XIX. évf. 29. szám • 2010. augusztus 25. • Terjesztői ára: 75 Ft
A Szabadság tér felújítása miatt augusztus
23-tól 3 hétig zárva lesz a Polgármesteri Hivatal főbejárata, így az intézmény a hátsó
bejáraton át közelíthető meg.
(2. oldal)

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Dr. Ángyán József, a Fidesz országgyűlési
képviselője, a Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára nyilatkozatot juttatott el szerkesztőségünkhöz.
(3. oldal)

Remekül szerepeltek a Gödöllői EAC
atlétái Debrecenben, a 115. Országos bajnokságon, ahol többek között három
aranyérmet szereztek.
(12. oldal)
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Szent István ünnepén

Átadták a Zöld Óvodát

Erős alapok
Több ezren gyűltek össze augusztus 20-án a megújult Világfánál, hogy együtt tisztelegjenek Szent István királyunk
emléke előtt. A rendezvény az
új kenyér megáldásával vette
kezdetét, majd az ünnepi műsort és Gémesi György polgármester beszédét követően tűzijátékkal zárult.

Augusztus 18-án átadták Gödöllő legújabb óvodáját. A Batthyány utcában található Zöld Óvodát
a héten már birtokba vehetik a korábban a Tisza
utcai és a Szabadság úti óvodába járó gyerekek.
A környezetbarát, az akadálymentesítés követelményeinek teljes körűen eleget tévő épület
egészséges, modern, harmonikus környezetet
tud biztosítani az itt nevelkedő kicsik számára,
elősegíti későbbi iskolai sikerességüket, továbbá előmozdítja a hátrányos helyzetű és a sajátos
nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének megvalósulását.
A Zöld Óvoda alapkövét 2009. június
22-én rakták le. A közel 600 milliós
beruházást 96 millió forint önrésszel
valósította meg az önkormányzat. A
200 férőhelyes épületben a 8 csoportszoba mellett többek között sószoba,
egyéni fejlesztő szoba és tornaterem
is helyet kapott.
Emellett az EU-szabványoknak megfelelő, a gyermekek természetes mozgásigényét kielégítő, mozgásfejlesztő
eszközökkel felszerelt udvart, két átriumudvart és 2 játszóteraszt alakítottak ki – mutatta be az épületet Tiborczné Garai Katalin, az intézmény vezetője.
Mint mondta, soha nem fogja elfelejteni azt a pillanatot, amikor megtudta,
hogy közel tíz esztendős tervezés, és
több eredménytelen pályázat után
500 millió forint támogatást nyert az
önkormányzat az új óvoda megépítésére, és végre lehetőségük nyílik el-

költözni a régi, kicsi, elavult épületekből.
Az új óvoda tervezése és kivitelezése során a fenntarthatóság jegyében, az energiahatékonyságot és a
megújuló energiaforrások használatának elvét szem
előtt tartva, előnyben részesültek az
energiatakarékos megoldások, mint
például a zöldtető, a napkollektoros
vízmelegítő-rendszer, az esővíz viszszaforgató, valamint a gyerekek környezettudatosságát
elősegítendő
szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása. Az intézmény nevét is ennek a „zöld szemléletnek” köszönheti.

Az új épületben többségében új bútorok és esélyegyenlőségi, kompetenciát fejlesztő, valamint mozgásfejlesztő és környezeti nevelési eszközök segítik a gyermekek felkészítését
a későbbi sikeres iskolai beilleszkedésre és előrehaladásra, és azt, hogy
környezetükre nyitott, társaikkal
szemben elfogadó kisgyermekként

kerüljenek majd iskolába. A gyermekek a projekt eredményeként korszerűbb intézményi környezetben fejlődhetnek tovább. Itt megfelelő tér nyílik
a különösen a hátrányos helyzetű gyermekeket érintő – korai lemaradást
csökkentő, esélyegyenlőséget előmozdító – egyéni foglalkozásoknak is.

Hagyományosan a nemzeti és a gödöllői zászló behozatalával, majd az
új kenyér megáldásával vette kezdetét
az ünnepi program. A történelmi egyházak képviseletében Tar Zoltán református, Albert Gábor evangélikus
lelkész, és Sivadó János görög katolikus parochus áldotta meg az új kenyeret, amit az est folyamán a Gödöllő Táncegyüttes tagjai osztottak ki a
közönség között.

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

Hit, tisztelet, igaz ítélet: kőszikla erősségű alapok

Megemlékezés Szent István ünnepén
(folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepségen Gémesi György polgármester emlékezett meg államalapító
Szent István királyunkról, aki – mint
mondta – közel 40 éven keresztül szol-

gálta ezt az országot, és akinek örökségében ma is sok olyan gondolatot találunk, ami aktuális, és kapaszkodót adhat.
„Az intelmek közül első és legelső a
HIT. Nem valami bigott és képmutató

vallásosságról van szó, hanem arról a
HIT-ről, amiről Szörényi Levente így
énekel: „Nem lehet, nem lehet, Értsétek
meg nem lehet, Hit nélkül sem alkotni
sem élni nem lehet“. Ez a HIT segítette
át küzdelmein és hihetetlen megpróbáltatásain, többek között talán legborzasztóbban, hőn
szeretett fiának Szent Imre
hercegnek halálán is. És
természetesen a többi intelem, Tisztelet, Igaz Ítélet,
Türelem a Hitelesség vagy
az adott szó becsülete. Többek között ezek azok az
alapok, amire építeni lehetett a több mint ezer esztendőt, melyek sziklaként
tudják tartani a felépítményt, és ez az az alap, ami
nem rogy össze, vagy nem
süllyed el ha „mázsás „terhek nyomják. Csak ilyen
sziklára lehet hosszú távú
jövőt építeni” – mondta a
polgármester.
Beszédében, az emlékezés mellett a jelen problémái is helyet kaptak. Kiemelte annak az összefogásnak a fontosságát,
aminek
eredményeként
több település – így Gödöllő önkormányzata is – az idei tűzijátékra szánt
pénzt az árvízkárosultak megsegítésére
ajánlotta fel. Városunkban azonban
mégis ezzel a látványos elemmel zárult
a program. A mintegy 200.000 forintos

Cserélik a közműveket
Folyamatosan zajlanak a Főtér-program keretében végzett munkák a Szabadság téren. A szükséges burkolatbontás és a meglévő közművezetékek feltárását követően megkezdték a távhővezeték kiváltását, az új vezetékek kiépítését. A bontás során valamennyi – a város tulajdonát képező – még használható építőanyag, utcabútor és eszköz a VÜSZI telephelyén kerül elhelyezésre, melyet részben itt a főtér felújításán, részben a város más részein újrahasznosít a tulajdonos Önkormányzat.

kor Gödöllőn szokatlanul magas, nem
várt szintű talajvízbetöréseket tapasztaltak a munkavégzések során. Ezért a tervezetthez képest időigényesebb és költségesebb talajvízsüllyesztési technológiát kell alkalmazni a közművek lefektetéséhez. Az átszervezés a befejezési
határidőt nem érinti.
Jelenleg a munkák súlypontja áttevődött a Polgármesteri Hivatal épülete
előtti részre, valamint a Coop áruház
mögötti területre. A hivatal főbejárata az
elkövetkező hetekben zárva lesz, de a
hátsó bejáratról és az okmányiroda felől
továbbra is megközelíthető. Erről a fő-

költséget a Lokálpatrióta Klub önkormányzati képviselőinek és a hozzájuk
csatlakozók felajánlásaiból fedezték.
„Mert fontos az, hogy az ünnep teljes

legyen. Mert ma az ország születésnapja
van, és amikor születésnapi tortát teszünk az asztalra, arról a legszegényebb
családban sem hiányozhat a gyertya,
aminek a fénye világít, meleget ad és
összeköt bennünket.” – mondta erről
Gémesi György az ünnepi beszédben.
A rendezvényen, melyen több ezren
vettek részt, Maczkó Mária Magyar

Gödöllő új díszpolgára: Pécsi Ildikó

„Köszönöm, hogy itt élhetek!”
Díszpolgári címet adományozott Pécsi
Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színésznő, érdemes és kiváló művésznek Gödöllő város képviselő-testülete, elismerve kiemelkedő tehetségét, értéket közvetítő és teremtő tevékenységét, a kultúra és a művészet példaértékű szolgálatát, a város iránti elkötelezettségét. Az elismerést hagyományosan augusztus 20-án, ünnepi
testületi ülés keretében adta át Gémesi
György polgármester.
A gödöllői Városháza dísztermében a
képviselő-testület tagjai mellett a családtagok, a korábbi díszpolgárok, barátok és tisztelők vettek részt az ünnepségen, ahol filmösszeállítással elevenítették fel Pécsi Ildikó pályáját, és
amelyben ő maga vallott Gödöllőhöz
való kötődéséről.
Mint mondta, mindössze kilencéves
volt, amikor először látogatott el Gödöllő máriabesnyői részén letelepedett
keresztszüleihez, és azonnal beleszeretett a településbe. 1960-ban vásárolták meg azt a máriabesnyői telket, ahol
1971-ben férjével, Szűcs Lajossal felépítették otthonukat. 1994-óta állandó
lakója a Pest-közeli városnak, amit ő

maga sokszor csak „Gödöllőkének”
nevez.
„Ebben a városban mindig szeretet és
nyugalom volt. Köszönöm mindenkinek, hogy ez a város ilyen, és itt élhe-

tek. Bízom benne, hogy továbbra is
ilyen marad“ – mondta a díj átvétele
után.
Pécsi Ildikó ma is aktív résztvevője a
gödöllői kulturális életnek. Nevéhez
kötődnek többek között a korábban
nagy sikerrel megrendezett nyári színházi előadások és az Erzsébet királyné
szavalóverseny.
A kastély anyagi gondjainak enyhíté-
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Munkák a főtéren

Az eredeti tervekhez képest azonban átszervezéseket kellett végrehajtani,
ugyanis a rendkívüli mennyiségű és intenzitású nyári esőzések miatt a csapadék- és szennyvízközművek építése-
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téren elhelyezett információs tábla tájékoztatja a lakosságot.
A következő napokban folytatódik a
Coop áruház mellett és mögött a HÉVig meglévő csővezeték bontása, új fektetése, hegesztési munkák és a részleges
földvisszatöltés. A Tormay Károly
Egészségügyi Központtól a K&H
Bankig a új vezeték építésére és hegesztése, valamint ideiglenes vezeték
kiépítése zajlik. A Polgármesteri Hivatal
előtt szennyvíz és csapadékvíz vezetéket építenek, és a napokban megkezdik
az épület melletti antenna torony bontását is.
A Főtér projekt munkálatairól naprakész információt kaphatnak az érdeklődők a www.godollofoter.hu oldalon.
***
A felújítás megkezdésével megszűnt a
parkolási lehetőség a Szabadság téren. A belvárosba gépkocsival érkezők az alábbi helyeken parkolhatnak:
– a Petőfi Sándor utcában és a végén a
HÉV sínek mellett meglévő murvás parkolókban;
– a Kossuth Lajos utcában, valamint a
Művészetek Háza parkolójában;
– az istentiszteletek ideje alatt hétvégén
a Polgármesteri Hivatal parkolójában;

Átadták a Zöld Óvodát
(folytatás az 1. oldalról)
Minden csoportszobához galéria és
hangulatos teraszrész is tartozik, s mindezek mellett korszerű tornaterem biztosítja a lehetőséget a mindennapos moz-

gásra. A különleges, minden óvodás korosztály igényét kielégítő játszótéren korszerű és biztonságos készségfejlesztő játékok várják a kicsiket.

Az ünnepélyes átadáson dr. Gémesi
György polgármester úgy fogalmazott,
most méltó körülmények között folytatódhat az a magas színvonalú munka,
ami az intézményre már korábban is
jellemző volt. Mert – mint mondta –
nemcsak az a fontos, hogy elegendő férőhely legyen, hanem az is, hogy a gyerekek mindent megkapjanak, ami a fejlődésükhöz szükséges. A polgármester
köszöntet mondott mindenkinek, aki
részt vett a tervek megvalósításában,

köztük Fogarasiné Deák Valériának,
Gödöllő volt parlamenti képviselőjének,
hogy – mint mondta, segített összekapcsolni azokat az erőket, amelyek eredményeként létrejöhetett ez a projekt.
Rendkívül elismerően szólt a létesít-

ményről Kovács Zsolt, a VÁTI Kht.
Közép-magyarországi Területi Iroda, a
pályázat közreműködő szervezetének
ügyvezető igazgató helyettese: „Több
olyan önkormányzatra, és
több olyan pályázóra lenne
szükség, mint Gödöllő”. Ez
az óvodaépítés jól illeszkedik az itt folyó fejlesztésekhez, például a Gödöllő ökovárossá válásnak első lépése
című projekthez. A fejlesztési koncepciók rendkívül
átgondoltak, ami már a pályázatban is megmutatkozott. Ennek köszönhető, hogy Gödöllő
egy rendkívül erős versenyben nyerni
tudott. Kifejtette, ez a létesítmény nemcsak azért XXI. századi, mert az építése
során a legújabb környezetbarát techno-

29.

Örökség-díjas népdalénekes, Koncz
Gábor Kossuth-díjas színművész és a
Gödöllő Táncegyüttes (művészeti vezető: Széphalmi Zoltán) adott műsort. A táncegyüttest Szalonna és
Bandája kísérte. A tűzijáték után Sóki
Ferenc tárogatójának szavára indultak haza az ünneplők.
jb

sére, másokkal együtt, alapítványt
hozott létre és személyesen is hozzájárult a műemlék épületegyüttes további működéséhez.
Képzőművész kiállítást rendezett a
vak gyerekek tiszteletére és a tárlaton ő volt a legelső látogató és vásárló.
2005-ben, József Attila születésének
100. évfordulóján magas
színvonalú műsort állított
össze és adott elő a költő
emlékére.
A királyi kastély barokk
színházában mutatta be
„Bőröndök – és benne az
életem” című darabját, valamint az „Isten kegyeltje”
című előadást, amellyel Blaha Lujza előtt kívánt tisztelegni.
Rendszeres résztvevője a
városi jótékonysági rendezvényeknek, de örömmel és szeretettel vállal fellépést a város szociális
intézményeiben is. Legújabb bemutatójára augusztus 27-én kerül sor. A gödöllői Damjanich János Általános Iskola színháztermében Tom Kempinski:
Magányos Duett című drámájának
főszerepében láthatja a közönség.
2006-ban tevékenységéért megkapta a
Gödöllő Városáért Díjat.
lógiákat alkalmazták, ehhez hozzájárul
az ott folyó környezettudatos nevelés is.
Ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy ez
nemcsak Gödöllő, hanem a régió legzöldebb óvodája.
Szűcs Józsefné, a terület önkormányzati képviselője az átadást követően lapunknak elmondta, az elmúlt
évek munkájának eredményeként Máriabesnyőn létrejött Gödöllőnek egy al-

központja. Az új óvoda, a múlt évben
átadott iskola, a színházterem nyújtotta
kulturális lehetőségek mind jelentősen
javítják az itt lakók életminőségét. A
most átadott létesítmény nem csak a korábbinál jobb környezetet teremt a gyerekeknek és az itt dolgozóknak, hanem
magasabb szintű fejlesztési munkára ad
lehetőséget, ami a gyerekek iskolai
felkészítését is jobban megalapozza.
Az ünnepséget követően nyílt nap
keretében tekinthették meg az érdeklődők az új óvodát, a jövő héten pedig
már az óvodások töltik meg a csoportszobákat és a játszótereket.
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával
valósult meg.
bj
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Az adott szó becsülete

Vigyázat, megtévesztés!

(Vécsey László nem tartotta be a szavát)

(Csalás)

Dr. Ángyán József, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára az alábbi írás közzétételét
kérte szerkesztőségünktől:
„Erkölcsi megújulás nélkül nincs se gazdasági, se társadalmi felemelkedés!” – vallottuk, s valljuk ma is mindnyájan, akik hiszünk és tenni is akarunk Magyarország újbóli felemelkedéséért. Ennek elengedhetetlen része kell, hogy legyen az adott szó
becsületének a helyreállítása. Mi is késztet
arra, hogy éppen itt és most írjak erről a
meggyőződésemről, amellyel hitem szerint
egyáltalán nem vagyok, ma már – hála Istennek – egyedül? Nos, okot erre a gödöllői
önkormányzati választások, a polgármester-jelöltállítás körülményei adnak.
Hogy felháborodásom érthető legyen,
egy kicsit távolabbról, a tavaszi országgyűlési választások előzményeitől kell
kezdenem. A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség koalíciós partnerével, a KDNP-vel
folytatott hosszas egyeztetések után végül
Vécsey Lászlót, Szada polgármesterét indította választókerületünkben országgyűlési képviselő-jelöltként. Jelölt Úr ezt követően keresett meg engem, és kérte a támogatásomat. A hosszú, ismerkedő, baráti beszélgetésünk során Vécsey polgármester úr egyebek mellett megkérdezte,
hogy beszélnék-e a választási együttműködés lehetőségéről és feltételeiről dr.
Gémesi György polgármester úrral.
Természetesen mondtam erre a kérdésre igent, hiszen Gémesi polgármester
urat régóta ismerem, a közösségéért, a
városért végzett önzetlen tevékenységét
igen nagyra értékelem.
Én, aki 1972-ben, tehát 38 évvel ezelőtt kerültem Gödöllőre, az akkori állapotokat összehasonlítva a város és közössége mai állapotával, életkörülményeivel,
lehetőségeivel, nos, számomra a változás, a fejlődés rendkívül impozáns. Hogy
egyetlen példát mondjak, e fejlődési folyamat és Polgármester Úr tevékenysége
révén válhatott például a Gödöllői Királyi
Kastély egy romos, lepusztult szovjet katonai laktanyából egy ismét régi fényéhez
közelítő büszkeségévé Gödöllőnek, amely
a tervek szerint és a Kormány döntése
alapján a jövő év első felében, EU-elnökségünk időszakában egyik legfontosabb
központi helyszíne lesz egy sor legmagasabb szintű EU-rendezvénynek.
Nos, visszatérve az előzményekhez, szívesen vállaltam ezt a közvetítést, és megbeszéltem Gémesi polgármester úrral az
együttműködés, Vécsey képviselő-jelölt úr
támogatásának feltételeit. Polgármester

Úrral arra jutottunk, hogy ő nem indul az
országgyűlési választásokon, és mindenekelőtt Gödöllő város fejlődéséért szeretne továbbra is polgármesterként dolgozni. Az együttműködés és a támogatás
fejében tehát mindössze azt kérte, hogy a
FIDESZ-KDNP pártszövetség az őszi önkormányzati választásokon ne indítson
vele szemben Gödöllőn saját polgármesterjelöltet. Én ezt a magam részéről egy
mértéktartó, méltányos és elfogadható
ajánlatnak tartottam, és ezt közöltem Vécsey László képviselőjelölt úrral is. Kértem továbbá, hogy személyesen is egyeztessenek egymással. Miután képviselőjelölt úr Gémesi polgármester úr javaslatát
elfogadva arra is ígéretet tett, hogy személyesen is megkeresi Gödöllő polgármesterét, én ezt a visszaigazolást közöltem dr. Gémesi Györggyel. Azzal a jó érzéssel nyugtáztam a történteket, hogy a
nemzeti, polgári oldalon sikerült egy olyan
helyi együttműködést tető alá hoznom,
amely meggyőződésem szerint nemcsak,
hogy hasznára van a polgári oldalnak, de
ez az egyetlen útja a közösség előre menetelének, s minden tekintetben megfelel a
nemzeti együttműködés – Orbán elnök úr
által meghirdetett – hosszú távú stratégiai
programjának. Örömmel láttam azt is,
hogy ezek után Gémesi polgármester úr
aktivistái valóban Vécsey László képviselőjelölt úr számára gyűjtötték az ajánlószelvényeket, ami számomra szintén egy
jele volt a létrejött együttműködés megvalósításának, melyről ugyan írásos megállapodás nem született, de az adott szó becsülete jegyében ekkor még megvalósulni
látszott. Képviselőjelölt Urat ennek is köszönhetően – nem kis mértékben éppen a
többségében Gémesi György polgármester úr mögött álló gödöllői polgárok szavazataival – már az első körben országgyűlési képviselővé választották.
Mindezek után – mint derült égből a villámcsapás – következett be számomra –
aki makacsul hiszek az adott szó erejében
– az a döbbenetes fordulat, hogy a gödöllői önkormányzati választásokon a helyi
FIDESZ saját polgármester–jelöltet állít
Gémesi polgármester úrral szemben.
Amint ez a hír eljutott hozzám, az első adódó alkalommal – a Parlament üléstermében, egy szünetben – közöltem Vécsey
László képviselő úrral, hogy felháborítónak tartom a történteket, s magam attól
elhatárolódom. Bizonyára nem volt véletlen az sem, hogy engem, mint a közvetí-

tésre vállalkozó gödöllői polgárt és a
FIDESZ megyei listáján megválasztott
képviselőt ebbe a tervbe nem avattak be.
Pontosan tudhatták ugyanis azt, hogy ez a
lépés ellentétes az adott szóval. Ma pedig, mindezek után, mintegy ráadásképpen olyan állításokat olvasok a helyi
FIDESZ választási szórólapján, amelyek
nem csak, hogy igaztalan képet adnak a
város fejlődéséről, hanem arról tanúskodnak, hogy Kubatov Gábor pártigazgató
urat feltehetőleg félre is tájékoztatták a
történtekről.
Vissza hát az első gondolathoz: erkölcsi
megújulás nélkül nincs és nem is lehet se
gazdasági, se társadalmi felemelkedés!
Ehhez pedig egyebek mellett vissza kell
állítanunk az adott szó becsületét! Nem
lehet hallgatni hát, ha bárki, bármely
irányból aláássa ezt a megtisztulási törekvésünket. „A megújulást kezdd magadon!” – mondja a közmondás. Ha nem ezt
tesszük, ha magunk számára más normákat szabunk, mint amiket megkövetelünk
a rajtunk kívül állóktól, akkor elveszítjük az
erkölcsi alapunkat, a jogunkat arra, hogy
elítéljük azt az erkölcsi züllést, amelyet az
elmúlt évek balliberális kormányzása hozott magával, és amelynek a meghaladására, az erkölcsi normák helyreállítására
kaptunk éppen a történelemben még soha nem volt, hatalmas támogatást, választói felhatalmazást. Ne támogassuk
hát a hazug szószegőket!

Gödöllő utcáit kérdezőbiztosok járják, megállítanak, kérdeznek. Ha az
utcán nem találnak senkit, akkor becsöngetnek, s esetenként a Polgármesteri Hivatalra hivatkoznak, hogy
onnan kaptak erre megbízást.
Ezek után kíváncsiak voltunk, miféle cég végez állítólag „közvélemény-kutatást”. Nos, egy debreceni
székhelyű kft., az Independent Research Group Kutató és Kommunikációs Kft., melynek ügyvezetője nem
más, mint Beke Sándor, aki a fideszes Kocsis Máté kampányfőnökeként tevékenykedett a Józsefvárosban.
Információink szerint – talán nem
meglepő módon – Beke Sándor pedig
kommunikációs tanácsadóként segíti
városunkban dr. Boros Andreát, a

gödöllői Fidesz polgármesterjelöltjét…
A Helyi Választási Bizottság által
elmarasztalt cég képviselőjének megtévesztő magatartása kimerítheti a választási csalás fogalmát. Az Independent Research Group Kft. hiába bújt
az általa megbízott szegedi bejegyzésű Elektro Party 2000 Bt-vel kötött
megállapodás mögé, azt ugye senki
nem hiheti el, hogy egy gyermekparty-szervező kiscég „viszi el a balhét”?
Több gödöllői lakos ez ügyben a
Helyi Választási Bizottsághoz fordult, amely az alábbi határozatot hozta. Információink szerint már a
rendőrségi feljelentés is megtörtént.
(a.i.)

KÖZLEMÉNY
A Helyi Választási Bizottság egy gödöllői választópolgár által benyújtott
kifogás alapján 7/2010.(VIII.1.)
számú határozatában megállapította,
hogy az Independent Research Group
Kft-vel kötött megbízás alapján, az
Elektro Party 2000 Bt. által megbízott
kérdezőbiztos jogszabálysértő módon, az 1997. évi C. tv. 3.§ a.) c.) és
d.) pontjában rögzített alapelvek
megsértésével végez közvélemény
kutatást Gödöllőn. A Választási Bizottság a jogsértőt eltiltotta a további
jogszabálysértéstől.

A kérdezőbiztos a Polgármesteri
Hivatal megbízására hivatkozva végezte a közvélemény kutatást, s ezen
megtévesztő magatartásával – mivel a
kérdőíven szereplő kérdések egyértelműen választási kampánycélokat
szolgálnak – megsértette a választás
tisztaságára, az esélyegyelőség biztosítására, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó követelményeket.

kulturális rendezvények bizonyítják.
Elég, ha megnézzük, hány világcég
telepedett meg nálunk.
– A publicitás mellett mit profitálhat ebből a rendezvénysorozatból a város?
– Az uniós elnökség féléve alatt
közel ötvenezer fő érkezik hozzánk.
Ezeknek egy jelentős része a hátteret
biztosítja, tudósít. Nekik nagyon fontos, hogy a helyszín közelében legyenek. Az apparátus itt, Gödöllőn

dolgozik majd, itt veszik igénybe a
szolgáltatásokat, a szállást, étkezést,
sőt a fáradalmaikat is itt pihenik majd
ki. Ezeknek a lehetőségeknek a biztosítása nem csak a városnak, hanem a
helyi vállalkozásoknak is komoly kihívást jelent, de biztos vagyok benne,
hogy sikerrel vesszük ezt az akadályt.
Gödöllő nevét már jól ismerik Európában, s most ezt a hírnevet tovább
öregbíthetjük.

Dr. Nánási Éva
A HVI vezetője

Mélyen hiszek az erkölcsi megújulásban, mint minden jó változás alapfeltételében! És hiszek abban, hogy az e tekintetben kialakulni látszó teljes nemzeti
egység el is hozza ezt a jó változást. Álljunk ennek – akárcsak az országban –
helyben is az élére!
Gödöllő, 2010. augusztus 15.
Dr. Ángyán József
egyetemi tanár, országgyűlési
képviselő, a Vidékfejlesztési Minisztérium
parlamenti államtitkára

Fél évig Gödöllő az Európai Unió központja

Gödöllőről elnököl Magyarország
Gödöllő lesz a központi helyszíne az Európai Unió Tanácsa
2011. első félévi magyar elnökségi eseményeinek. Ezt Robák
Ferenc kormánybiztos jelentette be az augusztus 11-ei kormányülést követő sajtótájékoztatón.
Az államfői csúcsértekezletet Budapesten, a Parlamentben tarják, a tizenhat miniszteri szintű tanácsülés közül
tizennégyet, valamint további húsz
konferenciát Gödöllőn, a Királyi Kastélyban rendeznek meg. Egy tanácskozást rendeznek Debrecenben, egyet
pedig Balatonfüreden.
– A kormánynak ez a most véglegesített döntése hatalmas elismerés
Gödöllő városának és a teljes lakosságnak egyaránt. Ez óriási öröm és
megtiszteltetés a számunkra, hiszen a
kormány ezzel elismerte az elmúlt 20
évben elvégzett erőfeszítéseinket és
munkánkat. Ezzel együtt természete-

sen óriási felelősség is hárul ránk. Mi
azon leszünk – az előkészületek és a
rendezvények alatt is –, hogy a lehető
legjobb feltételeket biztosítsuk az
eseményeknek, és Gödöllő méltó
helyszíne legyen az európai uniós tanácskozásoknak – nyilatkozta a sajtónak a bejelentést követően Gémesi
György polgármester.
– Mikor vetődött fel először, hogy
Gödöllő uniós elnökségi helyszín legyen? – kérdeztük.
– Már több évvel ezelőtt felmerült,
hogy a felújított kastély kormányzati
protokoll helyszín legyen. Ezt az előző kormánypárt is támogatta, és nagyon örülök, hogy a jelenlegi is támogatja ezt a törekvést.
– Mi vezetett oda, hogy Gödöllő
lett a legkiemeltebb helyszín?
– Nem mindegy, hogy mit mutatunk meg Európának. Itt szép műemléki környezetben, folyhatnak a tanácskozások, ráadásul a főváros

szomszédságában vagyunk, mindöszsze húsz percre a Ferihegyi repülőtértől. Nem elhanyagolható az sem,
hogy Gödöllő már több nagyszabású
nemzetközi rendezvénynek adott otthont, köztük európai uniós tanácskozásnak is. A múlt évben már rendeztünk egy uniós konferenciát közösen
a Régiók Bizottságával, ami lényegében az elnökségi események főpróbája volt, és amire Brüsszelből nagyon
pozitív véleményeket kaptunk. Ez a
rendezvény bebizonyította, hogy képesek vagyunk európai szintű rendezvény lebonyolítására.
– Mégis vannak mostanában,
akik Gödöllőt leginkább egy szürke, poros, falusias kisvároshoz hasonlítják, amit még Magyarországon sem ismer senki…
– El lehet bagatelizálni az elmúlt
húsz év eredményeit, de a tények mások. Gödöllőt ma már számon tartják
Európában, s ezt nem csak az itt megrendezett nemzetközi tanácskozások,

(ny.f.)
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Szilvagombócos ország torta

Gödöllőn már jól ismerik
A Sulyán cukrászda szilvagombóc tortája viselheti egy éven át
az ország tortája elismerő címet.
A városunkban jól ismert család
több mint húsz nevezővel mérte
össze tudását a Magyar Cukrász
Iparosok Országos Ipartestületének felhívására. A megmérettetésre az ország bármely
cukrászdája jelentkezhetett. A
győztes finomságot Sulyánné
Benkó Katalin készítette el.
A városunk szívében található Sulyán
cukrászdában már nem csengett újdonságként a szilvagombóc torta elnevezés,
hiszen a hétvégi kínálatban már két esztendeje szerepel ez a finomság. Augusztus 20-án azonban az ünnepi rendezvények egyik fontos szereplője lett, hiszen
az ország tortájaként ez került a köztársasági elnök elé is.
– Először vettünk részt ezen a versenyen – meséli lapunknak Sulyánné
Benkó Katalin, a torta megálmodója. –
A versenykiírás szerint olyan tortát kellett készíteni, ami tükrözi a hazai ízvilágot. A vetélkedés együtt zajlott „Az év
fagylaltja” versennyel, itt a bírák az első
három helyezettről döntöttek. Ezt több

szakmai zsűrizés követte, majd a végső
döntésbe civileket és a belügyminisztérium munkatársait is bevonták.
– Gondolom, nem véletlen, hogy
egy jól bevált, kipróbált tortával neveztek be…

– Ez a termékünk mindenben megfelelt az elvárásoknak, és hazai alapanyagból készül, ugyanúgy, mint a mákosguba- és a túrósguba torta. Ezzel a
hárommal neveztünk a versenyre. Az
első kettőt már jól ismerhetik a térségben élők, de az utóbbit most, tavasszal
fejlesztettük ki.
– Meséljen egy kicsit erről a szilvagombóc tortáról!
– Először is fontos leszögezni, hogy
nem szilvásgombócról beszélünk, sokan ugyanis így keresik. Újszerű eljárással készül ez a finomság, aminek a különlegességét a marcipános aszaltszilva
gombóc adja. A receptjét egyébként
mindenki megtalálja a Magyar Cukrász

Nagyboldogasszony búcsú Máriabesnyőn

Testestül-lelkestül a mennybe
Nagyboldogasszony búcsúját,
Mária
mennybemenetelének
ünnepét tartották meg a máriabesnyői Nagyboldogasszony bazilikában és környékén augusztus 14-én, és napján, 15-én. Az
ünnepi nagymisét bemutatta és
a szentbeszédet mondta Ternyák Csaba egri érsek.
Olvasmányként a Jelenések könyvéből
hallgathattak a jelenlevők részletet: „Az
égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold,
fején tizenkét csillagból korona…”
Az áldott állapotban levő, kozmikus

A hét kérdése
Hosszas előkészítő munka után
augusztus első napjaiban megkezdődött a Szabadság tér átépítése. A területet lezárták, de
a decemberig tartó felújítást követően az új, jelentősen megnövelt zöldterületű, dísznövényekkel, fákkal és szökőkúttal díszített, pihenőterületté átalakított főtér kárpótolja majd a környéken élőket az átmeneti nehézségekért. Kíváncsiak voltunk: – Ön szerint, mit jelent
majd Gödöllőnek, ha elkészül a
megújult főtér?
„A feltett kérdés napjainkban különösen időszerű, de arra „első nekifutásra“ csak egy szokványos, sztereotip válasz adható: sokat, nagyon sokat
fog jelenteni Gödöllőnek a Főtér program megvalósulása! Az utóbbi években
valóban nagyon látványosan fejlődött
a város (például kastély rekonstrukció, Tűztorony-ház, Kossuth Lajos utcai, Szilhát utcai lámpás csomópontok kialakítása, stb.), de nagyon hiányzott a történelmi hagyományokat
erősítő, hangulatos kisvárosi miliőt
teremtő környezet. Gondolom, mindnyájan nagy várakozással tekintünk a
tervek megvalósítása elé, de rögtön
itt szeretnék egy problémát érinteni.
Úgy tudom, hogy a pályázaton nem
sikerült elnyerni a megcélzott teljes
összeget, ezért a tervek egyes elemeit
kényszerűségből el kellett hagyni.
Ezek közül – tudomásom szerint – a

2010. augusztus 25.

Közélet

magasságokban feltűnő asszony fiút
szült. Hozzá hasonlóan áldott állapotban
volt Mária, mikor, Szent Lukács evangélista leírása szerint, útra kelt, hogy
meglátogassa rokonát, Erzsébetet.
Az ég és a föld összekapcsolódására
hívta fel a figyelmünket Ternyák Csaba
szentbeszéde is. Az öröm és a remény
leglényegesebb a városháza külső
homlokzata felújításának elmaradása. Ha ez tényleg így lesz, akkor az
nagyon sokat fog lerontani a főtér
összhatásának értékéből… Jó lenne,
ha a téren elhelyeznének egy szép emlékművet, városunk címerének központi figurájáról, a pelikánról!”
Kommár Ferenc
„...Ráfér már Gödöllőre egy központi
tér, ami jól néz ki, és kulturált körülmények között ki lehet ülni, meginni
egy kávét vagy fagyizni, eltölteni egy
délutánt. Az én tapasztalatom az,
hogy az ilyen helyekre általában jobban vigyáznak az emberek, kevesebb
a rongálás, a szemetelés. Nem egy
hazai kisvárosban jártam, ahol megcsodáltam már az ilyen központot és
azt látom, a fiatalok is és az idősebbek is igénylik ezeket, mert jó találkozási helyek. Ha elkészül, lényegében a Kossuth Lajos utcától a vasútállomásig terjedő kulturális és pihenő centrum lesz, hiszen az alsóparki rész a Művészetek Házával az aluljárón keresztül ide kapcsolódik, meg
a múzeum udvari része a Pelikánoskúttal, a Rétesház kerthelyiségével.
Ráadásul ide – miután itt nem lesz
forgalom – a kisgyerekekkel is nyugodtan ki lehet majd jönni.”
Vajda Zsuzsa
„Állítólag a település ökovárossá válásának első lépése. Remélem, lesz
több is! Az, hogy ökováros-e egy település, meghatározója, hogy lakói
mennyire környezettudatosak. Mióta
áll a környezettel harmóniában an-

Iparosok Országos Ipartestületének portálján (www.cukraszat.net), így bárki
megpróbálhatja otthon is elkészíteni.
– Milyen „ellenfelekkel” kellett felvennie a versenyt a döntőben?
– A Széchenyi epertorta és a Túrógombóc torta volt a két másik helyezett,
így három különlegesség versengett az
ország tortája megtisztelő címért. Rangos zsűri bírálta el a készítményeket,
többek között Pataki János, a cukrász
ipartestület elnöke és Szépréti László
cukrászmester is a bírálók között volt.
– A sikernek hamar híre ment.
Hogy fogadták ezt a vásárlók?
– Nagyon népszerű lett ez a torta, így
a gödöllői cukrászdánkban is – a korábbiaktól eltérően – minden nap kapható,
nem csak hétvégén. De sok új vásárló
tér be úgy, hogy kifejezetten ezt keresi.
A Sulyán család azonban nemcsak erre lehet büszke. Ifj. Sulyán Pál cukrászt
ugyanis néhány hete lovaggá ütötte az
Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend.
Ennek tagjai vendéglősök, szakácsok,
borászok, cukrászok, az utóbbiak között
több Oscar-díjas, világbajnok. Ifj. Sulyán Pál maga is számtalan díj, elismerés birtokosa, többek között 1992-ben
Frankfurtban arany és ezüst kitüntetést
kapott, az 1993-ban rendezett cukrász
világbajnokságon pedig ezüst és bronzéremmel ismerték el tudását. Most,
negyvenhárom évesen ő a legfiatalabb
cukrász lovagja a rendnek.
jb

napja Mária mennybemenetele ünnepe,
mondta. Annak bizonysága, hogy Isten
győzött, a szeretet győzött, az élet győzött. Az élet erősebb, mint a halál. Nemcsak ez a látható világ létezik, de kell,
hogy legyen fenn, felettünk egy ország.
Az érsek atya a Boldogasszony ünnepének magyar sajátosságáról is beszélt.
Arról, hogy a Szűzanya ezen a napon
lett a Magyarok Nagyasszonyává. Ez
Szent István halálának a napja. Első,
szent királyunk halála előtt Mária oltalmába ajánlotta országát, nemzetét. Mária, Istennél lévén, ismeri szívünket,
meghallgatja imáinkat. Mindenkor mint
édesanyára bízhatjuk rá magunkat. Az
érsek szentbeszéde, majd az általa bemutatott szentmise után szentáldozásra,
és körmenetre került sor a stációk övezte úton; hogy visszaérve a szentmise helyére, részesüljünk a búcsú áldásában. na
nak szennyezése? Csak pár példa, a
teljesség igénye nélkül: A bazilika panorámájában illegális szeméttelep található; A kertesházas övezetben
rendszeres a vashulladék-darabolás,
kábelégetés; Háztartási hulladékok
eldobálása az utak mentén; Szennyvizek patakba engedése, szennyvízcsatorna
rákötés
elsumákolása;…Talán ezeket is fel kellene számolni egy igazi ökovárosnak.
Ledényi Béla
„Bízom benne, hogy egy nagyon
szép helye lesz ez Gödöllőnek. Különösen megnő a jelentősége most,
hogy itt lesznek az uniós elnökségi
ülések. Biztos vagyok benne, hogy
akik ide jönnek, nem maradnak csak
a kastélyban. Nem mindegy, hogy ha
onnan kiteszik a lábukat, mit látnak.
Lehet, hogy nem a miniszterek fognak ide átjönni kávézni, vagy itt
aludni a szállodában, vagy a kisebb
panziókban, de az is fontos, hogy az
adminisztrátorok, az asszisztencia,
az informatikusok, újságírók stb.,
akiknek nem a pesti méregdrága
szállodában lesz a helyük, azok mit
gondolnak rólunk, ők mit mesélnek
majd odahaza Gödöllőről.
Ez a tér sokat jelent majd, hogy ne
csak mi, hanem ők is jól érezzék itt
magukat.”
Kocsis Tamásné

A hét kérdése:
– Ön felkészült már a szeptemberi iskolakezdésre?

Beszélgetés a Podmaniczky-díjas Fülöp Istvánnal

Értékvédő – iparos ősökkel
Fülöp István, a Szent István Egyetem mestertanára, a Gödöllői Városvédő Egyesület elnöke a város közismert, kedves és közvetlen személyisége. A helyi értékmentés mellett bekapcsolódott a mozgalom országos településszépítő, közösségszervező tevékenységeibe, képviseli például a Városvédők Szövetségét a Virágos Magyarországért
mozgalomban.
dékről származó apai ágban a kovácsLegújabban a Gödöllőn idén 60 éve el- mesterség öröklődött. (Édesapja, néhai
kezdődött agrár-felsőoktatásról megem- Fülöp István a Gödöllő Vállalkozója díj
lékező programok előkészítésében vál- kitüntetettje – a szerk.)
lal feladatot. Július 15-én az értékmentő
– Gödöllői értékvédőként milyen
tevékenység, az épített környezet vé- eseményekre, eredményekre emlédelméért kifejtett kiemelkedő munkás- kezik vissza?
– 1990-ben az egyetem adott helyszínt a Város- és Községvédő Egyesületek Országos Találkozójának, amely
ennek az értékvédő folyamatnak egyik
reprezentáns bemutatkozása volt. Itt vetették fel egy folyóirat megjelentetésének a gondolatát, amely Értékmentő
néven kéthavonta azóta is folyamatosan
megjelenik. A városban ez alkalommal
adták át a teljes körű restaurálással eredeti formájába visszaállított barokk Kálváriát, a kegyeleti parkként helyreállított
izraelita temetőt és a város főterére viszszahelyezett I. Világháborús emlékművet. A városvédők és az egyetem közötti
ság elismerésére alapított Podmanicz- együttműködéssel helyeztük el a Milleky-díjjal tüntették ki. Az elismerést a centenárium évében az egykori Babat
Város- és Faluvédők Szövetségének település elpusztult templomát és teJászberényben tartott országos konfe- metőjét jelző emlékkövet. Később előrenciáján Ráday Mihály elnöktől vette segíthettem az ipartörténeti emléknek
át. Ebből az alkalomból beszélgettünk számító, szívó-nyomó rendszerű, és Gövele.
döllő egykori iparosa, Moór János által
– Hogyan alakult ki önben az ér- szabadalmaztatott és gyártott kút feláldeklődés a család- és a helytörténet lítását a Kossuth Lajos utcában.
kutatása továbbá a helyi értékvéde– A még megmenthető értékek
lem iránt?
iránti lelkesedése vagy a már elpusz– Családomat körülvették azok a tár- tultak felett érzett fájdalma az erőgyak, amelyeket elődeink készítettek. sebb önben?
Apai nagymamám sokat mesélt nekem
– Az élet nem ilyen fekete-fehér. Nézaz ősökről, miközben kovácsolt gyer- zük például a kastélyt! Évtizedekkel
tyatartókat, karbidlámpákat és más esz- ezelőtt számomra ez az épület a múlt
közöket takarítgatott. Ezeket én is a ke- egy olyan emlékét jelentette, amelyet
zembe vettem, forgattam, s megcsodál- téglákból szépen felhúztak, de benne
tam, hogy hogyan tudnak a díszmű-ko- volt a szovjet hadsereg és a szociális ottvácsok olyan rózsát készíteni, mint ami- hon, és fájó szívvel láttam a pusztulását.
lyet a természetben látni. Valahogy így Most pedig arról értesültünk, hogy hakezdődött.
zánk jövő évi európai uniós elnöksége
– Közismert, hogy szívesen foglal- idején Gödöllő és kastélya kiemelt
kozik a családfa kutatásával.
helyszíne lesz az öreg kontinens ese– Apai vonalon hét generációig tudok ményeinek. Grassalkovich idején nem
visszakeresni. A kutatásról órákig lehet- volt benne elektromos vezeték, közne beszélni. Tény, hogy apai és anyai ponti fűtés és internet, most pedig van
ágon is iparos ősökkel büszkélkedem. és a múlt szép emléke megfelel a jövő
Anyai ágon sokan dolgoztak az aszta- funkcióinak, igényeinek is. Ez az érlosiparban, Újpesten ma is élnek műbú- telme az értékvédelemnek!
Kép és szöveg: lt
torasztalos unokatestvéreim. A Felvi-
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Közkinccsé tenni értékeinket

Gödöllői Akadémia
Szeptemberben újra indul a
Gödöllői Akadémia. A nagysikerű előadássorozatnak már a
harmincnyolcadik féléve veszi
kezdetét. A Gödöllő Városi
Nyugdíjasok Egyesülete kezdeményezéseként létrejött rendezvénysorozatot egyre nagyobb érdeklődés kíséri, ma
már a Művészetek Háza Gödöllő, és a Városi Könyvtár és Információs Központ is társszervezője programoknak.
– Az akadémiát 1990-ben indítottuk
el azzal a céllal, hogy közkinccsé tegyük a város kulturális értékeit –
mondta lapunknak Vass Károlyné,
Babi néni, a Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke.
– Korábban elsősorban gödöllői témákkal foglalkoztunk, majd később a
tudomány, a képzőművészet, a néprajz területéről hívtunk előadókat.
– Az előadások közül, melyik volt
kiemelkedően sikeres, emlékezetes?

– Két témát említenék meg, az
egyik „Az öregkor dicsérete”, amelyen többek között Buda Béla és
Polcz Alaine tartottak előadást.
Ugyancsak nagy siker volt a „Mentsük meg a Földet” című sorozat, amelyet a Szent István Egyetem munkatársaival együtt rendeztünk meg. De
nem könnyű bármit is kiemelni, hiszen több mint kétszáz előadásunk
volt, és közel száznyolcvan előadó
fordult meg nálunk: Anton Judit régész, Ambrózy Árpád vadász, Juhász Árpád geológus, Zombori Ottó csillagász, Kubassek János geográfus, író, hogy csak néhányat említsek a sok kiválóság közül.
– Az idén milyen programot kínálnak az érdeklődőknek?
– A következő félév előadásait is
úgy állítottuk össze, hogy abban a helyi érdekességek mellett más kulturális és művészeti témák is helyet kapjanak.
Az akadémia következő félévét dr.
Farkas Iván nyitja meg. Bordalok az

operairodalomban című előadása bizonyára sokakat vonz majd, ráadásul
ezt borkóstolással kötjük egybe. Ismét vendégünk lesz dr. Vámosi Péter főorvos, aki ezúttal nepáli úti élményeiről tart beszámolót, és érdekesnek ígérkezik dr. Révész T. Mihálynak a kastély jövőjéről szóló ismertetője is. A szeptemberben kezdődő és decemberig tartó részletes programot rövidesen közzétesszük.
– Úgy tudjuk, akik valamennyi
előadáson részt vesznek, azok nem
csak tudásban és élményben gazdagodnak, hanem az önök ajándékával is…
– Az akadémiára bérlet is vásárolható. A legtöbb előadáson résztvevők
között egyesületünk ajándékaként
minden év végén könyvet sorsolunk
ki.
– Sokáig a Művészetek Háza
adott helyszínt a rendezvényeknek.
A következő hónapokban hová várják az érdeklődőket?
– A Művészetek Háza és a városi
könyvtár mindig is kiváló partnerünk
volt. Most is együtt dolgozunk mindkét intézménnyel, programjainknak
az idén a könyvtár biztosítja a helyszínt.
kj

Rákóczi Szövetség Gödöllői szervezete – Vendégek Kárpátaljáról
A gödöllői tagszervezet idén márciusban alakult meg azzal a céllal,
hogy a határon túl – elsősorban a Felvidéken és Kárpátalján – élő magyar kisebbségek nemzeti, kulturális, szellemi, közművelődési és érdekképviseleti tevékenységét segítse. A gödöllői csoport már több alkalommal is segítette adományokkal a kárpátaljai Kígyós települést;
július végén pedig – először – látogattak el városunkba a kígyósi református gyülekezet tagjai. Erről beszélgettünk a Rákóczi Szövetség
gödöllői tagszervezetének vezetőjével, Tóth Tiborral.
– Milyen célból érkeztek Önökhöz a
kígyósi vendégek?
– Amikor elhatároztuk, hogy adományokkal fogjuk segíteni az ottani általános iskolát abban, hogy újra be tudják
indítani a magyar nyelvű oktatást (egy
földrengés következtében, a károk miatt
hosszú ideig szünetelt az intézményben
a tanítás – a szerk.), már akkor arra gondoltunk, hogyha módunk lesz rá, akkor
Gödöllőn is vendégül látjuk a kígyósiakat. A látogatás teljes költségét a helyi
tagszervezet állta, de az önkormányzat
és a Gödöllői Református Gyülekezet is
támogatott bennünket, illetve civil szervezetek (például a Teleki Pál Egyesület)
is segítették a munkánkat; városi összefogással sikerült megvalósítani ezt a célkitűzést.
– Hány fős küldöttség érkezett?
– Tíz vendéget, a Kígyósi Református
Gyülekezet tagjait fogadtunk, akik kö-
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Civil

zött voltak olyan diákok is, akik a földrengés miatt kénytelenek voltak máshol
befejezni a tanulmányaikat.
– Úgy tudjuk, hogy néhányan még sohasem jártak Magyarországon...
– Többen most hagyták el először Kárpátalját, így számukra felejthetetlen

élményt jelentett minden, az anyaországban eltöltött perc.
– Milyen programokkal készültek a
számukra?
– A vendégeket Pintér Zoltán alpolgármester fogadta, aki beszélt nekik
Gödöllő mindennapjairól, jövőképéről,
a városban zajló fejlesztésekről. Természetesen többek között felkerestük a
Trianon-emlékművet, Teleki Pál sírját,
a Basilica Minort, a megújult Világfát.
Az utóbbival kapcsolatban kiderült,
hogy a fa alapanyag a kárpátaljai nagyberegi erdőből származik – erre nagyon
büszkék voltak. A legjobban azonban a
kastély tetszett nekik, ugyanis arról már
olvastak, de nem gondolták volna, hogy
valaha is látni fogják élőben. Az itt
tartózkodás alatt Budapestre is ellátogattunk, ahol többek között megnéztük
az Országházat is.
– Most is kedveskedtek adományokkal a számukra?
– Igen. A premontrei gimnáziumban adtuk át az alsó- és felső tagozatos tankönyveket, könyveket, a különböző oktatási felszereléseket.
Örömteli hír, hogy az oktatás az idén
újraindul, így minden – általunk átadott
eszköz – létfontosságú a számukra. A
tárgyi adományokon kívül pedig – hála

Névtábla-avatók
Tovább folytatva
a korábban megkezdett hagyományokat, augusztus 19-én
újabb névtáblaavató ünnepségeket tartottak
Gödöllőn. Elsőként Munkácsy
Mihály és Paál László tábláját avatták
fel a körzetben, majd ezt követően a
Szent István téren helyezték el az államalapítóról elnevezett két emléktáblát.
Ezzel összefüggésben a Pál László köz
és a Munkácsy Mihály utca közti parkos
játszótéren ünnepelte megalakulásának
40. évfordulóját a Munkácsy Lakásszövetkezet. A lakótelepre ugyanis 1970.
augusztus 19-én költöztek be az első lakók, akik közül többen ma is itt élnek.
Őket emléklappal köszöntötte Gémesi
György polgármester és Pintér Zoltán

alpolgármester. Elismerésben részesült
Dolányi Sándor, a Lakásszövetkezetek
és Társasházak Gödöllői Egyesületének
elnöke is, aki hosszú évek óta fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy segítse a
lakótelepi lakások korszerűsítését és a
közös képviselők munkáját. A találkozó
résztvevői
felelevenítették a negyven
évvel ezelőtti
beköltözést, a
kezdeti nehézségeket,
de szót kaptak a fiatalok
is, akik itt találták meg első saját otthonukat.
A rendezvény részeként Munkácsy
Mihály emléktábláját Pintér Zoltán,
Paál Lászlóét pedig dr. Fülöp István,
a Gödöllői Városvédő- és Szépítő
Egyesület elnöke avatta fel.
Kép és szöveg: kj

Lokálpatrióta Estek 2010
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghívja Önt és családját 2010. augusztus
30-án, 18 órakor a Lokálpatrióta Estek 2010 elnevezésű rendezvénysorozatának 6. részére. Vendégek: kortárs költők. Az est házigazdája: Csuja László. Helyszín: Erzsébet Királyné
Szálloda bálterme. Védnök: Dr. Gémesi György polgármester.
A belépés díjtalan!

Felhívás társadalmi munkára!
Tisztelt 2. számú választókerületi polgárok!
Királytelep – Csanak – Antalhegy
2010. augusztus 28-án 9 órától, a Címer utca – Babati út melletti területen
tereprendezési munkálatokat végzünk, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Kérjük, munkaeszközöket hozzanak magukkal.
Kis Antal önkormányzati képviselő

Darabont Tibor, a Csanakért Egyesület vezetője

Sportpálya és játszótér épül
A Csanakban, a Címer utca és az erdő közötti szép területen Kis Antal önkormányzati képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) támogatásával, amihez többen csatlakoztak, s a Simi Kft. társadalmi munkát is felajánlott,
sportpályát és játszóteret alakítanak ki. Nem minden előzmény nélkül, hiszen a terület déli, részén, a Babati út
mellett, már áll egy szép tujasor. Ezeket a fákat a Damjanich János Általános Iskola bővítésének kezdetén szállították ide az iskolából és jó részük itt is megeredt.
Kis Antal
A múlt csütörtökön elkezdődött a Pilisi Parkerdőgazdaságtól az önkormányzat használatába adott területen a földmunka.
A munka során egyenletes felszínt alakítottak ki a sportpálya és a
játszótér számára. Augusztus 28-án, szombaton a Csanakért Egyesülettel közösen társadalmi munkára hívják a környéken élőket a
terület takarítására, további előkészítésére.
A tervek szerint az önkormányzat beruházásában ezután kezdődik a
játszótér kialakítása, s várhatóan szeptember második felében már
birtokukba vehetik a gyerekek a kerítéssel védett területet. A sportpályát a későbbiek során, a helyi igények szerint lehet bővíteni, új
szerepkörökkel ellátni.
Kép és szöveg: it
a gimnáziumban lebonyolított gyűjtésnek – anyagi forrással is tudtuk őket
segíteni. Annyit még hozzáfűznék: az
utolsó estén, bográcsozás közben a kígyósiak elmondták: megható és nagyon
jóleső érzés számukra, hogy az anyagi

támogatáson kívül az anyaországban
élők fontosnak tartják a határon túli magyarok sorsát, azt, hogy a magyarságtudatuk, a nyelvük tisztasága, a hagyományaik hosszú időn keresztül megmaradhassanak.
Kép és szöveg: hc
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Mielőtt a suli elkezdődik
Fejlesztő és szórakoztató játékokkal ismerkedhetünk meg
Bertrun Jeitner-Hartman Ügyesedő porontyok című könyvéből,
olyanokkal, melyekkel a 0-3, illetve a 3-5 éves korú gyermekeinknek hasznára lehetünk.
Egy még szava nincs, mozgásában
igen korlátozott kisbabát kézhez kapva mihez is kezdjünk vele? Először is
természetesen beszélgessünk. Hogy
nem válaszol? Dehogynem. Tágra
nyitja a szemét, mosolyra húzza az
ajkát.
De hogyan érhetjük el, hogy mielőbb ő maga is érthető hangokat ejtsen, szavakat formáljon? Először ehhez ad segítséget a könyv. Például kapunk ilyen tanácsot: Mondjunk mindig teljes mondatokat!
Hamarosan sor kerülhet a rímekre,
versikékre, mondókákra. Hogy a kisbaba ne csak okos, de ügyes is legyen, tornáztassuk, mozgassuk. Már
pelenkázás közben is végezhetünk játékokat, tudjuk meg. Következhet a
mászás, a felfedezőutak. Vannak kiváló mászófelületek. Aztán egyszer
csak „bedobhatjuk” a labdát. A fürdővíz, meg általában a víz is csudajó

játékokat kínál. Zaj kél,
zörej. A kicsi felfigyel:
mi lehet az? Amit szeret, aminek örül, azt
hadd hallgassa meg minél többször. Már saját maga is hangszert készíthet. Mondjuk egy dobozból, melybe vicces hangokat adó kis
bigyókat tesz. De ütögethet is dobként ezt meg azt. A tárgyak egymáshoz dörzsölése sem utolsó alkalom a
mintegy zeneszerzésre.
Dalos játékok, táncos játékok,
mozgásos játékok – ezek a következő
állomások. Majd eljön a csönd és az
elmélyülés ideje: a gyermek rajzol.
Ehhez inkább csak eszközöket, rajzolófelületet, ceruzát, krétát, ecsetet,
festéket biztosítsunk, de ne szóljunk
bele magába a „munkába”. A gyerek
másképpen rajzol, mint a felnőtt.
Nála nem kívül van a rajz témája, hanem belül. Nem ábrázol, hanem elképzel.
Ismerkedés a természettel, a tárgyakkal, a bútorokkal. Alkalomadtán
egy kistestvérrel. A konyhával, az ottani teendőkkel. A különböző állatokkal.
A már harmadik életévén túljutott
nebulóval komoly eszmecserét folytathatunk. Ismét következhet, most

de bebizonyosodott, jó ötlet volt,
hogy az iskola udvarát úgy alakítsuk
ki, hogy szabadtéri előadások megtartására is alkalmas legyen. Nagyon
öröm számomra, hogy sok pozitív
visszajelzést kaptam.

vártuk, sajnos technikai okok miatt a
Hair előadását csak a tél folyamán
tudjuk műsorra tűzni. Az iskola sportcsarnoka azonban lehetőséget nyújt
majd a nagy térigényű előadás megtartására.
De abban is biztos vagyok, hogy
kárpótolja majd a közönséget augusztus 27-én Tom Kempinski: Magányos
Duett című drámájának bemutatója.
Ebben Pécsi Ildikó Kossuth-díjas

– Úgy tudjuk, az eredetileg meghirdetetthez képest változott a program, a következő előadás a Talamba
koncertje lesz.
– Valóban, a legközelebbi szabadtéri előadás szeptember 8-án lesz,
amikor is a Talamba Ütőegyüttes lép
a közönség elé. Bár nagyon sokan

színművésznő egy sclerosis multiplexben szenvedő hegedűművésznőt személyesít meg. A darab az ő, és az őt kezelő orvos-pszichiáter – akit dr. Gémesi György alakít – lélekelemzőszópárbajára épül. Az előadást az iskola színháztermében tartjuk, szeretettel
kj
várunk minden érdeklődőt.

Sikeres kezdeményezés Máriabesnyőn

Damjanich Udvar-ház
A vártnál jóval nagyobb érdeklődés mellett, óriási sikerrel
mutatták be a Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválról című előadást, ami egyben a
Damjanich Udvar-ház rendezvénysorozat nyitó eseménye is
volt. A következő előadás szeptember 8-án a Talamba Ütőegyüttes koncertje lesz, mivel
a korábban meghirdetett Hair
című produkciót technikai
okok miatt a tervek szerint
csak a tél folyamán tűzik majd
műsorra.
Zsúfolásig megtelt a Damjanich János Általános Iskola udvara augusztus 9-én este, a Damjanich Udvar-ház
nyári kulturális rendezvényeinek első
előadásán.
– A gödöllőiek mellett szép számmal érkeztek érdeklődők a fővárosból, és a környező településekről is –
tájékoztatta lapunkat Szűcs Józsefné
igazgató.
– Többen elmondták, a színvonalas
előadás mellett felüdülés volt maga a
környezet is, ami újdonságként szolgált még városunk lakói számára is,

már magasabb fokon a mozgás, a torna. A zene. A rajz. A természet és a
tárgyak világa.
A 3 és 5 éves kor közötti gyermek
akár barkácsolhat is. Mind’ élénkebb
társaséletet él kortársaival. Bátran
rendezzünk gyerekzsúrt neki meg a
barátainak. Egyre inkább kinyílik
számára a világ: színházat néz, mesét
hallgat, lemezt hallgat.
A könyvet végigböngészve ráébredünk: hogy minél szakszerűbben, a
hibákat elkerülve nevelhessük iskolaéretté gyermekünket, nem árt magunknak felnőtteknek sem készülnünk, tanulnunk.
(Bertrun Jeitner-Hartman. Ügyesedő
porontyok)
nád

Gödöllő-Forssa 20 év

tak el városunkba és
adtak koncertet a
Chopin zeneiskolában.
A kapcsolódási terület
mára azonban más művészeti ágakra is kibővűlt. Az idei Forssai Művészeti Hetek keretében megrendezett textil-kiállításra meghívást kapott a GIM-Ház két művésze, Katona Szabó Erzsébet és Remsey Flóra. Mindkét művész egyedi technikával készített művet állított ki, melyek nagy sikert arattak mind
a szakma, mind a közönség körében. Katona
Szabó Erzsébet különleges bőrkollázsa a Relikviák címet viseli, ami egy két darabból álló
úgynevezett úti kárpit. Remsey
Flóra szintén különleges alkotást
mutatott be Forssában, egy nem
mindennapi falikárpitot készített,
Holdzászló címmel. A mű különlegességét az adja, hogy a megszokott anyagok mellett fémet is
használt a szövés során. Így a
megvilágításban valójában a hold
sejtelmes csillogást láthatja a
közönség. A gödöllői delegációt,

Művészetek találkozása
Októberben lesz 20 éve, hogy Gödöllő és a
finn Forssa testvérvárosi kapcsolatot létesített. Mindez Bogányi Máriának volt
köszönhető, aki azóta is a finn város zeneiskolájának tanára, és célja, hogy a két település zeneileg minél közelebb kerüljön
egymáshoz. Az eltelt idő alatt több gödöllői diák is megismerkedhetett a finn zeneoktatással, Forssából pedig – hasonlóan
mint idén tavasszal – ottani diákok látogat-

melynek tagja volt még Biacsi Zsuzsa, a
Gödöllői Finn-Magyar Baráti Társaság elnöke, Tapani Venho, Forssa polgármestere is
fogadta, aki elmondta, hogy szeretné a két város kapcsolatait tovább erősíteni, és célja,
hogy a két zeneiskola között akár diákcserék
is megvalósuljanak a jövőben. Mindemellett
szeretnék, ha a jövő év tavaszán a Chopin zeneiskola néhány tanára is megismerkedhetne
a forssai zeneoktatással. A program megvalósulásához nyújtott segítségért külön köszönet illeti Jarmo Pynnonen-t, Forssa város
oktatási-, Timo Tuomi kulturális vezetőjét,
és Horváth Mártát a forssai zeneiskola pedagógusát.
pts

Ingyenes séta a megújult kastélyszárnyakban

Előzze meg az EU-s elnökséget!
Az elmúlt hónapokban megújult a Gödöllői Királyi
Kastély parkja, elkészült az Erzsébet-veranda, valamint a Rudolf- és a Gizella szárny. A megújult termek azonban még zárva maradnak a nagyközönség
előtt, mivel 2011 első felében a kastély ad otthont az
európai uniós elnökségi rendezvényeknek, és itt biztosítanak helyet az adminisztrációs feladatokat ellátó apparátusnak.
A város és a kastély vezetése azonban lehetőséget biztosít a
gödöllőieknek a megújult részek megtekintésére.
Szeptember 4-5-én délelőtt 10 óra 20-tól 17 óra 20-ig, 25 fős
csoportokban – a tervek szerint 20 percenként – indulnak a séták, amelyek lebonyolításában a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete nyújt segítséget.
Az érdeklődőknek mindkét napon, 16 órakor Gémesi György
polgármester és Révész T. Mihály, a kastély igazgatója tart tájékoztatót a fejlesztésekről, az uniós tervekről.
Jelentkezés: szeptember 4-5-én, a kastély díszudvarán, a Herjk
kules kútnál.

2010. augusztus 25.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

2010.
március 20-november 14.:
REMSEY JENŐ GYÖRGY
(1885-1980)
festőművész, író
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
KÉPZŐMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS
A múzeumi boltban és a
múzeumban kapható
REMSEY JENŐ GYÖRGY
(1885-1980)

III. Gödöllői Vadásznap a Gödöllői Királyi Kastélyban
2010. szeptember 19.
Királyi vadpörkölt főzőverseny felhívás
Udvari főszakács kerestetik!
A III. Gödöllői Vadásznap keretében idén hagyományteremtő szándékkal
meghirdetjük az első királyi vadpörkölt főzőversenyt, ahol keressük azt az udvari
főszakácsot, aki el tudja készíteni Ferenc József egyik kedvenc vadételét!
Minden olyan vállalkozó szellemű amatőr szakácsot szívesen várunk, aki az alábbi
feltételek mellett vállalkozik a gödöllői udvar legfinomabb
vadpörköltjének elkészítésére!
Helyszín: a Gödöllői Királyi Kastély parkja
Feladat: vadpörkölt készítése szabadtűzön
A főzőversenyen résztvevő csapatoknak regisztrációs- és részvételi díj nincs!
Minden jelentkezőnek biztosítunk megfelelő:
helyet, ahol elkészítheti a vadpörköltet (kb. 4 x 4 m), tüzifát, asztalt az
előkészítéshez, székeket, szemetest, a kóstoltatáshoz szükséges tálkákat

festőművész, író
emlékkiállítás katalógusa,
a tárlat összes színes képével
Ára: 1.000 Ft
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

Meghívó
A zsűri tagjai többek között: Benke László Olimpiai bajnok mesterszakács, Bodrogi
Gyula Kossuth-díjas színművész és Csizmadia László nyugalmazott egyetemi tanár!
A főzőverseny programja:
8.00 órától: regisztráció, előkészületek, 10.30-tól: ételek elkészítése, 13.30-kor:
főzés lezárása, 13.30-14.30: ételek zsűrizése a zsűritagok által, 14.30-15.30:
ételek zsűrizése a közönség által, 17.00: eredményhírdetés a díszudvaron
A főzőverseny valamennyi résztvevő csapata emléklapot kap, a győzteseket pedig
különleges ajándékokkal jutalmazzuk!
Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 10.
Jelentkezés és további részletek:
rendezveny@kiralyikastely.hu vagy 06-30/948 -6283

KERT EMLÉKBE címmel jubileumi, csoportos képző- és iparművészeti kiállítás látható a Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában.
Orosz István grafikusművész az elmúlt tíz évben, a GIM-Ház kerttémájú kiállításaihoz tervezett plakátjai az előtérben tekinthetők meg.
A kiállítás 2010. szeptember 26-ig látogatható, minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig.
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóháza (GIM-Ház) 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

Dr. Horváth Márta Fényrobbanás
című képkiállítására és Pilleröptetés
című verseskötetének bemutatójára.
Megnyitó: 2010. szeptember 8., szerda, 18 óra.
Helyszín: Mamaison Residence Izabella (Bp. Izabella u. 61.)
A kiállítást megnyitja: Kecskés József.
Közreműködnek: Gémesi Márta –
vers, Gémesi Gabriella - brácsa.
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Város–Kép

Népéleti kiállítás, szabadtéri előadás

GÖDÖLLŐ ANNO PLUSZ
A fenyvesi Arady-villa története
A ma Arady-villa néven ismert épülethez tartozó birtok első
általam megtalált tulajdonosai az Alberti család tagjai voltak.
A Grassalkovichok idejétől kezdődően három generáción
keresztül birtokolták a területet.
1890-ben vásárolta meg Garán Dániel és felesége, Nagy Éva.
Garán Dániel ügyvédként kereste kenyerét, de munkája mellett igyekezett szerepet vállalni mind a Monarchia-korabeli
Gödöllő közéletében, mind az országos ügyekben.
1890-ben Galle Antal cs. és kir. udvari ellenőrrel közösen
megszervezték a Gödöllői Tűzoltó-Testületet, melynek 40-50
tagja teljesen önkéntes alapon dolgozott.
1896-ban Garán Dániel már a gödöllői kaszinó elnöke. A kiegyezést követően a királyi család megérkezésével az 1870es években Gödöllő közélete felpezsdült. 1871-ben készült el
az Erzsébet-szálló nagyterme, mely otthont adott a Beniczky
Ferenc koronauradalmi jószágigazgató által alapított kaszinónak is. A kaszinó a környékbeli elit társadalmi életének
központjává vált, hangversenyeken, műkedvelő előadásokon, nyári és farsangi táncestélyeken mulatott itt az úri nép. A
kaszinó könyvtára Garán Dániel elnöklete alatt 1896-ra már
500 kötetet tett ki.
Felesége szintén kivette a részét a helyi közéletből.
A családi teendők mellett jótékonykodásra is szakítottak időt.
1892-ben alakult meg az Országos Fehér Kereszt-Egylet gödöllői fiókja Garán Dánielné, Nagy Éva és Kapczy Vilmos
főszolgabíró kezdeményezésére. Az egyleti tagdíjakból szegény, beteg, vagy árva gyerekek sorsán próbáltak segíteni.
Erzsébet királyné tragikus halálát követően a város elhatározta, hogy szobrot emel a királyné emlékének. 1898. november
9-én megalakult a gödöllői Erzsébet-szobor bizottság, melynek munkájában Garán Dániel is részt vett, mint ellenőr.
A helyi ügyek mellett Erdély sorsát is a szívén viselte. 1876ban jött létre gróf Andrássy Gyula elnökletével a Székely
Művelődési és Közgazdasági Támogató Egyesület, melynek
az évkönyvek tanúsága szerint éveken keresztül volt rendes
tagja.
Szabadidejében a gödöllői értelmiségi elit tagjaként Ferenc
József császár vadásztársaságával járta a környék erdőit.
Hogy mikor határozta el a villa építését, nem tudni. Annyi bizonyos, hogy 1890-ben vásárolta meg a területet, s 1898-ban
egy Pap József nevű, soponyai születésű 24 éves besnyői
földműves már a Fenyvesi szőlő, Garán-villa lakcímre volt
bejelentve. (Nem a villában, hanem a közelében ma is álló
hosszú házban, a zsellérszálláson laktak az alkalmazottak.)
Az építkezés több éven át tartott. Először elkészült a boros-

pince, valószínűleg több ütemben. A földszint építésekor néhány helyen eltértek a pince alaprajzától, így valószínűleg a
terv többször is módosult az eredeti elképzeléshez képest, így
nyerte el az épület a mai, eklektikus arculatát: „Sarokrizalitos,
tornyos megoldású. Eredeti nyílászárói változatos formájúak
és díszítésűek (félkörívesek, zsalugáteresek, stb) Eklektikus
oromfala, a tetőterasz balluszteres mellvédje, valamint csúcsos fedésű neogótikus tetőterasz kijárata teszi izgalmassá.
Klinkertégla falazott és burkolatdíszítései tagolják homlokzatait (timpanonok, szemöldökpárkány díszítések).”
1915. után Garán Dániel halálát követően még hét évig a család tulajdonában állt az épület, majd 1922. május 15-én egy

ősi erdélyi nemesi család leszármazottja, dr. Eperjessy József
feleségével, Perszinka Margittal 1.200.000 koronáért vásárolta meg a villát a hozzá tartozó birtokkal együtt. Eperjessy
doktorék mindössze bő hét évig birtokolták a villát, majd
1929. október 23-án 35.000 pengőért a vitézi címet viselő
prakfalvi Arady István birtokába került az épület.
Ettől a naptól kezdve a villa története az Arady-családéval fonódik össze. Vitéz Arady István a Kassa melletti Prakfalváról
származott, apja, Arady János a korszak híres prakfalvi vasöntödéjének igazgatója. Számos kohászati találmánya, új eljárásai a Monarchia elismert szakemberévé tették, neve gyakran szerepel a korabeli szaklapokban. Az öntödében sok remek szobor is készült, többek között Aradi irányításával öntötték ki a Hősök terének közepén álló oszlop tetején lévő angyalt. Fia, Arady István katonai pályára lépett, s mint Horthy
Miklós tábornoka kapott vitézi címet. Trianon után a család a
csonka Magyarországra menekült, s Gödöllőn telepedtek le.
A II. világháború alatt a villa a 28 éves ifj. Arady Istvánra
szállt, s annak néhány esztendővel ezelőtt bekövetkezett haBoda Anikó
láláig a család tulajdonában maradt.

Új közösségi tér lesz a Hamvay-kúria

Megújuló értékeink
Gödöllő legrégebbi épülete a
Hamvay-kúria. A kúriát 1662ben építtette az akkori földbirtokos, Hamvay Ferenc, aki Gödöllő történetének első olyan
birtokosa volt, aki udvarházat
tartott fenn, s tartósan helyben
lakott.
Az eredetileg földszintes kúriában élt a
következő tulajdonos, Bossányi Krisztina is. Az épület mai formáját a XVIII.
század közepén, a később a kastélyt
felépíttető I. Grassalkovich Antal idején nyerte el, aki az 1760-as években
átépítette. Az épület fia és unokája ide-

jén is fogadó maradt, de itt működött az
első gyógyszertár is, amelyet Besnyőről, a kapucinusoktól költöztetett be
1814-ben III. Grassalkovich Antal.
A királyi időszakban az Erzsébet királynéról elnevezett szálloda kapott helyet
az épületben, 1870-es évektől pedig itt
működött a kaszinó. 1916-ban a szálloda megszűnt, ettől kezdve a Hamvaykúria közművelődési célokat szolgált.
1916-tól 1930-ig a minorita rendiek
gimnáziumának adott otthont. (Ebben

A Barokk Évre készül a múzeum

az időszakban, 1929 és 1931 között
hozták létre a földszinten a mozi helyiségeit, az emeleten pedig a mozigépész
lakását.) A gimnázium után 1933-tól
1944-ig leánypolgári, 1944 és
1947 között fiúpolgári
iskola
működött
itt,
majd 1948-tól általános
iskola.
Ennek keretein
belül jött létre
több
évtizedes
gyűjtőmunka
eredményeként
1972-ben a hely-

történeti szoba, ami 1977-re helytörténeti gyűjteménnyé gyarapodott, majd
1988 decemberében az intézmény múzeumi rangot kapott. Az intézmény
2000-ben megkapta a
legrangosabb szakmai
kitüntetést, az év múzeuma díjat. A műemlék épület felújítása
szintén ebben az évben 2000-ben fejeződött be, ekkor alakult ki a múzeum és a
piac épületegyüttese,
amit 2001-ben az építész szakma a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton Prix
d’Exellence díjjal ismert el.
Az főtér megújulását követően megszűnik a múzeum korábbi lehatároltsága. Az épülethez vezető sétány mentén,
és a főbejárat előtti részen esztétikus
utcabútorok nyújtanak majd lehetőséget a pihenésre. Az épület belső udvara
is új funkciót kap: a szabadtéri színpad
kialakításával, valamint a nemrég megújult Monarnchia rétesház kültéri részével új, hangulatos közösségi tér jön
létre Gödöllő szívében. A megújuláshoz hozzátartozik, hogy a Szabadság térre kerül a múzeum új bejárata és
bővül az intézmény fogadótere is.
bj

A Barokk Év keretében emlékezik meg jövőre Gödöllő városa
Mária Terézia 1751-es gödöllői látogatásának 260., és gróf Grassalkovich Antal (1694-1771) halálának 240. évfordulójáról. Ezek
kapcsán a város kulturális és művészeti intézményei számtalan
kiállítással, koncerttel és egyéb programmal várják majd az érdeklődőket.
A rendezvénysorozatban a városi múzeumnak is jelentős szerep
jut. A tervekről, az előkészületekről beszélgettünk Gaálné dr.
Merva Máriával, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatójával.
– Nagyon örülünk ennek a programsorozatnak, mivel kiváló lehetőség a
számunkra, hogy kiállítás formájában
is be tudjuk mutatni azokat a kutatási
eredményeket, amelyeket a Gödöllő
Monográfia kapcsán gyűjtöttünk öszsze és amelyek a 2007-ben megjelent
kötetben szerepelnek. Bízunk benne,
hogy rövidesen a II. kötet megjelenésére is lesz lehetőségünk – mondta lapunknak az igazgató asszony.
– A rendkívül színes barokk kornak mely területét mutatja be a
múzeum?
– A rendezvénysorozat egyszerre
két kiállítással nyit, március 5-én.
Míg a királyi kastélyban a templomépítő főúrra, Grassalkovich Antalra
emlékeznek, ahol a főúri és az egyházi pompából kapnak ízelítőt az
érdeklődők, mi „Népélet a barokk
korban” címmel rendezünk kiállítást.
A paraszti létet, a jobbágyság mindennapjait igyekszünk megeleveníteni. Ez nem könnyű feladat, mert
mind a tárgyi, mind az írásos emlék
nagyon kevés ebből a korból. Érdekes
például, hogy ekkoriban Gödöllőn
még plébánia sem volt, a település
Isaszeghez tartozott, így az ottani korabeli anyakönyvekből gyűjtünk adatokat. Az egyházi emlékek nálunk is
megjelennek, mivel a jobbágyság életében is jelentős szerepet töltött be a
vallás.
A kiállítás egyik érdekessége lesz,
hogy animáció segítségével megpróbáljuk rekonstruálni, hogyan is nézhetett ki a Grassalkovich Antal korabeli Gödöllő.
Ehhez Vályi András 1799-ben
megjelent Magyarország leírása című
munkája szolgál alapul, aki ebben a
dokumentumban Gödöllőt is megörökítette. Tőle tudjuk például, hogy a

Mária-oszlop előtt ugrókút – azaz
szökőkút – volt, és az ő leírása alapján vannak adatok Grassalkovich fejlesztéseiről, például arról, hogy milyenek voltak azok a házak, amiket a
betelepített németeknek építtetett.
Ezeket az animációkat Szőke Balázs készíti a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal levéltárának forrásai
alapján, de több, későbbi dokumentumot, az 1800-as években készült térképet, uradalmi felmérést is felhasználunk hozzá.
Emellett a tárlat egyik látványos eleme lesz egy korabeli szelemenágas
cselédház is, amilyenekben akkoriban
éltek a gödöllőiek. Ez azért érdekes,
mert a XVIII. század közepétől változtak meg az építkezési szokások.
Ekkor jelent meg például a tisztaszoba, ami korábban nem volt jellemző.
A kiállításhoz – melynek felelőse
Czeglédi Noémi történész és Fábián
Balázs néprajzos – számos múzeumpedagógiai foglalkozás is kapcsolódik majd.
– Úgy tudjuk, rendezvényeik
nem maradnak az intézmény falai
között…
– Szeretnénk a múzeumot jobban a
megújult főtér részévé tenni, kimenni
az emberek közé. Terveink között
szerepel például, hogy a belső udvar
bal oldali sarkában szabadtéri színpadot állítunk fel, ahol commedia
dell’arte előadásoknak, zenei produkcióknak adunk majd helyet. Ebbe terveink szerint bevonnánk a helyi színjátszó egyesületeket és a zeneiskolát,
valamint a város többi oktatási intézményét. Ezek a programok, amellett,
hogy a barokk stílusjegyeit is magukon hordozzák, jól illeszkednek
majd a megújult főtér funkciójához,
jk
hangulatához.

AMIT A FŐTÉRRŐL
TUDNI ÉRDEMES
Szecessziós motívumok
A hamarosan elkészülő új városközpontban lépten-nyomon
felfedezhetőek lesznek azok a
korabeli motívumok, amelyek
az úgynevezett „magyar szecessziót“ jellemezték. A tér
burkolata, a köztéri bútorok,
lámpaoszlopok egyformán ezt
a hangulatot sugározzák majd
magukból.
•Szecessziós motívumokkal ellátott szökőkút
•9 db fekete öntöttvas faveremrács
•61 db új és 20 db jelenleg is meglevő, felújított fenyő ülőfelületű és
háttámlájú, fekete színű zománcfestéssel ellátott, öntöttvas tartóvázas kültéri ülőpad
• 68 db perforált acéllemezből készült, alul zárt, felül acéllemez gyűrűvel, a fenéklemezen díszcsúccsal
ellátott, acélcső tartószerkezetre elhelyezett, fekete színűre festett hulladékgyűjtő
• 3 db egyedi kialakítású 590 cm
magas, fekete színűre festett zászlótartó
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A klímaváltozás miatt összemennek a madarak?

Nem csak kertészeknek...

Ökörszemből babszem?

Növénymentő praktikák

Egy közel félmillió, száz fajból
válogatott madarat érintő tanulmány kimutatta, hogy legtöbbjük fokozatosan veszít súlyából és szárnyaik is rövidülnek.
Ezek a változások csupán fél évszázad alatt történtek. Elfogadott a nézet,
a Bergmann-szabály, miszerint a madarak (és az állatok általában) válasza
a melegebb hőmérsékletre a méretcsökkentés, de az nem valószínű,
hogy ez a módosulás káros a madarak
számára.

A hőmérsékletfüggő méretet olyan
fajoknál lehet megfigyelni, amelyek
több szélességi körön vagy magasságon is megtalálhatók. Habár nem világos, hogy ez pontosan minek köszönhető, a tudósok feltették a kérdést: Az állatok ugyanilyen módon
reagálnak a klímaváltozásra is? A
kérdés megválaszolásának érdekében
néhány kutató elhatározta, hogy megbecsüli a lakóhelyük környékén előforduló rengeteg madár méretét. 486
ezer madár adatait vizsgálták 1961 és
2007 között a madárgyűrűző állomáson. Ezek a madarak 102 fajból kerültek ki és különböző évszakokban érkeztek, voltak köztük helyi, ott telelő

és akár még a trópusokról érkező költöző szárnyasok is. Mindegyik tömegét és szárnyhosszát megmérték.
Az eredmény meghökkentő. A tavaszi migrációval érkező 83 faj közül
60 mérete csökkent a megfigyelés 46
éve alatt, az ősszel vándorló fajoknak
pedig 88%-a lett kisebb. A nyáron
megfigyelt 65 költő fajból 51 mérete
szintén kisebb lett, hasonlóan 26-ból
20 ott telelő fajhoz.
A méretbeli csökkenés nem nagy
mértékű. „Átlagban a tavasszal vándorló fajok esetében a 46 év alatt a
méretcsökkenés 1,3 % volt.“ De néhány faj esetében a súlyvesztés igen
jelentős. Például a rózsásmellű magvágó esetében a csökkenés 4 %
körüli, a skarláttanger esetében 2,3 %
volt.
A tendencia a Közép- és Dél-Amerikában telelő madarak, főleg az énekesmadarak körében a leglátványosabb. Mindemellett a populáció nem
fogy. Ezek szerint a madarak csupán
engedelmeskednek a Bergmann-szabálynak. Habár a változás gyorsnak
tűnik, a madarak legalább 20 generációja során következett be. Az sajnos
még nem tisztázott, hogy a trendnek
lesz-e hosszútávú következménye a
madarakra nézve. „Van egy nyilvánvalóan pozitív következménye, hiszen a hőmérséklet emelkedésével
optimálisabb a kisebb testméret.“
Mégis, annak ellenére, hogy a fajok
látszólag alkalmazkodnak a klímaváltozáshoz,
még
mindig elképzelhető, hogy az általános egészségi állapotuk
romlik.
„Más tanulmányok
bebizonyították,
hogy némelyik fajnak előnyös, némelyiknek pedig
hátrányos lesz a
változás.“
Az még mindig
kérdés, hogy a magasabb hőmérséklet hatására miért
lesznek kisebbek

Egészségünk érdekében

Éljen a kecsketej!
A kecsketej finom édes és tápláló, véd az allergia ellen, fertőtlenít és erősíti az immunrendszert is. Vitamin- és ásványi anyag tartalma szinte az
anyatejével vetekszik.
A kecsketej erényei a könnyen
emészthető lipidekben és proteinekben rejlenek. A tehéntejhez képest a
kecske teje kétszer annyi rövid és közepes láncú trigliceridet tartalmaz,
melyek kisebb sejtekként vannak jelen. Ha zsírtartalma mellett a tej szárazanyag-tartalmát, valamint kazein
és a savófehérje arányt tekintjük, úgy
messze felülmúlja minden más állat
tejét. A kecsketejben található zsírsejtek 65%-a kisebb mint 3 mikron,
szemben a tehéntej 43%-os tulajdonságával. 2,5 dl kecsketej 9 mg proteint tartalmaz, míg ugyanennyi tehéntej csupán 8 miligrammot.
De magas zsírtartalma számos más
előnyös tulajdonsággal is rendelkezik: összetételét tekintve sokkal inkább hasonlítható az anyatejhez, mint
a tehéntejhez, hiszen ez utóbbinál jóval magasabb koncentrációban tartalmaz kalciumot, magnéziumot, káliumot és foszfort is. És ami még fontosabb, ezek aránya a kecsketejben kiegyensúlyozott. A kecsketej fehér színe a béta-karotin hiányának tudható
be. Viszont kétszer annyi A-vitamin

(retinol formájában) található benne,
mint a tehéntejben, niacin tartalma
pedig annak háromszorosa, ez pedig
majdnem megfelel az anyatej niacin

tartalmának! Viszont kevesebb, a
központi idegrendszer egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen folsav található benne, ezért többnyire folsavval dúsított kecsketej kerül kereskedelmi forgalomba. 2,5 dl kecsketej
2,5 mikrogramm D vitamint tartalmaz, a benne található szeléntartalmú
glutation-peroxidázok mennyisége
miatt a kecsketej a többi, magas antioxidáns tartalmú élelmiszerek között
is méltó helyen szerepel. B1, B2 és
B5 vitamin tartalma is jelentős,

A régi parasztházhoz tartozó
konyhakertben nem permeteztek, nem műtrágyáztak, mégis
gyönyörű zöldségek teremtek.
Mi értelme van manapság a konyhakertnek? Az akciós zöldségek korában semmi más, mint hogy biztosan
ismerik a konyhaasztalra kerülő növény életútját, és biztosak lehetünk
abban, hogy a friss paradicsom nem
robban szét a növényvédő szerektől.
Ezért ha vesszük a fáradságot,
hogy a konyhakertet felássuk, trágyázzuk, zöldséget ültessük, majd locsoljuk, kapáljuk, megvédjük a kártevőktől, akkor törekedjünk arra, hogy
a lehető legkevesebb mesterséges
„adalékanyagot” használjuk!
az állatok. Eredetileg a biológusok
véleménye az volt, hogy az adott térfogathoz tartozó nagyobb felület hatásosabb a melegebb klímákon. De
újabb tanulmányok szerint az állatok
valójában valami másra válaszolnak a
méretcsökkenéssel, ami a hőmérséklettől függ, például az élelem elér-hetősége vagy az anyagcsere sebessége.
„Úgy tűnik, még kell egy kis idő
ahhoz, hogy érthessük.“ A tanulmányt
végzők szerint még rengeteg adat kell
a tendencia igazolásához, valamint
ahhoz, hogy lássuk, ez a szabály
ugyanúgy hat-e a többi állatra, mint a
madarakra.
(pts)

melyek az egészséges sejtműködést
biztosítják szervezetünkben.
Kellemesen lágy íze, közismerten
magas beltartalmi értéke miatt sokan
szívesen állják ki reggelente akár a
méteres sorokat is a piacokon, ahol
termelői pultokon mérik a finom,
friss kecsketejet. És nagyon jól teszik,
hiszen kiválóan alkalmazható immunterápiás céllal
is. A mezőn legelésző kecske allergén növényeket is
elfogyaszt, és azokat megemésztve a
kórokozók gyengített
formában
vannak jelen tejében, ezért homeopátiás
hatásánál
fogva a pollenallergia kialakulása ellen is védettséget
biztosít. Magas A
vitamin tartalmának köszönhetően
jótékony hatással
van a pajzsmirigy működési zavaraira. Orotsav tartalma miatt rákbetegek
diétájába is tanácsos beilleszteni. A
szépségápolásban is igen kedvelt
használata, számos kozmetikai szer
alapanyaga a kecsketej.
A kecsketejet fogyasztás előtt mindig forraljuk fel, majd a lehűtött tejet
és a belőle készült tejtermékeket a
többi tejtermékhez hasonlóan hűtve
tároljuk!
(pts)

Azok a gazdák, akik hagyományos
módszerekkel művelik kiskertjüket,
tudják, hogy permetezőszerekre,
vegyszerekre, műtrágyákra csak szélsőséges esetben van szükség.
Használjuk ki a növények speciális
tulajdonságait, és tervezzük meg úgy
a konyhakertet, hogy a zöldségek, a
fűszernövények és a gyümölcsök
védjék, táplálják egymást!
A bioveteményesben a jó termés és
a kártevők elleni hatásos védekezés
alapja, hogy a gazdák a növényeket
évről évre cserélik, azaz más-más növénytársulások váltják egymást!
Ne ültessünk egyfajta növényeket
ugyanarra a területre, mindig vegyes
kultúrát alakítsunk ki! Így növények
optimálisan hasznosítják a tápanyagokat, egymás számára ideális környezetet teremtenek, és elűzik a kártevőket.
Íme, a legjobb és a legrosszabb
növénytársítások:
• A bab társa lehet a zeller, a saláta,
a retek, a petrezselyem, a padlizsán, a
kapor, a karfiol és a cékla, de nem
szabad a bab mellé ültetni hagymafélét, édesköményt és borsót.
• A burgonya ideális partnere a
zöldbab, a karalábé, a karfiol, a kapor,
a káposzta, a spenót, a fokhagyma és
a saláta, de nem kedveli a tök, az
uborka, a zeller, a paradicsom, a paprika közelségét. A burgonyabogarat
leginkább a zöldbab és a fokhagyma
űzi el a közeléből.
• A karfiol kívánságlistáján szerepel a bab, a borsó, a cékla, a saláta, a
szamóca és a zeller, míg határozottan
idegenkedik a káposztától.
• A káposzta szereti a pillangós
virágú növények közelségét. Kifejezetten előnyös lehet számára, ha salátát ültetünk mellé, mert az száműzi a
földibolhákat, a rebarbara pedig megvédi a gyökerét a pusztító golyvával
szemben. A káposzta nem szereti a
paprika, a paradicsom és a sárgarépa
közelségét.

• A paradicsom szinte megkívánja,
hogy a közelébe vöröshagymát és
fokhagymát ültessenek, de kedveli a
babot, a karalábét, a kukoricát, a retket, a spenótot és a sárgarépát is.
Ugyanekkor idegenkedik a burgonyától, a borsótól és a tökféléktől.
• A paprika kedvence a zeller és a
bazsalikom, de rosszul tűri, ha burgonyát telepítenek a közelébe.
• A sárgarépa védőnövénye a vöröshagyma (kivált a répalégy nem
szereti), de a káposztán és a céklán
kívül mindennel összeültethető.

Permetlé saját kezűleg!
Ha a kiskertben már megjelentek a
kártevők, akkor sem kell lemondani a
vegyszermentes gazdálkodásról. Bár
a boltban kapható permetszereknél macerásabb növényi alapanyagokból „ellenanyagot” kotyvasztani, ne adjuk fel elveinket,
hanem próbáljuk ki a következő
recepteket:
• A levéltetvek ellen a legjobb
orvosság a csalánpermetezés: 10
kg friss csalánt áztassunk be egy
napra 50 liter esővízbe! Ha nem
akarunk élni ezzel a biztos, de
nagyon büdös módszerrel, jó
megoldás lehet a fák közé ültetett
sarkantyúka, ami magához vonzza a tetveket. A zöldbab levéltetve
ellen rebarbarafőzettel lehet védekezni. Hetente többször permetezzünk!
• A kártevő rovarok hatásos ellenszere a kifőtt és kihűlt burgonyalé,
míg a kártékony csigák kiváló gyűjtőnövénye a rebarbara.
• Az őszibarackot megtámadó tafrinás levélfodrosodás ellen jó eséllyel
küzdhetünk mezeizsurló-főzettel (10
liter vízben áztassunk 15 dkg szárított
füvet), de a tejes víz is hatásos lehet
1:1 arányban. A zsurlótea megelőzésként gombás fertőzések kivédésére is
alkalmas.
• A szamócaatka, a szamóca egyik
legkártékonyabb ellensége fokhagymalével tehető ártalmatlanná: 10 liter
forrásban lévő vízhez 70 dkg apróra
vágott fokhagymát tegyünk! A siker
érdekében fel kell emelni a leveleket,
és alulról is be kell permetezni őket.
• A tarackot csicsóka ültetésével
lehet felszámolni.
• A cseresznyelegyet peterakás idején (a virágzás után három héttel) fehérürömteával lehet eltávolítani. A legyek 20 fok fölött bújnak ki a talajból, kikelésük vastag mulccsal késleltethető.
• A légykártól a hagyma sárgarépa
ültetésével védhető meg.
• A drótférgek félbevágott krumplival gyűjthetők össze, a répaféléket támadó fonálférgek bársonyvirág telepítésével tehetők ártalmatlanná, míg a
szamócát mustárral vagy körömvirággal védhetjük meg a „fonalas” ellenségektől.
• Általános gombaölő szerként bevált a tölgyfakéreg-főzet (1 liter vízben 10 dkg kérget főzzünk meg), és a
varádicsvirág főzete (3 dkg virágot 1
liter vízben áztassunk három napig,
majd háromszorosra hígítva permetezzük le a gombás részeket).
• A lisztharmatra érzékeny növények védőnövénye a mellé ültetett
fokhagyma és a sarkantyúka. Az
uborka testőre ekkor a bazsalikom, a
(pts)
salátáé a turbolya.
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BESZÁMOLÓ A 2006-2010 KÖZÖTTI
ÖNKORMÁNYZATI EREDMÉNYEKRŐL
A 2006-os önkormányzati választáson a „Sikeres Gödöllőért” programunkkal indulva megkaptuk a
város többségének bizalmát. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub 14 egyéni jelöltje közül 13-an megnyerték a választást, így a szintén
nyertes lokálpatrióta polgármesterrel együtt 14-en kezdtük meg a
„Sikeres Gödöllőért” programunk
megvalósítását. A biztos testületi
többség lehetővé tette a kiegyensúlyozott, lendületes munkát, így
Gödöllő nem a pártpolitikai csatározásoktól, viaskodásoktól volt
hangos, hanem attól, hogy döntéseinek több mint 90%-át egyhangú
szavazással hozta meg. A testületen belüli politikai hovatartozástól független, korrekt együttműködést segítette a Lokálpatrióták által kezdeményezett és megszervezett döntések előtti rendszeres
egyeztetések a többi politikai erő
képviselőjével.

szerűsítése is megtörtént. Megépítését
elkerülhetetlenül fontosnak tartjuk a város tehermentesítése érdekében. Azon
leszünk, hogy az elmaradt állami beruházás megvalósuljon.

megvalósulásáról. Köszönjük a bizalmukat, figyelmüket és türelmüket!
GÖDÖLLŐ PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK
ALAKULÁSA

működésre fordításával fedeztük. Fejlesztésre jutott 10,5 milliárd forint,
amiben jelentős pályázati részarány és a
2006-2007-ben felvett 4,5 milliárd forintos hitel is van.

Összességében büszkeséggel tölt el,
hogy Gödöllő a saját kategóriájú városok között (20-tól 50 ezer lakos) a fejlettség és a fejlődés dinamikája alapján
az első háromban van. Ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 2011-es európai
uniós elnökség alatt Gödöllő lesz a köz-

2006 és 2010 között a város összes
bevétele közel 53,6 milliárd forintot tett
ki és várhatóan tesz ki, amelyből a saját
bevétel 22,4 milliárd forint. A saját bevételből 14,4 milliárd a helyi és gépkocsiadó. A helyi adó nagy része az iparűzési adó, amelynek 90-95%-át a város-

Érdemes megjegyezni, hogy a különböző címeken befizetett adó mértéke 5 milliárd forint, és azt is, hogy a „túlzottan
nagy” iparűzési adó miatt 892 millió
forint került elvonásra, így az államnak
visszafizetett teljes összeg négy év alatt
közel 6 milliárd forint, az állami támoga-

ponti helyszíne a legmagasabb rangú
eseményeknek.

ba települt nemzetközi nagyvállalatok fizetik be. Ehhez járul még az elvileg szabadon felhasználható személyi jövedelemadó helyben maradó része, ami 3,2
milliárd forint. A kötelező feladatokra
juttatott állami támogatások összege 14
milliárd forintot tesznek ki. A kiadások
túlnyomó részét a 32 milliárdos működési költségek tették ki, amiből majdnem
19,3 milliárd forint a bér és járulékok
költsége. Látható, hogy az állami támogatások még a kötelező feladatok ellátására szolgáló bérköltséget sem fedezik.
Az eltérést a helyi adó jelentős részének

tás 42%-a. A táblázatban a fenti számok
éves bontásban, pontosan is nyomon követhetők.

Az önkormányzatok folyamatos „kivéreztetése”, az állami feladatok alulfinanszírozása és a kialakult gazdasági válság ellenére, a program nagy része megvalósult, több esetben sokkal többet tudtunk
teljesíteni, mint amit terveztünk. A város
mintegy 30 milliárdos vagyona több mint
10 milliárd forinttal gyarapodott.
Sajnos minden szándékunk ellenére
nem sikerült megvalósítani a gödöllői
termálfürdő komplexum megépítését.
Bár elkészült a meglévő melegvízre alapozott gyógyászati központ megvalósíthatósági tanulmánya, de a szükséges
egyetemi kertészeti terület használati jogának a hiányában a megvalósítást megkezdeni nem tudtuk. Hozzá kell tenni,
hogy a kialakult gazdasági válság sem
kedvezett a tervezett befektetői kör bevonásának, így a program megkezdése még
várat magára. Ha megkapjuk a többség
bizalmát, természetesen mindent megteszünk azért, hogy a tervezett és Gödöllő
további sikeres fejlődését nagyban befolyásoló gyógyászati központ megvalósuljon.
Nagy eredménynek tekintjük az M31es autópálya megépülését, de nem váltja
ki a tervezett elkerülő utat, aminek a tervei már 10 éve elkészültek és idén a kor-

Az M31-es autópálya

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves
Gödöllőiek!
Mielőtt a 2010-2014-es programunkat bemutatjuk Önöknek, kötelességünknek tartjuk, hogy beszámoljunk az
elmúlt négy év munkájáról, eredményeiről, elszámoljunk a ránk bízott pénzeszközökkel, vagyonnal. Természetesen,
ezen keresztül tájékozódhatnak a „Sikeres Gödöllőért” lokálpatrióta program

MŰKÖDTETÉS
A kötelező feladatok ellátására szolgáló intézmények finanszírozásának elsődleges forrása a normatív állami támogatás, melynek értéke 4 év alatt folyamatosan csökkent. 2009-ben összességében
a kötelező feladatok ellátásához szükséges költségek felét sem fedezte. Ennek
ellenére a szigorú, takarékos gazdálko-
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Választás
FEJLESZTÉSEK
Gödöllő hosszú évek óta tartó dinamikus fejlődése 2006-2010 között felgyorsult. A város látványosan formálódott és
a lakosság számára jelentősen növelte a
komfortérzetet, az azonos kategóriájú
városok között az első három legdinamikusabban fejlődő város között van. Bár
néhány tervezett beruházás, elsősorban

Az elmúlt években megtörtént a Török
Ignác Gimnázium épületén a nyílászárók
cseréje, 2 tantermes bővítése és új tanári
szoba építése, 100 millió forint körüli
összegből. Szülői kezdeményezésre megújult a Hajós iskola sportcsarnokának
sportpadlója, amelynek 16 millió forintos költségéhez az önkormányzat jelentős résszel járult hozzá.

Az új Főtér látványterve

dásnak köszönhetően nem csökkent
a szolgáltatás színvonala, esetenként
többletszolgáltatásokkal javult az ellátás
minősége. Az új létesítmények mellett
megindult a német nemzetiségi oktatás
is, ami egy osztály számára német nyelvű
oktatást biztosít az általános iskolában, felmenő rendszerben. A négy év
alatt megtörtént az oktatási intézmények
szakmai programjainak a megújítása, jelentősen színesítve a lehetőségeket.
Az önkormányzat továbbra is fenntartotta, nagyrészt az uniós pályázatok segítségével növelte, a kulturális műhe-

sület programjainak megrendezéséhez
is. Az egészségre nevelés eszközeként
kiemelt támogatást kaptak az ifjúsági
sportprogramok. Mindezzel tovább erősödött Gödöllő városának kulturális központ jellege.
Jelentősen fejlődött az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenysége a kistérségi feladatok ellátásával, ami nemcsak jelentős létszámbővítést tett szükségessé, hanem a nagyobb létszámnak
és feladatnak megfelelő nagyobb épületet is, amit a kistérség egy néhány éves
korszerű épület bérlésével oldott meg.

A Damjanich János Általános Iskola új épülete

Tormay Károly Egészségügyi Központ

a befektetői érdeklődés hiánya miatt, későbbre tolódik, a lokálpatrióták a 20062010-es programban megfogalmazott
fontos célkitűzések többségét teljesítették. Összességében az eredetileg tervezett fejlesztéseknél többet sikerült megvalósítani. Mindezt alapvetően a takarékos és felelős gazdálkodás, valamint a
sikeres pályázati eredmények tették lehetővé. Az önkormányzat 2006 és 2010
között 21 nagyobb volumenű pályázatot
nyújtott be, ebből 18 nyert el támogatást, aminek nagy része, szám szerint 14
fejlesztési célokat szolgál, ezek összességében 2,4 milliárd forint fejlesztési
forrással egészítették ki a költségvetést.
A város költségvetésében külön szerepelnek a működésre és a fejlesztésre
szánt pénzeszközök. Ebből látszik, hogy
nem éltük fel, hanem 10 milliárddal gyarapítottuk a most mintegy 40 milliárd
forintot érő városi vagyont. Az ország válságos, romló gazdasági helyzete ellenére Gödöllőn több nagy és sok kisebb
beruházás valósult meg. A fejlesztések
részben saját, részben pályázati forrásból, részben befektetői finanszírozással

lyek, a Művelődési Központ, ez ma a Művészetek Háza, a zeneiskola, a könyvtár,
a Városi Múzeum tevékenységének színvonalát, a Gödöllői Iparművészeti Műhely
pedig, országos hírűvé nőtte ki magát. A
szabad téri terek növelésével több száz
fős rendezvények megtartására is alkalmassá vált. Tovább erősödött a Gödöllői
Királyi Kastély és kulturális intézményeink együttműködése. Az önkormányzat
kiemelt figyelmet fordított a kultúra és
sport támogatására. A nehéz gazdasági
helyzet ellenére jelentős és rendszeres
támogatást nyújtott a városban tevékenykedő 90 körüli civilszervezet, egye-

Közel 600 millió forintba került a Zöld
Óvoda megépítése, amihez az önkormányzat 84%-os pályázati támogatást
nyert. Az óvoda építésével nemcsak bővült a férőhelyek száma, nemcsak szükségtelenné vált a két régi, elhasználódott
óvoda épület költséges felújítása és üzemeltetése, hanem az új, korszerű épület
olcsóbban lesz üzemeltethető.
Az egyetem környéki és a nagyfenyvesi
kisgyerekes családoknak segítség az
egyetemi óvoda 30 millió forintos bővítése egy csoportszobával. A fenti fejlesztések nyomán, hozzászámítva a katolikus
egyház által létrehozott, és működtetett
óvodát is, jelentősen enyhült az óvodákban tapasztalható zsúfoltság.
Jelentős fejlesztések történtek és történnek a szociális otthonban is, pályázati
forrásból, 5 4 millió forintos támogatással valósul meg a szobák komfortosabbá
tétele, az energetikai korszerűsítés, akadálymentesítés és terápiás szoba kialakítása. A német szamaritánus rend adományából pedig, a fürdőszobák átépítése
történt meg, számos kisebb korszerűsí-

Ezzel Gödöllőn kívül további 10 településen élő gyermek számára vált elérhetővé
a nevelési tanácsadás és a logopédiai
szolgáltatás.
A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat számára az utóbbi években szűkössé vált teret az önkormányzat
ugyancsak ingatlan bérlettel oldotta
meg, ahol nem csak a szükséges irodák
és a szociális étkeztetés került elhelyezésre, hanem a hajléktalan-ellátás és a
krízisszállás is helyet kapott a korábbinál
jobb, és jobban működtethető, kulturált
körülmények között.
A Zöld Óvoda

valósultak meg. Gödöllőn jelentős a külső (közösségi, befektetői, állami) forrásból megvalósult objektumok száma is.
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS
A közoktatás terén a város az elmúlt 20
év legnagyobb fejlesztéseit hajtotta végre, amelynek keretében közel egymilliárd
forintos saját erőből megvalósította a
Damjanich iskola jelentős bővítését és
teljes körű felújítását. Az iskolában nemcsak az oktatási körülmények javultak,
hanem a színházterem kialakítása kulturális, közösségi találkozóhelyül is szolgál, az új tornacsarnok pedig, a sportolni
vágyók számára biztosít új lehetőséget.

tés mellett. A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése ugyancsak régi elvárása
a mozgáskorlátozottaknak, pályázati támogatással megépült a lift, korszerűbb
lett a fogadó tér, a bejáratnál problémát
okozó lépcsők mellé rámpa került megépítésre. Ugyancsak a mozgáskorlátozottak mozgásának megkönnyítésére épült
meg a Művészetek Házában a lift, így már
a kerekesszékesek is látogathatják a
színháztermet.
Elkészült a Táncsics Mihály úti sportközpont első üteme, mintegy 300 millió
forintos költséggel felújításra került a
centerpálya, lelátó is épült hozzá, az
edzőpálya helyén, pedig egy sátorral
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befedhető műfüves labdarúgó- és két
teniszpálya épült.
Közel egymilliárd forintos támogatással megújul a Főtér, a Művészetek Háza
és átépül a piac galéria. A Főtér a gépkocsiforgalomtól elzártan, a korábbinál
több zöld felülettel, szökőkúttal, kényelmes kiülő padokkal várja a megpihenni
vágyókat. Megtörténik a föld alatti közművek teljes cseréje. A Művészetek Háza
felújítása az energiahatékony működést
célozza meg, de a színházterem hő- és
zajszigetelésének problémáját is megoldja, s a színházterem klimatizálásával
egész évben megfelelő körülményeket
biztosít a színházlátogatóknak. A felszabaduló térben egy több száz fős rendezvényterem is kialakításra kerül. A tíz évvel ezelőtt épített piac galéria átalakítása az emeleti tér jobb, szélesebb körű
kihasználását eredményezi.

Gödöllői Szolgálat III.

Választás

egészében kielégítő térségi hulladékgazdálkodási központ, nagy teljesítményű
válogató művet, komposztáló berendezést, hulladékudvarokat és szelektív
gyűjtőpontokat magába foglalva. A 6 milliárd forintos, 95%-ban unió által támogatott rendszer, a hulladék feldolgozását
és különválogatását oldja meg. Ennek
köszönhetően városunkban elindult a
szelektív hulladékgyűjtés.

A sportközpont

KISEBB ÉRTÉKŰ
FEJLESZTÉSEK

rülnek kialakításra és felújításra, ügyelve
a Rákos-patak menti természetes madárélőhely érintetlenül hagyására. Felújításra kerül az Erzsébet-park is, és resta-

restauráltatta a Mária-szobrot, aminek környezetét civil összefogással parkosították.
INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS

Így néz majd ki a felújított Királyi Váró

Az önkormányzat a legnagyobb feladatának az intézmények magas szintű működtetése mellett az infastrukturális hiányosságok felszámolására tette a legnagyobb erőfeszítéseket.
A szennyvízcsatorna építés néhány korábban kimaradt területen a hiányzó feltételek teljesülése után folytatódott, a
szennyvíztisztító megépítésének támogatására vonatkozó pályázaton mintegy
40-50%-os támogatást sikerült elnyerni,
a tervek nagy része ugyancsak pályázati
támogatással elkészült, az engedélyeztetés folyamata jelenleg is tart, az építés a
jövő évben indul.
Az elmúlt 4 évben jelentős pénzeszközöket, mintegy 4 milliárd forintot fordított az önkormányzat a szilárd burkolatú
utak és ezzel párhuzamosan a csapadékvíz-elvezetés építésére. Ennek eredményeként az aszfaltozott utak aránya 95%

Elkészült az 1. sz. rendelőintézet nyílászáróinak cseréje és 25 millió forintos
pályázati támogatással a mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő átalakítása,
ennek keretében a felhajtó rámpa megépítése mellett új padlóburkolat és falfestés is készült. Jelentős részt vállalt az
önkormányzat az új, 100 millió forint értékű röntgen és 17 millió forintos ultrahang berendezés beszerzésében is.
Az önkormányzat 4 év alatt 250 millió
forintot fordított az intézmények karbantartására, megakadályozva ezzel az intézmények állagának romlását. Ennek
keretében festési munkák kerültek elvégzésre, elhasználódott eszközök, gépek
cseréje történt meg, tetők kerültek javításra, ajtók, ablakok javítása, cseréje valósult meg.
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME
Hároméves előkészület után a Norvég
Alap összességében mintegy 460 millió
forintos, 85%-os támogatásával jövő év
tavaszára elkészül a Királyi Váró
rekonstrukciója, az eredeti, XIX. századi
formában.
Ugyanezen pályázat keretében újul
meg az Alsópark, sétányok, fasorok ke-

A nagy értékű beruházások mellett
több kisebb volumenű, de nagyon fontos
beruházás is történt. Elsősorban a lakótelepi kutyások helyzetét könnyíti meg a
folyamatban lévő 4 kutyafuttató megépítése, ahol a kutyatartók kedvenceiket
kultúrált körülmények között elkerített
helyen futtathatják.
12,5 millió forintos pályázati támogatással felújításra került a Kossuth L. utcai bölcsőde, jobb környezetet biztosítva
a bölcsődék iránti növekvő igénynek.
Az elmúlt években 7 új játszótér épült
és épül, amelyek megfelelnek a szigorú
uniós előírásoknak.
A tűzoltóság eszközökkel való ellátása
pályázati rendszerben történik, az elmúlt
4 évben egy tűzoltóautó beszerzéséhez
biztosította az önkormányzat a szükséges 18 millió forintos önrészt, emellett
10 millió forintos nagyságban számos
egyéb eszköz beszerzését támogatta a
20%-os önrésszel.
A város átvette a tulajdonos egyházaktól a Dózsa György úti temető üzemeltetését, pályázati támogatással mintegy
30 millió forintért felújíttatta a ravatalozót, 10 millió forintért szilárd burkolatú
utat épített.

A Grassalkovich-filagória
látványterve

uráltatjuk a XVIII. században épült Kálvária szoborcsoportot, Erzsébet királyné
szobrát és a Sziklát is. Ugyancsak felújítjuk a XVIII. századi f ilagóriát, amely a kapucinus templom mellett nyer méltó elhelyezést. Megújult a V ilágfa, a művész új
gondolatokkal, új formában alkotta újra,
és ami már a 2010-es Szabadság Napja
ünnepségének háttereként szolgált.
Civil kezdeményezésre, közadakozásból kopjafát állítottunk a Pozsonyi csata
emlékére a Nemzeti Összetartozás Parkjában, elhelyezésre került Wass Albert és
Körösfői Kriesch Aladár szobra. Az önkormányzat jelentős anyagi ráfordítással
Az új Világfa a 2010-es Szabadság Napján

fölé emelkedett, de az újonnan kialakított vízelvezetésnek köszönhetően az idei
hatalmas esőzések távolról sem okoztak
akkora károkat, mint az emlékezetes
2005-ös nagy nyári vihar. Az útépítések
sorából érdemes kiemelni néhány nagyobb jelentőségűt, a mintegy 130 milliós költséggel megépített Kossuth Lajos
utca eleje a kiépített lámpás kereszteződéssel a Belváros jobb megközelítését
teszi lehetővé, a Táncsics Mihály utca és
a Repülőtéri út szélesítése és teljes körű
felújítása a város nagy adó fizető cégeinek jelent jobb közlekedési lehetőséget.
A Dózsa-Szilhát sarok és a Szabadság útBesnyő utca jelzőlámpás csomópontjának megépítése nagymértékben javította
a térség közlekedési biztonságát. Jóllehet, a csomópontok kialakítása állami
feladat, a pályázati önrészt több tízmillió
forint értékben az önkormányzat biztosította. Nem önkormányzati beruházásból,
de érdemes megemlíteni a Dózsa György
út és az Isaszegi út teljes aszfaltozását is.
Az elmúlt években közel 18 km járda
épült, ill. került felújításra, mintegy 270
millió forint értékben.
A fentebb látható táblázatban a csapadékvíz-elvezetés megnevezés alatt az
útépítéshez kapcsolódó vízelvezetés öszszege szerepel.
Hosszas előkészületek után ez évben
elkészült az uniós követelményeket teljes

Civil kezdeményezésre, önkormányzati
és szponzori finanszírozásában felújításra került az Ivánka-kripta, méltó emléket
állítva ezzel a XIX. század második felében Gödöllőn élt, jelentős személyiségnek, Ivánka Imrének.
NEM ÖNKORMÁNYZATI
FORRÁSBÓL MEGVALÓSULT
FEJLESZTÉSEK
A megvalósult nem önkormányzati beruházások közül ki kell emelni a Gödöllői
Királyi Kaastély rekonstrukciójának újabb
ütemét, ennek során mintegy 1,4 milliárd
forintért megújult a Gizella- és a Lipótszárny, az Erzsébet-tterasz, a Horthy-bunker, a bejárat alatti bástyahelyiség, és a
park egy része a gesztenyesorral. A fejlesztések nyomán jelentősen nő a fogadó
és a kiállító tér, ami kényelmesebb belépést és újabb állandó és időszaki kiállítás megrendezését teszi lehetővé.
Megszületett a döntés arra vonatkozóan, hogy a kastély az európai uniós magyar elnökség rendezvényeinek színhelyéül szolgál. 2011 év elejére 100 millió forintos önkormányzati részvétellel
900 millió forintért kerül felújításra a lovarda és a hozzá kapcsolódó márványistálló.
Jelentős, mintegy 950 millió forintos
fejlesztés történt az Ipari Parkban, korszerű bérelhető irodaház, műhely és rak-
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tárépület került pályázati támogatással
megépítésre. A befektetők nagy száma
már újabb terület bevonását is szükségessé tette. Az elmúlt években tovább
épült a Dózsa György út menti kereskedelmi övezet, a S TOP.SHOP. mellett átadták az ALDI új áruházát, és előkészítés
alatt van a LIDL áruházának az építése,
valamint az ott lakóknak nagy segítséget
jelent a Köztársaság úton átadott SPAR
áruház.
Több éves, 1,9 milliárd forintos építési
munkák után 2008 tavaszára elkészült és
megnyílt a volt községháza épületében
kialakított 56 szobás Erzsébet Királyné
Szálloda, étterem és üzletház együttes.
Az építési költségének visszafizetését az
épületkomplexum jövedelme biztosítja.
Elkészült az SZIE-kollégiumoknak a felújítása, jó minőségű, 2 ágyas szobákkal
bővítve a gödöllői szálláslehetőségeket.
A TEVA gyógyszergyár a gazdasági válság
idején is jelentősen bővítette és jelenleg

2010. augusztus 25.

Választás
helyes mélyparkoló, és a vasútállomás
mellett a vasút és az önkormányzat sikeres együttes pályázatának eredményeként még az idén, 140 millió forint támogatással megépülő P+R parkoló.
Nem önkormányzati beruházásként
épült meg az M0 és az M3 autópályát
összekötő M31-es autópálya, amely 1530 perces megtakarítást tesz lehetővé az
M5 út és a Ferihegyi repülőtér irányába.
Az autópálya építésnek köszönhetően
megépültek a kerülő út csomópontjai is,
remélhetőleg a közeli jövőben a csomópontok közötti útszakaszra is sor fog kerülni.
A Petőfi téri üres telek beépítésével elkészül a főtér körüli épületek teljes körű
átépítése, erősítve ezzel a kisvárosi hangulatot. A megépített mélyparkoló hozzájárul a belvárosi terület parkolási gondjainak enyhítéséhez. Gödöllő fejlődését
és lakóinak gazdasági erejét mutatja az,

Mádl Ferenc köztársasági elnök és Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke a gong avatásán

Az Erzsébet-veranda

KÖZBIZTONSÁG
Gödöllő közbiztonsága a Pest megyei
átlagnak megfelel, ennek javítására az
önkormányzat szorosan együttműködik a
rendőrséggel, kialakult a körzeti megbízotti hálózat, melynek működési feltételeinek biztosításához az önkormányzat is
hozzájárul. Az önkormányzat egy a helyi
igények kielégítésére szolgáló gépkocsit
biztosított, és alapítványi források bevonásával hozzájárul a működés feltételeihez is. Megkezdődött a kiemelt helyszínek térfigyelő kamerával való felszerelésének előkészítése.
NEMZETKÖZI
KAPCSOLATOK

is bővíti gyártó kapacitását, az így megnövekvő helyi adó jelentősen hozzájárul a
város gazdasági alapjának megerősítéséhez.

hogy az elmúlt 4 évben 520 új lakás épült
illetve került teljes körben vagy részlegesen felújításra.

A parkolási gondokon segít a magánberuházásban készült mintegy 200 férő-

Megépült az új katolikus és baptista
templom, és megkezdték a görög katolikus templom építését is.

sával, de a korábbi kapcsolatok is élénk
tevékenységet mutat. Évente több százan
vesznek részt kölcsönösen a testvérvárosi rendezvényeken, civilszervezetek, különböző intézmények, iskolák, művészeti-, és sportcsoportok képviseletében,
vagy magánemberként, hozzájárulva ezzel a testvérvárosban élő emberek jobb
megismeréséhez, a nyelvismeret bővítéséhez, Gödöllő imázsának növelésének a
nagyvilágban.
A város képviselete a polgármester
személyében továbbra is jelen van az Európai Unió legmagasabb önkormányzati
fórumán, a Régiók Bizottságában. Ehhez
kapcsolhatóan került megrendezésre a
Régiók Bizottsága szakbizottságának a
konferenciája a kastélyban. A rendezvény
sikere és a lobbi tevékenység is hozzájárult ahhoz, hogy a kastély a 2011-es uniós elnökség kiemelt helyszíne legyen.

Örvendetesen fejlődtek a város nemzetközi kapcsolatai, melyet legláthatóbb
módon a főtéren az indonéz kapcsolat
eredményeként megépített V ilágbékegong mutatott. Avatását a
legfőbb közjogi méltóságok
is megtisztelték. Az elmúlt
4 évben új testvérvárosi
kapcsolat jött létre a spanyol Valdemoro, az indonéz
dr. Gémesi György
Bogor, a cseh Brandys nad
polgármester
Lábem–Stara Boleslav váro-
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Pintér Zoltán
a Lokálpatrióta Klub
elnöke
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Közérdek

FELHÍVÁS
Ezúton felhívjuk a gödöllői lakosság figyelmét, hogy a BELVÁROSI
NAPOK rendezvénysorozata miatt 2010. szeptember 10-én 11 órától szeptember 13-án 02 óráig lezárásra kerül Gödöllőn az Ady Endre
sétány a Honvéd utcától a Szabadság úti torkolatig.
A forgalmat ez idő alatt a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai irányítják majd. Megértésüket köszönjük!

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a főtér felújításának munkálatai miatt
a Polgármesteri Hivatal csak az épület
hátsó bejáratán keresztül közelíthető
meg. Az okmányirodába a bejutás a
piac felől biztosított.
Városfejlesztő Kft.

FŐZŐVERSENY
Szeptember 11-én, szombaton nyolcadik alkalommal várják a városi piacon azokat, akik
vállalják, hogy főzőtudásukat a nagyközönség előtt is bemutatják.
A főzőverseny idején spanyolországi testvérvárosunkból, Valdemoroból érkező tánccsoport ad műsort a piacon.

Tisztelt Ügyfeleink!
A GÖDÖLLŐI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2010. szeptember 6-9. között a társasházi övezetekben, valamint a közületeknél található 770 l-es és 1,1 m3-es
konténerek zárt rendszerű mosását, fertőtlenítését végezzük.
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonát képező (bérelt) konténerek tisztítása díjmentes. A
saját tulajdonban lévő konténerek tisztítása a tulajdonos kötelessége, azonban Társaságunknál
3000 Ft/db + ÁFA térítés ellenében megrendelhető 2010. szeptember 3-ig.
A szolgáltatás megrendelhető a 28/561-230-as telefonszámon titkárságunkon, faxon a 28/561233 számon, illetve a titkarsag.ghgkft@invitel.hu címen.
Kérjük Önöket, hogy megrendelésüket követően a tisztítás díját a Gödöllői Hulladékgazdálkodási
Kft. ügyfélszolgálati irodáján befizetni szíveskedjenek 2010. szeptember 3-ig.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy késedelmes befizetés esetén a mosatást pótlólag nem tudjuk
elvégezni.
Tisztelettel: Ficsór Elza ügyvezető igazgató helyettes

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 23-29-ig:Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.
Augusztus 30-szept. 5-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.:
410-251.

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

Versenyzői étlap
1. Pataki Mária (Sényő): Kolozsvári töltöttkáposzta 850.2. Vancsa Ferenc (Kistarcsa): Tarcsai halászlé 790.3. Bense János (Gödöllő): Babgulyás 750.4. Berkes Imre (Gödöllő): Hortobágyi birkapörkölt burgonyával 890.5. Dobogó Baranta és Hagyományőrző
Egyesület (Incső-Szada): Duna-deltai halleves székely zamatokkal 600.6. Bálint Józsefné-Rózsika (Gödöllő): Nógrádi roma töltöttkáposzta 690.7. 802.sz. Szent Korona Cserkészcsapat
(Gödöllő):Pestos csirkemell csíkok tésztával
750.8. Mazula Istvánné (Isaszeg):
a./ tárkonyos csorbaleves húsgombóccal
690.b./ török bogrács (padlizsán,cukkini, paprika, paradicsom hagymával) 750.9. Vállaj Község NémetNemzetiségi Önkormányzata: Strudli 150.-/db (helyben fizetendő)
10. Veres Miklós (Gödöllő): Marhalábszár
pörkölt tarhonyával 750.11. Nagy Zoltánné (Gödöllő): toroskáposzta
750.12. Nagy Zsolt (Gödöllő): Csülkös-pacal burgonyával 750.13. Kasza Ilona – Erdélyi Vándor Székelyek
Köre:
a./ erdélyi töltöttkáposzta 650.b./ tejfölös túrós puliszka 650.c./ erdélyi sült kolbász (miccs) 600/pár
14. Proszka Pál (Isaszeg) – Lukács János:
csülkös bableves 800.15. Pappné Szkotner Andrea (Isaszeg): Pörkölt Báthory módra burgonyával 850.16. Farkas Tamás (Gödöllő): Tárkonyos sertésragú szalonnás burgonyagombóccal
660.Jegyek a Piacfelügyelőségen vásárolhatók.
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OKTÓBERI ELŐZETES!
Az Erzsébet Királyné Szálloda udvarán
2. alkalommal kerül megrendezésre híres borászok jelenlétében,
borkóstolással és vásárral egybekötött borhétvége.
Időpont:
2010. október 1-jétől 3-áig 14 órai kezdettel.
Hangulatos programok, sajt és mézkülönlegességek vására!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hangulatos kerthelyiséggel és hétvégéken
gyermeksarok várja a betérő vendégeket.
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

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

Tenisz – Ezüstös hétvége: Csapatezüst az Ob-n

Labdarúgás – Hazaköltözött a Gödöllői SK

Balázs Attila: Irány a US Open

Nem ragadt be a Gödöllő a rajtnál

Sajnálatos sérülések és betegségek ellenére a Kiskastély SE
csapata a Magyar felnőtt országos férfi csapatbajnokságban
remkekül szereplet.
Az elődöntőben a KSE az MTK csapatát győzte le és ugyan vereséget szenvedett az Ábris Team-től a döntőbe, a 2.

helyet így is meg tudta szerezni. A csapat első számú játékosa, Balázs Attila aki idén nyáron a világranglista legjobb
200 játékosa között szerepel – elutazott
New Yorkba, így közel 10 év után újra
lesz magyar férfi képviselője a világ
egyik legrangosabb tenisz viadalának, a
US Open-nek.

Kiskastély SE csapata

Kézilabda –Ezüstérem a XIV. Cell kupán

Remekelt a GSE csapata
Kézilabda utánpótlás tornán vett
részt a Gödöllői SE csapata augusztus 7-12. között a kézilabdázás egyik honi fellegvárában,
Veszprémben, ahol remekül szerepelt az 1998-as csapat és az
ezüstéremnek örülhetett.
A nagy múltra visszatekintő, az ország
legjobb csapatait felvonultató tornán remekül szerepelt a Gödöllő. Az 1998
után született lányok kategóriájában derekasan helytállt a GSE, hiszen a csoportját megnyerve játszhatott döntőt a
Szeged KKSE ellen a veszprémi Arénában. A döntő rendkívül izgalmasan

alakult, de sajnos a végére a lányok kifáradtak, így a második helyet tudták
megszerezni. A győztes csapat tagjai:
Botyik Alexandra, Egyed Emma,
Gróf Annamária, Hornyák Bernadett, Juhász Eszter, Laki Bianka, Majoros Sarolta, Szekeres Dóra, Uzsoki
Zsófia, Varga Adrienn, Zavacki Renáta, edző: Majoros Gusztáv.
A csapat több tagja is bekerült a Majoros Gusztáv által irányított Pest megye válogatottba - Botyik Alexandra,
Hornyák Bernadett, Juhász Eszter, Laki
Bianka, Szekeres Dóra – és részt vett a
-kaFradi kupán.

Atlétika – Gödöllői sikerek a veterán atlétikai Eb-n

Országos bajnoki címek
Július közepén rendezték Nyíregyházán a XVII. Veterán atlétikai Európa-bajnokságot, amelyen négy gödöllői versenyző indult. A különböző korosztályokban és versenyszámokban öszszesen 35 érmet osztottak ki a
közel 3200 résztvevő között a tíz
napon keresztül zajló Eb-n.
A gödöllőiek közül a legjobb eredményt Szörényi István, a Szent István
Egyetem testnevelő tanára érte el, aki
rúdugrásban 11 induló közül 300 centiméteres eredményével a dobogó második fokára állhatott. Diszkoszvetésben is
kitett magáért, ahol 42,53 méteres dobásával az előkelő ötödik helyet szerezte meg a 26 fős mezőnyben.
Sebestyén Zoltán, a SZIE matematika tanszékének tanára maraton futásban
(21 induló) az élmezőnyben végezve, 2
óra 58,29 perces idejével a kiváló 4.
helyezést érte el, valamint csapatversenyben az első helyezett magyar csapat
tagja volt. Kiss György 20 km-es gyaloglásban ért el nagyon szép eredményt
és 2ó06,08 perces ideje az 5. helyet jelentette a 30 fős mezőnyben. Az 5 km-es
távon 8. helyen ért célba 29,49 perces
idővel. Szabó István a SZIE testnevelési és Sportintézet dolgozója is méltó
módon képviselte városunkat, hiszen
10000 m-en a 26 fő közül az értékes 7.
helyet szerezte meg 38,27 perces idővel,
míg maraton futásban a 30 induló között
a 13. helyen végzett 3óra 23 perces idő-

vel, ami a 40 fokos melegben komoly
teljesítmény volt.
Országos bajnokság – Három
GEAC arany
Augusztus 7-8. között rendezték Debrecenben a 115., jubileumi országos atlétika bajnokságot. Az Ob-n a Gödöllői
EAC atlétái remekül teljesítettek és három arany, valamint egy bronz és egy
ezüstéremmel zárták a hétvégét. Deák
Nagy Marcell esélyeshez méltó futással
végzett a 400 méter síkfutásban az első
helyen (46,28 mp-es idővel), míg Fajoyomi Dávid magasugrásban lett aranyérmes 2,08 méterrel. A nőknél 100 méteren Komiszár Kriszta bronzérmes
lett, míg a B döntőben Hordós Evelin
bizonyult a legjobbnak. 200 méteren
Komiszár egy ezüstérmet is begyűjtött,
míg Hordós itt a 4. lett.
További gödöllői eredmények: 3000
m férfi akadály: 4. Czindrity Attila,
4x100 m váltó: 7. GEAC (Ambrus Lóránd, Deák Nagy Marcell, Fajoyomi
Dávid, Hoffmann Péter), 4x400 m váltó: 9. GEAC (Pápai Gergő, Czindrity A.,
Deák Nagy M., Hoffmann P.), rúdugrás:
5. Várszegi Tamás, 7. Gajdácsi András,
400 m gát: 6. Rendik Zsófia, 4x 100 női
váltó: 7. GEAC (Rendik Zs., Komiszár
K., Hordós E., Újvári Izabella), 4x400
m női váltó: 5. GEAC (Rendik Zs., Komiszár K., Hordós E., Újvári I.), Rúdugrás: 7. Dús Jetta, 8. Jilly Krisztina -tt-

Focizz velünk és legyél Te is tagja a
Gödöllői Bikák nagy családjának!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó szakosztálya várja 5-16
éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek jelentkezését. Versenyző és
nem versenyző korcsoportjainknak kimagasló szakmai munkát, versenyzési lehetőséget, az egyesület bázisául szolgáló Táncsics Mihály úti
sporttelepen kulturált körülményeket, valamint partnerkapcsolataink révén előrelépést biztosítunk. Focizz velünk és legyél részese annak a miliőnek, amit már több száz gyerek megtapasztalhatott és nap, mint nap újra
átél. Érdeklődni a +36/70-60-44-388!

Augusztus 14-én megkezdte bajnoki szereplését a Gödöllői Sport
Klub felnőtt és ifjúsági labdarúgó
csapata. A Pest megyei I. osztályban szereplő GSK az első játéknapon a bajnoki címre is esélyes
Tápiószecső vendége volt, majd
az elmúlt hétvégén az újonc Törtelnél vizitált. A mérleg: előbb
egy verség, majd egy bravúr győzelem.
A Tápiószecső elleni mérkőzésen ugyan
simának tűnő, 4–1-es vereségbe szaladt
bele Lovrencsics László csapata, de aki
látta a meccset az bátran mondhatta volna, hogy akár fordított eredmény is születhetett volna. A 2. fordulóban a nyáron
feljutó Törtel vendégei voltak a gödöllőiek. Nos, nyerni tudott a Gödöllő, és a fiatal csapat győzni akarását mutatja,
hogy hátrányból fordítva tudott három
ponttal távozni idegenből (2–1). Az ifjúsági csapat is jól rajtolt. Mindkét mérkőzés után győztesen hagyta el a pályát
Sztriskó István együttese és 10 góllal
terhelte az ellenfelek kapuját. A következő fordulóban már hazai pályán is láthatjuk a Gödöllői SK csapatát, amikor is

a Felsőpakonyt fogadják majd labdarúgóink. Mint már előző számunkban írtunk róla, újra a Táncsics Mihály úti
sporttelepen játssza mérkőzéseit a csapat, ezzel közel két éves kihagyás után
ismét a régi helyen szurkolhatnak a labdarúgás szerelmesei a GSK-nak.
Pest megyei I. osztály, 1. forduló
Tápiószecső – Gödöllői SK 4–1 (3–0)
Gól: Lovrencsics Balázs (11-esből)
Ifi: Tápiószecső – Gödöllői SK 1–4
Gól: Koczeth Zsolt (3), Veszely Károly
Pest megyei I. osztály, 2. forduló
Törtel – Gödöllői SK 1–2 (1–0)
Gól: Lovrencsics Balázs, Kővári Péter
Ifi: Törtel – Gödöllői SK 1–6
Gól: Bercze Tamás (2), Veszely Károly,
Tóth Bence, Menyhárt Ákos, Kovács
Ákos

Következik:
Augusztus 28., szombat 16:30 (ifi:
14:30) Pest megyei I. osztály
Táncsics Mihály úti sporttelep:
Gödöllői SK – Felsőpakony
Augusztus 29., vasárnap 10 óra
(NB II., U15-U13 Közép A csoport):
Gödöllői SK – Ferihegy-Vecsés

Íjászat – Verseny a környezetvédelem jegyében

Tell Vilmos utódai Gödöllőn
Rendkívül jó hangulatú és igen sikeres örömíjász versenyt tudhat
maga mögött a HUN-TER íjász
szakosztály, akik az I. Energia
kupa névre keresztelt viadalt rendezték meg.
A verseny megrendezése a környezetvédelem és a megújuló energiaforrások
jegyében történt, melyet úgy sikerült
biztosítani, hogy minden célt a szervezők álmodtak meg a témakörhöz kapcsolódóan saját kezűleg készítették el.
A 18 célt, egy körben, célonként 3 lövéssel kellett teljesíteni. A célok között
megtalálható volt a napenergia napkorong inga formájában, napelemmel működtetett mozgó cél, szelektív hulladékgyűjtő konténer, fabrikett gúla, pelletzsák és a biogázt termelő "Milkaboci".

A verseny országos volt, s majd 70
íjász versenyzővel zajlott Gödöllőn,
míg kísérő programként egy mobil
kandalló stúdió és egy bioetanolos
autó is kiállításra került. A versenyzőket Tóvári Péter, a szakosztály
vezetője köszöntötte, majd a megnyitót Gödöllő város alpolgármestere, Pintér Zoltán és a versenynek
otthont adó FVM MGI főigazgatója, Dr. Fenyvesi László tartotta.
Mindketten üdvözölték azon törekvést, melyben nem csupán a versenyzésnek és a hobbinak adtak helyet a szervezők, hanem figyelmet
fordítanak az ismeretterjesztésre és
egyben ötvözték a sportot, a szabadidős programot és a kultúrát, amely
egy közösségi erővel bíró törekvés

Kispályás foci – Augusztus 20. kupa

BF. Vill siker kispályán
Augusztus 20-án, pénteken rendezték
a Táncsics Mihály úti sportcentrum
műfüves pályáján az idei Augusztus
20. kupát, melyet felnőtt férfi és női
kategóriában hirdettek meg. A hölgyeknél három csapat versengett: az
APEH SE, a Pénzügyör SE és Tököli6tyúk. A tornát a Pénzügyőr nyerte, megelőzve az adóellenőröket és a

tököli hölgyeket. A férfiaknál
18 csapat vett részt a tornán.
A legjobb négy közé a BF.
Vill, a Sporting Libacomb, a
Palota FC és a Szilz jutott el.
Előbbi kettő játszotta a döntőt, amelyet drámai csatában
(10 másodperccel a vége előtt
lőtt góllal) nyert 3–2-re a BF.

AMATŐR TENISZEZŐK TÁRSASÁGA PEUGEOT – ATT Tour
KISKASTÉLY Open ****
IV. BIG SLAM
2010. AUGUSZTUS 28-29
Helyszín:
Kiskastély Tenisz Klub Gödöllő
Versenyszámok:
Férfi egyéni „A”: szombat 9 óra
Férfi egyéni „B”: vasárnap 9 óra
Senior (+45): szombat 14 óra
Női egyéni: szombat 14 óra
Férfi páros: szombat 16 óra
Vegyes páros: vasárnap 9 óra
A részletek a recepción és a
www.kiskastelytenisz.hu oldalon megtekinthetőek!
Várjuk szeretettel a nevezők jelentkezését!

Magyar Kupa – Búcsú, emelt fővel
Búcsúzott a Magyar kupa küzdelmeitől a Gödöllői SK csapata, miután hazai
pályán nem bírt Budapest Honvéd második csapatával és hosszabbítás után
4–2-re kikapott. A gödöllői fiatalok a
kiesés ellenére minden dicséretet megérdemelnek, ugyanis nagyon közel álltak a kupabravúrhoz. A második félidő
közepén még 2–0-ra vezettek a mieink,
de a Honvéd egyenlíteni tudott, majd a
ráadásban a maga javára fordította a
meccset. A találkozó krónikájához tartozik, hogy a GSK két játékosa is piros lapot kapott.
Magyar Kupa, 2. forduló
Gödöllői SK – Budapest Honvéd II. 2–2
(1–0) hosszabbítás után 2–4
Gól: Switzer Nabil, Lovrencsics Balázs
Utánpótlás – Remek U17-es rajt
NB II., U17 közép C csoport, 1. forduló: Gödöllői SK U17 – Dunaharaszti
8–2 (4–1) Gól: Skultéti Renátó (3), Somogyi Levente, Kővágó Ádám (2),
Voina Erik, Keszég Miklós
esetén eredményesebben éri el célját. A
versengés győztese egyébként Albert
László lett (a képen jobbra), aki egyben
a vándorkupaként kiosztott Energia kupa büszke tulajdonosának vallhatja magát.
-li-

Vill, míg a bronzmeccsen a Szilz örülhetett 1–0-ás sikerével a 3. helynek.
Részletes eredmények, fotók és a különdíjazottak a www.sevo.hu oldalon
megtalálhatók.
-ll-

A tornagyőztes csapat
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)

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

INGATLAN
* Eladó Gödöllő, Szent János utcában 3. emeleti, 2
szobás, 53 nm-es, erkélyes, egyedi fűtésű lakás. Iá.: 11,5
M Ft. Tel.: 30/449-8342
* Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó a Munkácsy utcában,
téglaépítésű háztömbben, 51 nm-es, 2 szobás, egyedi
fűtésű, részben felújított, 1. emeleti lakás. Iá: 9,2 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Kossuth L. u-ban, 54 m2-es, 2 szobás lakás eladó.
Iá: 10 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban eladó 60 m2-es, 2 szobás felújított házrész 370 m2-es telekrésszel. Iá: 13,9 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros szélén, 780 m2-es telken épült, 80
m2-es 2,5 szobás családi ház. Iá: 16 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Sürgősen eladó 298 nm-es családi ház 1000 nm-es
parkosított telekkel! Ára: 36,7 MFt. Gödöllőn szuper
panorámás 2000 nm-es építési telek 60 nm-es házzal eladó!
Ára: 32,7 MFt. Tel.: 30-684-5516.

* Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben épült társasházban kétszintes (73+30 m2) öröklakás. Nappali, 2 szoba, konyha
kamra, fürdősz. A lakáshoz ponyvagarázs tartozik. Iá: 24,5
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllő belvárosában, 2007-ben épült társasházban, igényes
kialakítású, nappali + 2 szobás, 70 m2 alapterületű öröklakás,
bútorozottan eladó. Iá: 25,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 20/9194-870
* ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! Kertvárosban 500 m2-es
parkosított, panorámás telken eladó 110 m2 lakóterű, nappali + 2 szobás szinteltolásos családi ház kertkapcsolatos
terasszal. Iá: 29,9 mFt. Érd: +3620/9194-870
* Gödöllőn, 748 m2-es, panorámás dombon 160 m2 (+48
m2 terasz) lakóterű, nappali + 4 szobás, kétszintes családi
ház, egy különálló 1 szobás lakóházzal. Iá: 35 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb részén, 750 nm-es,
parkosított saroktelken épült 110 nm alapterületű, 3 szobás, bővíthető (40 % beépíthetőség) polgári jellegű családi ház garázzsal.
Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb részén teljesen felújított 130 m2 lakóterű, nappali + 4 szobás, kétszintes családi
ház, 1108 m2-es telekkel. Iá: 42 mFt. Tel: 20/9194-870

* Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es telken, 100 nm
alapterületű, 2 + fél szobás, belül részben felújított családi
ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá: 21,5 mFt. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Blahai dombon 1600 m2-es, panorámás építési
telek eladó. Iá: 17 mFt. Érd: +3620/9194-870

* Gödöllőn a Kastély park közelében 960 m2-es telken, 50
m2-es, 2 szobás felújított családi ház, 50 m2-es műhellyel
(érvényes telephely engedéllyel). Iá: 22 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Szilasligeten, panorámás zöldövezeti részen, 2007-ben
épült, színvonalas kialakítású, 56 m2-es, 2 szobás öröklakás
tágas terasszal, tárolóval, gk. beállóval. Iá: 15,2 mFt. Érd:
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Harasztban, csendes környéken 100 nm
alapterületű, 3 és fél szobás jó állapotban lévő, téglaépítésű
családi ház, 1000 nm-es, gyümölcsfákkal beültetett telekkel. Iá:
24,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Bagon 648 m2-es, örökzöldekkel és gyümölcsfákkal
beépített telken, egy 37 m2-es, 2 szobás kétszintes faház,
teljes berendezéssel eladó. Víz, villany, gáz bevezetve,
riasztóval felszerelt. Iá: 3,7 mFt. Érd: 20/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás
teljesen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház
540 nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 24,9 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Kartalon 150 m2 alapterületű, 2006-ban teljesen felújított, nappali + 3 és fél szobás családi ház, 1200 m2-es,
parkosított telekkel, kis kerti tóval. Iá: 17,2 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn az Antalhegyen 1080 m2-es, panorámás telken
100 m2 alapterületű, nappali + 3 szobás, 70 %-os készültségi állapotban lévő kétszintes ház 25 mFt-ért eladó. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Szadán 2005-ben épült, nappali+3 szobás, 176 m2-es,
földszintes családi ház. A ház teljesen alápincézett, riasztóval felszerelt. Kandalló kialakítható. Iá: 38 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn az Antalhegyen 2001-ben épült, 4 lakásos társasházban, nappali + 4 szobás, színvonalas kialakítású,
extrákkal felszerelt, 160 nm-es kétszintes lakás, parkosított
telekkel. Iá: 26,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* SÜRGŐSEN ELADÓ Veresegyházon tó közelében, csendes
környéken, 1996-ban épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes családi
ház. Nappali+2 szobával, 2 gardróbszobával, különálló garázzsal.
Iá: 25 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Szadán erdő közeli csendes zsákutcában, 645 m2-es,
panorámás telken épült, 2 generáció részére is alkalmas,
160 m2 lakóterű, kétszintes családi ház. 60 m2-es, 2 beállásos garázzsal. Fsz-en és emeleten nappali, szoba, konyha,
kamra, fürdőszoba, wc kialakítással. Iá: 44,9 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Új építésű lakás, Városmajor u.-ban 50m2-es, 2szobás,
parkettás, egyedi gázfűtéses minőségi kivitelezésű lakás
kulcsrakészen. Ár:15,47MFt Major Zoltán +3670/77-33222 www.perfektotthon.hu
* Új építésű lakás, Városmajor u.-ban 56m2, 2szobás, parkettás,
egyedi gázfűtéses minőségi kivitelezésű lakás kulcsrakészen,
lakásbeszámítással is megvehető. Eladási ár: 17,87MFt Major
Zoltán +3670/77-33-222www.perfektotthon.hu
* ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban, Szent Imre u.-ban új
építésű egyedi tervezésű saját telekkel rendelkező egyenként
90-150 m2 nappali + három szoba, garázs, mosókonyha,
minőségi kivitelezés, átadás kulcsrakész állapotban. A lakások már most leköthetők! Átadás 2011 második negyedév.
Lakásbeszámítással is lehetséges. Ár: 30-34 MFT Major
Zoltán +3670/77-33-222www.perfektotthon.hu
* Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu
* Gödöllőn 198 nm-es igényes családi ház, gyönyörű kerttel
eladó. Iá.: 63,9 Mft. Gödöllőn, Szt. János utcai 4. em-i 2 szobás
lakás sürgősen eladó! Iá.: 10,9 MFt. Tel.: 30-684-5516.
* Szadán eladó 2 generációs 5 szobás családi ház. Ára: 16,6
M Ft. Gödöllőn központ közeli felújított családi ház eladó.
Ára: 27,5 MFt. Tel.: 20-5555-772.
* Ár alatt eladó Gödöllőn 3 szintes, 142nm-es családi ház.
Ára: 24,4 MFt. Szadán 1200nm-es építési telek ár alatt
eladó! Ára: 5,7MFt. Tel.: 30-684-5516.
* Szadán 930 nm-es építési telek lakható kis házzal eladó.
Ára: 12,8 M Ft. Ikladon 216nm-es teljesen felújított kétgenerációs családi ház eladó. Ára: 18 MFt. Tel.: 20-5555-772.

* Érdemes megnézni! Gödöllőn 3 szoba +nappali, 2 fürdőszoba, dryvit szigetelt új építésű ikerház kocsibeállóval eladó kulcsrakészen 21 M Ft. 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK 4,1 MFT !!! PANORÁMÁS 600
nm-es építési telek érvényes építési engedéllyel eladó. 207722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Szt. János u.-ban sürgősen eladó I.emeleti 52 nm-es 2 és félszobás, tégla, konvektoros lakás Iár: 9,8 MFt 20-772-2429
* ÚJÉPÍTÉSŰ EGYSZINTES, KÉT UTCÁRA NYÍLÓ 3+NAPPALIS IKERHÁZ JÓ KÖRNYÉKEN ELADÓ GÖDÖLLŐN. Iár:
22.9 M FT 20-804-2102
* Ambrus közben 1+2 félszobás 55 nm-es tágas, jó
beosztású lakás eladó. Iár: 11,5 MFt 20-772-2429
* Gödöllőn Kastély közelében 75 nm-es 2 és félszobás stabil, de felújítandó ház eladó 1500 nm-es telken 13,6 M-ért
20-772-2429
* Újépítésű ház Szadán 3 szoba + nappalis 800 nm-es
telken eladó. Iár 21,9 MFt 20-772-2429
* Kossuth L. u.-ban szépen felújított 1 szobás, 40 nm-es, erkélyes, egyedi fűtéses lakás eladó. Iár 8,5 MFt 20-772-2429
* Szabadka u. 4-ben 2 szobás, erkélyes tégla, konvektoros
lakás eladó Iár:10.9 M Ft Víz, villany, festés, burkolás felújítva. 20-804-2102
* Gödöllő központjában 1+2 félszobás tégla lakás 1
emeleten Sürgősen eladó ! Iár: 9,99MFt 20-539-1988
* Központban 3 szoba+ nappalis újépítésű ikerház eladó Iár
23,5 MFt 20-772-2429
* Gödöllőn Kossuth L. u.-ban 71 m2, 3 szobás erkélyes téglalakás
eladó Iár 11,9 MFt 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* János utcában 2 szoba erkélyes 52 m2 II emeleti felújított, műanyag nyílászárós, cirkó fűtéses lakás eladó Iár
12,8Mft 20-804-2102
* Erzsébet Királyné krt-on 1+2 félszobás erkélyes lakás,
beépített konyhabútorral eladó. Iár 9,2 M FT 20-8042102
* Központi részen első emeleti erkélyes lakás
eladóIár:10.9Mft!! 20-539-1988

* Sürgősen keresek 3 és 2 generációs központ közeli eladó
családi házakat, téglaépítésű földszinti, I. emeleti kiadó és
eladó lakásokat, 1 szintes házakat! Tel.: 30-684-5516.

* Szadán 5 szoba + nappalis, igényesen kivitelezett 2001ben épült családi ház eladó 1000 nm-es telken. Iár: 35,9
MFt 20-772-2429

* Szadán 1210 nm-es panorámás építési telek eladó. Ára: 13
MFt. Mélyen ár alatt eladó Szadán 260 nm-es minőségi
családi ház! Ára: 36,1 MFt. Tel.: 20-5555-772.

* Extra vétel! Gödöllőn, panorámás részen 3 szoba + nappalis, duplakomfortos, szuterénes, garázsos, gázkazán +
vegyes tüzeléses 1992-ben épült, felújított kertes ház 1600
nm-es telken eladó. Iár 16,9 MFt 20-772-2429

* Jó vétel! Gödöllőn új építésű részen1370 nm-es építési
telek bekerítve eladó. Iár:14 M Ft. 20-772-2429

* Központi részen harmadik emeleti konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Iár:10.7Mft!! 20-539-1988
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* Gödöllő központjában két szobás, konvektoros lakás,
erkéllyel, magasföldszinten eladó! 11Mft! 20-539-1988
* Új építésű 1+2 félszobás lakások kertrésszel, kocsi beállóval, nagy terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102
* Sürgősen eladó a Magyar Kázmér közben tégla, konvektoros
1+2 félszobás jó állapotú lakás Iár 12,5 MFT 20-804-2102
* Szent János utcában sürgősen eladó 60 m2 2szobás magasföldszinti, erkélyes konvektoros lakás Iár 9,6 MFt 20-8042102
* Alkuképes! Sürgősen áron alul! Palotakerten parkra néző
2 szobás lakás Iár: 9.2 M FT 20-8042102
* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
60nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár 10,9 MFt 20-8042102
* Ügyfeleink részére keresünk eladó-kiadó, családi házakat,
lakásokat! WWW.GODOLLOIHAZ.HU 20-804-2102
* Nagyfenyvesben, nagyon jó környéken 156nm-es jó
állapotú nappali+4 szobás nagykertes sorház sürgősen
eladó Iár:27,9MFt 20-944-7025
* Fenyvesben AKCIÓS 1200nm-es építési telek eladó,
15MFft 20-944-7025
* 21.900.000 Ft-ért gyönyörű, kertkapcsolatos újszerű lakás
eladó Egyetem környékén. Nappali + 4 szobás (132 m2),
napfényes terasszal, tágas tárolóval, gázcirkóval. 0630-977-6665
* Központban 6 éve épült, nagyon csendes, nappali + 2 félszobás (71 m2 -es) lakás eladó. Amerikai konyhás, cseresznye
konyhabútorral, gépekkel. 19,900,000 Ft. 0630/977-6656
* Bagon csodálatosan felújított, szigetelt, új tetőt kapott
családi ház eladó. 3 szobás (110 m2), nagy terasszal,
pincével, garázzsal. Irányár: 16,900,000 Ft 30 /977-6665
* Veresegyházán 865 m2, panorámás építési telek SÜRGŐSEN
eladó. Közművesített, körbekerített, aszfaltút mellett,
buszmegálló nincs messze. 12,000,000 Ft 0630 /977 6665
* Irányár: 36,900,000 Ft Álomszép, panorámás kétszintes
családi ház eladó CSANAKBAN. Köríves teraszra nyíló
amerikai konyhás nappali, 5 szoba, 2 fürdőszoba, 2 állásos
garázs. 0630/ 977 6665
* Magyar állam elvette a szocpolt, mi elengedjük! Gödöllő
központjában, most épülő társasházban lakások eladók,
gyermekek számától függően a szocpolnak megfelelő
összeget elengedjük, így milliókkal csökkentheti lakásának
vételárát! 30/946-7702
* ASZÓD Városréti úton, reális áron 1306 nm építési telek
eladó. Közművek a telek előtt az utcában. Érd: 30/411-8207
* CSALÁDI OKOK MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ Gödöllő
legszebb részén egy 1000 nm-es telek. Ár: 5.3 M Ft.
70/271-7378, 30/771-5794
* Gödöllőn a Ligeti Juliska u. 43. sz alatt 344 nm-es,
közművesített építési telek eladó. Érd: 70/384-2985
* Gödöllőn PANORÁMÁS TELEK ELADÓ a KÖKÉNY
UTCÁBAN. 1.300 nm. Érd: 20/9424-062
* HATVANBAN 2 db 20 nm-es téglaház sürgősen eladó
4200 nm-es zártkertben. Iár: 1,9MFt. Tel: 20/483-5197
* Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben 900m2–es telken
150m2 felújított családi ház, gondozott kerttel, öntözőrendszerrel, dupla garázzsal eladó. A telek két utcára nyílik, a háznak
két különálló bejárata is van, kétgenerációs házként is használható. Iár: 35 M Ft Érd: 06/70-604-4403, 06/30-469-6721
* TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó egy
1992-ben épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh Tamás - 70-333-1362
* Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es, loggiás 1.
emeleti, tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz, HÉV 5 percre. Tel: 30-564-3615, 28-415-324
* Gödöllőn, Zombor utcai felújított első emeleti, konvektoros, 1 szobás lakás eladó. Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel:
30/350-4346
* Gödöllőn, csendes zsákutcában nappali + 2,5 szobás
családi ház sürgősen, áron alul eladó. Lakás beszámítása
lehetséges. Tel: 30/998-1496
* Gödöllői-dombságra nyíló gyönyörű panorámás
megosztható saroktelken (1417nm) két család együttlakására
alkalmas új építésű szerkezetkész családi ház (225nm) áron
alul eladó Valkón. Iár:13,9MFt. Érd: 20/7719-219

* Gödöllő belvárosában a Kőrösfői utcában eladó 3,5 szobás
(belső udvarral, garázzsal, pincével) két utcára nyíló családi
ház, igen kedvező áron. Érd: 28/430-348
* Gödöllőn, Erzsébet körúton 1 szobás, 34 nm-es klimatizált panellakás eladó. Iár: 8,8M Ft. Tel: +36-20-220-2499
* Eladó Kartalon Gödöllőtől 15 km-re családi ház. 3,5szoba,
2fürdőszoba, előszoba, konyha, kamra, 2db pince, tároló
helyiségek. Gyümölcsös, parkosított kert tóval. 17,2MFt.
30/6677-031
* BLAHÁN 18 éve épült 100 nm-es csendes, padlófűtéses,
3 szobás, étkezőkonyhás, gázfűtéses, kandallós családi ház
garázzsal eladó. Iár: 19 MFt. Tel: 06-20-886-2002
* Gödöllő legcsendesebb háza! Babati út 28.sz.alatti 830nm
telken új építésű, 179nm földszintes, legkorszerűbb technológiával épült, extra energiatakarékos, eladó. Burkolat
igény szerint. +36-30-9355-737
* Gödöllő Szt. János utcában eladó téglaépítésű bruttó 47
nm-es egylégterű lakás (:klíma, egyedi gázfűtés, erkély, biztonsági ajtó, fa nyílászárók.) Azonnal költözhető.
Iár:10,9MFt. (Bútorozva: 11,9M.) Érd: 06-70-362-2672.
* Eladó Gödöllőn, Királytelepen nyolclakásos társasház II.
emeleti 65 nm-es 1+2×félszobás, felújított, összkomfortos,
panorámás LAKÁSA, valamint az ingatlanhoz tatozó
GARÁZS. Ingatlanközvetítők kérem, ne hívjanak! Lakás
irányára: 15,8 MFt +garázs 1,5MFt. Ha megnézi, megszereti! Várom jelentkezését! Tel: 06-20-3494-316
* Sürgősen eladó, tulajdonostól Gödöllőn, 1 szobás, téglaépítésű,
gázkonvektoros fűtésű lakás. Parkettás szoba, külön fürdő, WC,
alacsony rezsi, buszpályaudvarhoz, HÉV-hez közel. Iár: 9,7MFt.
Ingatlanosok kérem, ne hívjanak! 70-203-6792
* Gödöllőn a KOMÁROMI utcában 702 nm-es telken 96 nm
lakótérrel, teljes szuterénnel családi ház eladó. Tel: 30-474-5862
* János utcai 30 nm-es felújított földszinti lakásomat eladnám, vagy elcserélném értékegyeztetéssel 1,5 szobásra. Tel:
06-30-512-4363
* Gödöllőn, Egyetem téren 59 nm-es, 2 szobás felújított
téglalakás beépített bútorokkal és konyhai gépekkel eladó,
igény szerint garázzsal. Iár: 15,9MFt. Érd: 20/663-4119,
30/498-6885
* Jászapátin, a Gimnázium szomszédságában, főúton 2
szobás családi ház 1238 nm telekkel eladó. Gödöllői lakáscsere is érdekel. Érd: 28-407-526, 06-20-807-8100
* Gödöllőn a kertvárosban eladó háromszobás összkomfortos,
nagy konyha és nagy fürdőszobás gázcirkóval és vegyes
tüzelésű kazánnal fűthető családi ház 720 nöl megművelt kerttel és gyümölcsfákkal. Ir.ár.16.500.000.-Ft. Tel: 30-268-5949
* Gödöllő központjában, magasföldszinti, összkomfortos
kiváló állapotban lévő 2 szobás lakás eladó, értékegyeztetéssel nagyobb házra/lakásra cserélhető,
beszámítással is. Iár: 12,2MFt. Tel. +3630-7715808
* Vácszentlászlón 2,5 szobás, konvektoros családi ház
eladó. Tel: 06-20-233-6953, 06-20-440-4261
* Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es 1,5 szobássá alakított 8.
emeleti lakás eladó. Irár: 8,9MFt. Ingatlanosok kérem, ne
hívjanak! Tel: 06-30-544-0208 v. uzita@rubicom.hu
* SÜRGŐSEN ELADÓ Gödöllő – Máriabesnyőn 980 nm-es
telken 80 nm-es családi ház. Irár: 16,5MFt. Érd: 20-669-2655
* Gyógyvíz üdülőjében Tóalmáson belvízmentes, összkomfortos, téglából épült kétszintes udvar és lakóházunkat eladjuk betegség miatt, fizetési könnyítéssel is. Gáz az utcában.
Tel: +36-20-621-5111
* Cserét keresünk Tóalmás gyógyvizes üdülőtelepén lévő
lakóház és udvar megnevezésű összkomfortos téglából
készült házunkért, önkormányzati ház vagy lakásért megegyezéssel. Tel: +36-70-7025-318
* Eladó vagy elcserélhető Gödöllőn az Isaszegi úton 120
nm-es ház 1000 nm-es telken. Cserébe lakás érdekel értékegyeztetéssel. Ár: 16MFt. Érd: 06-30-246-1283
* Eladó Gödöllőn, Ady Endre sétányon szorgalmi úttal
megközelíthető 2szoba, konyha, fürdőszoba, éléskamrából
álló konvektoros ház. Egyedi fűtés is megoldható. Tégla
épület, cseréptetős, szükség esetén ráépíthető. Füvesített
500nöl kerttel. Iár: 15MFt. Ingatlanközvetítők kíméljenek!
Érd: 06-30-694-2322, 06-28-416-392 (du. este)
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* Városmajor utcában családi ház eladó. 20/3550-008
* Parasztház tulajdonostól eladó Verseg központjában.
2646nm össz. területtel. Üzlet, buszmegálló, orvosi rendelő,
posta gyalogosan 5percen belül megközelíthető.
Vállalkozásra is alkalmas terület. Udvaron ásott kút van.
Iár:3,8MFt. Érd: 20/531-0303, 20/582-8278
* Versegen építési telek 10nm faházzal, termő gyümölcsfákkal 503nm össz.területtel bekerítve, tulajdonostól eladó.
Iár:3,45MFt. Érd: 20/531-0303, 20/582-8278
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Kör utcában 69 nm-es, 1+2
félszobás, 3. emeleti, erkélyes lakás. Iár: 15,8MFt. Érd:
20/2627-441
* Eladó Kistarcsán 2005-ben épült 53 nm-es, 1.em. 2
szobás lakás beépített bútorokkal (konyha, előszoba, kamra,
gardróbszekrény, nappali), kombi cirkó, minimálisan alacsony rezsi. Iár:13,9MFt. 20/461-9383
* Eladó Ikladon, csendes környéken 150 nm-es családi ház,
részben felújított. Melléképületekkel, terasszal, két generáció részére alkalmas. Új nyílászárók, tetőszerkezet, elektromos, fűtésrendszer. Iár:12,2MFt. Tel: 06-20/9-262-090

ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllő központjában egyetemisták részére egyedi fűtéses bútorozott lakás kiadó. 10.000,- /fő+rezsi + 2 havi kaució. Érdeklődni: 70/365-0751
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő központjában, a Szent István téren, 57 nm2-es,
földszinti, felújított lakás, augusztus 1-jei költözéssel,
hosszú távra kiadó. 53.000 Ft./hó, 2 havi kaució. Tel.:
30/219-5522; 20/955-9088.
* Gödöllő központjában, a Szent I. téren 57 nm-es, földszinti,
felújított lakás azonnali költözéssel kiadó. 49 ezer Ft/hó/ 2
havi kaucióval. Tel.: 20/955-9088.
* Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik külön
bejáratú, bútorozott 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. Érd: +36 70/318-2127
* KIADÓ Gödöllőn, tó közelében, színvonalas külső és belső
kialakítású családi ház 65 m2-es, emeleti lakrésze, közös
használatú, parkosított kertrésszel. 100.000 Ft (rezsivel)
bérleti díj. ÉRD.: 06-20-919-4870
* Kiadó Alvégben 2 szobás konvektoros külön bejáratú
házrész kertrésszel 50 EFt + rezsiért 20-772-2429

Gödöllői Szolgálat
* Kiadó Gödöllőn zöldövezetben Szt. János u.21. I.em.
bútorozatlan 1 szoba, konyha, fürdőszoba 2010. 09. 01.-től.
Érd: 06-30-550-1132, 06-49-351-504.

* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, egyedi gázfűtéses,
félig bútorozott lakás kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-212-6390

* Gödöllő központjában 2,5 szobás, 2.em. erkélyes, részben
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Kaució szükséges. Érd:
06-20-3-303-396

* Központban, napfényes 2 szobás, távfűtéses, 3. emeleti
lakás bútorozatlanul kiadó. 50.000,-Ft/hó, 2 havi kaució.
Tel: 20/333-0526

* Gödöllőn Szt. János utcában II. emeleti 60 nm-es gázkonvektoros, nagykonyhás lakás kiadó, hosszútávra. 50E Ft +
rezsi. 2 havi kaució szükséges. 06-70-413-2353

* 48 ezer Ft rezsivel együtt kiadó kis szoba, főzőfülke,
zuhanyzó. 1 havi kaució szükséges. Bármikor költözhető.
Tel: 06-20-9-734-738

* Gödöllő központjában 2 szobás, bútorozatlan, távfűtéses,
földszinti lakás hosszabb távra kiadó. 50.000,-/hó bérleti díj
+ 1 havi kaució. Tel: 06-30-907-9322

* Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás 61 nm-es, bútorozott lakás kiadó. Egyedi víz, és fűtésmérés. 45 ezer
Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Vonat, HÉV, busz,
egyetem közel. 70/315-3632

* Nagy Sándor közön, Erzsébet parki HÉV megállótól
néhány percre kiadó két és félszobás, egyedi fűtésű, konvektoros lakás. Konyha berendezve. Ár megegyezés szerint.
Érd: 06-20-536-0058, erikal@hotmail.com
* Gödöllőn 2 szobás családi ház kedvező feltételekkel, közel
az egyetemhez kiadó! 40.000,-Ft + rezsi. Tel: 70-381-2807
* Diákok figyelem! Gödöllőn a város központban azonnal
beköltözhető 52 nm-es bútorozott lakás kiadó. Külön vízóra,
gázóra, pince és terasz. Tel: 06-30-2-228-909
* Gödöllő Petőfi téren kiadó egyedülálló hölgynek egy
szobás, új építésű, összkomfortos, cirkófűtéses, légkondicionált, rendkívül napos lakás. 40.000,-Ft/hó + rezsi, kaució
szükséges. Tel: 06-20-3433-930

* János utcában első emeleti, kétszobás, konvektoros,
bútorozott lakás kiadó. Érd: 30/370-9803
* Városközpontban távfűtéses (egyénileg szabályozható),
kábeltévés, bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Bérleti díj
35.000,-Ft + 2havi kaució szükséges. Tel: +36-20/5875191, este 28/410-346
* Gödöllőn, a palotakerti lakótelepen kiadó egy 1 szobás,
berendezett lakás. 40 ezer + rezsi. Tel: 06-70-276-5952
* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es
lakás 40 eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:+3620-3539492

* Gödöllő blahai részen csendes környezetben hosszútávra
kertes ház kerthasználattal, bútorozottan kiadó. Érd: Tel:
28/816-550

* Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes
családi házban, külön bejáratú 50 m2-es összkomfortos
lakás kiadó. (Kábeltévé, Internet.) Albérleti díj +2 havi kaució. Tel: +36-20-914-2007

* Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, gázkonvektoros, egyedi vízórás, erkélyes, redőnyös, kábeltévés, 2.em.
berendezett lakás csendes környezetben kiadó. T: 28-412-463

* Gödöllőn a központban 44 nm-es, kétszobás, összkomfortos lakás kiadó. Bérleti díj: 44.000,-Ft + rezsiköltség
(kéthavi kaució). Tel: 06-70-315-9128

* Gödöllő, Palotakerti lakótelepen kiadó egy másfélszobás,
szépen felújított, bútorozott lakás. Vízóra, kábeltévé, internet, telefon van. Azonnal beköltözhető. Tel: 30-550-7945

* Csendes helyen, vasúttól, HÉV-től 5 percre lakás kiadó.
Egyedi fűtéssel, vízórával rendelkezik. 39.000,-Ft/hó, kaució szükséges. Tel: 06-70-945-0021

* Gödöllőn lakóparkban tetőtéri 60 nm-es, 3 szobás lakás
padlással, pincetárolóval, újszerű állapotban 60 ezer +
rezsiért hosszútávra kiadó. Érd: 06-30-743-5265
* Gödöllőn, egyetemhez közel teljesen berendezett családi
házrészben 2 fő részére albérlet kiadó. Tel: 06-20-412-1987

* Gödöllő Palota-kerten, 8.emeleti, parkra néző, csendes,
igényesen felújított, berendezett, gépesített, klimatizált,
egyedi fűtéses, kétszobás, erkélyes lakás hosszabb távra –
nemdohányzó dolgozó v. tanuló fiatal párnak v. egyedülállónak – kiadó. Ár megegyezés szerint. Tel: 30/9664-702

* Egyetemhez, HÉV-hez, vonathoz közel, 3 szobás felújított
családi ház kedvező áron, hosszútávra kiadó. Érd: 20-341-5196

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Tűztoronyházban 2,5 szobás, erkélyes, bútorozott, minden igényt kielégítő, teljesen új, még nem lakott lakás saját
parkolóhellyel kiadó. Tel: 06-70-9787-770
* Királytelepen kertes háznál 20 nm-es bútorozott szoba
fürdőszoba, konyha használattal kiadó. Kocsibeállási lehetőség.
20 E Ft/hó + rezsi. Kaució szükséges. Tel. 20-368-9494

* Gödöllő kertvárosában, főútvonal mellett fekvő nagy forgalmú üzletházban 86 m2-es, 3 helyiségből álló bérlemény
szolgáltatás vagy irodai tevékenység céljára kiadó. Az egyes
helyiségek igény szerint önállóan is bérbe vehetőek, klímával
és riasztóval felszereltek. Ingyenes parkolási lehetőség.
Tel:20-572-3807

* Gödöllőn kiadó különálló épületben szoba, konyha, fürdőszoba, bútorozva. 40.000,-Ft + rezsi + kaució. Érd: 20-253-4344

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

* Kiadó Szadán a CBA-val szemben ikerház fele része:
szoba, nappali, konyha, stb. nagy pincével. Ára: 55.000.+rezsi, és 2 havi kaució. Érd: 06-70-325-9568

* Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új építésű, 52 nm-es
riasztós, légkondícionált üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának
is! Külön tárgyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.

* Gödöllőn a Szt. János utcában I. emeleti, 1,5 szobás,
felújított lakás kiadó. Érd: 06-30-9541-690

* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100 m2-es, legjobb
helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy. u. sarkán, liftes házban,
klímával. Nettó ár: 1.200,-Ft - 2.500,-Ft/m2 Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* ALBÉRLET KIADÓ. Egyetemhez közel, fiúk részére, családi ház lakrészében, 2 db összkomfortos szoba, internet
használat. Tel: 06-28-410-978, +36-30-654-4257

* Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu

* Jó állapotú kiadó családi házat keresek 20-944-7025

* Az egyetemtől, állomástól, HÉV-től 5 percre lakás kiadó.
Többféle megoldás. 28/418-785 (este), 06-20-484-7712

* Gödöllőn Szent János utcában gázkonvektoros, 3. emeleti
1,5 szobás lakás (alacsony rezsivel) kiadó. 50 ezer Ft/hó +
1 havi kaució. Tel.: 06-30-4233-496

* Külön bejáratú szoba-konyha szigetelt téglaépületben,
külön gázórával, TV, internet megoldható, busz közel.
Ugyanitt lányoknak külön szobák kiadók. Tel: 30-581-3827

* ÚJ ÜZLETET NYITOTTUNK, Gödöllő, Kossuth u.39. Főbb
tevékenységeink: világítástechnika, garázskapu, riasztó- és
kamerarendszerek, központi porszívó, víztisztító.
Kereskedelem és kivitelezés. Tel: 06-309-672-654

* Egyetemistáknak, főiskolásoknak 2szoba összkomfortos,
bútorozott lakás (legfeljebb 4személy részére) Gödöllőn, az
Erzsébet parki HÉV megállótól 5 percre kiadó. Ár megegyezés szerint. 06-30-418-7206, 06-70-619-9079

* Kiadó Gödöllőn (Palotakerten) egy 44 nm-es félig bútorozott lakás. (Egyéni vízóra, fűtésszabályozók.) Ár: 45.000,Ft/hó +rezsi +40.000,-Ft kaució. Tel: 06-70-265-0799

* Gödöllő központjában, frekventált, nagy forgalmú helyen
üzlethelyiség (20 nm) és iroda (26 nm) kiadó. Tel: 06-20269-0053

* A gödöllői tavaknál ház hosszú távra augusztus végétől
kiadó. Tel.: 06-30-213-4882

* Gödöllőn, huszonéves dolgozó lány, nemdohányzó albérlőtársnőt keres két szobás, bútorozott Kazinczy körúti lakásba: 25.00+ fél rezsi és két havi kaució. Tel:30-647-4460

* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben udvari, 30 nm-es
üzlethelyiség. Irodának is alkalmas. Tel: 06-30-346-5408

* Kiadó János utcában, 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan, erkélyes lakás. 49.000 Ft/hó + rezsi. Kéthavi kaució
szükséges. Tel: 70-517-1370

* Erzsébet parknál 2 szobás összkomfortos, bútorozott lakás
hosszabb időre igényesnek kiadó. Ár: 50.000,-Ft/hó + rezsi.
Egy havi kaució szükséges. Tel: 28-386-875, 70-638-5937

* Gödöllőn a blahai részen családi házban különbejáratú 2
szoba, háló összkomfortos lakrész kocsibeállóval igényes,
nemdohányzó részére hosszútávra kiadó. Lakbér + 2havi
kaució. 06-20-329-2954

* Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő
3 szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat
keresünk. Érd: 06-20-224-6598

* Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros, egyedi
mérőórás 58 nm-es (nem panel) lakás irodának is kiadó. Tel:
+36-30-9617-621
* Gödöllőn, Remsey krt-on 1+2 félszobás, egyedi fűtéses,
újszerű sorházi lakás saját kerttel kiadó. 70EFt + rezsi, 2
havi kaució. Tel: 06-20-912-1233

* Gödöllő Palotakerten 1 szobás, összkomfortos, berendezett, szabályozható fűtésű, földszinti lakás kiadó.
40.000,-Ft +rezsi. Kaució szükséges. Tel: 20-418-5348,
28/421-135
* Gödöllőn, csendes helyen, állomástól 5 percre, 1 szoba
összkomfortos különbejáratú házrész hosszútávra kiadó.
40.000,-Ft + rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel: 06-30639-2914

* Gödöllőn iskolával, óvodával szemben lévő 120 nm-es exkluzív szépségszalon kiadó. Tel: 06-30-247-6718
* Petőfi téren, utcafronton új, 42 nm-es üzlethelyiség
eladó! Tel: 06-30-346-5408
* Gödöllő Központban üzlethelyiségek szeptember 1.-től
kiadók (24 nm). Érd: 06-20-404-8071
* Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nm,
első emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 818-ig 06-28-430-209
* Gödöllőn üzletházban 20 nm-es helyiség üzletnek, irodának 30.000,-Ft-s irányáron kiadó. Tel: 06-70-7797-152
* GARÁZS ELADÓ vagy kiadó az egyetemi presszó mögött.
Tel: 06-30-403-3822
* Üzlethelyiség a szökőkútnál KIADÓ! Tel: 06-30-272-8158
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KISTARCSÁN,
NAGYTARCSÁN,
CINKOTÁN
ÖSSZKÖZMŰVES
ÉPÍTÉSI TELKEK ÉS IPARI TELKEK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Március 15. utcában 2 szobás, 68
nm-es, részben felújított családi ház
gondozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas szuterénnel
eladó. Irányár: 23 mFt.
* A Damjanich utcában 2002-ben épült
nappali+3 fél szobás családi ház külön
bejáratú mini garzonnal 670 nm-es,
panorámás telken eladó. Iár: 26,9 mFt.
* A Kertvárosban, nappali +7 szobás,
2 szintes, kétgenerációs, felújított,
családi ház, 3 férőhelyes garázzsal
850 nm-es, parkosított telken
sürgősen eladó. Iá: 36 mFt.

* A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi
ház 550 nm-es, ősfás saroktelken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
* Kertvárosban 450 nm-es, nappali+6
szobás családi ház 3600 nm-es telken,
garázzsal, sok extrával (klíma, riasztó,
locsoló rendszer, elektromos kapu,
automatikus kerti világítás, járdafűtés,
kerti pavilonok stb.) eladó. Iár: 165 mFt.
* A Kertvárosban igényes,180 nm-es,
nappali+3 szobás családi ház szép
parkosított telken garázzsal, szaunával,
eladó. Egy szobás önálló lakrész is tartozik a házhoz. Budapesti cserelakást
beszámítanak. Irányár: 59,8 mFt.
* A Nagyfenyvesben 1000 nm-es, gondozott telken 360 nm lakóterületű
háromszintes, garázsos családi ház
eladó üzlethelyiséggel. Irányár: 36 mFt.
* A Nagyfenyvesben, 620 nm-es,
szépen parkosított telken, 220 nm-es,
nappali+ 3 szobás, háromszintes,
garázsos, igényes családi ház, szaunával, kerti medencével, locsolórendszerrel eladó. Irányár: 38,5 mFt.
* A Nagyfenyvesben nappali + 3
szobás, 150 nm lakóterületű, felújítandó családi ház 970 nm-es telken
sürgősen eladó. Csereként 1+2 fél
szobás,
egyedi
fűtésű
lakás
beszámítható. Irányár: 23 mFt.
* A Fenyvesben 670 nm-es telken új
építésű, 140 nm-es, nappali +3 szobás,
családi ház eladó. Irányár: 35,9 mFt.
* A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken eladó
vagy a környéken nagyobbra cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
* A Királytelepen 240 nm-es,3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú családi ház, szép gondozott, 506 nm-es
telken eladó vagy 2 szobás családi
házra és 1+2 fél szobás lakásra cserélhető. Irányár: 26 mFt.
LAKÁSOK:
* A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.
* A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
* Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 25,9 mFt.
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* Cégünk keres gyakorlattal rendelkező CO-2 hegesztőket
gödöllői munkahelyre. Utazás, szállás biztosított. Érd: 1018h
70/429-3129,
70/429-3127,
e-mail:
mail.09@freemail.hu
* Szerkezetlakatosokat keresünk Budapest környéki
munkahelyre. (Feltétel: rajzról önállóan dolgozni tudó.) Érd:
10-16h 70/3422-285, e-mail: mail.09@freemail.hu

* Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nmes, első emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P
8-18-ig 06-28-430-209
* Parkolóhelyek bérelhetők hosszútávra Gödöllőn a Petőfi tér
2. SZUPER XIN áruház belső udvarában. 06-20-9354-687

* KAPACITÁSUNK BŐVÍTÉSÉHEZ KERESÜNK PROFI ANGOL,
NÉMET, OLASZ, FRANCIA ÉS SPANYOL ÓRAADÓKAT. STUDIO ONLINE NYELVISKOLA. TEL: 0620 216 62 40.
WWW.STUDIOONLINE.HU.

* Gödöllőn a városközpontban működő könyveléssel, adótanácsadással foglalkozó társaság szakmai meghallgatásokat tart könyvelési állás betöltésével kapcsolatosan.
Minimális feltétel: „vállalkozó” szakirányú középfokú
számviteli szakismeret. Az érdeklődők szakmai önéletrajzait
az: oneletrajz.mado@gmail.com email címre várjuk.
* Főzőasszonyokat felveszünk. Főzni tudó és szerető háziasszonyok jelentkezését várjuk. Feltétel, munkaszeretet,
lelkiismeretesség, önálló munkavégzés, tisztaság és rend
iránti igényesség. Jelentkezés személyesen a végzettséget
igazoló okmányok bemutatásával. Cím: HM ARMCOM ZRt.
2101 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A. Telefon: (30) 659-7869

* Nyugdíjas tanárnő gyermekfelügyeletet vállalna (este és
hétvégén is). Referencia, tapasztalat. 06-20-968-7188
* AGILIS INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐ kollégákat keresünk
GÖDÖLLŐN és környékén. Pozitív beállítottság, kiváló kapcsolatteremtő készség – rendszeres képzések, kiemelkedő
jutalékrendszer, sikeres csapat. LEVENDULA INGATLAN.
30/754-7434 www.leving.hu

* Gödöllőn a régi posta emeletén, városközpontban irodák
kiadók. Tel: 06-20-9-354-687

* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező fiatal
pultos lány jelentkezését várjuk, részmunkaidőre. Érdeklődni: +3670/333 21 02

* Szervizműhely és autómosó kiadó Gödöllőn, a Repülőtéri
úton. Tehergépjárművek, mezőgazdasági gépek, buszok
befogadására is alkalmas. Érd: 06-30-9519-566

* ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁSRA – Gödöllő és
környékéről – nem dohányzó munkatársak jelentkezését
várjuk a +36-28-513-115 telefonszámon.

* Gödöllőn a Szolgáltatóházban (Szt. János u.5.) forgalmas
földszinti 25 nm-es helyiség, 60 ezer + ÁFA rezsivel együtt
kiadó! Uitt az emeleten 58 nm-es helyiség 70 ezer +ÁFA rezsivel együtt kiadó! Tel: 06-28-410-019 (9-15h)

* Munkanélküliek figyelem! Gödöllői kirendeltségünkbe
munkatársakat keresünk irodabővítés céljából. Iskolai
végzettség nem számít, teljes betanítás. Tel: 70/224-6339

* Önállóan dolgozni tudó, szakképzett villanyszerelőt
felveszünk. Gödöllői lakos előnyben. Tel: 06-309-672-654

* TAKARÍTÁST, ablaktisztítást, vasalást vállalok. (700,Ft/óra). Tel: 06-70-413-8438

* Kezdő körmös-pedikűrös munkát vállal. Akár otthonodban
is. Az ápolt megjelenés nem feltétlen sok pénzen múlik. Ha
pedikűrözést és műkörmöt is szeretnél, a festés és a
díszítés ajándék. 06-30-728-7947

* ZÁRT GARÁZS KIADÓ a REMSEY KÖRÚTI
MÉLYGARÁZSBAN. Érd: 20/9424-062
* F.BERGER Kft-nél, autópálya lejáratánál irodahelyiségek,
raktárak jó parkolási lehetőséggel, egyhavi bérleti díjkedvezménnyel kiadók. Tel: +36-96-512-453, 30-9404-765
ÁLLÁS
* Mogyoródi gumiszerelő műhelybe munkatársat keresünk.
Tel:30-9901-114

* Takarítónőt keresünk azonnali belépéssel Gödöllő
belvárosában. Munkaidő: kb. 10-14 óráig, heti 3-4 alkalommal. Tel: 20/939-0797
* Multinacionális cég átképzési támogatással, felsőfokú
végzettséggel munkatársat keres. Tel: 06-30-999-4881
* Gödöllőn irodai munkára, ügyviteli alkalmazotti munkakörbe
keresek agilis, pontos, precíz min. középfokú végzettséggel, jó
kommunikációs készséggel és haladó szinten számítógépes
ismeretekkel rendelkező női munkatársat. Tel: 20-375-2240

* A Boróka Egészségház szeptemberben induló fogászati
rendelésére szakképzett asszisztenst keresünk. Tel: 06-20432-5233
* Piacvezető pénzintézet gödöllői irodájába minimum érettségivel rendelkező munkatársat keres. Tel: 20-472-3919
* Kerti gyomlálás! Gödöllő belvárosában lévő családi házhoz
keresünk megbízható dolgozót. Tel: 20/939-0797,
20/228-36-33
* Ügyfélszolgálati vezetőt keresünk. Feltételek: Jó kommunikációs készség, angol nyelvtudás, Excel és Word felhasználói ismerete. Juttatások: versenyképes fizetés, cafeteria, ingyenes nyelvtanulás, egyéb bónuszok. I.L.I. Kft.,
Gödöllő. Jelentkezés e-mailen: info@ili.hu
* 2.sz. Városi Bölcsőde felvételre keres szakképzett, gyakorlattal rendelkező csecsemő és gyermekgondozót
2010.10.01-i munkakezdéssel. Jelentkezni 2010.09.20-ig
lehet, írásos, szakmai önéletrajzzal Pálfi Sándorné
intézményvezetőnél. Cím: 2100.Gödöllő, Kossuth L.u.5-7.
Tel: 06-28-410-566
* Gödöllőn a Szolgáltatóházban (Szt. János u.5.) fodrászokat felveszünk. Tel: 06-28-410-019 (9-15h)
* Gödöllőn szeptemberben nyíló bútorboltba üzletvezetőt
keresek. Tel: 06-20-983-7914
* BIZTONSÁGI ŐR ÁLLÁST KERES. Tel: 06-20-3140-697
minden nap 10-17-ig

* Víz-gázszerelő mellé elmennék segédnek is (szakmám:
vízszerelő). 20/421-2734
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Gödöllői Szolgálat
* Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis
és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: +36-28-511366, +36-20-556-2653, E-mail:info@ili.hu

* PEDIKŰR-MANIKŰR! Lábunk minden évszakban igényli az
ápolást! Nyáron kiszárad, kirepedezik a sarkunk, hideg időben
a zárt cipők bőrkeményedést, tyúkszemet okozhatnak, ami
megkeseríti mindennapjainkat. Szánjon rá havonta egy kis
időt, hogy széppé, üdévé varázsoljam fáradt lábait kényelmesen, Önnél! Megérdemli a törődést! Tel.: 30-851-8763
* FORDÍTÁS MAGAS MINŐSÉGBEN, TÖBB MINT 40 NYELVEN. EGYEDI, "NEM SÜRGŐS", ALACSONY DÍJTÉTELLEL
ANGOL FORDÍTÁSOK ESETÉN. KÉRJE ÁRAJÁNLATUNKAT!
STUDIO ONLINE FORDÍTÓIRODA - WWW.STUDIOONLINE.HU
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
* Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöllőn! Ára: 17,500 Ft.
Érd.: Szabó Imre 06-70-623-1977.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés.
+36-70-2479072,
+36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473 Köszönjük bizalmát!

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: +3630-333-9201
* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: +36-20-4-359-650
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ MESTER VÁLLAL
KARTONOZÁST, FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST. Kisebb
kőműves munkákat, szigetelést, dryvitozást. Tel. 06-20-9361-233, 06-28-610-982
* KONTÉNERES sitt szállítás, TERMŐFÖLD, GÉPI
FÖLDMUNKÁK, alap, pince, tereprendezés, további kisgép
kölcsönzése. Tel: 06-30-9-362-846
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: +36-20-9527-289, +36-28476-229
* GÉPI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS negyed m3-es
KANALAS HOMLOK RAKODÓGÉPPEL. Tel: 06-20-390-5387
* CSERÉPKÁLYHA készítés, építés, átalakítás, átrakás. Tel:
06-20-3649-567
* Víz-, gáz-, fűtésszerelés, csatornabekötés, locsolómérőszerelés, fürdőszobák felújítása. Tel: 06-20-9-947-715

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
+36-30-302-4622. www.csoszereles.hu

* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási
munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-361-9679

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. 20-9370-199

* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható.
Női hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek
hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal! +36-70-280-2276

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +36-20423-4828, www.interiortrans.hu

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítészeti munka alkalmanként,
rendszeresen földmunka, lakatos munkák, bármilyen
kerítés-készítés, javítás, festések. Csapadék víz elvezetés,
lambériázás, tetőjavítás, kőműves munkák, fakivágás. +3630-402-7276

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. 20-9-177-555
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel:
+36-30-9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30-202-0050

* Vállalunk lakásfelújítást – átalakítást, hideg-meleg
burkolást, gipszkartonozást, dryvitozást, viakolorozást, festés-mázolást, tapétázást garanciával korrekt árakon, gyorsan, szakszerűen. 30/712-1621
* Kaiser Judit mesterfodrász szeptember 1.-től új helyen,
Gödöllőn a „BB” Stúdióban (Podmaniczky u.16.) várja régi és
új vendégeit! Tel: +36/20/9810-696
* RENDSZERGAZDAI teendőket vállalok kisvállalkozások,
oktatási és egyéb intézmények kisebb hálózatainak beállítására, karbantartására, egyéb számítógépes problémák
megoldására. 20-535-3626
* Kineziológia: stresszoldás, képességfejlesztés,
beilleszkedési problémák, szorongás, pánikbetegség,
depresszió, kapcsolat problémák oldása. Lucza Gabriella
20/585-5132, Gödöllő, Lelesz u. 14/b.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Hull a szilva…
Júliustól szeptember közepéig –
szedhetünk friss gyümölcsöt
fájáról, annyi féle, különböző
időpontokban beérő fajtája van a
szilvának. Nekem a kedvencem
az apróbb, besztercei fajta, gyermekkorom szilvás gombócát
idézi íze. Annakidején sokszor
segített éhemet elütni az útszélén
kínálkozó vagy vadonnőtt szilvafa. Igen, vadon, talán ez az
egyetlen olyan gyümölcsfánk,
amely magról sarjadva ugyanazt
a minőséget adja (mag nemes)
mint az anyafája. Olyan nekünk a
szilva, mint az araboknak a
datolya. El lehet élni rajta, meg lehet tölteni
mandulával, dióval, aszalva is megőrzi
értékeit - ráadásul nem vagyunk
mohamedánok, így baconszalonnába
göngyölve, kisütve remek előétel. De tán
több is, mert süteménybe, rétesbe, kompótként, ecetesen – százféleképp használhatjuk.
Nemrég olvastam, hogy tudósok szerint
egy szem szilva annyi antioxidánst tartalmaz, mint egy marék áfonya, azaz komoly
egészségvédő hatása van! Ezt az értékét a
héjában hordja, s nyersen vagy aszalva kell
fogyasztani. Ide tartozik, hogy héjában
még rengeteg cellulózis van - , ami jól
megmozgatja a beleket, így ajánlható
székrekedés ellen.
Külön szertartás volt a szilvalekvárfőzés.
Az érett - amikor a szára körül fonnyadni
kezd - gyümölcsöt nagy üstben, lassú tűzön
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kevergette,
akire
rábízta
anyám.
Tízszázalékos cukortartalma miatt nem kell
hozzátenni semmit, csak főzéssel be kell
sűríteni 85%-os víztartalmát. Mázas csuporban kockás ruhával lekötve – megdobban a szívem, ha ilyet látok. Frissen
ellenállhatatlan, de finom tud lenni még
kukoricamáléval is.
Szegényebb testvére a cseresznyeszilva
(más néven fosóka), ami éretten frissen

* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott,
hipp-hopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. +36-20-2038-718
* SZÁMÍTÓGÉP ÉS LAPTOP GYORSSZERVIZ: Számítógép
szerelés-javítás, pc szerviz, vírusirtás, adatmentés a helyszínen. Hétvégén is! 06-20/999-2960
* REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika ajtók. +36-20-9-943-145
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés).
Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
+36-20-4359-650
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: +36-30-386-4456
* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén
dolgozó kontároktól! Bárándi József 06-20-532-7275

zamatos, de könnyen romlik, s nincs akkora cukortartalma, hogy lekvárt vagy
pálinkát lehetne főzni belőle. Szilvából viszont nagyon is! Gazdag, közeli rokona viszont a kajszibarack - ez más történet.
Egyszerű eszközökkel tud megnyerni
magának a szilva, például befőttként vagy
friss, folyós lekvárként ráöntve vaníliafagylaltra… Aszalt szilvába mandulát
tegyünk, majd palacsintabundában forró
olajban süssük ki, szórjuk meg porcukorral.
A szilvafa tavasszal, virágzáskor a
legszebb.
Hazánk
gyümölcsfaállományából minden magyar állampolgárra
két szilvafa jut. „kétszilvafásak” vagyunk
eszerint…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

OKTATÁS

* Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás, izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs.
Tel.: +36-70-701-9510.
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: +36-20-2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: +36-20-9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
* MŰKÖRÖMÉPíTÉS! Féléves tapasztalattal, kedvező
árakkal vállalok zselés körmök építését az Ön otthonában,
akár hétvégén is! Minőségi alapanyagokkal: Crystal Nails
termékekkel dolgozok! Érd.: 30-851-8763

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVOKTATÁS. SZEPTEMBER 10-IG MINDEN KEZDŐ SZINTŰ TANFOLYAMUNKRA CSUPÁN 19 000 FORINTÉRT
IRATKOZHATSZ (MINIMUM 3 FŐS CSOPORT ESETÉN, 2 FŐSNÉL 24 200)! MINDEN NEM KEZDŐ SZINTŰ TANFOLYAMUNKRA 24200 FORINTÉRT IRATKOZHATSZ! (A TANFOLYAMOK NEM AKCIÓS ÁRA 29 000 FORINT) PONTOS
RÉSZLETEKÉRT ÉS MÁS TANFOLYAMOKKAL KAPCSOLATBAN IS KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT! GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN 0620 216 62 40 - WWW.STUDIOONLINE.HU
* TOP-TAN: Már most jelentkezz szeptemberi angol és
német nyelvtanfolyamainkra. Beszédcentrikus és vizsgafelkészítő tanfolyamok középiskolásoknak és felnőtteknek, maximum 5 fős csoportokban. 30-224-75-643.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com,
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek
részére egyaránt, 560 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! (Ny.sz:13-0295-04)
* MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN
általános, beszédcentrikus, és üzleti nyelvtanfolyamokat
kínál, anyanyelvi tanárokkal is, az alapoktól felsőfokig, 4-6
fős csoportokban. Felkészítés vizsgákra (Origo, TELC, ECL,
Euro, TOEIC, STB.), érettségire, felvételire, munkavállalásra.
Bővebb információ: www.mencelus.com Tel: +36-70-2193689
* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos oktatás. Érd: 0630-611-0036 Kollarics Katalin

„Ez nem csodaszer, de csodálatos módszer”
Beszélgetés Bacskay Zsuzsannával, a
gödöllői BRAINTURBO nyelviskola
vezetőjével.
R: Nem is olyan rég, még a Művészetek
Palotájában láthattunk zenekaroddal, a
SIRTOS-szal, most pedig egy Brainturbo
nyelviskolában ülünk, aminek nem csak
tulajdonosa vagy, de az oktatásban is aktívan részt veszel. Mi motivál egy ismert
népzenészt, hogy belevágjon egy új,
hatékony
nyelvtanítási
módszer
bevezetésébe?
B.ZS.: Úgy gondolom, hogy a mai
világban egy vagy két
idegen nyelv ismerete
nélkül nagyon nehéz
boldogulni. A férjemmel nagy hangsúlyt
helyeztünk a gyermekeink
nyelvtanítására. Megismertünk számtalan lehetőséget és sajnos
megállapítottuk, hogy mindegyik a nyelvtanra összpontosít, nem a beszédre. Mivel ez
kevésbé motiválja a tanulót, így csekély a sikerélmény lehetősége a használható nyelvtudás terén.
R: De azért, gondolom, nem adtad fel? Mi
történt ezután?
B.ZS.: Egy barátom hívta fel a figyelmemet
egy különleges nyelvoktatási módszerre, a
Brainturbo-ra. Ez a módszer kifejezetten a
kommunikációs készséget fejleszti, és relaxációs állapotban tanítja a nyelvet. Az elején
kicsit kétkedő voltam, de a mögöttem álló
másfél év tapasztalata meggyőzött a módszer
hatékonyságáról. Ennek legjobb bizonyítéka,
hogy Dél-Pest után már Gödöllőn is mi
képviseljük a nyelvoktatásban a Brainturbo-t.

R: Miben más, mitől hatékonyabb ez a
módszer?
B.ZS.: Relaxált állapotban való tanulás a
titka. Ekkor sokkal fogékonyabbak vagyunk.
Rövid idő alatt, nagy mennyiségű információt tudunk megtanulni egy életre. Ez nem
csodaszer, de csodálatos módszer.
R: Hol van az iskola?
B.ZS.: Gödöllő központjában, a Kossuth
Lajos u. 40. szám alatt található és a +36
20/4141-472 telefonszámon lehet ingyenes
próbaórára időpontot
kérni.
R: Köszönöm a
hasznos információkat és sok sikert
kívánok Neked a
zenei életben is. Hol
lesz fellépésetek a
nyáron?
B.ZS.: Olaszországban fogunk turnézni.
Itthon csak az őszi
hónapoktól leszünk
elérhetők.
Ha Ön is a Bacskay Zsuzsanna által alkalmazott, különleges BRAINTURBO nyelvoktatási módszerrel szeretne nyelvet tanulni, ezt
nálunk is megteheti!
Kérem látogasson el hozzánk egy díjmentes
próbaórára, ahol személyesen is meggyőződhet a módszerről.
Gödöllő Brainturbo Nyelvlabor
2100 Gödöllő Kossuth L. u. 40. II/4.
www.nyelvtanulas-gyorsan.hu
Részletekért hívjanak a +36-20/4141-472-es
telefonszámon!
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Utazni jó!

Stájerország-Ausztria
zöld szíve

* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak,
folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 06-20-5448021
* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. +3628-415-998, +36-20-388-4953
* MATEMATIKA, IRODALOM, KÉMIA, FIZIKA, TÖRTÉNELEM
KORREPETÁLÁS. 06-70-663-5179
* Augusztusban induló OKJ-s képzéseink Gödöllőn: ÓVODAI
DAJKA, RUHÁZATI ELADÓ, KERESKEDŐ, BOLTVEZETŐ.
Kamatmentes részletfizetéssel, vizsgagaranciával! 06-20551-6690 www.felnottiskola.hu Nyilv.sz.:00861-2009
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: +36/30/2741797
* Nem biztos benne, hogy gyermeke felkészült az iskolára?
Tanulási nehézséggel küzd? Más, mint a többi? Egyéni
fejlesztést vállalok (2-9 éves). Háthoz megyek. Fejlesztő
pedagógus, nagy tapasztalattal. 06-70-634-1306
* /// GITÁROZZ!! www.batorfiattila.5mp.eu OKTATÁS ÉS
JAVÍTÁS. 06-20-543-3261

ADÁS~VÉTEL
* Eladó egy 6 személyes teakfa étkezőgarnitúra. 80x150es asztal. Dió színű. Ár: 210 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399.
* Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel. Ár: 12.000
Ft. Tel.: 30/6342-172.
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: +36-28-412-230
* Gyermek íróasztal hozzávaló kis könyves szekrény, 2db
ágyneműtartós heverő szép, új előszobafal (szekrényes),
2db új cipős szekrény olcsón eladók. Érd: 06-20-981-8633,
06-28-410-066
* ZONGORA eladó: fekete, páncéltőkés, rövid, bécsi zongora. Tel: 06-30-403-3822
* Gödöllőn használt konvektorok eladók. 20/421-2734
* 2 db egyszemélyes ágyneműtartós, és 1 nagy francia ágy,
négyajtós, tükrös, tölgy hálószekrény + 2 éjjeli szekrény
eladó. Tel: 06-70-213-8499
* MÉHES KONTÉNER eladó. 42 családos, kihúzható fiókos.
NB/2 beépített fordítós, motoros pergető, kaptármérleg,
méhek nélkül. Tel: 06-30/457-6050
* Békéscsabai mázas tetőcserép eladó: 100,-Ft/db,
ugyanitt Poppcorn automata, pénzes: 250.000,-Ft. Gödöllő.
Tel: +36-20/251-0097

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó kitűnő állapotban lévő, 2006-os évjáratú, 57 ezer
km-t futott, feketemetál Volkswagen Golf V 1.6 Perfekt. Iá.:
2,690,000 Ft. Tel.: (20) 212-6315.

* Eladó 1998-as évjáratú, szép állapotban lévő, kevés kmrel Fiat Punto GT. Friss műszakival, 17"-os alufelnivel +
igény szerint téli kerekekkel. Irányár: 750.000Ft. Tel: 30/2
506-596.

Ausztria második legnagyobb tartománya
kiterjedt erdőségeinek köszönhetően kapta a
fenti nevet, területének 56%-át ugyanis erdő
borítja, mégsem ez az egyetlen vonzerő, ami
idecsábít minket.
A táj kiváló terepet nyújt a téli sportok, a
kirándulás és a kerékpározás szerelmeseinek,
a határ közelében Fürstenfeld környékén termálfürdők és kastélyok várják a pihenésre
vágyó
utazót,
de
valamelyik
Buschenschankban egy pohár olaszrizling
mellett a tartomány zöld aranyának nevezett
tökmagolajat is megkóstolhatjuk, némi
Vulcano sonka és házi kenyér párosítással.
Talán azt is kevesen tudják, hogy az ország
almatermésének háromnegyedét itt szüretelik
és az osztrák sör 25%-át is itt főzik, érdemes
kipróbálni például a ribizli ízesítésű könnyű
muraui sört!

* Volkswagen Polo első tulajdonostól, jó állapotban 1999.
évj. 2011. júliusig érvényes műszakival eladó. Három ajtós,
napfénytetős. Érd: 06-28-421-753

ÁLLAT
* 3 aranyos kandurka várja a szerető gazdikat, szépek. Tel:
06 20 983 9945
* Puli kiskutyák eladók! Fehér és zsemleszínűek, fajtatiszták, 2 hónaposak, gyönyörűek. Tel: 30/452-6259
EGYÉB
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
* AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth L. utcában. 1,5MFt.
Major Zoltán 0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.www.perfektotthon.hu
* Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában,
vagy szülői szerepében? Segítséget ajánlok egyéni tanácsadás, transzformáció társasjáték, vagy akár családállítás
formájában. Tel: +36-20-388-4953
* Ez nem internet, ez a valóság! Diszkrét, fényképes
társkereső iroda személyre szabott segítséggel várja Önt,
hogy Önnek is legyen társa! Studio Nagy 30/536-4997
* ÚJ ÜZLETET NYITOTTUNK, Gödöllő, Kossuth u.39. Főbb
tevékenységeink: világítástechnika, garázskapu, riasztó- és
kamerarendszerek, központi porszívó, víztisztító.
Kereskedelem és kivitelezés. Tel: 06-309-672-654
* MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL! A LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-,
ámor-, gesztenye-, repce krém-, lépesméz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721

Mi magyarok elsősorban a síelés miatt indulunk a tartományba, ki ne ismerné a síelők
közül Schladming, Murau-Kreischberg,
Lachtal, Mariazell vagy Tauplitz kiválóan
gondozott pályáit. Sok helyen magyar síoktatóval is találkozhatunk a régióban és a
síelés utáni program sem okoz gondot, hiszen
18 élménypark, 9 termálfürdő és 30 uszoda
gondoskodik a vendégek kikapcsolódásáról.
Nem feledkezhetünk meg természetesen a
tartomány fővárosáról, Grazról sem, hiszen
történelmi központja a világörökség része,
ahol az utcácskákban a gótikán, reneszánszon
és barokkon keresztül sétálhatunk, templomokat és palotákat csodálhatunk meg.
Mindezt a gondosan karbantartott változatosságot és emberi leleményt néhány
száz kilométerre városunktól találjuk,
reméljük egyszer ebben is utolérjük a
„sógorokat”, hiszen nem minden a pénzen
(LI)
múlik!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
SZEPTEMBER 1.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Bánhegyi János (Fenyvesi
nagyút 30.), Csombor Magdolna (Erzsébet királyné krt. 15.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Dömsödy Beáta (Szent János
u. 36.), Gáspár Gréta (Palotakert 6.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Nagy Noémi (Fenyves
köz 36.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: dr. Prieger
Károlyné (Simon I. u. 10.)

