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Már készülnek...

Az Európai Uniónak aktív polgárokra van szüksége

Fotó: Balázs Gusztáv

Gödöllőn ülésezett a Régiók Bizottsága
Gödöllőn tartotta kihelyezett ülését az Európai Parlament Régiók Bizottsága. A szemináriumon a polgári jogok helyi és regionális önkormányzatok általi érvényesítésének különböző szempontjait vizsgálták meg a
résztvevők. A bizottság tagjai kicserélték tapasztalataikat, hogyan lehet minél jobban bevonni a polgárokat a
helyi és regionális szintű döntéshozatali folyamatokba.
A tanácskozáson magyar részről dr.
Schmitt Pál, az Európai Parlament alelnöke, dr. Gémesi György, a Régiók Bizottsága tagja, és Molnár Gyula,
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke tartott előadást. A rendezvényt az Önkormányzati Minisztérium részéről Jauernik
István szakállamtitkára köszöntötte.
A királyi kastélyban megtartott
szemináriumot Claudio Martini, a
Régiók Bizottsága „Alkotmányos
ügyek, európai kormányzás, a szabadság és a jog érvényesülésének térsége” szakbizottságának elnöke nyitotta meg, aki kiemelte a polgárok
döntéshozatali folyamatokban való
részvételének fontosságát helyi és regionális szinten egyaránt. Beszélt a
tagállamokban alkalmazott és követendő jó gyakorlatok szerepéről és
ezen módszerek átültetéséről a fejlesztést igénylő rendszerekbe. Nyitóbeszédében úgy fogalmazott, bízik

abban, hogy a tanácskozás
hozzájárul ahhoz, hogy
csökkenjen a polgárok és
az intézmények közötti távolság.
A tanácskozás középpontjában a polgárok érdeklődésének növelése,
közéleti szerepvállalása,
állt, valamint, hogy milyen lehetőségek állnak
rendelkezésre
ahhoz,
hogy kellő információkat
kapjanak az őket érintő
helyi és európai szintű döntésekről.
Fontosnak nevezték, hogy az unióban élők érezzék az európai uniós
tagság előnyeit. Változtatni kell azon
a véleményen, ami szerint az Európai Unió egy olyan szervezet, ahol
zárt ajtók mögött születnek a döntések. Egy uniós tanulmány szerint az
uniós polgárokat szűkebb környezetük problémái kevésbé érdeklik,

mint a globális kérdések. Ennek
egyik oka, hogy úgy érzik, kevés lehetőségük van bekapcsolódni a helyi
döntéshozatalba. Ezért is fontos,
hogy javaslataikat meghallgassák,
azokra visszajelzést kapjanak. Ebben a folyamatban jelentős szerep jut
a civilszervezeteknek, amelyek segíthetnek a személyes kapcsolatok
kialakításában.

Mint elhangzott, az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell helyezni a fiatalok megszólítására. Fontos, hogy már
az iskolában megismerjék azokat a lehetőségeket, amiket számukra az Európai Unió biztosít. Mint azt többen is
hangsúlyozták, az ifjabb korosztály
megszólításának egyik fontos eszköze az internet, aminek a lehetőségei(folytatás a 3. oldalon)
vel élni kell.

Talamba
A SZIE sportcsarnokában szólalnak meg a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő dobjai október 28-án, amikor fennállásának
10. évfordulóját ünnepli meg a
hazai zenei életben különleges
helyet elfoglaló zenekar.
A jubileumi koncertre az öt fiú meghívta azokat a művészeket is, akikkel az
elmúlt tíz év alatt színpadra léptek. A
koncertre már megjelenik az együttes
új, az évfordulóra készített albuma,
melyen a Bábel című koncertjük anyaga hallható. A születésnap jegyében
megkezdett programsorozat első állomásán már túlvan az együttes: október
5-én a Művészetek Palotájában rendezték meg első ünnepi estjüket.
Az Artisjus-díjas Talamba Ütőegyüttes 2009-ben ünnepli 10 éves születésnapját. Tagjai a 4500-5000 fajta
ütőhangszer közül 300-400 félét szólaltatnak meg előadásaik során, s ma
talán ők rendelkeznek hazánkban a legnagyobb ütőhangszerparkkal. A ma
már gödöllői csapat 1999-ben alakult
Debrecenben, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, s az elmúlt tíz évben
Magyarország egyik legérdekesebb, és
rendkívül népszerű formációjává vált.
Nem csak itthon, külföldön is nagy sikert aratnak koncertjeik.
(folytatás a 6.oldalon)

Ülésezett a város képviselő-testülete

Költözik a Művészetek Háza
Második félévi második ülését
október 15-én tartotta a városi
képviselő-testület és a képviselők valamennyi előterjesztést
elfogadták.

Új telkek a Gödöllői Ipari
Parkban
Elsőként módosították a Gödöllői
Ipari Park szabályozási tervét és a
hozzátartozó helyi építési szabályzatot. A módosítás révén mintegy 33,
legalább ezer négyzetméteres új építési telek alakítható ki, ami jobban
megfelel az ipari park ingatlankínálata után mutatkozó befektetői keresletnek.
Az eljárást a Gödöllői Ipari Park
kezdeményezte az önkormányzatnál.
Korábban mintegy 60 hektáros területre készült szabályozási terv és a terület e szerinti kialakításával az ipari
park létre is jött. Megépültek a közművek, utak, a telkek felosztása megtörtént és a megközelítését biztosító
körforgalmú csomópont is kiépült. Ez
egyben a 3. sz. országos főút és a tervezett városi elkerülő út csomópontja
is, mely hosszútávon igen kedvező a
megközelítés szempontjából.

Költözik a Művészetek Háza
A képviselő-testület döntött a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit
Közhasznú Kft. átmeneti elhelyezéséről. Mint arról lapunkban már több-

csoport. A társaság előzetes egyeztetéseket folytatott arról, hogy a ház
használói, bérlői számára milyen módon biztosíthatóak a felújítás időtartama alatt a működés feltételei. Az érdekeltek többsége elfogadta a feltételeket.

A Városházára kerül a Városfejlesztő Kft.
A Városháza épületébe költözik a
Gödöllői Városfejlesztő Kft. A társaság feladatainak ellátásához kedvezőbb, ha a hivatal azon szervezeti
egységeinek közelében végzi tevékenységét, amelyekkel egyébként is
napi rendszerességgel együtt kell dolgoznia. A székhely megváltoztatásának további és legalább ilyen nyomós
indoka, hogy a Városházán történő elhelyezéssel a társaság működési költségei körében megtakarítás érhető el.

Projekt menedzseri
tevékenység
A képviselő-testület jóváhagyta azt
a szerződéstervezetet, melyet a Gödöllői Városfejlesztési Kft.-vel köt az
önkormányzat. Ennek értelmében a
„Gödöllő ökovárossá válásának első
lépése: A városközpont arculatának és
infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című (közismert nevén „Főtér
pályázat”) és a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése” pályázati
konstrukcióban nyertes, a „XXI. szá-

pénzekről. Ezek megállapításánál
most is alapvető szempont volt, hogy
a bérleti díjakból származó bevételek
fedezetet nyújtsanak a Gödöllői Piac
Üzemeltető és Szolgáltató Kft. működési költségeire és egy szerény
mértékű eredmény elérésére. A költségnövekedést elsősorban a belső tartalékok feltárásával, az ésszerű költséggazdálkodással és a bérek visszafogásával kívánja ellensúlyozni a kft.
Az elfogadott díjváltozási javaslat
éves szinten 0,84 százalékos átlagos
díjemelést jelent a piacon.
Ezen belül az őstermelői mobil
asztalok bérleti díja 100 forinttal
emelkedik, napi 700 forint lesz. Érvényben marad a nagyobb árumennyiséget kínáló árusítók tavaly elfogadott
nagyobb működési költség hozzájárulása (5 zsák, rekesz, láda fölötti
mennyiség után 50.- Ft/egység).
Az előre – fél illetve l évre – lekötött asztaloknál a bérleti díj (85 illetve 50 ezer Ft plusz áfa) nem változik, ösztönözve ezzel a nagyobb kihasználtságot, illetve a bevétel kiszámíthatóságát. A piaci csarnok
földszintjén működő üzleteknél a forgalom visszaesése miatt nem emelkedik a bérleti díj. A piacot üzemeltető társaság célja a jelenlegi bérlők
megtartása a hosszabb együttműködési lehetőségben bízva. Az udvari
pavilonoknál azonos tevékenységet
folytató vállalkozások esetében
azonos, 6 százalékos díjnövekedés
lesz, ami napi 120 Ft többletkiadást
jelent a bérlőnek.
Az élelmiszerüzlet, a kávézó, a rétesház és a mozi
bérleti díja nem változik.
Az udvari büfé díját 2,9
százalékkal emelik. A
raktárak és a mélygarázs
bérleti díja sem változik,
utóbbiaknál az óra- és napijegy esetében a nyáron
elfogadott
közterületi
parkoló díjak követésével
változhatnak a tarifák.

Módosult az orvosi
körzetek beosztása

ször írtunk, a városközpont korszerűsítése a Művészetek Házát is érinti.
Bár a támogatásból megvalósuló projekt kezdési időpontja tolódik, mégis
gazdaságosabb megoldást jelent, ha a
társaság az utolsó negyedévben nem a
Szabadság út 6. szám alatti ingatlanban működik, hanem elfoglalja azokat a helyeket, ahol a Művelődési Ház
felújításának időtartama alatt tevékenységeit folytatni tudja. Ez nemcsak a költségek megtakarítása szempontjából jelent előnyt, hanem azért
is, mert kellő idő jut az elköltözésre, a
működés átmeneti feltételei szervezésére.
Három ingatlan használatbavétele
szükséges ahhoz, hogy a társaság tevékenységeit folytatni tudja, úgy
hogy a művészeti csoportok, állandó
tanfolyamok, foglalkozások és civil
közösségek átmeneti időszakra szóló
működési feltételei is biztosítottak legyenek. Ezek a rövid-középtávon
bontásra szánt Petőfi téri volt Nevelési Tanácsadó épülete, a Forrás volt,
a Szabadság út 23. szám alatt fekvő,
jelenleg már kiürült épülete és a
nagyrészt kihasználatlan Palotakert 2.
sz. alatti, alagsorban lévő helyiség-
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Közélet

2 Gödöllői Szolgálat

zadi közlekedés feltételrendszerének
megteremtése Gödöllőn” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
projekt menedzseri tevékenységet a
vállalkozás végzi.

Közlekedésfejlesztési projekt
Míg a Főtér pályázat során 900
milliós támogatást ítéltek meg Gödöllőnek, a közlekedésfejlesztési projekthez a KMOP pályázatán 87 millió 966
ezer forint támogatást kapott a város.
Ez utóbbi projekt célja a helyi buszközlekedés és utastájékoztatás korszerűsítését célzó berendezések, a helymeghatározáshoz szükséges műholdas kapcsolattartás (GPS), az autóbuszokon lévő fedélzeti számítógépek,
megállóhelyi utastájékoztató táblák
és a diszpécser szolgálat folyamatos
online kapcsolatára épül rendszer bevezetése.

Mérsékelt piaci díjemelés
Döntött a képviselő-testület a városi piacon 2010. január 1-jétől alkalmazandó új bérleti díjakról és hely-

Módosította a háziorvosi,
házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi körzetek beosztásáról szóló,
2007. májusában megalkotott önkormányzati rendeletét a
képviselő-testület. Ezt az indokolta,
hogy az azóta eltelt időszakban 16 új
utca elnevezéséről döntöttek. Az önkormányzat jelenleg 11 felnőtt és 7
házi gyermekorvosi körzetre vonatkozóan kötött területi ellátási kötelezettségű szerződést, továbbá 4 fogszakorvosi körzet működik városunkban.
Az önkormányzat által meghatározott körzetbeosztás a beteg számára
biztonságot jelent, ugyanis a területi
ellátási kötelezettségű háziorvos köteles fogadni a körzetében lakó személyt, azonban a betegnek joga van
szabadon dönteni arról, hogy a területi ellátási kötelezettségű háziorvosok közül kit választ házi orvosának. A módosított beosztás megtekinthető a www.godollo.hu honlapon.

tak, kibővültek azok a jogszabályok,
melyek ezen dokumentumok kötelező tartalmi elemeit, szabályozási
körét előírják. A módosított szervezeti és működési szabályzatok a
www.godollo.hu honlapon lesznek
megtalálhatóak.

Önkormányzati bérlakások
Telek kiegészítés
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy Gödöllő Város Önkormányzata
a gödöllői 0181/20, 0181/21,
0181/30, 0181/31 és 0181/38 helyrajzi számú földrészletek tulajdonosai
részére telek kiegészítés céljára értékesíti a tulajdonában lévő 0181/35
helyrajzi számú, 1105 m2 területű,
szántó művelési ágú, a 0181/36 helyrajzi számú, 352 m2 területű, kivett, út
megnevezésű és a 0181/37 helyrajzi
számú, 880 m2 területű, szántó művelési ágú földrészletek szabályozási
tervben meghatározott részeit, illetve
út célú területekért cserébe adja. A
0181/35 helyrajzi számú földrészlet
fajlagos eladási ára 1.430 Ft/m2, a
0181/36 helyrajzi számúé 1.590
Ft/m2, a 0181/37 helyrajzi számúé pedig 1.160 Ft/m2.

Árverések
A képviselő-testület árverésen történő értékesítésre jelölte ki az önkormányzat tulajdonát képező, a Babati
út és az Országalma utca sarkán
fekvő 2901/4 helyrajzi számú, 1645
m2 területű lakótelkeket bruttó 13.300
Ft-os négyzetméterenkénti kikiáltási
ár megjelölésével.
A telek fölött korábban – a Babati
úttal párhuzamosan – 20 kV-os szabad légvezeték húzódott, amelye a
közelmúltban kiváltottak. Így az ingatlan hasznosításra előkészített állapotban van. Az ingatlan elektromos
energia, víz, szennyvíz és gáz közművekkel ellátott területen fekszik,
de a közműveket nem kötötték be. A
közművesítéshez szükséges engedélyek beszerzéséről a vevőnek kell
majd gondoskodnia, és a közművesítés költségei is őt terheli.
***
Árverés tartását rendelte el a képviselő-testület a Gödöllő, Palotakert
4. szám alatti társasházban lévő,
123,8 m2 alapterületű, 5891/5/A/33
hrsz. alatt nyilvántartott nem lakás
cé-lú helyiség 10 évre szóló bérleti jogának és to-vábbi 10 éves
időtartamra szóló előbérleti jogának megszerzésé-re. Az üzlethelyiség a korábbi bérlő Agrouniker
Zrt. felmondó nyilatkozata alapján
március 31-én üresedett meg.

Kandelábercsere
A képviselő-testület egyetértett
azzal, hogy az átépítés alatt álló
Kossuth Lajos utcába olyan, a tervezettől eltérő, klasszikus megjelenésű öntöttvas kandeláberek kerüljenek, amelyek stílusukban illeszkednek az átépítendő Főtérre
tervezett világítótestekhez.
A típusváltásból eredő bruttó
8,2 millió forint költséget az erre a
célra tervezett előirányzatból még
fel nem használt 15,5 millió forintos keretből fedezik. (A város
2009-es költségvetésében a Kossuth Lajos utcai útépítésre 136,3
millió forint szerepel.)

Változó szabályzatok
Vezetői pályázat
Az alapító okiratok után a költségvetési szervek (közoktatási, közművelődési, szociális, egészségügyi és
egyéb intézmények) szervezeti és
működési szabályzatait is módosította a képviselő-testület. Az utóbbiakat
2005-ben fogadták el, azóta változ-

jétől a társaság ügy-vezetői tisztsége
ellátatlanul ne maradjon, a képviselőtes-tület november 15-i jelentkezési
ha-táridővel pályázat kiírásáról döntött a megüresedő vezető tisztségviselői álláshelyre.

2009. december 31-ével lejár
Tóth Istvánnak, a Gödöllői Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának
megbízatása. Tóth István ezt követően nyugdíjba vonul. Annak
érdekében, hogy 2010. január 1-
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A képviselő-testület elfogadta az
egyes üres önkormányzati lakások
bérbeadási jogcímeinek meghatározására vonatkozó előterjesztést. Ennek keretében pályázat kiírását rendelte el a Gödöllő, Kossuth Lajos utca
52. fsz. 2., a Kossuth Lajos utca 60.
III/11., a Szent János utca 24. II/29., a
Szent János utca 26. II/22., a Zombor
utca 1. II/7., a Zombor utca 1. II/13., a
Deák Ferenc tér 1. II/7., a Deák Ferenc tér 2. I/3., a Deák Ferenc tér 2.
III/15., a Deák Ferenc tér 3. II/11. számú lakások költségelvű lakbér fizetése melletti bérbeadására.
A testület a Gödöllő, Dózsa György
út 1-3. V/33. számú, 45 m2-es, összkomfortos lakást munkakör ellátásának elősegítése céljából történő bérbeadásra jelölte ki. A Gödöllő, Palotakert 7. fsz. 2. számú, 56 m2-es,
összkomfortos lakást törvényen alapuló elhelyezési és bérbeadási kötelezettség teljesítésére, cserelakás célú
bérbeadására jelölték ki az Ady Endre
sétány 10. lakói számára, lakásbérletük megszüntetése céljából.
***
Egy következő előterjesztés keretében – elősegítendő a gimnáziumban
folyó közismerten színvonalas nyelvoktatás megfelelő személyi feltételeinek biztosítását – a képviselőtestület a Zombor u. 1. I/7. szám alatti
33 m2 alapterületű önkormányzati
bérlakást munkakör ellátásának elősegítése érdekében történő bérbeadásra jelölte ki a Török Ignác Gimnázium anyanyelvi idegennyelvtanára részére.
A lakásbérleti szerződés feltétel bekövetkeztéig, a nyelvtanár munkaviszonyának időtartamára szólóan köthető. Az önkormányzati bérlakást július 1-ig a Török Ignác Gimnáziumban alkalmazásban álló, másik külföldi állampolgárságú angoltanár lakta.
-it-
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Az Európai Uniónak aktív polgárokra van szüksége

Gödöllőn ülésezett a Régiók Bizottsága
(folytatás az 1. oldalról)

Több hozzászóló is elmondta, a
tájékoztatás, a polgárok megszólítása terén jók az eredmények, de
folyamatosak a kihívások, amiknek
meg kell felelni. Többek között kiemelték, hogy az információknak
nem csak pontosnak, hanem közérthetőknek is kell lenni. Ebben a
jövőben nagyobb szerepet kell,
hogy kapjon a helyi média, valamint nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az uniós kiadványokat
megismerje a lakosság. A tanácskozás résztvevői megismerhették a
holland, az angol és az olasz tapasztalatokat, de tájékozódhattak a
magyarországi helyzetről is.
Schmitt Pál, az Európai Parlament alelnöke, aki az Európai Parlament és a polgárok kapcsolatáról
tartott előadást kifejtette, a jövőben
javítani kell a Régiók Bizottsága és
az Európai Parlament közötti együttműködésen. Egyben Javasolta, hogy
a Régiók Bizottságának képviselői

Claudio Martini és Gémesi György

által választott erős legitimációval
rendelkező képviselők alkotják. Ennek ellenére úgy érzi, fennáll a veszélye, hogy a képviselők távol kerülnek a választópolgároktól. Ennek
elkerülése érdekében tartja fontosSchmitt Pál

legyenek az EP szakbizottsági vitáinak rendszeres felszólalói, hogy a
polgárok beleszólása közvetlen legyen a jogalkotási folyamatba. Mint
mondta, az Európai Parlament az
unió legdemokratikusabb intézménye, mivel közvetlenül a polgárok
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nak, hogy rendszeres kapcsolatot
tartsanak az önkormányzatok vezetőivel.
„Egyetértek Önökkel, meg kell teremteni az intézményes módját annak, hogy a bennünket megválasztó
polgárok közel kerüljenek hozzánk

kérdéseikkel, javaslataikkal, adott
esetben kritikáikkal is. Csak így valósulhat meg, hogy a ránk szavazó
polgárok érdekeit képviseljük, ha
ugyanis frakciók alapján szavazunk,
könnyen lehet, hogy nem nemzeti érdekeket fogunk képviselni.”
Molnár Gyula, aki a TÖOSZ elnökeként vett részt a tanácskozáson
úgy fogalmazott, nagyban segíti a
polgárok érdekérvényesítését, hogy
jelenleg a magyar parlamentben
több mint száz olyan képviselő
foglal helyet, aki egyben közvetlenül megválasztott polgármester
is, ami erős lobbi tevékenységre
adhatna lehetőséget a polgárok
jogainak érvényestéséhez, de, sajnos, ehhez nincs meg a megfelelő
egység. Beszédében szólt a hazai
önkormányzatok jelenlegi gondjairól is. Mint mondta, a közgazdászok és a politikusok az önkormányzati rendszer átalakításában
látják a gazdasági problémák
megoldását és egy hatékonyabb
állam létrehozásának lehetőségét,
de mára olyan helyzet alakult ki,
hogy ha nem változik a finanszírozási és a feladatelosztási rendszer,
akkor a mostani állapot nem tartható fenn tovább. Molnár Gyula
úgy fogalmazott, az önkormányzatok készen állnak a reformra, de ah-

hoz, hogy azt követően is képesek legyenek a megfelelő
érdekérvényesítésre, vagy kétkamarás parlamentre,
vagy a jelenleginél
erősebb, vétójoggal bíró önkormányzati rendszerre van szükség.
Gémesi György, Gödöllő polgármestere is szót emelt a szélesebb jogkörrel rendelkező önkormányzati rendszer, illetve a kétkamarás parlament létrehozásának
fontosságáról. Emellett a lakosság
aktivitásának fontosságára hívta fel
a figyelmet, kiemelte, a Régiók Bizottsága véleménye szerint az uniós elveket, szabályozást csak a lakosság legszélesebb rétegeivel
megismertetve, elfogadtatva lehet
érvényre juttatni, s ez a lisszaboni
elvárásokban megfogalmazott gazdasági fejlődéshez is elengedhetetlenül szükséges.
„Az unió polgárai érdekeiket az
önkormányzatokon keresztül tudják
megjeleníteni a döntéshozó fórumok
előtt. Az úgynevezett Fehér Könyv
megállapításai és javaslatai szerint:
a jó kormányzás öt alapelve: nyitottság, részvétel, felelősség, hatékonyság és összhang, továbbá a jó európai kormányzás ugyanis megkívánja,
hogy a megválasztott önkormányzatok és a civil társadalom szereplői a
közösség érdekében együttműködje-

nek. A regionális és a helyi önkormányzatok a kétségbevonhatatlan
demokratikus legitimitás letéteményesei. Az állampolgári aktivitás
elősegítését próbálta meg elősegíteni
az EU alkotmánytervezete is, mely
szerint meghatározta az állampolgári
részvétel négy fő területét: a javaslattételi jog, az informálás és informálódási jog, a vitatkozás és a döntés jogának biztosítása.”
A hazai helyzetről szólva elmondta: Magyarországon nem sikerült kialakítani a hatékony párbeszédet és
érdemi vita sem alakul ki. Sajnos
nem jobb a helyzet a decentralizációval sem, hiszen a mindenkori kormányzat gazdasági eszközökkel folyamatosan beszűkítette a helyi kezdeményezések lehetőségeit.
A tanácsozás résztvevői egyetértettek abban, rendkívül fontos, hogy
a polgárok megértsék, ők is alakítói
annak a folyamatnak, ami az Európai
Unión belül zajlik. Ezzel a lehetőséggel azonban csak akkor tudnak
élni, ha nem csak passzív szemlélői
az eseményeknek, hanem vállalják a
politikában való részvételt.
(k.j.)

Még hatékonyabb munka a Városházán

Dr. Villányi László a szlovákiai egyetem díszdoktora

EU-s pályázati forrásból

Visegrádi négyek Nyitrán

Gödöllő Város Önkormányzata 19,9 millió Ft támogatást
nyert a „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” (Államháztartás Operatív Program – ÁROP 3.A.1) című pályázati konstrukció keretében. A
pályázat címe: „Új szervezésiműködési kultúra bevezetése
Gödöllő Város Polgármesteri
Hivatalának napi rutinjába”.
Az európai uniós támogatás lehetővé
teszi, hogy szakértői tanácsadás
igénybevételével és képzések szervezésével fejlesszék a Polgármesteri
Hivatal napi működését, még gördülékenyebbé és hatékonyabbá téve az
ott folyó munkát.
Az összesen 21,6 millió forintba
kerülő, tehát 92 százalékos támogatást élvező projekt célja a hivatal jelenlegi szervezeti működésének átvilágítása továbbá a menedzsment ismeretek és a menedzsment szemlélet
elterjesztése, mondta a projektet bemutató október 9-ei apparátusi értekezleten a városházán dr. Nánási
Éva címzetes főjegyző. A fejlesztés eredményeképpen
tovább javul a lakosság és az ön-

kormányzat együttműködése. A közszolgálatiság erősítése mellett a hivatal és a városfejlesztő társaság
munkájának összehangolásával településünk fejlesztése kaphat nagyobb
lendületet.
Az Államháztartás Operatív Programot 2008 első félévében tette közzé a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
a közigazgatási struktúra korszerűsítésének támogatására. Finanszírozója az Európai Szociális Alap.
A projekt keretében a hivatal vezetése szakértőkkel együttműködve
fogalmazza meg a partnerség erősítésére, a gazdálkodási tevékenység
és a döntési mechanizmusok fejlesztésére vonatkozó korszerűsítési javaslatait.
A szervezési-működési kultúra tekintetében is a munkát végző személyek hozzáértése és hitelessége a legfontosabb. A gödöllői pályázat megvalósítása a hivatal kijelölt munkatársai projektmenedzsment képzés
keretében fejleszthetik ismereteiket.
A projekt 2010 nyarán zárul.

A nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem Gazdálkodás
és Menedzsment Karának előterjesztésére október 15-én Mikulás Látecka rektor az univerzitás díszdoktorává fogadta Villányi László professzort, a
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karának dékánját.
Vele egy időben a magas elismerésben
részesült Jaroslav Hlusek, a brnói és
Janusz Zmija, a krakkói társegyetem
rektora, mintegy igazolva, a visegrádi
országok együttműködése a felsőoktatásban is kitapintható. A gödöllői dékán munkásságát nyitrai kollégája Peter Bielik méltatta az ünnepségen.
Villányi László díszdoktori beszédében szlovák nyelven köszöntötte az
egyetem aulájában megjelenteket,
majd magyar nyelven tartotta meg
előadását.
Mint kifejtette, a kar Regionális
Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézete hosszabb ideje figyelemmel kíséri a nemzetközi integrációs folyamatokat és kutatja azok agrárközgazdasági aspektusait. Meglátásuk szerint a
visegrádi országok élelmiszer-gazdaságai sok hasonlóságot mutatnak. A
kelet-közép-európai központi tervgazdálkodású gazdaságok összeomlását
követően, majd a csatlakozási tárgya-

lások során mindvégig érzékeny kérdés volt és maradt a mezőgazdaság
helyzetének várható változása.
Az intézet kutatásai megállapították, hogy a visegrádi országok agrárstruktúrái ugyanannak a világgazdasági nyomásnak a hatására az agrárnyersanyag-termelés irányába erősödött. Nem hogy együttműködés, hanem éles verseny alakult ki – ami a
jövőben még erősödni is fog. A visegrádi országok együttműködésében érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni az
agrárgazdasági problémákra.

Villányi László beszámolt arról is,
hogy a szlovákiai és a gödöllői kar tanárai és intézetei közös programok
keretében egyeztették tananyagaikat,
közös kutatói konzorciumokban dolgoznak együtt, magas szintű előadásokat tartanak egymás nemzetközi
konferenciáin és együtt dolgoznak
nemzetközi tudományos szervezetekben. Elindítottak egy négy féléves angol nyelvű mesterképzést is, amelyben cseh és lengyel egyetem is közreműködik.
(l.t.)
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Forgalomkorlátozásokra és út átadásokra számíthatnak

október 24-én. A Martinovics utca ünnepélyes átadására 9.30-kor, a Holló,
Zengő, Kelemen, Knézich
utcáéra 10 órakor kerül sor.
A Bem, Jókai Vörösmarty, Kafka utca
lakóit 10.30-kor, míg az Ősz és a Tél
utca lakóit 11 órakor, a Mikes Kelemen
utcában élőket pedig 11.30-ra várják
egy kis ünnepségre.
Nem értek még véget az M3-as-M31-es
autópálya gödöllői csomópontjának
munkálatai. A napokban az M3-as felhajtójának az autópálya felett átívelő
régi ágának bontása zajlik, ezért
a pályán még mindig lezárásokra
kell számítani. Teljes pályazár
lesz október 21-én 22 órától október 22-én 5 óráig. Ekkor az
M3-as forgalmát a bal pályáról a
bagi csomópontnál a 3-as útra terelik, majd a gödöllői csomópontnál vissza. A jobb pályáról a
gödöllői csomópontnál terelik át
a 3-as útra a forgalmat és Bagnál
vissza.

Van ahol már véget ért a munka
Városunkban jelentős útfelújítási
munkák folynak, ezek miatt továbbra is fokozott figyelemmel
kell közlekedni. A héten azonban
nem csak az emiatti nehézségekkel kell megküzdeni, több helyen már ünnepelni is lesz lehetőségük a gödöllőieknek.
A Táncsics Mihály út felújítási munkálatai folyamatosan zajlanak. Bár személygépkocsival – a forgalom korlátozása mellett – már lehet közlekedni, a
további munkák menetéről még folynak
az egyeztetések. Ezekről október 26-án
18 órakor a Táncsics Mihály úti óvodában tartanak lakossági fórumot az itt lakók részére, amelyre minden érintettet
várnak.
Megújul a Repülőtéri út. Mint azt már
korábban jeleztük, ezt az utat, amin a
hulladékkezelő központhoz történő forgalom is lebonyolódik, az M31-es építéséhez kapcsolódóan teszi rendbe a kivitelező. A múlt héten megkezdődött
munkálatok jól haladnak, már a burkolást végzik.
Fokozott figyelmet igényel a közlekedés a következő napokban a belvárosban. A Kossuth Lajos utca felújításához
kapcsolódó gázvezeték csere ugyanis
nemcsak az utcát, hanem a Dózsa

György úti csomópontot is érinti. A cserét október 20 -22. között végzik, ez idő
alatt a Dózsa György úton a jelenlegi
szűkítés mellett, egy sávon zajlik majd a
forgalom. Az eddigiektől eltérően azonban a munkák ideje alatt a Dózsa
György útról sem le, sem felhajtani nem
lehet egyik irányban sem. A gázvezeték
kiváltás miatt október 21-én több helyen

is szünetel a gázszolgáltatás, erről a
szolgáltató az érintetteket írásban értesítette. A közmű kiváltások mellett a
Kossuth Lajos utcában más munkák is
folynak, a napokban már megkezdték a
szegélykövezést.
Több helyen már túl vannak a lakók a
felújítással járó nehézségeken, ők már a
jó minőségű új utaknak örülhetnek. A
városi útprogram keretében felújított
utak közül a hét végén többet is átadnak

Álltak a vonatok hétfőn reggel

Csak néhány óra volt…
Hétfőn nulla órától hirdetett
sztrájkot a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ),
azonban reggel 9 órakor már fel
is függesztette a munkabeszüntetést. A határozatlan ideig tartó,
gördülő sztrájkkal a szakszervezet a közösségi közlekedés átalakításával kapcsolatos kormányzati tervek és az ezzel járó
elbocsátások ellen tiltakozott.
Gaskó István, a VDSZSZ elnöke a
hétfőn délelőtt tartott sajtótájékoztatóján sikeresnek nevezte a sztrájk

Nem ez az ár lesz a végső

meghirdetését, de hozzátette: eredménye a munkabeszüntetésnek csak akkor lehet, ha a kormány visszavonja a
közösségi közlekedés átalakítására
tett minden javaslatát. Erről lapzártánk után, kedden folytatják a tárgyalásokat. Amennyiben ezek eredménytelenek lesznek a a szakszervezet mérlegelni fogja a munkabeszüntetés
folytatásának lehetőségét.
A szakszervezeti vezető szerint körülbelül 1.500 munkavállaló vett részt
a hétfői sztrájkban, akik pont elegen
voltak ahhoz, hogy stratégiai pontokon bénítsák meg az ország vasúti

November elsejétől az egyetemes áramszolgáltatásban 1,3– 6,2 százalékkal nő
a villamosenergia ára. A Magyar Energia Hivatal három társaság, a Démász,
az Elmű és az Émász esetében jóváhagyta a kért emelést, az E.Onnak viszont kevesebbet engedélyezett. Így is
az utóbbi cég drágíthat a legnagyobb
mértékben.
A legnagyobb mértékben, átlagosan 6,2

A hét kérdése
Több kedves olvasónk is jelezte az elmúlt héten, hogy nagyon
szép élményt jelentett számára
békeláng gyújtás, aminek ünnepi programja a Világbékegong előtt zajlott. Kíváncsiak
voltunk: – Ön milyen programokat szervezne a Világbékegong mellé? Íme, néhány a beérkezett válaszok közül:
„Ennek a gongnak üzenete van, ami
eléggé behatárolja, hogy milyen rendezvények kerülhetnek mellé. Ha jól
tudom, anyák napján volt egy kifejezetten ide szervezett program, ami
talán kinőheti magát a jövőben, de
ezen kívül nem nagyon hallottam
másról.
Én korábban arra számítottam, hogy
az egyházak látnak majd fantáziát
ebben a helyszínben. Szerintem szép

2009. október 23-án, 15 órakor
a volt Nemzetőrség parancsnokságának egykori épületéhez
(Szabadság út)

Ünnepi program:
14. 30-tól a Gödöllői Városi Fúvószenekar térzenéje Ella Attila vezényletével

Ünnepi beszédet mond:
Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere

A műsorban közreműködik:
Galkó Balázs - színművész
Korom Attila - gitár
Gödöllői Városi Vegyeskar (karigazgató: Pechan Kornél)
Rendezte: Turczi István, József Attila-díjas író, dramaturg

közlekedését. A kormány október 31ig dönt arról, hogy legyen a jövőben
vasúti közszolgáltatás. Az erre vonatkozó anyagot a múlt héten kapták
meg a szakszervezetek, akik nem értenek egyet a javaslattal.
A sztrájkot követően a menetrend
szerinti vasúti közlekedés csak az esti
órákra állt helyre.
Mint a korábbi vasutas munkabeszüntetések idején, a Volán társaságok és a BKV járatain most is elfogadták az érvényes vasúti bérleteket.
Azoknak, akik vonattal közlekednek, továbbra sem árt figyelemmel kísérni a VDSZSZ tárgyalásait, a szakszervezetek ugyani nem vetették el a
munkabeszüntetés folytatásának lehetőségét.

FELHÍVÁS!

Információ:
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel: 28-514-130, fax: 28-514-100
www.muza.hu

Az 1956-os Forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója
alkalmából városi ünnepséget rendezünk 2009. október 23-án 15 órakor a Szent István Egyetem
Tanárképző Intézetének parkjában. Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait az Ön által
képviselt intézményt, szervezetet, minden kedves munkatársát, tagjait, Gödöllő város lakóit.
Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb október 21-ig a Művészetek Háza
Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a 28/514-130, vagy a 70/376-6544-es telefonszámon
Tábikné Surman Szilvia munkatársunknál hétköznap 9-16 óráig. Egyben kérjük, hogy a
rendvényhez méltó helyszíni előkészületei segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 14.
30 óráig a helyszínre juttatni, hogy a koszorúzás rendjének összeállításáért felelős munkatársaink
zavartalanul és időben elvégezhessék feladataikat.
Megértésüket köszönjük.

-jk-

helyszíne lenne ökumenikus megemlékezéseknek.”
Faragó J.

álldogálnak előtte, meg, hogy a Vüszisek locsolják a füvet. Egy ilyen
nemzetközi művészeti program sokaknak tetszene…”
Vajda Ágnes

„…Olyan sok testvérvárosunk van,
már régóta gondolok arra, milyen jó
lenne, egy olyan fesztivált csinálni,
ahol mindenhonnan részt vennének,
valamilyen kulturális programmal.
Ehhez szerintem remek helyszín lenne a gong, és akkor nem csak azt látnánk, hogy a kisgyerekes anyukák

1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulója alkalmából

Az ünnepséget követően:
Az 1956-os forradalom gödöllői hősi halottjai sírjainak megkoszorúzása
a Dózsa György úti temetőben

árváltozásra, amelyek szolgáltatónként
és árszabásonként különböző módosításokat tartalmaztak. A kért áremelési
mértékeket az év eddig eltelt időszakában érvényesülő árrés jogszabályban
meghatározottnál alacsonyabb szintjével és az átlagosnál jóval drágább kötelező átvételű villamos energia vártnál
magasabb részarányával indokolták. Az
energiaszolgáltatók árkérelmeikben már
számoltak a gázárak októberi csökkenésével is, ám jelzésük szerint amennyiben a nagykereskedelmi ár nem csökken, további áremelési kérelemmel fognak élni.

„Gödöllő egyik jelképévé vált a Világbéke-gong. Az a rendezvény, amit
most október 2-án is tartottak igazán
példaértékű. Én büszke voltam rá,
hogy ennyi nagykövet és művész is
megtisztelte a rendezvényt, és hogy a
Világbéke Alapítvány városunkat
kérte meg ennek megrendezésére. Szerintem több ilyen jellegű rendezvénynyel kellene ezt a gongot ismertebbé
tenni.”
Kondorosi Károly

Megemlékezést tartunk az

Jelenlegi információink szerint félpályás lezárásra a következő napokban az
alábbi időpontokban kell felkészülni:
október 22. 12.00 - okt.25. 12.00-ig: ekkor a bal pályát teljesen lezárják 3 napra
éjjel- nappal. A forgalom ekkor a jobb
pályán 2+1 sávon halad. A tartalék zárás
időpontja október 26. 22.00 – október
27. 5.00-ig, amikor a forgalom a jobb
pályán 2+1 sávon zajlik majd.

százalékkal az E.On szolgáltatási
területén emelkedik a lakossági villamos energia végfelhasználói ára,
a Démásznál 3,9 százalék, az Elműnél 2,4 százalék lesz az áremelés átlagos mértéke, míg a legkisebb, átlagosan 1,3 százalékos mértékű áremelés az Émász fogyasztóinál jelentkezik. A bruttó végárakra számolva a
novembertől bekövetkező áremelés így
szolgáltatóktól és tarifáktól függően
kilowattóránként 0,53 forint és 3,74
forint közötti lesz.
A négy egyetemes áramszolgáltató
szeptemberben nyújtotta be kérelmét az

Drágul az áram

Tisztelt Hölgyem, Uram!

„A mostani világbékeláng-gyújtás nagyon felemelő program volt, de nem
gondolom, hogy túl gyakran kellene itt
mindenfélét szervezni. Így, hogy csak
egy-egy kiemelt rendezvényen kap szerepet a Világbéke-gong, nem fog leértékelődni! Ez szerintem nagyon fontos.
De úgy gondolom, arra is szükség lenne, hogy jobban megismerjék az ide látogatók. Jó lenne, ha azokon az irányító
oszlopokon, amik a tájékozódást segítik, ezt is feltüntetnék. Biztos vagyok
benne, többen jönnének el megnézni.”
K. Edina
A hét kérdése:
– Ön kérné-e az ingyenes védőoltást gyermeke részére a
H1N1 új típusú influenza ellen?

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
Heti cikkünkben irodánkhoz érkezett olvasói kérdésekre válaszolunk.
Négyen vagyunk testvérek, ebből ketten tartjuk édesanyánkkal a kapcsolatot, aki szeretne ajándékba adni
kettőnknek egy-egy komolyabb pénzösszeget. Kérdésem, hogy megtámadható-e a másik két testvérem részéről
a nekünk juttatott ajándék, illetve később a hagyaték összegénél ezt figyelembe kell-e venni?
Az ajándékozási szerződés a hatályos
Polgári Törvénykönyv rendelkezései
alapján az ajándékozó részéről támadható meg. Az ajándékozási szerződés
természetéből következik, hogy az ajándék visszakövetelése az ajándékozó legszemélyesebb joga. Ennek megfelelően
az ítélkezési gyakorlat szerint az ajándékozó örökösét jelen esetben az Ön testvéreit általában nem illeti meg az a jog,
hogy visszaköveteljék az ajándékot, illetőleg követeljék a helyébe lépett értéket. Arra van lehetőség, ha az ajándékozó még életében pert indított akár az
ajándék visszakövetelésére, akár a szerződés érvénytelenségének a megállapítására, halála esetén a pert az ajándékozó örököse a perbeli jogutódlás szabályai szerint folytassa. A törvényes örökösök elsősorban az örökhagyó gyermekei, akik főszabályként, fejeként

egyenlő részben örökölnek. A hagyatékban való egyenlő részesedés azonban
nem jelent tényleges egyenlőséget abban az esetben, ha az örökhagyó valamelyik gyermekét vagy gyermekeit
még életében ingyenes juttatásban részesítette. Ezen segít az úgynevezett
osztályra bocsátás jogintézménye, mely
lehetőséget ad az örökhagyótól még az
életében kapott adományok figyelembevételére. Azonban ezeket az adományokat az Önök esetében az ajándékot,
csak akkor kell osztályra bocsátani, ha
az örökhagyó azt osztályra- bocsátási
kötelezettséggel adta, azaz bármilyen
formában erre irányuló nyilatkozatot
tett. A nyilatkozathoz a hatályos Polgári
Törvénykönyvünk semmiféle alakszerűséget nem kíván meg, így azt az örökhagyó akár szóban, akár írásban, bármilyen formában megteheti. Azonban a
nyilatkozatot az ingyenes adomány juttatásakor kell az örökhagyónak megtennie. Tehát arról van szó, hogy amennyiben az ajándékozásnál az édesanyja
olyan nyilatkozatot tesz, hogy ezt az
összeget majd a hagyaték tiszta értékének a megállapításánál vegyék figyelembe, csak akkor kell a hagyatékban
való részesedéskor figyelembe venni,
ellenkező esetben nem. Fontos, hogy a
fentiek csak törvényes öröklés esetén érvényesek. Végrendeleti öröklés esetén
eltérő a jogi szabályozás.
Eladtunk egy lakást, amelyen nekem
haszonélvezeti jogom volt. A kapott
összeget befektettem egy újabb lakás
vásárlásába. Élhetek-e azzal a kedvezménnyel, hogy csak a két lakás értékének különbözete után fizessek illetéket?
A jogszabály szerint nem. Ez a típusú illetékkedvezmény ugyanis csak akkor
vehető figyelembe, ha a tulajdonában
álló lakást értékesítette, a haszonélvezetre nem terjed ki.
Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Gödöllőn járt Nagybócsai Sárközy Pál

69 év távlatából
Mint magánember, de még inkább mint egykori premontrei
öregdiák Gödöllőre látogatott
Sárközy Pál, a 2007-ben Franciaország köztársasági elnökévé választott Nicolas Sarkozy
édesapja. A 82 éves Sárközy
Pál Gödöllőn először a kastélyba látogatott, majd a városházán Gémesi György vendége
volt, később az egyetemen várták, ahol a régi gimnázium
épületét nézte meg, végül a
mai premontrei gimnáziumban
fogadták.

Nagybócsai Sárközy Pál 1928-ban
született Budapesten egy kisnemesi
család gyermekeként. Gödöllőre
1938-ban került, ahol 2 tanévet
(1938/39, 1939/40) töltött el a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
bentlakásos, francia tagozatú iskolájában. Itt tanult meg franciául, s ennek köszönhetően döntött úgy, hogy a
II. világháború vége felé a Magyarországra betörő szovjet hadsereg elől
Nyugat-Európába menekül. A ma
többnyire festészettel foglalkozó Sárközy Pál a családjának történetét öszszegző könyvön dolgozik, ami jövő
tavasszal fog megjelenni francia nyelven, de néhány hónappal később már
magyarul is olvasható lesz. Mint elmondta, Gödöllőnek külön fejezetet
szentel.
– Szinte hihetetlen, hogy amíg itt
tanultam Gödöllőn, egyszer sem jár-

tam a városban – mondta Sárközy
Pál. – A kastélyt is csak kívülről láttam akkoriban, tehát ez az első
alkalom, hogy belülről is megtekinthettem. Nagyon nagy
megtiszteltetésnek érzem, hogy
végre ide is eljutottam 70 év eltelte után.
– Akkor milyen emlékei
maradtak Gödöllőről, és az itt
eltöltött évekről?
– Először az jutott eszembe,
hogy mennyit sírtam én itt, amikor idekerültem. Nagyon hiányzott az édesanyám, hiszen akkor
még csak 10
éves voltam.
Csak hétvégenként
mentem haza
a családomhoz, addig
viszont
szigorú
rend szerint kellett
élnem a premontreieknél.
Persze,
nem csak ez jut
eszembe: minden
év végén például
összeállítottunk egy
francia nyelvű színielőadást, amit bemutattunk a város
színe-java
előtt.
Mind a mai napig
emlékszem a szövegére. Moliere: A
fösvény című darabjában Harpagon
szerepét játszottam
el.
– Milyen érzés
volt elhagyni a
szülőhazáját?
– Roppant nehéz volt, mert a
szívem egyik fele mindig is itt maradt. Nehéz, nagyon nehéz egy magyarnak külföldre kimenni, úgyhogy
sokkal jobban szerettem volna, ha mind
az öt gyermekem itt élne Magyarországon – mondta Sárközy Pál.
A gödöllői városházán dr. Gémesi

Beiktatták az új lelkészt, Kapitány Zsoltot

Baptista gyülekezet
Ünnepélyes keretek között, számos lelkésztárs, más gyülekezetekből érkezett hívek, a baptista gyülekezeten kívüli gödöllői
résztvevők jelenlétében, közreműködésével iktatták be október
17-én Gödöllő új baptista lelkipásztorát, Kapitány Zsoltot.
Mészáros Kálmán, a Magyarországi
Baptista Egyház elnöke mutatta be, mint
megfogalmazta, „azt a pásztort, aki ettől
kezdve hivatalosan is vezetni fogja a

Gödöllői Szolgálat 5

Civil

gyülekezetet”. Elmondta, hogy Kapitány Zsolt 1980-ban született egy bakonyi faluban, Csetényben, ahová ő pedig ugyanakkor mint az ottani baptista
gyülekezet lelkipásztora került. Figyelemmel kísérhette tehát a gyermek hitben való növekedését, azt, hogy egyre
inkább megérett a döntés a szívében: elkötelezi magát a baptista egyház mellett.
2004-ben, műszaki egyetemi tanulmányokat követően, a baptista teológia
hallgatója lett. 2008-ban mint teológiai
hallgató, lelkipásztorjelölt jött ide a gö-

György polgármester és dr. Nánási
Éva címzetes főjegyző fogadta, ahol
egy kötetlen beszélgetés során szóba
került annak a lehetősége, hogy a
2010-es Tavaszi Fesztivál egyik kiemelt eseményeként február végén a
szürrealista irányzatot képviselő fest-

ményeit városunkban is kiállítanák.
A premontrei gimnáziumban, ahol
Bárdy Péter igazgató, Ullmann Péter perjel és Eördög László atya fogadta, megtalálták azokat az évkönyveket, amelyekben az ő neve is benne
szerepelt.
– Ez a könyv azért születik, mert egy
rendkívül érdekes élettörténetről van

szó, amely nagyban kapcsolódik Magyarországhoz. Ezért vagyunk itt. A
könyv Sárközy Pál gyermekkorát,
majd életének fordulópontjait mutatja
majd be – nyilatkozta Frederique
Drouin, a Plon Kiadó képviselője.
Kép és szöveg: Tatár Attila

döllői gyülekezetbe. Az idei év folyamán a gyülekezetnek is, s Kapitány
Zsoltnak is döntenie kellett: kölcsönösen egymást választják-e? Az igenlő
döntés mindkét részről a múlt hónapban
emelkedett törvényerőre. Kapitány
Zsolt és a gödöllői gyülekezet világi vezetője, Füsti Molnár Gábor most ünnepélyes fogadalmat tettek. Kapitány
Zsolt felolvasta a szolgálati levélben
foglaltakat, többek között azt, hogy „a
tiszta evangéliumot” hirdeti majd. Füsti
Molnár Gábor pedig kijelentette, hogy
„Isten felkent szolgájának” tekintik új
lelkészüket. A jelenlevő lelkésztársak,
valamint a helyi gyülekezetvezető alkotta avatóbizottság áldotta meg Kapitány Zsoltot. Az esemény emléklapját
Mészáros Kálmántól
vette át, a szószéki Bibliát pedig elődjétől kellett volna átvennie. De,
mint tudjuk, és mint
most
megrendülten
emlékeztünk rá, az elődöt, Szirtes Andrást
fiatalon magához szólította az Úr. Helyette az
özvegye lépett elő, és
adta át az Írást. A város
részéről
Krassay
László alpolgármester
üdvözölte az új egyházi elöljárót. A lelkésztársak nevében pedig
Szecsődi Péter római
katolikus
plébános,
mondván: mindannyian, tartozzunk bármilyen gyülekezethez is,
az egy krisztusi népnek
a tagjai vagyunk. N.A.

Ének templomtól templomig

Dániel-játék és Vivaldi
A gödöllői premontrei templomban létezése, 1992 óta kiemelt szerepe van a liturgikus
éneknek. Holnapy D. Márton
atya szervezett itt először kórust, vagyis szkólát, majd Unterwéger Zsolt kántor irányította a templom zenei életét.
Balogh P. Piusz atya, aki még a szerzetesi, papi hivatását megelőzőn zongoraművész diplomát szerzett, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium és
Egyházzenei Szakközépiskola igazgatóhelyettese, tanára, egyházzenész,
a Magyar Egyházzenei Társaság alelnöke idézi fel ezt. Annak kapcsán
beszélgetünk, hogy a Gödöllői Premontrei Szkóla egyre inkább jelen
van énekével a premontrei templom
falain kívül is.
– 2002-ben vettem át a templom
szkólájának vezetését – mondja az
atya. –A felnőtt szkólatagok ekkorra
megfogyatkoztak, leginkább gyerekekkel kezdtem el dolgozni, olyanokkal, akik a premontrei egyházközségbe tartoztak. A cél az volt, hogy a
szentmiséken, zsolozsmákon működjenek közre, hogy díszesebb gregorián énekeket is elő tudjanak adni.
– Bevezetett-e újat a szkóla gyakorlatában?
– Rendszeresen próbáltunk, minden mise előtt egy órát. Egyre többen
lettünk, egyre emelkedett a munkánk
minősége. Mi is részt vehettünk már a
nyaranta Gödöllőn budapesti és Budapest környéki szkóláknak szervezett szkólatáborban.
– A gimnázium mikor bővült ki
egyházzenei szakközépiskolai képzéssel? És ez újabb fejlődési lehetőséget jelentett-e a szkólának is?
– 2005-ben lett a gimnáziumunkban egyházzenei szak. Erre a szakra
jelentkeztek olyan gyerekek, akik aztán a szkólába is jöttek. Megmaradtak
közöttünk már végzett öregdiákok,
csatlakoztak fiatal tanárok. Négy-öt
olyan diák van, aki az egyházzenei
szakra is jár és a szkólának is tagja.
Huszonöt a szkóla létszáma, ha mindenki jelen van.
– Hogyan kezdődött az, hogy
már nem csak az anyatemplomukban szerepelnek?
– Az évek múlásával az idősebb

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
A tűzgyújtási rendelettel kapcsolatos
tapasztalataimat szeretném Önökkel
megosztani. Máriabesnyőn lakom,
ahol a rendelet bevezetése után néha
volt egy-egy szabályszegés, de tényleg ritkán. Viszont körülbelül másfél
hónapja ezek a kihágások elkezdtek
szaporodni. Most már olyan mértéket öltenek, hogy se este, se napközben nem hagyhatom biztonsággal
nyitva az ablakot, mert ha későn veszem észre, az egész ház telemegy
füsttel. Mivel nem a közvetlen környékemen tüzelnek, így sem figyelmeztetni, sem bejelenteni nem tudom
az illetőt. Sajnos, úgy vettem észre,
hogy a közvetlen szomszédokat is hidegen hagyja az eset, mert sorozatosan ismétlődik bizonyos részeken
az égetés. Az esti órákban annyival
rosszabb a helyzet, hogy akkor sokszor tömény műanyag- vagy gumiszag terjeng a levegőben. Jó lenne,
ha minden lakos volna annyira igényes a környezetére, hogy elmondja
a szomszédjának, hogy rosszkor
gyújtotta meg a szemetét, és sokba
kerülhet neki, ha esetleg valaki jelenti az esetet. Igazából nincs is kinek jelenteni, főleg az esti órákban.
A polgárőrséget hónapok óta a környéken sem láttuk, állítólag nincs

szkólások és egyházzenészek komoly
tehetségekké értek. Igény támadt és
lehetőség is nyílt arra, hogy kántorátust szervezzünk. A kántorátus énekesekből álló testület, mégsem kórus,
mert nem koncertezik, hanem a templomi liturgiát szolgálja. Idén márciusban alakult meg a gödöllői kántorátus
a szkóla néhány énekeséből, néhány
végzős egyházzenész szakos diákból,
a tanáraikból és a Szentháromság
templom kántorából.
– S gazdagítják énekükkel a
Szentháromság templom liturgikus
életét is.
– Megalakulásunk óta minden csütörtök este hat órakor polifon vesperást éneklünk a Szentháromság templomban. Ezt az esti imaóránkat folyamatosan színesítjük többszólamú,
latinul előadott tételekkel.
– Más településekre elmennek?
– Tegnap voltunk Zsámbékon.
Szeptemberben Egerben szerepeltünk
az ottani Kárpát-medencei kulturális
napokon. Az úgynevezett Dániel-játékot mutattuk be, ami énekelt, de el is
játszandó középkori kisopera.
– Tudomásom szerint a református templomban is várják önöket
most októberben, a reformáció emlékhónapjában.
– Október 20-án tartunk a református templomban ökumenikus vesperást. December elején meg majd az
evangélikus templomban. Ennek két
előzménye van. Az évenkénti januári
ökumenikus imaheteken hallhatják
nálunk a liturgikus énekünket. Azonkívül: a nagycsütörtöki lamentációra
már évek óta az evangélikus templomban kerítünk sort. A mostani, október 20-ai alkalomra megtanultunk
koraprotestáns énekanyagot is, amelynek az éneklése már nem szokásos a
protestáns gyakorlatban.
–Koncertezésre nem is gondolnak?
– Nem csak gondolunk, de már készülünk is rá. November 25-én a
Szentháromság templomban Vivaldi
Glóriájának a bemutatásával megtartjuk az első koncertünket. Illetve, koncertjeinket, mert mindjárt kettőt, délután
két, majd fél négy órai kezdettel is.
Közreműködik a Gödöllői Szimfonikus Zenekar. Ez lesz az első nagy, nyilvános megmozdulásunk. Zenekarral és
N. A.
koncertszerűen.
pénz a járőrözésre. A rendőrséggel
kapcsolatban pedig negatív tapasztalataim vannak. Egyszer régebben
jelentettem, hogy az egész Máriabesnyői részt szürke füst borítja be,
aminek igencsak gumiszaga van.
Kérték, hogy a címemet mondjam
meg adminisztrativ okokból. Fél óra
múlva megjelentek nálam a rendőrök, hogy mutassam meg, honnan
jön a füst. Még akkor is az egész tájat szürke füst borította. Nekem nem
hiányzik, hogy a rendőrség miatt atrocitások érjenek a környéken azért,
mert látják, hogy tőlünk indultak el
egy bizonyos utcába a tüzelés miatt.
Ha ez csak ilyen áron lehetséges, akkor inkább szagolom a füstöt, mint
hogy baj érjen. Ahhoz képest, hogy
Gödöllő egyre inkább a környezetvédelemre összpontosít és már lassan ökováros leszünk, sajnos a lakók
(megkockáztatom, 90 százaléka)
nagyban tesz az egészre. Változtatni
kéne a szemléleten, ha már elviszik a
zöldhulladékot, miért kell azt meggyújtani? Persze tudom, a gyufa olcsóbb, mint a szemeteszsák, amibe bele kéne tenni. De szennyezzük a levegőt, mérgezzük a gyermekeket. Ez
sajnos csak kevés embert érdekel. Pedig nem kéne elfelejteni, hogy a Föld
nem a miénk, azt a gyermekeinktől,
unokáinktól kaptunk kölcsön, és felelősséggel tartozunk érte!
Név és cím a szerkesztőségben
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ősbemutató a Szentháromság templomban

Az életért tanulva

Régi magyar ének

Tükörfordításos könyvekkel,
ahol az egyik oldalon magyarul, a másikon, vele szemben
valamilyen idegen nyelven olvashattuk ugyanazt a szöveget, már találkozhattunk, de
annak a sorozatnak a könyvei,
mely most a könyvesboltokba
került, teljesen új módszerekkel készültek.
Új módszerrel, de ugyanakkor olyan
magától értetődővel is, hogy csodálkozhatunk: korábban ez miért nem
jutott az eszébe senkinek?
Idegen nyelvű környezetbe kerül
valaki. Az anyanyelvén gondolkodik,
az anyanyelvén „írja le” a körülötte
levő dolgokat, eseményeket. A beszéd pedig, amit hall, érthetetlen neki. Mégis, el kell fogadnia, hogy ott,
azon a helyen úgy beszélnek, mi
több, valamennyire meg is érteni,
hogy mit mondanak, valamennyire
reagálni is tudni arra. Ha ezt nem képes megtenni, elveszett ember.
Egyre több szó, kifejezés ragad rá,
egyre inkább tisztában lesz azzal, mit
akarnak közölni vele. Sőt, már válaszol is, mert már magáévá tett egykét kifejezést.
Mindez persze gyorsabban megy,
ha korábban tanulta azt a nyelvet,
amelynek a közegébe belecsöppen.
Tanulta, de meglehetősen passzív a
tudása, mert nem volt életbevágó
szüksége rá, hogy alkalmazza.
Nahát, majd lesz! A sorozat köteteiben, például abban, amely a Where
is Mrs Parker? , vagyis Hol van Mrs
Parker? címet viseli, a nyelvtanulás

céljából Angliába vitt, ott egy angol
családnál elhelyezett Rékát már csak
az elhelyezése által is bedobták a mélyvízbe.
Ha nem akar csak gubbasztani,
mint egy kuka, és akár még azt sem
felfogni, ha megkérdezik tőle, mit kér
reggelire, össze kell kapnia magát,
aktivizálnia a teljes angol tudományát. A családban levő hozzá hasonló
korú fiúval, Lee-vel való barátkozás
meg különösen aranybányának bizonyulhat a számára a nyelvtanulás
szempontjából. De ez még mind semmi. Az angliai nyár eltelhetne különösebb események nélkül, ódon várak
látogatásával, strandolással, szóval,
kellemes, azonban szokványos dolgokkal, ha közbe nem szólna a sors.
Ha nem intézné úgy, hogy Réka és
Lee egyszer csak egy krimi közepében találják magukat.
Eltűnik egy kedves idős hölgy, Mrs
Parker, akiről úgy tudták, hogy mindössze elutazott pár napra Londonba.
Lee-t kérte meg, hogy távolléte alatt
etesse a macskáit (cats) és locsolja a
virágait (flowers). Az e feladatokat
ellátni a házába érkező gyerekek búcsúlevelet találnak tőle, amelyben bejelenti: öngyilkos lesz.
De vajon tényleg ő írta-e a levelet?
Valóban öngyilkos akart volna lenni?
Aki ismerte, ezt kizártnak tarthatja.
Feltehetően inkább meggyilkolták.
De ki és miért?
Gyanús alakok tűnnek fel. A gyerekek nyomozni kezdenek. Már az ő
életük is veszélyben forog, de még
inkább veszélyben forogna, ha Lee és
Réka nem tudnák megértetni magu-

„Pannónia hangjai” címmel
adott hangversenyt az Arpeggio gitárzenekar szombaton a
Szentháromság templomban.
Az esten került sor Györe Zoltán Gödöllőn élő zeneszerző
Régi magyar ének című művének ősbemutatójára.

kat egymással. Ha nem dolgoznának
össze olyan gördülékenyen, mint két
jól olajozott fogaskerék. Rékának kinyílik a füle, megered a nyelve, az
életveszély kihozza belőle, hogy még
azt is tudja az angol nyelv rejtelmeiről, aminek azt hitte, nincs a birtokában.
A leírások magyarul, a párbeszédek angolul olvashatók a könyvben.
Az oldalak alján egy-egy kis szótár
közli némely angol szavak, kifejezések jelentését. De a legtöbb szó, kifejezés annak is érthető, aki történetesen nem határozta el, hogy na, most
már aztán igazán megtanul angolul.
Benne vannak a köztudatban,
olvashatjuk őket itt-ott. Szóval, akárki csak meglepődhet, milyen széleskörű az angol szókincse. A nyelvet tanuló gyereke pedig különösen élvezettel fedezhetik fel, mennyire elboldogulnának már akár egy angliai bűneset során is.
(Annette Weber: Where is Mrs Parker? – Hol van Mrs Parker?) - nád -

Már készülnek a gödöllői koncertre

10 éves a Talamba ütőegyüttes
(folytatás az 1. oldalról)
Gazdag repertoárjukban az ifjúság
nevelésével foglalkozó gyermekműsorok mellett egész estét betöltő, a
különböző népek kultúrájával foglalkozó nagyprodukciók, és – sokak számára talán meglepően – egyházzenei
előadások is találhatók. Az együttes
2007 augusztusáig Debrecenben működött, ám 2007 szeptemberében Gödöllőre tette át székhelyét. Az öt fiú
éves szinten 90-100 koncertet ad
szerte az országban és a határokon
túl.
A zenekar turnésorozattal ünnepli
meg születésnapját, amelynek első állomása volt a MÜPA, majd a „szülőváros” Debrecen és Gödöllő következik. Már most biztos, hogy Miskolcon és Pécsett is bemutatják a sztárparádéval fűszerezett jubileumi koncertet, amelyre meghívták azokat a
művészeket, akikkel az elmúlt évtizedben együtt dolgoztak: Pécsi Ildikót, Fábián Julit, Bebét, Németh
Kristófot és Varnus Xavért.
Mindezekről Zombor Levente zenekarvezető tájékoztatta lapunkat, aki
azt is elmondta, sajnos, a korábban
meghirdetettől eltérően a Solti
György rézfúvós együttes nem ünnepelhet velük, mert a zenekar tagjai
közül többen is külföldön vendégszerepelnek.
– Hogyan készül az együttes a jubileumi koncertre?
– Egyébként is sokat dolgozunk, de
mos különösen bonyolult lett az
életünk. Röviden összefoglalva körülbelül így néz ki egy napunk: Mivel
mindenkinek van rendes polgári
foglalkozása, reggel indulunk a munkába. Délután rohanunk tanítani, onnan futás haza, hogy legalább a gyerek lefektetésénél otthon legyünk.
Este kilenc körül kezdődnek a próbák (az elmúlt hetekben ebbe az idő-

be zsúfoltuk bele a lemezfelvételt is), amik hajnalig tartanak. Jó, ha 2-3 óra marad az
alvásra, s reggel kezdődik a
munka…
– Ezek szerint az új CD már
elkészült?
– Még folynak az utómunkák, de bízunk benne, hogy
a gödöllői koncerten már megvásárolhatja a közönség. Erre az
albumra a Bábel című anyagunk
került fel, amelyben olyan népszerű
dalokat dolgoztunk fel, amik közel
állnak hozzánk.
– Ebből is hallhat majd dalokat a
közönség az október 28-ai koncerten?
– Természetesen. Egy olyan átfogó
összeállítást mutatunk be, ami teljes
képet ad az elmúlt tíz esztendő mun-

kájáról. De így is lesz sok meglepetés, még azoknak is, akik valamennyi
gödöllői koncertünket látták. Műsorra
tűzünk ugyanis több olyan bohókás,
direkt bohóckodós nótát is, amik még
a főiskolás évek alatt születtek. De
lesznek olyan műsorszámok is, amiket más, önállóan már nem létező előadásainkból vettünk át, amik lassan
átalakultak, beolvadtak más produkciókba.

– Aki végigböngészi a repertoárjukat, meglepődik, hogy milyen sokféle
előadást kínálnak a közönségnek…
– Igyekszünk minden igénynek
megfelelni. Azt hiszem, sokan nem
tudják, hogy az ütős zenében milyen
lehetőségek rejlenek. Nagyon sok a
sztereotípia, amit szeretnénk megszüntetni. Erre jó példa a templomi
koncertünk. Ennek során az
együttes lírai arcát mutatja meg
a hallgatóságnak. Bach és Ravel csodás művei mellett felcsendülnek a Talamba Ütőegyüttes legszebb saját szerzeményei
is. Ezt a 70 perces
csodás összeállítást nagyon szeretnénk itt Gödöllőn is bemutatni. Bízunk benne,
hogy a jubileumi turné után sor kerülhet rá.
– Akik szeretnének bejutni a jövő
heti koncertre, még van rá esélyük?
– Már csak korlátozott számban lehet jegyet vásárolni a Művészetek
Háza jegypénztárában, de bízunk
benne, hogy mindenki, aki szeretne,
ott tud majd lenni október 28-án, 19
órakor a SZIE sportcsarnokban. -bj-

A Régi magyar ének cím a XVI. században népszerű „Eleazár” melódia
egyik, a népi emlékezetben fennmaradt változatára utal, melyet a „Meg-

szabadultam már én a testi haláltól…” szöveggel énekeltek.
A Szendrei Janka-Dobszay LászlóRajeczky Benjámin XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben
című munkájában található dallamot
dolgozta fel Györe Zoltán, először,
1989-ben tárogatóra és cimbalomra,
majd később, 2000ben oboa-kürt-cimbalomra és egyidejűleg oboa-kürt-gitárra is.
Múlt évben készítette el azt a változatot, melyet gitár helyett
gitárzenekar
adhat elő. Ennek a
változatnak történt
meg most az ősbemutatója az Arpeggio gitárzenekar
előadásában, Pintér László oboán,
Kiss Anna Alina kürtön való közreműködésével.

Mészáros Márta új filmje már a mozikban

Utolsó jelentés Annáról
Október 29. és november 4. között, 18 órai kezdettel mutatják
be Gödöllőn, a Városi Filmszínházban Mészáros Márta az
Utolsó jelentés Annáról című új
filmjét, ami a hajdani szociáldemokrata politikus életét járja körül.
Az alkotás nagyszerűen illeszkedik a
Kossuth-díjas rendező eddigi filmjeinek sorába, hiszen ezúttal is egy női
sors elevenedik fel a vásznon. A híres
Napló-trilógia és a Nagy Imre-film
után továbbra is a huszadik századi
magyar történelemben keresi hőseit.
Ez alkalommal annak a Kéthly Annának – a Nagy Imre-kormány államminiszterének – az életét ismerhetjük
meg, akit a rendező szerint senki sem
ismert igazán, pedig valójában egy
sokszínű, érdekes nő volt, lenyűgöző
egyéniséggel.
Az utolsó jelentés azonban nem
pusztán egy történelmi film. Nem
Kéthly Anna kivételes politikai pályafutására fókuszál, hiszen főszereplőit
nemcsak a fontos történelmi pillana-

tok átélése közben láthatjuk, hanem
megismerhetjük magánéletüket is. Így
a rendező nagy hangsúlyt fektetett az
emberi sorsokra, a magánélet és a korabeli hétköznapok bemutatására. A
filmben jelentős szerepet kapnak a
szerelem és a hitvallás, a mindennapos
árulások és a kivételes hűség összecsapásai. A filmnek fontos elemei a
kalandos életutakra jellemző krimiszerű izgalomkeltés és a szerelmes filmek
felkavaró érzelemgazdagsága.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Magyar cserkészet
története 1910-től
napjainkig című
állandó kiállítás a
Gödöllői Városi
Múzeumban

Gödöllői Városi Múzeum
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.)

Tel: 28/422-002 és 06-20-469-0869
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

NEMZETI EGYÜVÉ TARTOZÁS
ALAPÍTVÁNY
„Nekem szülőhazám e föld”
Fotópályázat 2009
A Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítvány pályázatot hirdet mag- A díjak átadására, valamint a
yar amatőr fotósok részére 6-18 legjobb 50 fotóból álló kiállítás
megnyitására
éves korig.
2009. december 5-én, 15.00
A pályázat célja: a Kárpátórakor
medencében
élő
magyar
közösségek
életének,
hagykerül sor a gödöllői
ományainak, emlékezetes arcainak
Premontrei Szent Norbert
és pillanatai-nak, valamint a
Gimnáziumban a
szülőföld természeti és építészeti Magyar Nemzeti Együvé Tartozás
szépségeinek megörökítése és
Napja
bemutatása.
megünneplésén.
Mindenki csak a saját maga által
A beküldés határideje: 2009.
készített fotókkal pályázhat, maxioktóber 30.
mum 10 fotó beküldésével.
A fotók beküldhetők e-mailen 2 MB
A beérkezett fotókat szakmai zsűri
terjedelemben az alábbi címre:
bírálja el, melynek tagjai: Kósa
szu l o h aza m eta j @ g m a i l . c o m.
Ferenc Kossuth-díjas filmrendező, a
Kérjük, küldje be a fotó címét, az
zsűri elnöke Korniss Péter Kossuthelkészítő nevét, életkorát, címét és
díjas fotóművész, Kresz Albert
telefonszámát. A pályázaton való
Balogh Rudolf-díjas fotóművész.
részvétel díjmentes. A beküldött
A 6-13 éves korúak, illetve a 14-18
képeket csak a pályá-zattal, illetve
éves korúak által készített fotókat
az alapítvánnyal kapcsolatos kiadkülön bírálják el.
ványban vagy internetes közlésben
A fotópályázat legjobbjait fődíjjal használjuk fel.
jutalmazzák: I. díj
Információ: Six Edit (20/982-4105,
200 €, II. díj 150 €, III. díj 100 €, six.edit@godollo.hu), Péterfi Csaba
ezen kívül számos külön díj (20/268-2450 peterfi@godollo.hu)
odaítélésére is sor kerül.

KRESZ ALBERT KIÁLLÍTÁS A KIRÁLYI KASTÉLYBAN

Az idén 70 éves KRESZ ALBERT
Balogh Rudolf-díjas fotóművész
közel négy évtizedes, sokrétű
munkásságából 2009. október
10-én nyílt gazdag válogatás a
Gödöllői Királyi Kastélyban.
A kastély három termében
muzsikusportrék a komolyzene
külföldi és hazai nagy előadóművészeiről – zongoristák, hegedűsök, fuvolisták, karmesterek – készített fekete-fehér portrék, próbaés koncertképek privát fotók várják az érdeklődőket.

A kiállítás november 8-ig tekinthető meg,
a kastély nyitvatartási idejében.

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY
MEDITÁCIÓS TÉR

Bakos Ildikó, Bikácsi Daniela, Molnár Péter és
Zsemlye Ildikó Munkácsy-díjas
képzőművészek
„MEDITÁCIÓS TÉR” című kiállítása látható a
Gödöllői Iparművészeti Ház kiállító termében.

MEGTEKINTHETŐ:
2009. október 25-ig, szombat és
vasárnap 14-18 óráig, ill. előzetes
bejelentkezés alapján más napokon is

Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28/419-660
E-mail: gimhaz@invitel.hu
http://www.gimhaz.hu
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Tárgyi emlékek, könyvek, levéltári anyagok

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Gödöllő a cserkészközpont

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol
találunk olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek.
Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét
városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

Horváth Mihály (1809-1878)
200 esztendővel ezelőtt született Horváth Mihály püspök,
aki 1849-ben, a győztes isaszegi csata után Gödöllőn, a
kastélyban időzött Kossuth Lajossal, majd többnapi Debrecenbe tartó együttes utazás után részt vett a Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazásában. „Kalandokban” gazdag életének Gödöllőhöz kötődő eseményeit idézzük fel
születési évfordulója alkalmából.
Mikor született? Az biztos, hogy 1809 októberében, a
nappal kapcsolatban már akadnak eltérések. Az életrajzát
idézők leggyakrabban október 20-át jelölik. Horváth Mihály Gödöllőn élő dédunokája, Nechay Gábor nyugállományú bio-diplomata, aki az ENSZ-ben a közép-kelet európai régiót képviseletét is vezette elnökként, (Ezúton is
köszönjük a megemlékezés elkészítéséhez nyújtott segítségét – a szerk.) 22-ét jegyzi dédapja születésnapjaként.
Vele azonosan vélekedett Horváth Mihály (és sok más
nevezetes személyiség, egyébként a gödöllői temetőben
nyugvó) életrajzírója, Márki Sándor is, aki a püspökről
közreadott könyvében így írt:
„Szentes városa utóbb emléktáblával örökítette meg a
Hadzsi-házon azt az eseményt, hogy 1809. október 22-én
ott született negyedik gyermekök, Horváth Mihály, a nemzet koszorús történetírója.”
Valójában most nem is az a legfontosabb, hogy pontosan melyik nap jött a világra, hanem tiszteletreméltó életútja, tevékeny munkássága.
A szülővárosához közeli Szegeden kapta az egész további életét meghatározó vallásos nevelést. A piarista stúdiumok befejeztével a váci papnevelő intézetben teológiát
és történelmet tanult, majd Pesten szerezte meg bölcsészdoktori tudományos fokozatot. Huszonkét éves korában
szentelték fel pappá, ezt követően vidéki plébániákon teljesített szolgálatot. Harmincévesen lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező, később pedig rendes tagja. Történész volt és korai munkáival is – a korábbi történelem-

írással szemben – a demokratizálódást, polgárosodást segítette. Tudásának elismeréseként hívták a Mária Terézia
által alapított bécsi Theresianumba a magyar nyelv és irodalom tanárának.
1847-ben József nádor temetésén figyeltek fel rá a császárvárosban. A bécsi Kapucinusok-templomában ő búcsúztatta a „magyar Habsburgot”, gyászbeszéde, főleg a
köztiszteletben álló elhunyt magyar nemzet érdekében tett
erőfeszítéseinek emlegetése váltotta ki a császári család
nemtetszését.
Barátai bíztatására pályázta meg a hatvani prépost-plébánosi állást. A kegyúri jogot akkoriban még III. Grassalkovich Antal herceg özvegye, Esterházy Leopoldina gyakorolta. Az ő jelöltje eredetileg Duschek Frigyes, a gödöllői esperesség bagi egyházközségének plébánosa volt, később már ő is támogatta Horváth Mihály kinevezését.
1848-ban az uralkodó, V. Ferdinánd király csanádi püspökké nevezte ki, de ténylegesen nem szentelték fel. (Érdekesség, hogy nevét még napjainkban e vallási tisztséggel együtt emlegetik.) Az 1849 tavaszán dicsőséges Tavaszi Hadjárat Isaszeg mellet lezajlott döntő csatája után a
gödöllői kastélyban tartózkodott. A győzelem utáni 160
esztendővel ezelőtti napokat idézzük Márki Sándor könyvéből:
„Kossuth fáradtan, de nyugodtan Gödöllőn abban a
nyoszolyában tért pihenni, a melyből Windischgrätz reggel riadva szökött ki, futásban keresve menedéket. És április 8-án a feltámadás ünnepe, mely gyönyörű tavaszi
nappal virradt fel – írta maga Horváth – úgy a táborban,
mint a közel fővárosban a sokat és sokáig szenvedett nemzet szabadságra és függetlenségre támadásának reményeit
költötte fel egyaránt a vitézek és polgárok szivében. És
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Arndorffer Alajos plébános segédlete mellett a
gödöllői plébánia-templomban husvét napján szivében ezzel a reménynyel mutathatta be miseáldozatát. Tehát még sem ölhették
meg a nemzetet – szólt ünnepi beszédében. – Él, mozog és
kitör koporsójából. S mindez a feltámadás ünnepén. Minő
csodás intelem! Oh, hála legyen neked, könyörülő Istenünk!
A függetlenségről Kossuth az ünnepek alatt négyszemközt beszélt Görgeyvel, de beszélgetésük titkát egyik sem
közölte Horváth Mihállyal. Mikor azonban az elnök a püspökkel husvét másodnapján, április 9-én a gödöllői főhadiszállásról hazaindult Debreczenbe, Kossuth, úgy látszik,
szólt Horváthnak is, aki csak így írhatta, hogy nagy dolgot
forgatott elméjében s ez nem volt kevesebb, mint az ország függetlenségének kimondása.”
A nevezetes Függetlenségi Nyilatkozat okmány első
sora: „Magyarország és a vele törvényesen egyesült Erdély szabad, független, önálló, európai állam” nemzet régi
vágyát, óhaját fejezte ki.
Néhány héttel a Habsburgok trónfosztásának elfogadása után ő lett a Szemere-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere. A világosi fegyverletétel után Horváth
Mihály sorsa is megpecsételődött: felségsértés miatt emeltek vádat ellene, sokakkal együtt emigrációba kényszerült.
Talán nem véletlen, hogy a szintén Franciaországba menekült Batthyány Lajosné rábízta gyermekei tanítását. Az
első felelős magyar kormány vezetőjének özvegye bízott
abban, hogy két lánya és fia vallásos és hazafias nevelésben is részesül. Nem mellékesen így próbált meg segíteni
a teljesen vagyontalan püspökön és volt miniszteren.
Csaknem két évtizednyi száműzetés után, 1867-ben térhetett haza. Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök Eötvös Józsefet kérte fel Horváth
Mihály korábbi posztjának betöltésére. Az
író-akadémikus akkoriban a leendő királyné, Erzsébet magyar nyelven írt leveleit javítgatta. Ferenc József felesége néhány nappal a koronázás előtt fogadta a
részben az ő személyes közreműködésével hazatért Horváth Mihályt. Erről a találkozóról írta Márki Sándor.
„– Kedves püspök úr – szólt a királyné
– Ön, mint történetíró, a legilletékesebb
arra, hogy nekem a kellő felvilágosításokat megadja. – Horváth megütődve látta,
hogy a királyné előtt az ő tiltott könyve, a
Függetlenségi Harcz Története fekszik. A
királyné azonban kedvesen folytatta: –
Éppen a debreczeni függetlenségi nyilatkozatot olvasom az ön könyvéből. Ennek
ön szintén részese volt. Én a leplezetlen
történelmi igazságot keresem, azért elvárom, hogy felelete
teljesen őszinte lesz; annál is inkább, mert hiszen abban az
időben még nem is voltam a dynastia tagja; férjem nevében pedig, a ki úgyszólván gyermekifjú volt még akkor,
sok olyasmit követtek el, a mi, hogy akaratán kívül megtörtént, ő fájlalja legjobban. Higyje el, ha tehetségünkben
állana, férjem és én volnánk az elsők, a kik Batthyány Lajost és az aradi vértanukat életre ébresztenők.
A királyné nagy figyelemmel hallgatta, utóbb is többször meghítta s Horváth mindenkor azzal az érzéssel távozott el tőle, hogy a királyné valódi isteni asszony!”
Nem egyedül tért haza a száműzetésből Horváth Mihály. Felmenőiről a következőket mondja egyik dédunokája, Nechay Gábor: „Az emigrációban, 1864-ben, Genfben volt az esküvője Marie Michelle Voignoux-val. Ott
már akkor létezett a polgári házasság intézménye. Nagyanyám mindig emlegette, hogy a pápától kérte a cölibátus
feloldását, de a pápa ezt elutasította. Házasságukból több
gyermek született, de nem mindegyik érte meg a felnőttkort. Első lányuk Ernesztin egyik fia volt Magyarország
moszkvai nagykövete, amikor Horthy Miklós bejelentette
kilépését a háborúból. Jómagam az ötödik gyermek Jenő
unokája vagyok. Nagyapám 1877-ben született Budapesten, házasságából két lány született. Unokatestvéreim
Makkai-, mi pedig testvéreimmel együtt a Nechay-leszármazottak vagyunk. Büszkék vagyunk kétszáz esztendeje
született dédapánkra. Az ükunokák is, akik között van filozófus a New York-i egyetemen, itthon pedig cserépkályha- és kandalló építő mester, gyógyszerész, jogász, mérnök, pszichológus, református lelkész, történész, és Budapesten dolgozó ügyvéd fiam, aki itt lakik Gödöllőn.
Szabó Margit

Gödöllő nem csak a hazai, hanem a
nemzetközi cserkész életben is jelentős helyet foglal el, hiszen a XX. század két jeles eseményének, az 1933as Jamboree-nak, és az 1939-ben
megrendezett Pax Tingnek is helyszíne volt. A cserkészet a két világháború közötti időben élte fénykorát, s bár
a II. világháború után negyven évnyi
kényszerszünet következett a mozgalom történetében,
azok, akik részt vettek
a cserkészetben és komolyan elköteleződtek
annak értékei mellett,
a szocializmus évei
alatt is őrizték a mozgalom szellemiségét.
Így, amikor 1989-ben
a rendszerváltozáskor
újra indult a magyarországi cserkészet, megvoltak az alapok, amire építkezni lehetett.
Ennek köszönhetően
ma már nyolcezer aktív tagja van a
szervezetnek, amit a Magyar Cserkészszövetség fog össze.
A városi múzeumban a héten megnyíló cserkészkiállítás ennek a mozgalomnak a hazai történetével ismerteti meg az érdeklődőket, akik az állandó kiállítás részét képező tárlat

mellett a cserkészélet jelentősebb gödöllői állomásait érintő cserkészösvényt is végigjárhatják. Ez nagyrészt
az egykori cserkész világtalálkozó
helyszíneihez kötődik. Az 1933-as
rendezvényről a hazai lapok folyamatosan tájékoztatták olvasóikat. A tudósítók között volt
Kosztolányi Dezső is,
akinek több tudósítása is megjelent a Pesti
Hírlapban 1933 augusztusában.
Sötét bújócska című kötetében „Képek
a gödöllői világtáborról” címmel olvashatók itt készült tudósításai,
amelyekben
többek között így festi le a tábort:
„Itt az ózdiak a falvak verbénás-rezedás kiskertjét mímelik, ott a gyöngyösiek egy-egy cserép muskátlit raknak sátraik elé, mint vidéki kisvárosok úriházának ablakába. Hegyi népek fenyőgallyakat kötöznek az akácfákra. Ausztria hatalmas feszületet állított az erdőszélre, a régi Oroszország litvánjai szűzmáriás, olajmécseses orosz oltárt helyeznek egy fa törzsébe, a gyarmatiak bálványfákat tűznek ki, Franciaország marseille-i
szappant osztogat. Még az anyag is,

amivel dolgoznak, kinek-kinek hazai
ismerőse. Egyik falánccal, a másik
kötéllel, a harmadik szalmafonattal, a
negyedik fenyőtobozzal keríti körbe
magát. Akad olyan tábor, amelyik kerítetlenül áll, szabadon, mint a valóságban. Ez a nép kaviccsal díszíti sátra bejáratát, az kagylóval, amaz sárgaborsóval, a pusztai népek különféle
színű homokkal, a sziklák népe he-

gyes kövekkel. Csanád hagymából és
fokhagymából rakta ki nevét.
Aztán a sátrak. Az ázsiaiak kirgiz
és beduin sátrakban tanyáznak, az afrikaiak sivatagi sátrakat vertek, a tengerpartiak sátrai hajókra emlékeztetnek. Vannak római sátrak is, komor,
sötétkék hegyi faházikókat és bogárhátú kunyhókat, angol kastélyokat, keleti imaházakat és felhőkarcolókat utánzó
sátrak. Vannak cigánysátrak s indián
wigwamok is. A japánok sátrai olyanok,
mint a pirinyó pagodák.”
Ebből a hangulatból is ízelítőt ad a látogatóknak a Gödöllői Városi Múzeumban október 20-tól látható cserkészgyűjtemény, ami az állandó kiállítás
részeként látható. A Magyar Cserkészszövetség anyaga azonban nem
csak ezt az időszakot dolgozza fel,
hanem 1910-től napjainkig mutatja be
a magyar cserkészet történetét.

A városi múzeum kiállításával egy
időben válik hozzáférhetővé az érdeklődők számára a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központba
került cserkészkönyvtár és levéltár.
Mindkettő igazi különlegességnek
számít a téma iránt érdeklődők számára, hiszen a páratlan levéltári
anyag az országos levéltár anyagából
került ide. Az anyagok nem kölcsönözhetők, de helyben bárki számára
kutathatók.
(ny.f.)
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Állati dolgok

Nem csak kertészeknek

Kis kutya, nagy gond

Jótanácsok télire!

Akinek még nem volt kiskutyája, az el sem tudja képzelni,
mennyi apróságra kell majd
odafigyelnie. Most elolvashatják a legfontosabbakat.
Az, hogy mennyire okosak, tekintetükből kevésbé derül ki, inkább a
mindenre kiterjedő kíváncsiság tükröződik szemükben. Képesek megtanulni könnyebb szabályokat, illetve
elsajátítani egyszerűbb dolgokat, de
figyelmük hamar lankad, illetve más,
számukra érdekesebb és izgalmasabb tárgyak felé irányul. A
játékból (akár társaikkal, akár
velünk, emberekkel) rengeteget tanulnak. Sokan ott követik
el a hibát, hogy eleinte nem engedik gyerekek közelébe a kutyákat, azzal a kijelentéssel,
hogy előbb megtanítják viselkedni! Pedig, ha nincsenek
kezdetektől gyerekek közelében, akkor nem tudják, hogyan
kell viselkedni...
Ebben a korban alakulnak ki
félelmeik: bizonyos tárgyaktól,
hangoktól és emberektől tartani
fognak. Ne hagyjuk, hogy a pánik eluralkodjon a kutyuson. A
rettegett dolgoktól való ijedtségen fokozatos hozzászoktatással enyhíthetünk. Sétáltassuk
minél többet, vigyük ingergazdag
környezetbe és hagyjuk idegen kutyákkal játszani.
Ha figyelembe vesszük, hogy 3 hetesen tanulnak meg járni, 5 hetesen

futni, akkor érthető, hogy miért olyan
ügyetlenkék még 8 hetesen. A motorikus képességek csak később alakulnak ki, illetve tökéletesednek, de ahhoz, hogy jó mozgású, ügyes
kutyus váljék belőlük, sokat
kell játszaniuk és fejleszteniük képességeiket. Ugrálni
is ilyenkor tanulnak meg, ezért eleinte ne legyünk rájuk
mérgesek, hiszen új képességet fedeztek fel magukban,
amit ki kell próbálniuk. De
azt azért ne engedjük, meg
hogy rászokjanak az emberekre való felugrálásra, mert
nehéz leszoktatni őket róla.
Ha a kutyus éppen készül
ránk ugrani, meg kell állnunk
biztosan fél lábon, a másikat
pedig térdben behajlítva magunk elé tartani. Elég csak
addig a pillanatig, amíg a kutyát megakadályozzuk abban,
hogy hozzánk közelebb érjen.
Így a mellkasával ütközik a térdünkhöz, ami elég kellemetlen számára.
Érdemes mindig egy tiltó parancsot is
hozzá alkalmazni (pl. rossz, nem szabad, fúj stb.). Ha továbbra is próbálkozik, a lábemelés legyen kicsit
határozottabb, így a kutyát, már nem
csak távol tartjuk, hanem kicsit meg
is lökjük a térdünkkel, így a kellemetlen hatás miatt abbahagyja az
ugrálást.

Két
hónaposan
még a szőrük is csak
„kölyök“, szerkezete
sokat fog változni,
mire megnő. De addig is gyakran fésülgessük, hadd szokják
az ápolást. Persze ezt
is igazítsuk a kiskutyák tűrőképességéhez, ne fésülgessük
órákon
keresztül,
csak amíg jól esik

Először is, adjunk magunknak
egy kis időt és gondoljuk végig:
Mi a teendőnk tél előtt a kertben? Mit kellene jövőre másképp ültetni, másként csinálni,
hogy még szebb és jobb legyen?
Melyik növény nem érezte jól
magát a helyén? Szeretnénk-e
új színeket, fajtákat a virágoskertünkbe? A gyümölcsök és
zöldségek megfelelően voltak-e
öntözve? Hová helyezzük a növényeket, virághagymákat, télire? És hogyan védjük meg kint
maradó növényeinket?
A legjobb módszer a növények hidegvédelmére, ha kókuszrostból, zsákvászonból készítünk védőréteget a ládák,
cserepek köré – a legjobb persze már
eleve olyan ládákat és cserepeket használni, amelyek jól bírják a téli mínuszokat. A kiürült balkonládákat egy kis
ötletességgel a téli hónapokra is hasznossá tehetjük ha például galambbegysalátát termesztünk benne, így még
friss salátánk is lehet a télen. De széppé
is varázsolhatjuk, ha például örökzöld
ágakat, száraz terméseket helyezünk el
bennük. Erre kiváló a tiszafa, fenyő, tuja, magyal, vagy a csipkebogyó. Gondoskodjunk róla, hogy a még virágzó
növények – dáliák, krizantémok – talaja folyamatosan elég nedves legyen!

nekik, így pozitív élményként fogják
eltárolni. Egyes fajtáknak ebben a
korban áll fel a fülük, vagy nyúlik
meg a pofarészük. Egy 8 hetes eb, miután kijátszotta magát, evett, ivott és

ürített, többnyire alszik, akár 18-22
órát is egy nap. Nem is szabad felkelteni, hiszen ilyenkor fejlődik csak
igazán.

Nézzük gyorsan, pontokba
szedve a tudnivalókat!
• Elkezdhetjük a szobatisztaságra nevelését.
• Háromóránként vigyük sétálni!
• Legyünk nagyon türelmesek vele!
• Szoktassuk hozzá a szőrápoláshoz!
• Naponta négyszer etessük,
lédús vagy nedvesített eledellel!
• Sose üssük meg!
• Ha valamit jól csinál, dícsérjük meg!
• Vigyük emberek közé és ismertessük meg a világgal
(zajokkal, emberekkel, autókkal)!
• Neveljük nyitottnak, barátságosnak!
• Tegyük kiskutyabiztossá lakásunkat!
• Tegyünk rá azonosítót vagy
mikrochipet!
• Lássuk el jól rágható játékokkal!
• Játsszunk vele sokat!
• Kezdjük el oltási programját!

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 23-24-25.:

dr. Horváth Márk
Tel.: 06-20/385-5726
Gödöllő, Szabadság út 97.

Viszont próbáljunk úgy öntözni, hogy a
leveleket ne érje víz! A dáliákat kéthetente tápozzuk. Szedjük ki a korán virágzó kardvirágok hagymáit, szellős,
száraz helyen alaposan szárítsuk ki!
A leandert és más fagyérzékeny növényünket permetezzük le, mielőtt teleltetni visszük! Elég akkor bevinni
őket, amikor már komolyabb talajmenti fagyok várhatók, de addig is készítsük elő a teleltetőhelyet. Addig fóliával
is letakarhatjuk éjszakára.
A fák körül nem csak a törzs közvetlen környékét, hanem az egész koronacsurgót szerves- és műtrágyázzuk
meg! A nagyobbak 1-2 kg, a kisebbek
mintegy fél kg foszfor és kálium műtrágyát kaphatnak. (Nitrogént csak tavasszal adjunk!) Ezután feláshatjuk.
Nagyon jó ha trágyával, komposzttal is
takarjuk.
Metsszük meg a növényeket, még a
fagyok beállta előtt! A cél az, hogy még
kis napfényt engedjünk a növényhez és
eltávolítsuk az elhalt, vagy beteg ágakat, részeket. Amennyiben át kell ültetni egy fát a kertben, akkor fogjunk neki
bátran. Az őszi napok kiválóan alkalmasak az örökzöldek telepítésére is. A
telepítés után a fák és bokrok alját terítsük be mulcsréteggel.

Még most a jelentős fagyok előtt
víztelenítsük a kerti csapokat, és ha
van, a kerti tó szűrőrendszerét!
És még egy fontos dolog. Ne felejtsük el a madáretetőket, hiszen kerti kedvenceink télen ránk szorulnak, és azt az
év többi részén meg is hálálják nekünk!
Etessük őket, és ha egyszer elkezdtük,
akkor egész télen át folytassuk!

Emelt ágyások készítése
A jobb eredmény érdekében sok kertész használ emelt ágyásokat, a következőképp:
1./ Jelöljön ki egy 1 méter széles
ágyást, a hosszát a kívántra hagyva!
2./ Ássa fel az ágyást legalább két ásófejnyi mélységbe, és keverje a földet
komposzttal
(2/3-1/3
arányban)! A talaj feltörés
után könnyebbé válik,
tehát visszahelyezéskor
már magasabb lesz. Egyszer forgassa át a talajt,
majd tegyen rá komposztot! Ez melegíti és táplálja
is a földet.
3./ Amikor tavasszal eljön az ültetés
ideje, egyszerűen csak gereblyézze át a
durva részeket. Az elkészített emelt
ágyást tavasszal ásóval csak át kell forgatni.
4./ Kerítse el egy 15-30 cm-es fadeszkával!
5./ A virágokat, vagy zöldségeket úgy
kell elültetni, hogy minél közelebb legyenek egymáshoz. Ezzel speciális
mikroklímát alakítanak ki maguknak,
ahol a gyomok is nehezebben élnek
meg. Az emelt ágyás oxigéndúsabb a
laza szerkezete miatt, valamint elősegíti a gyökerek növekedését is.

A gyep ápolása is fontos
A talaj vízáteresztő képességét javítja, ha vasvillával alaposan végigszurkáljuk. Most van itt az ideje, hogy a talajt egy kis táplálékhoz juttassuk. A
komposzt erre a legalkalmasabb. A növények eltávolítása után, ha maradtak
üres területek a kertben, vessünk rá egy
kis földtakarót, ami megakadályozza a
gyomok felszaporodását, és extra humuszt is ad a földnek a téli fagyok után.
Október végéig, november közepéig
még nyugodtan füvesíthetünk, ha nem
lesz túl hideg, és október végéig nyírhatjuk is.
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Nemzeti Közlekedési Hatóság
1751/3/2009. sz. HIRDETMÉNY
BUDAPEST – GÖDÖLLŐ HÉV 284+31,6 SZELVÉNYÉBEN, AZ M0-S ÚTGYŰRŰ KELETI SZEKTOR
M31-ES AUTÓPÁLYA SZAKASZÁT 9+403,60 SZELVÉNYBEN KERESZTEZŐ VASÚTI HÍD LÉTESÍTÉSI
ENGEDÉLYTŐL VALÓ ELTÉRÉS ENGEDÉLYEZÉSI
ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL
A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (6) és (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az alábbi eljárás megindításáról értesítem az ismeretlen ügyfeleket:
Az ügy tárgya, rövid leírása: Budapest - Gödöllő HÉV
284+31,6 szelvényében, az M0-s útgyűrű keleti
szektor M31-es autópálya szakaszát 9+403,60
szelvényben keresztező vasúti híd (felüljáró) léte

2009. október 21.

Közérdek
sitési engedélytől való eltérése.
Az ügy iktatási száma: KU/VF/1751/2009.
Az engedélyt kérő megnevezése: Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45.
Az eljárás megindításának napja: 2009.október 1.
Az ügyintézési határidő: 3 hónap, amelybe nem számítanak bele a Ket. 33. (3) bekezdésében részletezett eljárási cselekmények.
A vélelmezett hatásterület: A vasúti közlekedésről
szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 80. (7) bekezdése
alapján a vasúti létesítmény építése által területigénybevétellel érintett, illetve a vasúti létesítmény
környezetvédelmi hatástanulmányában igazolt hatásterületen lévő ingatlan. Az ügy iratai, valamint a
létesítmény tervdokumentációja a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságán
(1062 Budapest, Teréz krt. 62.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyezte-

tett időpontban – személyesen, vagy képviselő útján
megtekinthető. Az iratokról kivonatot készíthetnek
vagy - illeték lerovása mellett - azokról másolatot
kérhetnek. Ügyintéző neve: Varga Ildikó
Hivatali elérhetősége: Telefon: 1/474-1719. Fax:
1/312-6614 e-mail: vasutipalyahido.kui@nkh.gov.hu.
Az ügyfelek az eljárás során írásban és szóban nyilatkozatot tehetnek. Az ügymenetre, valamint az
irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a
www.nkh.hu honlapon található.
A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. Ellene az
ügyfél a közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.
Kifüggesztés napja: 2009. október 15.
Levétel napja: 2009. október 30.
Bíró József igazgató nevében és megbízásából:
Tóth László s.k. osztályvezető

1 Százalék – Új Művészet Közalapítvány

Vásártér és környéke szabályozási terv

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány ezúton
köszöni meg mindazoknak, akik 2008. évben
adójuk 1 százalékát, mindösszesen 277.193,- Ftot közalapítványunknak adományozták. Ezt az
összeget, a kuratórium 2008/4. sz. határozata
alapján az ÜZENET című jubileumi kiállítás katalógusára és a MŰHELYMUNKÁK – Beszámoló-kiállítás költségeire használta fel. Szíves felajánlásaikat továbbra is köszönettel fogadjuk.
Számlaszámunk: 10700196-26226503-51100005
Adószámunk: 18680968-1-13
A Közalapítvány kuratóriuma

Tisztelettel értesítjük a
lakosságot, hogy 2009.
október 15-től november
15-ig kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal Okmány- és Lakosságszolgálati Irodáján, a
Gödöllő, VÁSÁRTÉR és
környéke szabályozási
terv és helyi építési szabályzat módosítása. A kifüggesztés ideje alatt a tervvel kapcsolatos észrevételeiket a helyszínen megtehetik.

BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUMMAL
EGYÜTTMŰKÖDVE A 2010. ÉVRE EZENNEL KIÍRJA A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA
A 2009/2010. TANÉV II. ÉS A 2010/2011. TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzetséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi
nettó jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt
vevő hallgatói; a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók; doktori (Ph D) képzésben résztvevők, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán kell benyújtani a pályázó által
aláírt pályázati űrlapon egy példányban.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap beszerezhető a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009. OKTÓBER 30.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okiratokat.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott,
hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Döntéséről 2009. december 4-ig írásban értesíti pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán. 529-192-es telefonszámon)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" típus
FELHÍVÁS
Kérem mindazon betegeimet, akik két éven belül nem jártak a rendelőmben,
egészségmegőrzésük érdekében jelentkezzenek vizsgálatra a
430-655/211-es telefonon. Bejelentkezés után nem kell várakozni.
Köszönettel: dr. Biacsi Zsuzsa
FELHÍVÁS- HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS
Gödöllő Város Önkormányzata 2009. október 30-án, 17 órakor Halottak
Napi megemlékezést tart a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél,
ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világ-háborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének
emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Kérjük a szervezeteket és intézményeket, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni a 28/514 - 130-as telefonszámon, a Művészetek Háza Gödöllő Információs Központjában.

KÖZLEMÉNY – TEMETŐ
A Gödöllői Dózsa György út 35.
szám alatt működő köztemetőben
az urnafalban elhelyezett, lejárt urnafülkéket a VÜSZI Kft., mint
üzemeltető egy cédulával látja el.
Az újraváltásra egy hónap áll rendelkezésre, ezt követően a lejárt
bérletű fülkék kiürítésére kerül sor.
Az újraváltás ideje 10 évre szól.
A befizetés a temetőgondnoknál
(Juhász András, telefonszáma:
06/20-4731-305) munkaidőben 8–15
óráig lehetséges.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata a
feladatkörébe tartozó autóbuszszal végzett menetrendszerinti,
helyi személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot hirdet.
A pályázati kiírás dokumentációja
100.000 Ft + ÁFA összegnek
Gödöllő Város Önkormányzatának
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00155330-00100004
számú számlájára való befizetést
igazoló okmány eredeti, vagy másolati példányának bemutatása
ellenében vehető át

2009. október 26-án 10 óráig
Gödöllő Város Polgármesteri
Hivatalának Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Irodájában
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
III. emelet 308. szoba),
munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 8 és 16 óra között,
pénteken 8 és 14 óra között.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUMMAL
EGYÜTTMŰKÖDVE A 2010. ÉVRE EZENNEL KIÍRJA A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT
KEZDENI KÍVÁNÓ FIATALOK SZÁMÁRA
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2009/2010 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek;
és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó
jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével ezt majd köteles bejelenteni 2010. szeptember 1-ig az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságára.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009. OKTÓBER 30.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot.
Tanulói jogviszony igazolást.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott,
hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Döntéséről 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem
élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 19-26-ig: Sanitas, Teghze Lajos u. 2. Tel.: 545-585.
Október 26-nov. 2-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420243.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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.

2009. október 21.

Mozaik

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

MÁRTON-NAPI LIBANAPOK
az Erzsébet királyné Szálloda éttermében
2009. november 7. és 22. között.
Szentesi töltött libamell zöldségekkel körítve
Libahúsleves apró maceszgombóccal – tálban
Ludaskása – minden belevalóval
Lúdláb torta

1400 Ft
900 Ft
1400 Ft
450 Ft

A Wunderlich pincészet 2009. évi újboraival várjuk kedves vendégeinket!
~~~
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Labdarúgás – Varga Roland nagy sikere

Gödöllőről a vb-bronzig
Az 1954-es, felnőtt labdarúgó-világbajnokságot követően, az elmúlt héten véget ért U20-as vb-ig kellett várnunk arra, hogy ismét
érmet szerezzen valamelyik labdarúgó válogatottunk egy világbajnokságon. A 20 éven aluliak Egyiptomban értek el világraszóló sikert azzal, hogy bronzérmet szereztek a korosztályos tornán.
A keretnek egy gödöllői játékos is a tagja volt, név szerint Varga
Roland, aki az olasz Brescia csapatának profi játékosa, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a kiutazáskor az Ő nevére kapták fel a
fejüket a legkevesebben a honi szurkolók.
Ennek mindössze az az oka, hogy itt- gyan élte meg pályafutása eddigi leghon csak utánpótlás-csapatokban ját- nagyobb sikerét, valamint a további
szott és az MTK kötelékéből kilépve terveiről és az olaszországi karrierjéválasztotta a külföldi karrier lehetősé- nek alakulásáról faggattuk.
– Mikor kezdett el focizni?
gét. Varga Roland nemhogy gödöllői
– 7-8 éves lehettem, amikor először
kötődésű, de a mai napig itt lakik a
szüleivel (amikor éppen nem az olasz jelentkeztem Gödöllőn, hogy focizni
klubjánál van) és városunk utánpótlás szeretnék. Nagy Dániel volt az edklubjában, a most már remek bázist zőm és nagyon jó csapatunk volt.
nyújtó Gödöllői Sport Klubban pallé- Három évet játszottam itt, de tovább
rozódott. A tornán az elején epizód- szerettem volna lépni, így a Goldball
szerep jutott csak neki és többnyire csapatához mentem. Itt két évet
védekező taktikával küldte pályára töltöttem, de ismét váltottam, és az
Egervári Sándor szövetségi edző, de MTK-hoz kerültem, annak ellenére,
a Ghána elleni elődöntőben (egy gól- hogy a Fradi is vitt volna, akik napassz) és a Costa Rica elleni bronz- gyon jó dolgokat ígértek, de mégis a
meccsen legfőbb erényét, a támadá- kék-fehérek mellett döntöttem. Budasokban való részvételt tudta kamatoz- pestről az agárdi akadémiára kerültatni és nagy érdemei vannak abban, tem, ahonnan 2007 januárjában jöthogy csapatunk végül megszerezte a tem el. Először túl sokat kért értem az
3. helyet a vb-n. Varga Rolandot MTK, de végül, egy év huzavona
többek között arról kérdeztük: ho- után megyegyezett a mostani klubom,

Labdarúgás – Utánpótlás sikerek

Sorsdöntő büntetők
Nem sikerült pontot szereznie
az elmúlt hétvégén a Gödöllői
SK felnőtt és ifjúsági labdarúgó
csapatainak, akik a Tápiószecső vendégei voltak a 10. játéknapon a megyei I. osztályú bajnokságban.
A felnőtt csapat a gólhelyzetek tekintetében egyenrangú ellenfele tudott
lenni a házigazdáknak, de a helyzeteivel rosszul sáfárkodtak a gödöllői
játékosok, így a kapu előtt határozottabb Tápiószecső otthon tartotta a három pontot. A meccs krónikájához
tartozik, hogy a mieink 0–0-ás állásnál büntetőt hibáztak. A csapat jelenleg a 12. helyen áll a bajnoki tabellán.
Az U19-es gárdának most sem termett sok babér a lényegesen nagyobb
játékerőt képviselő szecsőiek ellen.
Pest megyei I. osztály, 10. forduló
Tápiószecső – Gödöllői SK 2–0 (1–0)
U19: Tápiószecső – Gödöllői SK 6–0
(3–0)
Következik:
Október 24., szombat 13:30 (ifi: 11:30),

2009. október 21.

Sport

egyetemi sportpálya: Gödöllői SK – Erdőkertes

a Brescia és az MTK, így kerülhettem
ki Olaszországba.
– Ahol már a felnőtt csapat keretének a tagja.
– Az első időszakban a saját korosztályomban játszottam, de hamar
felkerültem a junior csapatba, a Primaverában szereplő gárdához. Az
Fotó: www.mlsz.hu

A gödöllői Varga Roland 11-es mezben

Megyei I/B – Sereghajtó GEAC
Továbbra is várat magára az első
GEAC győzelem. A 10. fordulóban

ami az erényem.
– Az utolsó, mondhatni a mi
szempontunkból sorsdöntő büntetőt Ön rúghatta. Mire gondolt amikor bement?
– Nagy kő esett le a szívemről.
Eléggé izgult az egész csapat, hiszen
a büntetőkre bízni egy éremért zajló
meccset nem mindig szerencsés, de
most mi jöttünk ki ebből győztesen,
aminek nagyon örültünk. Többen kérdezték már, hogy melyik a jobb: a
boldog bronz, vagy a bánatos ezüst.
Elsőre mindenki az előbbit választaná, de én azt mondom, inkább játszottam volna döntőt, amire meg is volt a
sanszunk, ha nem játszunk olyan
rosszul a Ghána elleni elődöntő első
félidejében. Nagy meglepetés, hogy
végül az elődöntőben minket legyőző
afrikai csapat nyerte meg a világbajnokságot.
– További tervek válogatott szinten és a klubcsapatnál?
– Legközelebb az U21-es válogatott keret tagja lehetek, amire nem tudom, hogy kapok-e meghívót vagy
sem. Jelen pillanatban az a legfontosabb, hogy az olasz B ligában szereplő csapatomban minél többször játéklehetőséget kapjak ebben a bajnokságban, és a nyáron a csapat tagjaként
ünnepelhessem a Seria A-ba való feljutást.

idén tavasszal már többször edzhettem a felnőttek között, és a nyári felkészülést már velük csináltam végig
és lettem a felnőtt keret tagja.
– Nem volt a tavalyi U19-es Eb-n
bronzérmet szerző keret tagja és
igazából csak most nyáron robbant
be az U20-as keretbe, így nyugod-

tőséget kaptam, próbáltam bizonyítani, hogy ott a helyem a csapatban és
az utolsó két meccsen szerintem ez
sikerült is. A többin is megtettem
mindent, de ott többnyire védekező
feladatom volt, míg az egyenes kieséses szakaszban már a támadások befejezéséből is kivehettem a részem,

hazai pályán kapott ki a csapat a Piliscsabától, így a 15., utolsó helyen áll
jelenleg az egyetemista gárda a megyei I/B bajnokság északi csoportjában.
Pest megyei I/B osztály északi csoport, 10. forduló
GEAC – Piliscsaba 1–4 (0–1)

Futsal –Gólzáporos hazai siker

Megyei III. osztály – 11-es döntött
A Gödöllői SK második csapata az Erdőkertes II-nél vendégszerepelt és egy, a
hazaiak javára megítélt 11-es góllal kapott ki. A gödöllői legények ennek ellenére továbbra is tartják magukat a dobogó 3. fokán. A GSK II. következő két
mérkőzését ismét az Erdőkertes II. ellen
játsza majd, így a hétvégén erdőkertesi
napok lesznek.
Pest megyei III. osztály gödöllői csoport, 8. forduló
Erdőkertes II. – Gödöllői SK II 1–0
(0–0)
Következik:
Október 25., vasárnap 13:30 (Vácszentlászló): Gödöllői SK II. – Erdőkertes II.

tan mondhatjuk, hogy sötét lónak
számított. Hogyan élte meg a világbajnoki részvételt?
– Szerettem volna minden mérkőzésen játszani, főként a kezdőbe bekerülni, de nem volt mit tenni, így
döntött a kapitány, ezért nekem türelmesnek kellett lennem. Amikor lehe-

Utánpótlás eredmények – Majdnem hibátlan hétvége
NB III. Mátra csoport U19: Dunakeszi Kinizsi – GSK 0–6 Gól: Czine
Gábor (2), Switzer Nabil (2), Sztriskó
István, Bátori Csaba
NB III. Mátra csoport U16: Dunakeszi Kinizsi – GSK 4–0
NB II., közép A csoport U15: GSK
U14 – BKV Előre 4–3 Gól: Bihari Gábor (2), Hegyi Balázs, Batizi Bence
NB II., közép A csoport U13: GSK –
BKV Előre 10–1 Gól: Tóth-Ilkó Áron
(4), Lukács Patrik (2), Oláh Miximilián (2), Balogh Róbert, Dékány József
Pest megyei I-III. osztály U16: GSK
U15 – Mogyoród 2–2 Gól: Sóvári
Péter, Czirla Máté
Pest megyei U13 ¾ pálya: Pécel –
GSK U12 0–5 Gól: Tóth-Ilkó Áron
(2), Lukács Patrik (2), Rákóczi Péter
-tl-

Maratoni hétvége – Nagy részvétel

Győzött a Premontrei
Október 11-én rendezték a Mini és Manó maratont városunkban,
amelyet nagy érdeklődés mellett tartottak meg. A hagyományosan
minden évben az ovisok és az általános iskolások részére megrendezett futóversenyre a hideg, esős időjárás ellenére is sokan neveztek; összesen 606 gyerek futott. Az ovisoknál 400 méter volt a táv,
míg az iskolásoknál kategóriától függően 1, illetve 2 kilométert kellett teljesíteniük a futóknak. A verseny rendezője a Kirchhofer József Sportegyesület, valamint a GEAC Atlétika Szakosztálya volt. A legtöbb diákkal százalékos arányban a Premontrei iskola vett részt, így ők nyerték el a Kirchhofer
kupát, míg a dobogósok névsorát a következő számunkban közöljük majd.

U21-es győzelem
Újabb győzelemnek örülhettek a gödöllői fiatalok az NB II. pesti csoportjában. A Gödöllői Sport Klub U21-es
futsal csapata ezúttal a Cső-Montage
21 éven aluli gárdáját fektette két
vállra, többek között Lovrencsics
Balázs 6 góljának köszönhetően. A
19 gólt hozó meccsen a Gödöllői Fortuna néven szereplő mieink akarata
érvényesült, így megérdemelten szerezték meg a fiatalok a három bajnoki
pontot. Győzelmével Takó Csaba
együttese a tabella 2. helyén áll jelenleg. A következő fordulóban a még

pontveszteség nélkül álló Colorspectrum Aramis U21-es csapatának a vendégei lesznek a mieink. Van mit törleszteni, hiszen az előző bajnokságban éppen a budafoki gárda vette el a
korosztályos bajnoki címet a gödöllői
csapattól.
NB II. pesti csoport, 3. forduló
Gödöllői Fortuna U21 – Cső-Montage U21 12–7 (4–5)
Gólok: Lovrencsics Balázs (6), Nagy
Roland (3), Száraz Szabolcs, Switzer
Nabil, Sztriskó István
-li-

Röplabda – Egy szett elég volt

Tovább a kupában
A Magyar kupa első fordulójának viszszavágója, a hazai 3:0-ás győzelmet
követően csak formalitásnak tűnt és
végül, ha nem is sziporkázó játékkal,
de be is gyalogolt a következő körbe a
TEVA-GRC a Kaposvár ellen. A Somogy megyei visszavágón az első és
legfontosabb feladat a szettnyerés
volt, amit már az első játékban teljesítettek a lányok, ezzel el is dőlt a továbbjutás sorsa. Sajnos, ezek után
már nem tudtak kellőképpen koncentNői Magyar Kupa, 1. forduló
visszavágó
BITT Kaposvár – TEVA-GRC 3:1
(–20, 21, 23, 15)
Továbbjutott:
TEVA-GRC 4:3-as összesítéssel

rálni a mieink, így a hazaiak meglepetésre nyerni tudtak 3:1-re.
Deme Gábor edző így értékelt: –
Ma az első játszma volt igazán fontos.

A folytatásban kiderült: hasznosabb
az, ha azt teszik a lányok a pályán,
amit én mondok, mint az, amikor
mindenki azt csinál, amit akar...
***
A bajnokságban a BSE után ismét
rangadók várnak a gödöllői lányokra.
Az elmúlt heti számunkban tévesen
megjelent meccsidőponthoz képest
most pénteken, tehát október 23-án
fogadja a TEVA-GRC a Nyíregyháza
gárdáját, majd vasárnap a Vasas vendége lesz Deme Gábor együttese. A
tabellát vezető mieink, ha mindkét
meccsükön nyerni tudnának, akkor
nagy esély nyílhatna arra, hogy megnyerjék az alapszakaszt.
-llKövetkezik:
Október 23., péntek egyetemi
sportcsarnok
17 óra: TEVA-GRC – Nyíregyháza

Diákolimpia – Pest megye legjobbjai

Kézilabda – Oda az ifista veretlenség

Erkeles siker az ob döntőn

Csak a férfiak nyertek

Október 13-án, Albertirsán került megrendezésre a Diákolimpia III.-IV. korcsoportos atlétikai ügyességi csapatbajnokságának országos döntője. A kellemetlenül hideg, szeles időben az Erkeles diákok remek helyezéseket értek el.
Harmadik helyen végzett a fiú súlylökő csapat (Berényi Iván, Hovanecz
Bence, Kecskés Balázs, Kovács Bence, Papp Dániel), 7. lett a fiú távolugrócsapat (Vanó Tamás, Kőrösi Ádám, Papp Dániel, Berényi Iván, Kecskés
Balázs) és szintén a 7. helyen zárt a 10x200-as vegyesváltó (Pesti Zsófi, Ajkler Eszter, Szilák Brigitta, Vági Dorottya, Moldován-Horváth Katinka,
Vanó Tamás, Papp Dániel, Kőrösi Ádám, Kecskés Balázs, Berényi Iván). A
versenyre az országból 56 iskolát hívtak meg; az összesítésben az Erkel a 7. helyen
végzett, s elnyerte a legeredményesebb Pest megyei iskolának felajánlott díjat.

Az elmúlt játéknap felemásan sikerült kézilabdázóinknak. A
nőknél mind a felnőtt, mind az ifjúsági csapat alulmaradt az
Érd ellen idegenben. A férfiak hazai pályán verték a Vecsés
csapatát, ellenben az ifisták elszenvedték első vereségüket a
bajnokságban.
Férfi NB II. keleti csoport, 6. forduló
Gödöllői KC – Vecsés 28:25
Ifi: Gödöllői KC – Vecsés 31:32
Női NB II. déli csoport, 5. forduló
Érdi VSE II. – Gödöllői KC 34:28
Ifi: Érdi VSE II. – Gödöllői KC 21:14

Az Érdi Muay Thai
Boksz Egyesület
gödöllői
szakosztálya
FELVÉTELT HIRDET
THAI BOX, BOX ÉS
KATONAI
KÖZELHARC
oktatásra
10 éves kortól.
Érd.: Dózsa Gy. u. 25.
Tel.: (20) 365-6424
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

-Új építésű lakások a Rögesben: korlátozott számban még megvásárolhatók az 1. ütemben

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu

-magas minőségű energiatakarékos kivitel
-optimális tájolás, csendes nyugodt
otthonok, nagy bekerített zöldterülettel,
terasszal/erkéllyel
-kitűnő közlekedés: buszmegálló 5 percre
-belső kialakítások megvalósítása
-egyénre szabott fizetési konstrukció, díjmentes hitelügyintézés

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)

IRODA YITVA TARTÁSA:
KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐ ICS
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
* Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Benedek Juditot utolsó útjára elkísérték, együttérzésükkel
mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.
INGATLAN
* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes
részén de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos,
sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves,
65m2-es parasztház, mely 2004-ben részben fel lett újítva. A
házban 2 szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel
található. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú,
tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 5,4 MFt Tel:
70/312-5965, 20/928-3938
* ÜZLETHELYISÉG eladó Gödöllőn a vasútállomás közelében.
Társasház része, 73 négyzetméter, telekhasználattal az árurakodáshoz. Irányár 10,5 millió Forint. Tel: (20) 384 03 75

* 190 NÉGYZETMÉTERES, 3 szintes családi ház jellegű társasházi
lakás 500 négyzetméteres telekkel eladó a vasútállomás közelében.
A társasházban még 1 lakás és 2 csendes tevékenységet folytató
üzleti ingatlan található. Különbejárattal, nem lépcsőházas, családi
ház jellegű, autóbeállóval. 1992-ben épült, 5 szoba, konyha, fürdőszoba, 2 wc, közlekedők, tárolók és egy 33 négyzetméteres alagsori
garázs rész. A ház a vasútállomás, hévállomás és buszmegálló
közelében található, elhelyezkedése miatt kitűnő a közlekedés és vállalkozásra is alkalmas, az alagsori rész külön ki is adható bérbe. Jó
állapotú, részben tavaly felújított. Iár: 29,5 mFt. Tel: (20) 384 03 75
* Elcserélném vagy eladnám Gödöllői 135 m2-es sorházamat
(telek méret 362 m2), gödöllői családi házra, a telek méret 850
m2-nél nagyobb legyen. Felújítandó illetve banki átvállalás is
érdekel. Irányár: 19,5M. Érdeklődni:30/47-15-078

* Ingatlankereskedő cég megvásárolja sürgősen eladó (végrehajtással fenyegetett, stb.) ingatlanát korrekt feltételekkel, azonnali
készpénzfizetéssel, kizárólag alkalmi áron. Tel: (20) 9621-024
* Sürgősen eladó Gödöllőn Harasztban újszerű 90 nm-es, 2
szoba + nappalis sorházi lakás 300 nm-es telekkel eladó Iár
19,5 MFt 20-772-2429
* Gödöllő Központban téglaépítésű 2,5 szobás 60 nm-es jó
állapotú cirkó fűtéses lakás konyhabútorral eladó Iár 16 MFt
20-7722428
* Sürgősen eladó Gödöllőn, Blahán szépen felújított 3 szoba +
nappalis szuterénes cirkós+ vegyestüzeléses, garázsos családi
ház 1600 nm-es telken 20,9 MFt ért 20-7722429
* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, konvektoros téglalakást! 20-8042102

* Gödöllőn, 2265 nm–es különleges, egyedi szépségű
növényzettel rendelkező természetközeli, a városra panorámás
belterületi telek érvényes építési engedéllyel együtt eladó, víz, villany van, gáz elérhető. Iár: 24.915.000,- Ft, Tel.: 30/588-5889

* Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított 1,5
szobás tégla, erkélyes, II em konvektoros lakás sarokkádas
fürdő Iár 10.5 MFt 20-7722429

* SZÁNTÓ eladó Gödöllő mellett a városhatár közelében.
5325m2 és 7,40 aranykoronás. Családi okokból sürgősen, áron
alul 2,3 millió Forint irányáron. Tel: (20) 9349013

* Szadán jó állapotú 2 szoba-konyhás cirkófűtéses felújított
parasztház parkosított telekkel eladó Új tető modern burkolatok, érdemes megnézni! Iár 16,9MFt 20-7722429

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

* Gödöllőn 550 nm-es összközműves építési telek eladó iár 9,6
MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn, a Kossuth Lajos utca 52-ben, az Ambrus körútra
nyíló garázs eladó. Iá.: 2,2 mFt. Tel.: 30/336-2683.

* Gödöllőn újszerű 3 szoba+nappalis amerikai konyhás 1
szintes ház sürgősen eladó Iár 31 MFt 20-7722429

-Szadán a Szőlőhegyen 2002-ben épült 2
szintes családi ház, nappali + 4 szoba, 2
fürdőszoba, 993 m2 napsütötte telken
24,5 MFt.
-Szada Blahai részén 1439 m2 sík,- építési
telek 8,5 MFt.
-Zsámbokon 897m2 telken egyszintes
130m2-es családi ház 16,7 MFt.
-Szt.István tér 56m2, 2 szobás erkélyes
lakás egyediesített fűtéssel 10,9MFt.

* Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó fiatalos 34 nm-es 1 szobás
III. emeleti jó állapotú lakás egyedi mérős/szabályzós fűtéssel
Iár 8,8 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllő belvárosában két utcára nyíló 3 szobás családi ház
620 nm-es telekkel ősfás belső udvarral, garázzsal, pincével
eladó Iár 40 MFt 20-7722428
* Gödöllőn 3 szoba nappalis új építésű ikerház, kocsibeállóval
eladó ár kulcsrakészen 22,5 MFt 20-7722429
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten panorámás 62 nm-es 2 szobás
beépített erkélyes, felújított lakás beépített konyhabútorral Iár:
10,9 M Ft 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Sürgősen eladó a Remsey krt-on 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 13,9 MFT (20) 804-2102
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* Egyedi vétel! Sürgősen eladó Gödöllő legszebb könnyűszerkezetes
háza, parkosított, gyönyörű, öntözőrendszeres 840 nm-es telken 3
háló+ nappalival, hangulatos terasszal Iár: 27,5 MFt 20-772-2429
* Gödöllő belvárosában, csendes utcában 3 és félszobás, tégla,
jó állapotú kockaház, 1000 nm-es telken eladó 26 MFt-ért.
20-772-2429
* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy étkezős magasföldszinti konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102
* Központban 2 szobás jó állapotú lakás eladó 44 nm-es, alacsony közös költség Iár 8.5 MFt 20-804-2102
* Sürgősen eladó Ambrus közi teljesen felújított 75 nm-es 2 szobás,
nagy étkező-konyhás erkélyes lakás! Iár 14,9 MFt 20-772-2429
* Jó vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel Újépítésű 2
szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár 21,2 MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Örökpanorámás 3 szoba+nappalis, szuterén, hobbiszoba 3
fürdőszobás medencés nagy teraszos ház gödöllőn eladó Iár 30
MFt 20-8042102
* CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két generációnak is
alkalmas ikerház beépíthető tetőtérrel, garázzsal újszerű
állapotban eladó Iár 29,5MFt
20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örökpanorámás építési telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102
* Jó vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2 szobás erkélyes világos parkra néző tégla konvektoros lakás nagyon alacsony rezsivel kulturált lakótömbben I.ár 11,9 MFt 20 772-2429
* Eladó 2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár 14,7
MFt 20-804-2102
* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
57nm-es lakás Iár 11,2 MFt 20-804-2102
* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3 MFt 208042102
* Eladó Gödöllőn Szabadka utcában 2 szobás 52 nm-es felújított (műanyag nyílászárók) erkélyes konvektoros lakás Iár 11,8
M FT 20-804-2102
* Gödöllőn központhoz közel 76m2-es cirkós lakás 3szobával
1.emeleten eladó! Iár 16,8 Mft 20-5391988
* Eladó Gödöllőn I. emeleti, déli fekvésű, parkra néző 45 nmes, felújított lakás! Iár: 8.5 M Ft 20-804-2102

* Gödöllőn 1000 m2-es 2 utcára nyíló panorámás, osztható
telken 2002-ben épült, 2 generáció részére is alkalmas, összesen 160 m2 lakóterű (2 nappali, 3 szoba, 2 konyha, 2 fsz.) színvonalas külső és belső kialakítású családi ház, 2 beállásos
garázzsal. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1. és 2.
emeleti 1 szobás; 1+fél; ill. 2 szobás, felújított, gázkonvektor
fűtésű lakások AKCIÓS áron eladók. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn téglaépítésű háztömbben 53 nm-es, 2 szobás, cirkó
fűtéses földszinti lakás, saját pincével. Iá: 11,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 120 nm alapterületű, 2 nappali+3
szobás kétszintes igényes kialakítású családi ház 700 nm-es
telekkel. Egyedi faipari burkolatok és nyílászárók, riasztó, szauna,
automata öntöző. Iá:57mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn forgalmas út melletti, vállalkozás kialakítására is alkalmas kétszintes, 4 szobás családi ház 2 garázzsal, 740 m2-es
telekkel, az utcafronti részen lakásnak, irodának, üzletnek is alkalmas helyiségekkel. Iá:34mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m utcafronti
szélesség) összközműves építési telek (30%-os beépíthetőség),
rajta egy 12 m2-es faházzal. Iá: 9,6 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn Röges városrészen 770 nm alapterületű, belterületi
építési telek. Iá: 14 mFt. Érd: 20/9194-870
* SÜRGŐSEN ELADÓ Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban
épült, nappali + 3 szobás, 100 nm alapterületű földszintes
családi ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn csendes belvárosi utcában 80 m2
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es telekkel, melléképülettel 14,5 mFt irányáron eladó. Érd: 28/411-086 vagy
06-20-9194-870
* Szilasligeten TELEK ÁRBAN eladó szoba-konyhás családi ház
715 nm-es összközműves telekkel. Iá: 8,9 mFt. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Bagon 100 nm alapterületű, 4 szobás családi ház garázzsal,
melléképülettel, 1000 nm-es, 2 utcára nyíló telekkel. Iá: 10
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 06-20-9194-870

* Gödöllőn, Újfenyvesben 20m széles építési telek eladó!
Panorámás, víz gáz csatorna a telken! Iár 16,3Mft. 20-539-1988

* Gödöllőn a központ közelében 80 nm alapterületű (+emeleten
iroda és raktárhelyiség), kétszintes üzlet saját parkolóval eladó.
Iá: 21 mFt (üresen); 36 mFt (teljes árukészlettel, berendezéssel). Érd: 06-20/9194-870

* Veresegyház Csonkáson utolsó telkek egyike eladó! 777m2es összközmű zsákutca végén! Iár12,8Mft. 20-539-1988

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

* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SÜRGŐSEN ELADÓ Iár 9,5 MFt
20-9447025

* EGYEDI AJÁNLAT! Gödöllőn, Központban eladó egy 41 nmes, 1 szobás, ERKÉLYES 2. em. FELÚJÍTOTT lakás barátságos,
családias lakóközösségben, parkosított környezetben. Iár:
8,9M Ft. Tel: (30) 491-5020

* Isaszeg új részén SÜRGŐSEN ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ 86 nm-es
3 szoba+nappalis ikerház 400 nm-es telekkel Kulcsrakész ár
18,7 MFt 20-9447025 Kerítés árban benne van!
* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb áron!
Festés, burkolás, parkettázás, víz-villanyszerelés, ablakcsere.
Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése referenciákkal. Hívjon bizalommal! 20-9447025
* Gödöllőn az Egyetem közelében, zöld övezeti, csendes
környezetben teljesen felújított és átalakított, elegáns belső
kialakítású, 69 nm alapterületű, I. emeleti, nagy loggiás lakás
saját garázzsal eladó. Egyedi fűtés, riasztó, új nyílászárók,
burkolatok. Iá: 25 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban teljesen felújított (új burkolatok,
nyílászárók, sarokkádas), 40 nm-es, 1 szobás lakás kis erkéllyel. Iá: 9,8 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Királytelepen nagyon jó állapotban lévő, 100 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás családi ház 533 nm-es
telekkel. Iá. 22,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn kertváros és Királytelep határán 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 780 nm telekkel. Iá: 17,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn kertvárosi hangulattal központ közeli, 64 nmes, 2+félszobás, igényesen felújított, 2. em. erkélyes öröklakás. Iár: 13,9m Ft. Tel: (30) 491-5020
* Alkalmi vétel! Gödöllőn, Harasztban eladó egy 2003-as
építésű, 116 nm-es, 3 szoba + nappalis ikerház fél, 500 nm-es
kerttel, 40 nm-es garázzsal. Iár: 22.9M Ft. Tel: (30) 491-5020
* Eladó János u. közelében egy felújítandó 3. em. 51 nm-es
kétszobás, konvektoros fűtésű téglaépítésű erkélyes lakás.
Azonnal költözhető! Iár: 9,9m Ft. Tel: (30) 491-5020
* Gödöllőn Központhoz közel, csendes, nyugodt helyen eladó
egy MAGASFÖLDSZINTI, 54 nm-es, 2 szobás, ERKÉLYES,
tágas, világos, konvektoros fűtésű lakás saját tárolóval. Iár:
11,4M Ft. Tel: (30) 491-5020
* Veresegyházon Csonkáson, fiatalos, nappali+2 szobás,
gépesített konyhával, medencével, fedett kocsi beállóval, teljesen felújított állapotban, 240m2-es kerttel eladó. 20MFt
30/6465-779
* Gödöllő központjában, 3 szobás, felújított, kitűnő állapotú,
erkélyes, parkra néző földszinti, lakás eladó. 13,9MFt
30/8695-401

* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás teljesen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nmes örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870

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

* Gödöllőn téglaépítésű háztömbben, I. emeleti, konvektoros
fűtésű, felújított, 2 szobás, erkélyes lakások. Iá: 11,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Aszódon, csendes környezetben, I. emeleti, nappali+1
szobás, jó állapotú, gázfűtésű, erkélyes, napfényes lakás eladó.
Ár:10,5MFt 30/6465-779
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Gödöllői Szolgálat
* GÖDÖLLŐ-PALOTAKERTEN, igényesen felújított, erkélyes,
egyedi fűtésű, azonnal költözhető lakás eladó. Ár:12,4MFt
30/3866-406
* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ az
Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777

* Isaszegen, csendes mellékutcában, parkosított telken, nappali+ 4 szobás, konyha-étkezős, 147nm-es, nagy teraszos,
családi ház eladó. 18,5MFt 30/8695-401
* Gödöllőn, csendes nyugodt helyen, gyönyörű környezetben,
1304nm-es parkosított telken, 2002-ben épült, szinteltolásos
140nm-es családi ház, pincével, melléképülettel eladó.
Ár:29MFt 30/866-3421
* Gödöllő frekventált és közkedvelt részén, az Újfenyvesben100 nm-es 5 szobás igényes klímatizált ikerház 570 nm
telekrésszel eladó. I.ár:28,9 MFt. Tel.: 30/822-1680

* Panorámás, gondozott telek Mogyoródon, Kukukk hegyen, a
Hungaroringhez közel 770 nm, gyümölcsfákkal eladó.
Beépíthető, víz, villany van. Iár: 4,2m Ft. Érd: (30) 6639-837
* POROSZLÓN a Tisza tó legszebb részén eladó egy
(4szoba+nappali, konyha, étkező, 2fürdő, WC, közlekedő,
terasz, garázs helyiségből álló) 2003-ban épült duplaösszkomfortos szigetelt családi ház. Iár 14mill. Ft. Tel: (20) 9968-997
* Gödöllő Fácán sori 57 nm-es tetőtéri lakás tulajdonostól
eladó. 1+2 félszoba, felújítva. Cirkófűtés, légkondi, kilátás,
csendes környezet. Tel: (20) 351-5356

* 62 nm-es 2 + félszobás lakás eladó Gödöllőn az Erzsébet
parknál. Iár: 10,5 millió Ft. Tel: (70) 369-7313
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es igényesen felújított
másfélszobás, klímás lakás, nagy beépített szekrénnyel.
Egyedileg szabályozható, korszerűsített fűtés, alacsony rezsi.
Pincében tároló. Hév, busz, vonat a közelben. Iár: 9,5m Ft. Tel:
(20) 512-0505
* Gödöllő belvárosában, új építésű házban, 43 nm-es, erkélyes,
1 szobás, cirko fűtéses, 2. emeleti lakás eladó. Iár: 12,9 M Ft.
Tel: (30) 547-5650
* A Szent János utcában 3szobás, 75 nm-es, 3. emeleti, konvektoros fűtésű, erkélyes lakás eladó. Tel: (20) 462-8389, (20)
593-0239
* SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház 19,5M Ft-os
iáron, ugyanitt 3280m2 közművesített építési telek 9,2M Ft-os
iáron eladó. Tel: (28) 404-124, (70) 570-5461

* Gödöllőn erkélyes, konvektoros 54m2-es, 2 szobás, átlagos
állapotú lakás, központhoz közeli, jó közlekedésű helyen eladó.
I.ár: 11,5M Ft. Tel:30/822-1680

* Eladó Királytelepen, szép, nyugodt környezetben 467nm
telken, 167nm-es 5szobás, 3 fürdőszobás 2generáció részére
alkalmas téglaépítésű családi ház. Alatta 64 nm-es szuterén
szaunával, 2 kocsibeállóval. 39,6M Ft. (20) 9258912

* Gödöllőn, 974 nm-es telken lévő, amerikai konyhás nappali+
3 szobás, teljesen alápincézett jó állapotú családi ház, garázzsal, autóbeállóval eladó. I.ár: 33 M. Ft. Tel: 30/822-1680

* Eladó Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás lakás: tégla, konvektoros, 2. emeleti. Tel: (20) 951-7701

* Eladó Szt. János utcában 1,5 szobás földszinti, erkélyes, teljesen felújított lakás. Iár: 10,2m Ft. Tel: (20) 328-9666

* KIADÓ! Gödöllő Palotakerten egy teljes körűen felújított,
57m2-es,2 szobás,7.emeleti,egyedi mérővel felszerelt lakás
kedvező áron kiadó.50EFT/hó 30/870-3437

* Gödöllőn Kertvárosban kétlakásos családi ház sürgősen
eladó. Összeköltözésre, irodának, üzletnek kiváló. Lakások: 75
és 150 nm külön közművekkel, két utcára nyíló bejáratokkal.
Iár: 24,8MFT. (30) 392-3635

* Gödöllő központban földszinti, 1,5 szobás, parkra néző felújított lakás egyedi fűtéssel, beépített konyhával eladó. iár: 10,7
M Ft. Tel: (20) 3-238-106

* Gödöllő legelegánsabb lakóövezetében-2009.novemberi
átadással-lakásonként 180m2-es, 4+1 szobás, minden igényt
kielégítő ikerház 825nm-es, örökpanorámás telken eladó!
37,9MFt 30/870-3437

* Vegyen egy jó levegőt és egy kertes házat! Eladó Gödöllőn
felújított 90 nm nappali+3szobás ikerház, 1.527 nm parkosított kerttel + melléképület + pince. Iár: 23m Ft. 2 szobás
lakást beszámítok értékegyeztetéssel! Tel: (20) 989-4923

* GÖDÖLLÕ-KIRÁLYTELEPEN 1990-ben épült 176m2-es, 3
szintes, gázfűtéses, jó állapotú családi ház panorámás, 748m2es telken, igényes tulajdonostól ELADÓ. 27MFt 30/870-3437

* Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es, loggiás 1. emeleti,
tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított.
Ingatlanosok kíméljenek. Tel: (30) 564-3615, (28) 415-324

* GÖDÖLLŐ, Királytelepen 197nm lakóterületű teraszos 6
szobás, beépített extrákkal, garázzsal rendelkező, jó állapotú
családi ház relax szobával ELADÓ! Ár:37,9MFt 30/866-3421

* Remsey körúton 67 nm-es, jó állapotban lévő lakás eladó. Iár:
15.700.000. Ugyanitt a mélygarázsban kocsibeálló eladó. Érd:
(30) 951-0658

* Azonnal költözhető lakás Gödöllő központjában ELADÓ
igényesen felújított, ízlésesen bútorozott, erkélyes 62nm-es 2
szobás lakás! Ha szépre vágyik! Ár:12,4MFt 30/866-3421

* Eladó Gödöllő kertvárosban 3 szobás 250 nöl megművelt
kerttel, vegyes tüzelésű és gázcirkóval fűthető családi ház. Tel.
(30) 268-5949

* Gödöllő-Hegy utcán 3 szobás, konyha-étkezős, 2 fürdőszobás, panorámás fiatal családi ház eladó. A nappaliban kandalló, az udvarban parkolási lehetőség van.28,5MFt 30/894-5249

* Szt. János utcában 74 nm-es, erkélyes, konvektoros, klimatizált, igényes belső kialakítású lakás beépített bútorokkal,
önálló tárolóval, tulajdonostól sürgősen eladó! Iár: 15,9 M Ft.
Tel: (30) 9685-042, (30) 9630-572

* Kerepesen fiatal társasházban, 48nm-es, erkélyes, kertkapcsolatos, 2 szobás, kiváló állapotú, igényesen kialakított lakás
tárolóval, udvari parkolóval eladó.12,5MFt 30/894-5249

* Elcserélnénk (eladnánk) 2 db gödöllői lakótelepi (felújított),
valamint Gödöllőhöz közeli családi házat (3 szobás) minimum 3
szobás gödöllői családi házra. Tel: (20) 968-0336
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* Gödöllő Palotakert 6/a-ban földszinti 56 nm-es 2 szobás,
szabályozható fűtésű lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Iár:
10,5m Ft. Tel: (70) 365-1959

* Eladó Gödöllő Veres Péter u. 18.alatt 160nm szuterén, 160nm
alsószint, 75nm padlásterű 1980-ban épült, 2generációs ingatlan. Iár: 38m Ft. Gödöllői kisebb csere is érdekel. (30) 9528-228
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház
melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a
központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475
ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* A Szent János utcában hosszú távra kiadó egy 50 nm-es,
1+két félszobás, részben felújított lakás. Egyedi fűtéses,
redőnyös, külön tárolóval. 60.000 Ft+rezsi+kaució. Tel.:
70/568-5120.
* Gödöllőn külön bejáratú, 3 szobás tetőtéri lakrész KIADÓ,
közös udvar használattal. Külön fogyasztásmérő órákkal. Ár: 80
eFt+rezsi. Érd.: 28/411-086

* Kistarcsa kitűnő közlekedésű új részén eladó egy
94m2+18,5m2, teraszos, 4szobás,2008-as építésű, egyszintes ikerház fél,360m2 füvesített kerttel.25,3MFt
30/894-5249

* Gödöllőn, központban 4. em. erkélyes 54 nm-es kétszobás,
gépészetileg is felújított, egyedi mérőórás téglalakás tulajdonostól 10,7 M Ft irányáron eladó. Tel: (30) 697-1889

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN, csendes, parkos környéken, 2
különnyíló szobás, felújított állapotú, új fa nyílászárós, egyedi
fűtésű, napfényes lakás eladó. Ár:12,4MFt 30/3866-406

* Gödöllőn, Centrumban ELADÓ vagy KIADÓ 1,5 szobás 3. em.
gázkonvektoros, téglaépítésű, felújított lakás. Azonnal
költözhető. Tel: (20) 394-6722, (20) 224-9118

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

* GÖDÖLLŐN, CSANAKBAN, kitűnő
állapotú, 3
szoba+nappalis, szép panorámás családi ház kerttel eladó.
Ár:39,9MFt 30/3866-406

* Eladnám, vagy nagyobbra cserélném János utcai 49 nm-es,
1,5 szobás, amerikai konyha-nappalis 4. em. lakásomat. Iár:
11,5M Ft. Ingatlanosok kíméljenek! Tel: (30) 9661-375

* Kazinczy krt. 11. 2.em. 2 szobás loggiás, felújított, berendezett lakás kiadó (konvektoros). Azonnal költözhető. 55.000
Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (28) 414-136, (30) 9446-816

* Gödöllőn I. emeleti, 50 nm-es, 1+fél szobás erkélyes lakás
KIADÓ. 45 eFt+rezsi/hó. Tel: 28/411-086

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 400, 307, 196 ÉS
191 NM-ES ÜZLETHELYISÉGEK
BÉRBEADÓK. BÉRLETI DÍJ: 12
EURÓ/HÓ/NM + REZSI.
KIEMELT AJÁNLATAINK:
*Veresegyházon, frekventált helyen ipari
hasznosításra alkalmas telek hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 350 Ft/ hó/nm.
*A Szabadság úton 22 nm-es, felújított üzlethelyiség berendezéssel
együtt eladó. Iá: 6,3 mFt.
*A Kossuth L. utcában, 120 nm-es,
utcai bejáratú, kétszintes üzlethelyiség eladó. Iá: 21 mFt.
*A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztóval) bérlővel együtt is eladó.
Irányár: 16 mFt.
*A központtól 2 percre 60 nm-es, kitűnő
állapotú, irodának, üzletnek egyaránt
alkalmas üzlethelyiség hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 60 e Ft/ hó+ rezsi.

KIADÓ LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Paál László közben 2+fél szobás, konvektoros, kéterkélyes, jó elrendezésű,
igényes, első emeleti lakás hosszútávra bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges. Bérleti
díj: 75 e. Ft/ hó+ rezsi.
*A Dobó Katica utcában 58 nm-es, külön
bejáratú, 1+2 félszobás, tetőtéri lakás
hosszútávra bérbeadó, kerthasználattal.
Kéthavi kaució szükséges. Bérleti díj: 80
Ft/ hó+ rezsi.
IKERHÁZI LAKÁSOK:
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült, 120
nm-es, kétszintes, nappali+ 3 szobás ikerházi lakás garázzsal, 500 nm-es
telekrésszel eladó. Iá: 26,5mFt.
*Az új Fenyvesben, 2005-ban épült, 132
nm-es, kétszintes, nappali+ 3 szobás ikerházi lakás garázzsal (riasztóval, automata
garázs és kapunyitóval, öntözőrendszerrel)
450 nm-es telekrésszel eladó. Iá.: 38mFt
A Csanak panorámás utcájában épülő, nappali+ 4 szobás, igényes ikerházi lakások
őszi beköltözéssel, kulcsrakész állapotban
eladók. Irányár:37,5 mFt.
*A Kertvárosban nappali+ 3 szobás,
garázsos ikerházi lakások emeltszintű
szerkezetkészen 25 millió forintért, kulcsrakészen 27 millió forintért eladók.
LAKÁSOK:
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű
2. em., régi építésű, napfényes lakás hatalmas, osztatlan közös kerttel eladó. Iá.: 23 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es telken,
pincével, melléképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
tégla-építésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 8,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nmes, 2. em., frissen felújított, egyedi (gázcirkó)
fűtésű, téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36
nm-es, 3. em., konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 9,7 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54 nmes, 2. em., konvektoros fűtésű, téglaépítésű,
felújított, erkélyes lakás eladó. Iá: 12,5 mFt.
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nm-es,
földszinti, konvektoros fűtésű, téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,5 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél szobás,
8. emeleti, fiatalosan felújított lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés. Iá: 9,7 mFt.
*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás, 7.
emeleti, kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel) eladó.
Azonnal költözhető. Iá: 12,9 mFt.
*Az Ambrus közben 2 szobás, 55 nm-es,
3. emeleti, igényesen felújított, kiváló
elrendezésű lakás eladó. Iá: 12,5 mFt.
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TÉRSÉGI ÉS EGYETEMI
ÁLLÁSBÖRZE GÖDÖLLŐN, A
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Hogyan keressünk
állást az Állásbörzén?
Mire jó a Börze?
Ha állást keres, vagy állást szeretne változtatni, jó lehetőség erre az Állásbörze, ahol a
munkaerő-piac két fő szereplője; az
álláskereső és az állást kínáló munkaadó
személyesen találkozhat. A Börzén a térségben működő és az egyetem karaihoz kapcsolódó cégek vonulnak fel, amelyek bemutatják állásajánlataikat és magukat. A kötetlen
beszélgetések mellett, amelyek a standoknál
valósulnak meg, érdemes a cégek bemutatkozását is meghallgatni ahhoz, hogy teljes
képet kapjon arról a munkáltatóról, amely
felkeltette az érdeklődését.
Hogyan érdeklődjön a standoknál?
A személyes beszélgetés előtt érdemes végigböngészni a standok, szolgáltatások listáját,
mely időpontban, hol érdemes lenni ahhoz,
hogy minden lehetőséget kihasználjon. A
tájékoztató kiadvány segítségével először a
tanácsadásokra jelentkezzen be, ahol időpontot kap. Ezután válassza ki azon cégeket,
amelyek felkeltették az érdeklődését, keresse
meg, mikor és hol tartják a kiválasztott cégek
bemutatkozó előadásukat, majd látogasson el
a
kiválasztott
munkáltatók,
képző
intézmények standjaihoz.
Beszélgetés a standoknál
Az Állásbörzén történő beszélgetés nem
interjú, de itt is fontos az első benyomás. Az
ápolt megjelenés mellett a határozott fellépés
célszerű, sikerhez vezető kritérium.
Az Állásbörze előtt gondolja végig az alábbi
kérdéseket:
• Beszéljen magáról néhány szóban.
• Mik a tervei?
• Mik az erősségei?
• Milyen eredményekre büszke?
• Miben kellene Ön szerint fejlődnie?
• Miért szeretne a cégnél dolgozni?
Beszélgetés a standnál
• Hozzon magával önéletrajzot, motivációs
levelet, amennyiben lehetséges, magyar és
angol nyelven. Ehhez önéletrajzmintát itt
talál: www.karrier.gak.hu .
• Határozza el, melyek azok a kérdések, amelyekre feltétlenül ki szeretne térni a beszélgetés során.
• Legyen rugalmas a beszélgetés során, ha
másra (is) terelődik a szó.
• Gyűjtse a személyes benyomásokat, fontos
információkat a cégről úgy, hogy figyeljen a
metakommunikációra (testbeszédre) is.
• Kérjen elérhetőséget a beszélgetőpartnertől,
ahol később érdeklődhet.
• Tartsa a szemkontaktust, figyeljen a másik
emberre. Ő sem tesz mást, információkat
gyűjt Önről.
• Határozott kézfogással búcsúzzon el a
beszélgetés után.
Az állásbörze után készítsen magának egy
feljegyzést a potenciális munkáltatókról,
képzési lehetőségekről, hasznos információkról, amelyeket a Börzén szerzett.
További információ:
• honlap:
www.szieallasborze.hu
• e-mail:
karrieriroda@gak.hu
• telefon: 30/349-0064
Sikeres álláskeresést
kívánunk!

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

* Azonnal beköltözhető, másfélszobás, bútorozott, háztartási
gépekkel felszerelt lakás 1-2 személynek kiadó Gödöllő központjában. 45 ezer Ft/hó + rezsi + kaució. Tel: (70) 316-5381

* A gödöllői tavak mellett kétszobás ház hosszú távra kiadó.
Érdeklődni:06-(1)-3372-172, vagy 06-(30)-213-4882

* Máriabesnyőn 2 és félszobás egyedi fűtésű családi ház kiadó.
40 ezer Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (30) 339-6766

* Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nm-es 4 szobás
összkomfortos, zárt kocsibeállóval rendelkező családi házas
ingatlan hosszútávra kiadó. Tel: (20) 9443-356

* Kiadó 2 szobás összközműves családi ház Bagon, vagy eladó.
Tel: (30) 438-2304

* Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás frissen festve, bútorozott
konyhával kiadó. 50e +rezsi +2 havi kaució. Tel: (20) 578-6848
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 51 m2-es összkomfortos lakás kiadó.
(Kábeltévé, Internet.) Ár: 60e Ft/hó +rezsi, egy havi kaucióval.
Tel: (20) 914-2007
* Incsői lakóparkban kellemes, családias környezetben 59 m2es 2 és félszobás bútorozott földszinti lakás egyéni fűtéssel,
terasszal és garázzsal 65 000 Ft+ rezsiért kiadó. Érd: (30)
488-8780
* Gödöllő belterületén 1 szoba összkomfortos lakás 2 személy
részére hosszútávra kiadó. Irányár 40.000,-Ft Tel: (28) 412-471
* Gödöllőn az Alsó tó u. 2 szám alatti összkomfortos családi
ház padlás terében 2 szoba, konyha, fürdőszoba, nappali kiadó.
30.000 Ft + rezsi. Tel: (30) 402-7276, (28) 432-858
* Kiadó Szt. János utcában 2. em. 64 nm-es 2 szobás egyedi
mérőórás, hőtárolós, konvektoros, teljesen felújított lakás. Tel:
(30) 448-4538
* Erzsébet körúton 1 szobás felújított lakás hosszútávra kiadó.
40e Ft + rezsi + kaució. Tel: (30) 944-6522
* Gödöllőn a blahai részen családi házban különbejáratú bútorozott 2 szoba összkomfortos házrész kocsi beállási lehetőséggel
igényesnek hosszútávra kiadó. Tel: (20) 329-2954
* Albérlőtársat keresek földszinti, 3 szobás, konvektoros lakásba. Egyetem 150 m, vasútállomás 7 perc. Érd: (20) 224-6598
* János utcában kétszobás, erkélyes, konvektoros, bútorozatlan lakás kiadó! Alacsony rezsi! 48.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370
* Gödöllőn, Központban, busz- és HÉV megállóhoz közel,
téglaépítésű házban egyedi fűtésű, 2 szobás lakás kiadó. 50e +
rezsi. Tel. (70) 383-2668
* Kiadó Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában egy 2,5
szobás 2. em. erkélyes lakás hosszútávra, akár irodának is . Tel:
(30) 410-8343, (28) 423-143
* ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllőn csendes zöldövezetben három
szoba összkomfortos120nm-es családi ház 100nm-es nagy
melléképülettel, mely műhelynek ill. raktárnak is alkalmas. Tel:
(20) 432-1572
* Gödöllő központjában felújított 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 40 e Ft/hó, rezsi, 1
havi kaució. Érd: (30) 9079-322
* Kiadó Palotakerten egy 44 nm-es rendben tartott, szabályozható fűtésű lakás. 45.000 Ft + rezsi. (1 havi kaució szükséges.) Tel: (70) 284-5656

* Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott, kábeltévés, internetes, Gödöllő központjában lévő lakás nagyobb szobája egy
(vagy két) személy részére. 23.000,- (illetve 15.000,-Ft/fő)
+rezsi. Tel: (20) 824-4664
* Gödöllő központjához közel teljesen új, 5 szobás, duplakomfortos ikerház fele, saját kerttel, garázzsal kiadó 120 ezer Ftért/hó. Érd: (30) 500-2432, (30) 509-7326
* Gödöllő Központjában 1,5 szobás panellakás bútorozottan
kiadó! 40.000 Ft + rezsi. 1 havi kaució. Tel: (30) 601-7091
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ KIADÓ. 2 szoba nappali, konyha,
fürdő, igényes kialakítás. Gödöllő BONCSOK DŰLŐN hosszútávra.
70 ezer Ft/hó. Tel: (20) 9361-233, (20) 217-6017, (28) 415-581

* Gödöllő központjában 2 és fél szobás lakás kiadó. Tel: (20)
939-0797, (20) 556-2653
* Gödöllő Kertvárosában két szobás, összkomfortos bútorozatlan családi ház kiadó. 50.000,- + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (30)
497-6158 (18h után)
* Gödöllő központjában a Remsey körúton 3 szobás, irodának
is alkalmas, földszinti lakás kiadó. 55e Ft/hó + rezsi + 1 havi
kaució. Tel: (20) 362-3009
* Albérlet kiadó az Ambrus Zoltán közben. 3. emelet, erkély,
távfűtés. 50.000,-Ft + rezsi. Tel: (30) 500-7028
* Gödöllőn, Dózsa Gy. úti Zöld Társasházban 1. em. 3 szoba +
étkezős, egyedi cirkófűtésű, bútorozatlan lakás hosszútávra
kiadó. Cégnek is, egyetemistáknak is. Tel: (30) 9344-525
* Gödöllő központjában elegáns 1. em. padlástéri külön
bejáratú, egyedi fűtésű, új építésű 90 nm-es légkondicionált,
részben bútorozott lakás 90.000 Ft +rezsért kiadó. Irodának
is. (30) 231-6448, (30) 9617-621
* Gödöllő központjában 3 szobás földszinti, utcai bejáratú lakás
egyedi fűtéssel 80e Ft/hó irodának is kiadó. (30) 9617-621

* Gödöllő központjában a HÉV-től 5 percre lévő 4. emeleti 1,5
szobás 55 nm-es távfűtéses panellakás kiadó. 38 ezer /hó + 2
havi kaució. Tel: (70) 533-5859

* SZADÁN családi házrész külön bejárattal kiadó! 3szoba, nappali, konyha, 2fürdőszoba. Garázs és pince használattal.
80.000 + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: (30) 9484-013

* Gödöllőn 2 szobás második emeleti konvektoros lakás kiadó.
Érd: (70) 427-1022

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

* Gödöllőn a János utcában egy szobás, 1. em. erkélyes,
gázkonvektoros, bútorozott lakás alacsony rezsivel kiadó.
40.000 Ft + kaució. Tel: (20) 451-7351

* Szadán új építésű kétlakásos házban külön álló albérlet
kiadó: háló+nappali, konyha, fürdő külön bejárattal, kábeltévével, kocsibeállóval 50 E Ft +rezsi. Tel: (70) 364-7992

* Gödöllőn kiadó 110 nm-es 2+2 félszobás, étkezőkonyhás, 2
fürdő-Wc-s teraszos kertes családi ház. 100 ezer Ft + rezsi/hó.
Érd: (20) 573-3189, (28) 414-910

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Dózsa György utcában 3 szobás, bútorozatlan, egyedi fűtésű,
vízórás, 1.em. lakás hosszútávra kiadó november 5.-től. Tel:
(70) 283-1187
* Gödöllő Isaszegi úton parkosított telken lévő ikerlakásos
családi ház 59 nm-es része kiadó bútorozottan vagy anélkül.
Idős házaspár vagy egyedülálló teljes körű gondozását is vállalom ebben a lakásban. Érd: (30) 683-2459

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. Nagyon jó helyen
lévő, régóta működő, jól ismert 30 nm-es üzlet. Tel: (30) 9428-275
* ÉLELMISZERBOLT BÉRBEADÓ VÁCSZENTLÁSZLÓN. Tel:
(30) 387-5633

* Szoba olcsón kiadó konyha és fürdőszoba használattal. (30) 555-6794

* Gödöllőn, Munkaügyi Központ mellett, Szilhát utcában 90
nm-es iroda helyiség, valamint a Tűztorony mellett (Kossuth
11.) 30 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: (20) 9325-415

* Albérlőtársat keresek magasföldszinti, 2 szobás lakás kisebbik szobájába. Egyetem, buszpályaudvar, vasútállomás a közelben. Ár: 30.000 Ft + a rezsi fele. Tel: (20) 959-3553

* Gödöllő Központjában 80 + 40 nm üzlethelyiség eladó
(mérsékelt áron). Tovább bérlésre van lehetőség. Tel: (30)
9243, (28) 410-606
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* Felveszünk társadalombiztosítási és bérügyintézőt tb kifizetőhelyre szakirányú középfokú szaktanfolyami végzettséggel,
gazdálkodó szervezetnél szerzett nagy gyakorlattal. Előnyt jelent a
PCBér program felhasználói szintű ismerete. Bérezés megegyezés
szerint. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget igazoló
okmányok másolatainak benyújtásával. Postacím: HM ARMCOM
ZRt. 2101 Gödöllő, Pf:395. Tel: (30) 659-7869.

* Gödöllőn bevezetett Szépségszalon bérleti joga eladó! Tel:
(70) 384 2441
* Gödöllő városközpontjában 46 nm-es földszinti üzlethelyiség
forgalmas helyen, jó parkolási lehetőséggel, hosszútávra kiadó.
Uitt 3+2+1-es új kanapé eladó. (28) 414-149

* Megbízható, referenciával rendelkező középkorú nő heti 1
alkalommal takarítást – vasalást vállal Gödöllő területén, családoknál. Hívjon bizalommal. (70) 265-1886

* Kazinczy körúton fűtött téglagarázs kiadó. Érd: (30) 201-7329

* Vízvezeték szerelőt felveszünk 700,- Ft-os bruttó bérezéssel. Jelentkezés személyesen: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 63/A Tel: (30)659-7869.

ÁLLÁS

SZOLGÁLTATÁS

* NYELVTANÁROKAT keresünk óraadói pozícióba kapacitásunk
fejlesztése érdekében angol, német,olasz, francia és spanyol
nyelvekből. STUDIO ONLiNE Nyelviskola. (20) 216 62 40
Gödöllő, Állomás tér 5. www.studioonline.hu
* Gödöllői Szépségszalonba felveszek gyakorlott manikűrpedikűröst, masszőrt, testre tetoválót, pirszingest. Fodrászoknak
székbérlési lehetőség, vendégkörrel rendelkezzen. Szépségiparban
dolgozóknak helyiségek kiadók. Tel: (30) 247-6718

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.

* Nyugdíjas nő – ügyvédi irodában szerzett gyakorlattal – heti
két alkalomra irodai munkát keres. (70) 320-2281

* Lakások, házak teljes körű felújítását vállalom. Érd.: 0670591-2776

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

* ÁTKÖLTÖZTÜNK! A Szépségkuckó csapata a Kossuth 9-ből a
Tűztorony udvarába (a kávézó mellé) költözött. Akció: minden festés, melír mellé parafinos kézápolást kap ajándékba.
Szolgáltatások: fodrászat, kozmetika, műköröm, masszázs, parafinos kézápolás. Akciókkal várjuk kedves régi és új vendégeinket!

* Üzemanyagtöltő állomásra – Gödöllő és környékéről –
nem dohányzó munkatársak jelentkezését várjuk a 06 (28)
513-115 telefonszámon.
* Minimum érettségivel rendelkező munkatársakat keresünk
110.000,-Ft kezdő fizetéssel. Teljes körű ingyenes képzést biztosítunk. Érd: (30) 2808-438
* Főkönyvelőt felveszünk Közgazdaságtudomány Egyetemi, vagy
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai diplomával, mérlegképes
könyvelői képesítéssel, számítógép kezelői ismerettel, angol
nyelvtudással, legalább 5 éves főkönyvelői gyakorlattal, büntetlen
előélettel. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget igazoló okmányok másolatainak benyújtásával. Postacím: HM ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf:395. Tel: (30) 659-7869.
* Gödöllő központjában újonnan nyíló fodrászüzletbe FODRÁSZT,
MASSZŐRT, KOZMETIKUST KERESEK. Tel: (30) 9893-652

* 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
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: (30)
9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel: (30) 302-4622.
www.csoszereles.hu
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* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi
fuvarozás, csomagolás, zongora-, gépszállítás, bútorszerelés,
lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit bármikor bárhová! Tel:
(30) 9243-216, (28) 418-203. a10trans@hotmail.com

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Fogas kérdés
Szenvedélyes horgász vendégem minden
ősszel eltölt egy hetet a Balatonnál. Igazi
zsákmánynak a fogast tekinti, szerinte ez
Magyarország egyetlen első osztályú hala.
Másfél kiló alatt süllő, e felett fogas a becsületes neve. Mára csak a szenvedély maradt,
halat alig fog. Mint mondja, 1965-ben DDT
és más mérgek kerültek a tóba, 500 tonna hal
pusztult. 1985-ben, majd 1991-ben a szúnyogirtást okolták hasonló méretü pusztulásért.
A mesterségesen betelepített nagy mennyiségű angolna, busa, amúr ráadásul felborította a fogas életterét (az angolna pl. pusztítja a süllő ivadékokat). Az amúr ehetetlen, a
busa sem népszerű. A lehalászás és az
orvhalászok kíméletlensége miatt manapság
alig-alig akad horogra ez a nemes vad.
Horgászunk néha kifejezetten azért keresi fel
éttermünket, hogy fogast egyen. Ha többen
jönnek - s előre szól - sikerül beszereznem
másfél-kétkilós példányt is, aminek
megsütve nemcsak a húsa, de a látványa is
fejedelmi. Új étlapunkon 50-80 dekás süllőt
egy fő részére is megsütünk. Ívbe hajlott gerinccel, citrommal a szájában!

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (20) 9370-199
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 06 20 423-4828, www.interiortrans.hu
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T: (20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!
* Kaputelefon, riasztó, garázskapu szerelés, javítás 2 órán
belül. Tel: (20) 9-177-555
* Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel: (28) 407-122.

* REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika ajtók. 06-20-9943-145
* ELŐZZE MEG a betegségek kialakulását! (Érelmeszesedés,
rák, allergia…stb.) Egy Nobel-díjas készülékkel megmérhető
egészségszintje. Orvosi értékeléssel a mérés ára: 2.000.-Ft.
Alacsony érték esetén segítünk! Bejelentkezés: (70) 242-5737
* Minden nemű kőműves munkát, burkolást, kertépítést azonnal, garanciával vállalunk. Tel: (30) 320-8360, (70) 239-2668
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: (20) 9527-289, (28) 476-229
* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201
* Holland biztosítónál magánnyugdíj pénztár tagságért
ajándék utalvány és készpénz. Érd: (70) 601-4404
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipphopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK
JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. (20) 2038-718

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

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

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

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

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5562653, E-mail:info@ili.hu

* LUX GŐZTISZTÍTÓ GÉP kölcsönözhető háztartási nagytakarításhoz. 10e Ft/nap. Tel: (70) 365-0700
* FORDÍTÁS Gyakorló szakfordító vállal fordítást, lektorálást,
tanítást, korrepetálást angol nyelven. Tel.: 06 70 60 44 403

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

* Frissítő, fogyasztó masszázs Gödöllőn és környékén,
valamint narancsbőr elleni kezelés férfiaknak is, de nem
erotikus! Anikó masszőr. Tel: (30) 728-3055

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

* KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS, SÓDER 0/4 – 0/8 – 0/16 – 0/24
TERMŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE: (20) 9537-537

A halat nem szabad sokáig sütni/főzni.
Rostjaiban hő hatására ugyanúgy kicsapódnak a fehérjék, mint a tojásban. Ha sikerül a
megfelelő mértéket tartani (hallevesben elég
4-5 perc a tűzről lehúzott lében való
„abálás”) akkor az eredmény könnyen
emészthető, nedvdús, étel lesz. Ez a trükkje
minden halaknak: a rövid ideig tartó hőhatás
sütéskor, főzéskor is. A hirtelen magas
hőmérséklet ropogósra süti a bőrét, majd 80
fokos pihentetés közben a hő beáramolva a
szövetekbe, elvégzi a dolgát. A halfilé még
rövidebb sütést igényel.
A sült halat jótékonyan kíséri, selymesíti a
tartármártás, amit kívánságra zöldfűszerekkel vagy fokhagymával gazdagítunk.
Általában nem igényel erős fűszerezést,
hiszen az uralkodva rajta, elnyomná a hal
saját ízanyagát. Ugyanezért illatos bort
(muskotályos, sauvignon) sem ajánlunk
hozzá. Kitűnően kíséri viszont a rizling,
leginkább csopaki.

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

* ASZTALOS MUNKÁK, BÚTORJAVÍTÁS ÉS KÉSZÍTÉS. Tel: (70)
533-5859
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
(20) 2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: (30) 9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 944-2377

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

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

* Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését,
felújítását, hőszigetelését, térkövezést, stb. Tel: (20) 9258-912

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

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka,
bármilyen kerítés-készítés, javítás, festés. Szennyvíz bekötés,
csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves
munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
* Fodrász házhoz megy! Kényelmes, gyors és megbízható. Női
hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek hajvágás:
500 Ft. Hívjon bizalommal! (70) 280-2276
* Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése és ápolása. Talp
masszázs. Mozgásukban korlátozottaknak háznál is. 25 év szakmai háttér. Bárándi József (20) 532-7275

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket vár,
vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.

OKTATÁS
* STUDIO ONLiNE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVÓRÁK. (20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU
* Angol nyelvvizsgára felkészítő kurzus indul max. 4 fős csoportoknak, kezdő és haladó szinten! Tel.: 70/411-5841
* FORDÍTÁS Gyakorló szakfordító vállal fordítást, lektorálást,
tanítást, korrepetálást angol nyelven. Tel.: 06 70 60 44 403
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* Számlaképes nyugdíjas pedagógus számítógép kezelés oktatását
vállalja. Felnőttképzés egyéni foglalkozás keretében is.
Számítógépes programok oktatása! (Word, Excel, Internet,) ECDL
vizsgára, irodai munkára felkészítés. Speciális programok, olcsó
óradíj, hétvégeken is. Bejelentkezés: (30) 634-7447, (70) 248-2841

* Alapfokú számítástechnikai tanfolyam indul gödöllőn,
vasárnap délelőttönként 9-14. óráig. A tanfolyam 6 alkalmas, ára:15.900.-Ft Jelentkezni: 06 20/375 9562

ADÁS~VÉTEL

* TOP-TAN: Angol senior újrakezdő és társalgási angol
középfokon tanfolyam indul heti 1x3 órában, délelőtt
egyeztetett időpontban. Max. 5 fős csoportok. További
információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.

* Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel 12.000,- 1 db
rattan fotel 5.000,- Ft, 1 db IKEA zeneszekrény (fekete, üvegajtós) 8.000,- Ft, 4 db Michelin 195/55 nyári gumi alig használt
5.000,- Ft/db. Tel.: 30/6342-172.

* TOP-TAN: Német tanfolyamok és egyéni órák a TE szinteden. Max. 5 fős csoportok. További információk: Gödöllő,
Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28423-744, mobil: 30-224-75-63.

* Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Gödöllőn, a Patak téren,
a ”MARGARET” divatáruboltban megkezdtük a használtruha
árusítást is. Patyolatban tisztított szövetkabátok 3.000 Ft-tól,
márkás téli pulóverek 1.000 Ft/db, gyermek overálok és
dzsekik 1500 Ft/db. Győződjön meg róla Ön is!

* TOP-TAN: Korrepetálás, pótérettségire, magántanulók
vizsgára való felkészítése matematika, fizika, kémia 30908-4130.” és angol (30-372-20-26) és német tantárgyakból. MAGÁN TANULÓSZOBA 5-10. osztályosoknak.
További információk: 28-423-744
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek
és gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/
543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb
nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is
AJÁNLOTT nyelviskola!

*Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm re bővíthető, 8
székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399

* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: (28) 412-230
* Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák
eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L:
8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel: (20) 32-99-695
* Különleges fehér hálószobabútor eladó. Tel: (30) 435-8929
* 150/85 új Indezit hűtőszekrény 80 E Ft helyett 59 E Ft-ért
eladó. Tel: (30) 860-0995
* Eladó egy 60 cm széles BOSH gáztűzhely elektromos
gyújtással, grillel, forgónyárssal. Érd: (20) 336-1575
* 1db szőlődaráló, szőlőprés, 2 ü. ballon kosárral, 4 elemes
szekrénysor eladó. Tel: (70) 371-7914
* Egyedi kivitelű és kommersz kutya és macskaházak eladóak,
valamint egyedi ízlés szerint is készíthetőek, Gödöllő, Pál
Pedigrés. (30) 9528-228
EGYÉB

* Fiatal, diplomás tanárnő angol nyelvoktatást vállal
beszédcentrikusan minden szinten. Tel: (30) 653-7808
* Diplomás angol-német szakos nyelvtanár korrepetálást,
nyelvoktatást és nyelvvizsgára felkészítést vállal. Tel: (70)
600-9400, (70) 611-5263, e-mail: pordany1@gmail.com
* Nyugdíjas pedagógus alsó tagozatos diákokat korrepetálna, napközben, esti órákban gyermekfelügyeletet
vállalna. Tel: (30) 506-2613
* Diplomás angoltanár korrepetálást és nyelvvizsga
felkészítést vállal minden korosztálynak, minden szinten.
Tel: (20) 367-1817
* TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdők és haladók
részére, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel.
Érd: (20) 544-8021
* Tanulási nehézséggel küzdő tanulók felkészítését, korrepetálását, betegség vagy egyéb okok miatti lemaradás
pótlását vállalja nyugdíjas középiskolai tanár. Egyéni
foglalkozás, olcsó óradíj, hétvégeken is. Bejelentkezés: (30)
634-7447, (70) 248-2841

* Ignis 1300-as GLX 34 ezer kilométerrel első tulajdonostól
1.100.000 Ft-os irányáron eladó. Tartozékként 4 db téli gumi
felnire szerelve, +tetőcsomagtartó. Megkímélt, garázsban tartott, középszürke metál. Tel: (28) 417-344, (30) 5751-486
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
* Meglévő ügyfeleimnek keresek minden korosztályból
hasonló érdeklődésű hölgyeket – urakat. Bizalmas, személyre szabott közvetítés! Bejelentkezés: (20) 967-4009,
(30) 228-4096
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akácméz, akác-hárs 1200 Ft +üveg,
selyemfűméz 1060 Ft/kg + üveg. 720 ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő,
Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913
* ALMA VÁSÁR. Idared, KR 11-es 50-120 Ft/kg. Takarmány és
léalma : 20-40 Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411298, (20) 4359-650
* KISCICÁK gazdit keresnek. Tel: (30) 359-1673
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Utazni jó!

THAIFÖLD - ahol
télen is nyár van

Sehol a világon nem találkozhatunk annyi
mosolygós arccal, mint Thaiföldön. A helyi
emberek kedvessége és vendégszeretete, a
végtelen nyugalmat árasztó Buddhista vallás és az orchideák illata mindenkit magával ragad, az ország sokszínűségét hamar
meg lehet kedvelni. Az ősi kultúrák középpontjában Thaiföld első rangú és megfizethető egzotikus turistaparadicsommá
növekedett.
Ázsia talán legsokoldalúbb fővárosa
Bangkok. Az úszó piac, az ezer színben
tündöklő szentélyek, a rejtelmes mosolyú
arany Buddha-szobrok, a Királyi Palota
látványa pedig hihetetlen és felejthetetlen
élményt nyújtanak. Aki nyitott az ország
történelmének megismerésére, annak
érdemes megtekinteni Siam és Délkelet Ázsia egykori fényűző fővárosát,
Ayutthayat, melyet az Unesco a világörökség részévé nyilvánított.
Az ínyenceket a világhírű thai konyhaművészet remekei várják.
Az ország területén decembertől áprilisig
száraz a klíma, áprilistól októberig főleg
délután vagy este érkezik a monszuneső, a
köztes időkben azonban hétágra süt a nap,
így a látnivalókért érkezőknek az egész év
tökéletes választás.
Több kilométer hosszú homokos strandok,
pálmafák, gyönyörű türkizkék öblök
csábítják a pihenni és fürdőzni vágyókat.
Pihenés mellett számos sportolási
lehetőség (pl. golf, jetskí, búvárkodás…
stb) teszi még változatosabbá a nyaralást.
Ázsia egyik legkedveltebb úticélja a
Bangkoktól kb. 900 km-re lévő Phuket,
azonban egyre több magyar honfitársunk
fedezi fel Krabi és Koh Samui szépségeit
is. A thai kormány a gazdasági világválság
miatt jelenleg ingyenes vízummal csábítja
(GT)
az országba a turistákat.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
OKTÓBER 28.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát
nyerte: Gecse Dezső (Tölgyfa
u. 11.), Czomba Józsefné
(Bethlen G. u. 9.)
A Trafo Club belépőjét
nyerte: Oláh Jánosné (Alkotmány u. 21.), Köteles István
(Szent János u. 30.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Hlavati
Eszter (Ambrus Zoltán köz 9.)
A besnyői Gazda Áruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Bagyinka Pálné (Jókai
u. 6.)

Recept: gesztenyés-diós kocka
HOZZÁVALÓK: A tésztához: 6 tojás, 8 evőkanál porcukor, 3 evőkanál darált dió, 4 evőkanál
liszt, 1 tk teáskanál sütőpor, csipet só, 1/2 csésze mazsola (kb. 7 dkg), 1 dl rum; a krémhez: 1/2
csomag vaníliapuding, 2 dl tej, 2 dl tejszín, 4 ek cukor, 35 dkg gesztenyepüré, 15 dkg vaj, 10 dkg
hámozott szelídgesztenye.
ELKÉSZÍTÉS: A mazsolát megmossuk, és egy fél órát vízben áztatjuk. Utána leszűrjük, ráöntjük a rumot. Egy közepes tepsit sütőpapírral kibélelünk. A diót száraz serpenyőben egy kicsit
megpirítjuk. A lisztet, diót, sót és a sütőport összeforgatjuk. A tojások fehérjét kemény habbá verjük, s a vége felé a cukrot is hozzáadjuk. Ezt követően adjuk hozzá egyenként a tojások sárgáját.
Végül a lisztes keveréket óvatosan beleforgatjuk. Tepsibe simítjuk és 180C°-on 25 perc alatt készre sütjük. A fél csomag pudingot a tejjel, tejszínnel és a cukorral megfőzzük, majd félretesszük
hűlni. 10 perc múlva beledolgozzuk a gesztenyemasszát, majd ha elég hideg, a vajat is. Végül hozzáadjuk a rumos mazsolát. A kihűlt diós piskótát kettévágjuk. A gesztenyés krémmel belül, és a tetején megkenjük. Fél órára hűvös helyre tesszük, hogy megdermedjen egy kicsit, majd villával
hullámokat rajzolunk a tetejére. A gesztenyét pár percig kevés vízzel pároljuk, majd leszárítjuk és
ezzel díszítjük a sütemény tetejét.
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