Bátya
Zoltán szakképzett gyógymasszőr.

* Újra indul a PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel
várunk családias hangulatú kis csoportunkba! H.-Sz.-P. 18-tól,
Kedd 18-tól. Tel.: 70/414-16-29

BODY COACH FITNESS! A leggyorsabb, legkíméletesebb, leghatá-
sosabb edzés kortól, testsúlytól függetlenül! Tel.: 701/414-16-29

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel.: 30/20-200-50

OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - SZOMBATI CSOPORTOS
TANFOLYAMOKRA 20% KEDVEZMÉNY. ANGOL KÖZÉPSZINTŰ
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐK IS INDUL-
NAK. KÖVETKEZŐ KEZDŐ CSOPORTUNK KEDD-CSÜTÖRTÖK
16.30-AS IDŐPONTOKBAN. ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK.
ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ
TANFOLYAMOK. AZ EGYÜTT IRATKOZÓK FEJENKÉNT ANNYIS-
ZOR 5% KEDVEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN IRATKOZNAK
(TEHÁT 5 EMBER PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%). RÉSZLETEKÉRT
KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40 GÖDÖL-
LŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN.

* JÁTSZÓHÁZ. OLYAN SZÜLŐK JELENTKEZÉSÉT VÁROM, AKIK
- AZ ÓVODÁSKOR ELŐTTI, ILL. ÓVODÁS ÉLETKORBAN
SZERETNÉNEK MEGOLDÁST TALÁLNI GYERMEKÜK
RÉSZLEGES, VAGY EGÉSZ HETES ELHELYEZÉSÉBEN.  –
SZERETNÉNEK GYERMEKÜK SZÁMÁRA RENDSZERES
JÁTSZÓHÁZI TEVÉKENYSÉGET BIZTOSÍTANI. SZÍVESEN
VENNÉNEK RÉSZT RENDSZERES PEDAGÓGIAI ÉS GYAKOR-
LATI MUNKÁBAN. ÉRD: 20/375-0550

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

* MATEMATIKA – korrepetálást vállal általános- és
középiskolásoknak gödöllői középiskolai tanár. Érettségire való
felkészítés, főiskolások korrepetálása is lehetséges! 06-20-
380-2268 (délután, este, hétvégén hívható)

* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon szeptember 29.-től
januári nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség van. Tel:
30/273-9479, 30/504-1222
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Háború van?
Padláson bukkantam rá egy 1942-es kiadású sza-

kácskönyvre: Hadi ételek címmel. Nem lehetett

már sokféle alapanyaghoz jutni. Az emberek

mégis mindent megtettek, hogy olyan legyen,

mintha. Ragaszkodtak a régi ízekhez, formákhoz,

ételekhez. Hadi mézeskalács (méz nélkül) hadi

túrósgombóc (túró nélkül), hadi gesztenyepüré

(babból) hamis tejszínhab, hamis bifsztek… Ha

sikerült majdnem olyat készíteni, büszkék voltak

az ügyességükre: legyőzték az ínséget. Ez nagy-

obb öröm és teljesítmény volt, mintha megfelelő

alapanyagokból készítettek volna finomat.

Olvasom a boltban néhány étel apróbetűjét: a

házikolbász 11% húst tartalmaz. Levespor, benne

670mg (mintegy fél gramm) húskivonat. Tejszerű

reggeli ital, ami nem tej. Málnaízű szörp, málnát

nem tartalmaz. A dió helyett dejó kerül a dessz-

ertbe (a gyártó honlapja szerinti összetétele:

diópótló, főtt burgonyakrém, porcukor, zsemle-

morzsa, vaníliás cukor. Sok készítménybe (nem

étel, készítmény!) tesznek szóját, ami igen sok

vizet és ízesítőanyagot tud felvenni, maszkírozva

az eredeti ételt. A kenyeret 15 féle adalékanyaggal

sütik, hol van már a kovász… Semmi sem az,

aminek látszik. Pedig nincs háború. 

Mit együnk hát? Frisset. A jó vendéglős regge-

lente a piacról szerzi be azt, amit aznap főzni fog.

A mártást órákon át sűríti, a levest nem porból,

hanem húsból, zöldségekből főzi. A különbség

akkor derül ki leginkább, ha egymás mellett kós-

tolják, micsoda különbség! A porban 12 féle aro-

maadalék van, a másikban közel 600 féle ízanyag! 

Nagyon szeretem a salátát. Ezért sose öntöm le

készen kapható egyenízű öntettel. Az anekdota

szerint a jó salátaöntet elkészítéséhez négy ember

kell: egy bölcs, aki sózza, egy őrült, aki borsozza,

egy fösvény, aki az ecetet teszi bele és egy téko-

zló, aki az olajat. Különleges ízt ad a tökmagolaj,

s legújabb kedvencem: rukolasalátához balzsame-

cet, méz lassan sűrítve, majd olivaolaj…

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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



* Német középfokú vizsgatréning indul 120 órában a tavaszi
nyelvvizsgákra – Telc/ Goethe – szeptember 25.-től heti 4
órában a városközpontban. Érd: szintfelmérő 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

* 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 órák-
ban, 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

* 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

* TOP-TAN: Angol haladó csoport, középfokú nyelvvizsgára
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 információk:
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel:
28-423-744, mobil: 30-372-20-26.

* Személy és vagyonőri (biztonsági őr) tanfolyam indul
Gödöllőn. Még a régi vizsga szerint! Ne várjon!
Részletfizetéssel! Munkalehetőséggel! Fegyvervizsga is van!
Tel.: 30/466-0041, vagy 30/201-69-29

* Biológia, kémia, matematika korrepetálás és felkészítés
általános-és középiskolások részére. Tel.: 30/577-54-99

* ANGOL NYELV OKTATÁSA GIMNÁZIUMI TANÁRI GYAKORLAT-
TAL, SZÁMLAKÉPESEN. TEL.: 30/343-76-34. ESTI ÓRÁKBAN

ADÁS~VÉTEL
* Helyhiány miatt sürgősen eladó egy  fél évet használt két
magas támlás székkel  konyhai sarokülő garnitúra. Irányár:
50eFt. Újonnan 98eFt volt. Tel: 20/547 55 38

* Konvektorok (5 db) és villanybojler (120 literes) fűtés
felújításból kimaradt újszerű állapotban eladók. Érd.: 20-
3527445

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

* Eladó olcsón egy használt, jó állapotban lévő Nokia 9300
típusú kommunikátor. Tel.: (20) 212-6315

* Eladó építkezésből megmaradt 2,5 nm 33 x 33 cm-es és
2,5 nm 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 300 db, 10 x 25 cm-es, rusztikus felületű, fehér,
szíriai terméskő burkolóanyag nagy mennyiségben. Tel.:
(20) 212-6315

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

* Kukoricát, akár száron is és búzát vennék! Tel.:
30/392-60-96

* ELADÓ! 120 éves, négyfiókos, körorsós, süllyeszthető-
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

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

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

* ELADNÁM borászati felszerelésem: hordók, prések,
műanyag edények, permetező gépek, darálók. VENNÉK
Energomatt működőképes, v. alig használt mosógépet, szobai
szekrénysort. Tel. 30/392-6096

* Eladó harmónium kompresszorral, négyütemű motor, Suzuki
alufelni 13’. Érd: 70/250-3276

* Üzlet berendezés DSZ polcrendszer eladó. 12 fm 2 m-es, 5
fm 1,60-as. Tel: 20/968-4454

* Eladó kisméretű tégla, konvektor Szieszta palackkal, 1000
literes alumínium tartály. Érd: 30/246-1983

* Bramac cserép hódfarkú antracit 5200 darab 60 ft.-, tégla
44-es 370 ft. Újak ELADÓ! Tel.: 20/935-46-87

* ELADÓ fehér szőlő 100.-/kg. Boroshordó 220 literes/10ezer
Ft. Érd: Gödöllő, Blaháné út 206. Tel.: 28/432-588

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

* Választási malac 8000 Ft., hízó 350 Ft/kg ellenében eladó.
Tel: 20-939-0824

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

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

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

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

* Eltartási szerződést kötnék egyedülálló nénivel vagy
bácsival. Középkorú egészségügyi dolgozó vagyok. Tel:
20/9896-900

* FŐZŐKLUB – FŐZŐISKOLA. Süssön, főzzön velem! Gyorsan
elkészíthető finomságok korszerűen vagy hagyományosan.
Havi 1-2 alkalommal igény szerint. Diákok és kismamák,
gyertek közénk! Tel: 30/513-6490

* KERESEM „ATLANTA” emblémás kulcsaimat. Tel: 30/573-9190

* 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

Utazni jó!
Izland a Gejzírek országa

Utazásunkat  Reykjavikban, a világ legészakibb
fővárosában egy rövid városnézéssel kezdtük, majd a
Reykjanes-félsziget felé vettük az irányt, ahol a híres Kék
Lagúnában mártóztunk meg. Évente egyre többen láto-
gatják meg ezt a termálvizű tavat, ahol szabadtéri fürdőzés
alatt bőrünk feltöltődött a vulkanikus földből kioldódó
ásványi anyagokkal és csodálatosan puhává varázsolta azt. 
Az úgynevezett „Arany körút” az ország legszebb ter-
mészeti látnivalóit gyűjti egy csokorba. Ellátogattunk a
gejzírek birodalmába, ahol földbe gyökerezett lábbal
figyeltük a 10 percenként magasba lövellő forró vizet,
aztán gyönyörködtünk Gulfoss vízesésben, amit az
izlandi vízesések királynőjének neveznek. Rövid megál-
ló során megtekintettük a már kihunyt Kerid krátert,
majd a Pingvellir Nemzeti Parkba látogattunk, ahol az
ország ősi parlamentje található, az Althing. Itt szem-
tanúi lehettünk egy újabb különleges geológiai jelen-
ségnek, ahogyan az európai és az amerikai kontinens
kőzetlemezei egymástól távolodnak a Föld állandó
belső mozgásának eredményeképpen.
Izland déli tájain járva további fantasztikus vízesések
vártak ránk és lehetőségünk nyílott a gleccsereket is
„testközelből” tanulmányozni. 
Októberben közvetlen járattal, elérhető áron lehetőség nyí-
lik Budapestről Keflavikba repülni, így közelebb kerülhet
hozzánk ez a 4,5 órás repülőútra lévő természeti csoda.

Játék! Játék! Játék!
Hogyan nevezik az Izland egyik jelképének is tartott
színes csőrű madarat?
A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre vár-
juk, névvel és telefonszámmal!
A helyes választ beküldők között TUI ajándékcso-
magot sorsolunk ki. Beérkezési határidő: 2008.
szeptember 30. Nyilvános sorsolás időpontja,
helyszíne: 2008. október 1. 12 óra, Sissy Utazási

Iroda – Gödöllő, Petőfi tér 16. (GT)

2008. szeptember 25 . Gödöllői Szolgálat 19



20 Gödöllői Szolgálat 2008. szeptember 25.

Beküldési határidő: október 2.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Sali István, Szent János u. 16., Szarka
Ferencné, Alkotmány u. 20.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Kerher István, Batthyány u.
30., Nagypál Sándor, Fenyves köz 36-40.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Fehér Istvánné, Ősz u. 14., Kassai Lajosné,
Repülőtéri u. 14.

Recept
Zöldséges-szezámmagos csirke

HOZZÁVALÓK: 4 csirkecomb, 1 ek pirított szezámmag, 2-2 ek
szójaszósz, száraz fehérbor és olaj, 1 ek reszelt gyömbér, 2 ge-
rezd zúzott fokhagyma, 1-1 kiskanál méz és szezámmagolaj, 1 kis
fej hagyma, 1-1 db sárgarépa, zeller, piros színű paprika, cukkini.
ELKÉSZÍTÉS: A szójaszószt, a bort, a gyömbért, a fokhagymát, a
mézet és a szezámmagolajat simára keverjük. A húst felsze-
leteljük, a mártásba tesszük, és 10 percig állni hagyjuk. Közben a
hagymát, a répát és a zellert megtisztítjuk, apróra vágjuk, a pap-
rikát és a cukkinit felkockázzuk. A húsdarabokat lecsöpögtetjük,
megtöröljük, a mártást félretesszük. Wokban vagy nagy serpe-
nyőben 1 evőkanál kukoricaolajat és 1 kiskanál szezámmagolajat
forrósítunk, ebben a zöldségeket roppanósra sütjük, majd kivesz-
szük. A maradék olajat is a serpenyőbe öntjük, és pirosra sütjük
benne a húst. Amikor kész, hozzáadjuk a mártást és a zöldsége-
ket, és összepároljuk. A szezámmaggal megszórva, forrón tálal-
juk. Párolt rizzsel tálaljuk.

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


