
A nagyvárosok versenyét Gödöllő
nyerte meg a 2008-as bronzérmes
Szentendre és a két helyet javító
Keszthely előtt. Gödöllőnek gazdag
történelmi hagyományai, impozáns
kulturális élete és saját jó hírnevű
egyeteme van. Ennek köszönhetően
rendre előkelő helyen szerepelt a
rangsorban. 2009-ben azonban a ko-
rábbi éveknél jóval több pozitív témá-
val lépte át az országos média „inger-
küszöbét”. A város kommunikációjá-
ban teljes mértékben tetten érhető a
tudatosság: egyértelműen a fejlődő,
megújuló, prosperáló nagyváros képe
rajzolódott ki a médiamegjelenések
tükrében – állt az Image Facory in-
doklásában. Városunkról kifejezetten
sok hír jelent meg a kutatási időszak-
ban, amelyeknek döntő többsége po-
zitív imázsformáló erővel bírt:

– Gödöllő a legtöbb
benyújtott európai uni-
ós pályázaton sikere-
sen szerepelt; ennek
eredményeként való-
sulhat meg a jelenleg
folyó Főtér-projekt, a
Norvég Alaptól elnyert
támogatásnak köszön-
hetően megújulhatnak
a város történeti emlékei, és uniós tá-
mogatásnak köszönhetően épülhetett
fel a Zöld Óvoda.

– Számos felújításról és beruházás-
ról számolt be a média 2009-ben, töb-
bek között a kastélyfelújítást és a Gö-
döllői Ipari Parkot említi a vizsgálat,
de ebben az időszakban kezdődtek
meg az Ökörtelek-völgyben kialakí-
tott hulladékkezelő központ munká-
latai is.

– Oktatási fellegvárként jelent meg
a város a nyilvánosságban: A Damja-
nich János Általános Iskola felújítá-
sával és kibővítésével európai szín-
vonalú intézmény jött létre, hasonló-
an az idén átadott Zöld Óvodához,
aminek környezettudatos kialakítása
a legkorszerűbb elvárásoknak is meg-
felel.

– Gödöllő kulturális eseményeiről
is sok híradás jelent meg a sajtóban. A

kastély mellett a város kulturális élete
is rendkívül gazdag és jelentős, több
országos és nemzetközi visszhangot
kiváltott kiállítás és művészeti ren-
dezvény zajlott le. A városban több
olyan művészeti csoport működik,
amelyek itthon és külföldön rendsze-
resen lépnek fel nagy sikerrel és öreg-
bítik Gödöllő és Magyarország hír-
nevét.

(folytatás a 3. oldalon) 
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Újabb komoly elismerést kapott városunk

Gödöllő imázsa a legjobb
Az Image Factory és az Observer Budapest Médiafi-
gyelő immár harmadik alkalommal elkészült kutatá-
sában ismét a legjobban kommunikáló hazai városo-
kat kereste. A vizsgálatot három kategóriában, a me-
gyei jogú, a nagyvárosok és a kisvárosok között vé-
gezték el. A nagyvárosok között (20.000 fölötti lako-
sú települések) Gödöllő végzett az első helyen, a
megyei jogú városok között Debrecen, a kisvárosok
körében pedig Balatonfüred imázsa a legvonzóbb a
2009-es médiamegjelenések alapján. A kitüntető dí-
jakat szeptember 14-én, kedden vehették át az érin-
tett települések polgármesterei. Érdekesség, hogy e
három város adja 2011-ben a magyar EU-elnökség vi-
déki helyszíneit.

Az idei esztendőben Simon Károlynak és
Surányi Mihálynak ítélte oda a Gödöllő
Vállalkozója Díjat a képviselő-testület.

(3. old.)

Újra hatalmas siker volt a Gödöllői Lokál-
patrióta Klub által szervezett kerékpáros
túra. A rossz idő ellenére csaknem 500-an
tekertek el a Hungaroringre.                (5. old.)

Tóth Krisztina, Gödöllő díszpolgára Póta
Georginával párosban bronzérmet szerzett
az Ostravában megrendezett asztalitenisz
Európa-bajnokságon. (12. old.)

Kulturális örökségünk

Gödöllői értékek

A kulturális örökségi napok rendez-
vénysorozat francia földön született,
majd a Benelux államokban, Skóciá-
ban és Svédországban is nagy sikert
aratott, végül 1991-ben az Európa Ta-
nács karolta fel az Európai Unió tá-
mogatásával. Magyarországon 1992
óta fogadják tárt kapukkal a múze-
umok, intézmények a látogatókat
szeptember harmadik hétvégéjén. Vá-
rosunkban is minden évben nagy ér-
deklődésre tarthatnak számot a ren-
dezvénysorozathoz kapcsolódó prog-
ramok.

Az idén két napon át hét helyszínen
várták az érdeklődőket. A kulturális
örökségi napok két kiemelkedő ese-
ménye volt a Dózsa György úti teme-
tőben Nagy Sándor és Kriesch Laura,
valamint Máriabesnyőn Hegedűs
Gyula és Berzétey Ilona síremlékének
felavatása.

(folytatás a 8. oldalon)
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Gémesi György polgármester
és Révész T. Mihály, a Gödöllői
Királyi Kastély igazgatója 2009
nyarán azzal a céllal írtak alá
szándéknyilatkozatot 100 mil-
lió forintos önkormányzati tá-
mogatásról a barokk istálló és
a lovarda helyreállításához,
hogy a történelmi tereket alkal-
massá tegyék az uniós elnöksé-
gi helyszín rendeltetésére. Az-
óta megszületett a lovarda és a
barokk istálló felújításáról szó-
ló szerződés, a kivitelezés pe-
dig feszített ütemben halad.  

A polgármester a képviselő-testület
szeptember 16-i ülésen az eredeti vál-
lalásnak megfelelően arra tett javasla-
tot, hogy az önkormányzat a projekt
ütemezéséhez kötötten a tényleges
teljesítések arányában folyósítsa az
önrészt. A testületet ezt egyhangúlag
elfogadta és felhatalmazta a polgár-
mestert a pénzeszköz átadásáról szóló
megállapodás aláírására a kastéllyal.
A támogatás ellentételezésére szóló
javaslatot is egyhangúlag elfogadták.
E szerint a támogatott beruházás
helyszínét hosszú távú – 20 évre

szóló – szerződés keretei között az
önkormányzat saját programjaihoz,
rendezvényeihez használhatja.  

Az előterjesztések elfogadása után
Révész T. Mihály a következőket
mondta: 

– Kívánom magamnak, de külö-
nösen utódaimnak, hogy olyan felté-
telekkel és főleg olyan összhangban
tudjanak együttműködni az önkor-
mányzattal, mint amilyen nekem
megadatott. Különösen ki kell emel-
nem azt a százmillió forintos önrészt,
amelyet az önkormányzat biztosított
ahhoz a projekthez, amely a királyi
kastélyt alkalmassá teszi európai
uniós magas szintű találkozások
lebonyolítására. 

A város hozzájárulása megkerülhe-
tetlen feltétele volt annak, hogy pá-
lyázatunkat az előző kormány befo-
gadja, a jelenlegi pedig támogassa és
fejlesztés reményeink szerint decem-
ber 31-ig befejeződjön! 

Révész T. Mihály azt is leszögezte,
hogy ha a város és a VÜSZI Kft. nem
sietett volna a segítségükre, akkor a
tavasszal átadott 300 millió forintos
kertfejlesztés jelentős kudarcot szen-
vedett volna, mert nyáron kiszáradt
volna a növényzet. Végül az igazgató
elmondta, hogy a kastély iránti érdek-
lődés jelentősen nőtt. Szeptember el-
ső hétvégéjén – a Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete közre-
működésével – 1300 gödöllői tekin-
tette meg a legújabban helyreállított
épületrészt. Jó, hogy az emberek is
látják, szépül a kastély. 

Gémesi György hozzátette: elké-
pesztően nagy tempóban, három mű-
szakban halad a felújítás. 

Beszámoló a költségvetés
első félévi teljesítéséről  

A képviselő-testület elfogadta a vá-
ros 2010. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót. Az elő-
terjesztések (az önkormányzati gazda-
sági társaságainak beszámolóival
együtt) az alábbi weboldalról tölthetők
le: www.godollo.hu/polgarok/ule-
sek/meghivok 

Az önkormányzat az I. félévi felada-
tainak végrehajtására 7,8 milliárd Ft
pénzforgalmi bevétellel rendelkezett,
az előirányzathoz viszonyítva ez 58,54
százalékos teljesítésnek felel meg. A
bevételek a feladatok végrehajtásához
takarékos gazdálkodással elegendőnek
bizonyultak, tartalmazza a könyvvizs-
gálói jelentés. A helyi adóbevételek
időarányos teljesítése 55,23 százalék.
(Ebből az építményadó 239 millió, a
telekadó 50 millió, az iparűzési adó
egymilliárd, az idegenforgalmi adó 1,6
millió, a gépjárműadó 142 millió fo-
rint.) 

Az önkormányzat összes kiadása 5
milliárd 243 millió forint volt. A költ-
ségvetési gazdálkodás sajátosságaiból
adódóan a költségvetési év első félévé-

ben a felhalmozási kiadások az időará-
nyostól eltérően teljesülnek. Ennek
tudható be, hogy az összesített felhal-
mozási arány 25,98 százalék. (Az út-
felújítások módosított előirányzata pél-
dául 206 millió forint, ebből az első fél-
évben mindössze 24,9 millió forintot
fizettek ki. Járdák felújítására ebben az
évben 100 millió forint áll rendelke-
zésre. A munkákat a VÜSZI Kft. végzi
az alaptevékenység keretében alvállal-
kozók bevonásával. A hosszú tél miatt
a munkák megkésve kezdődtek, de az
év második felére a lemaradást be tud-
ják hozni és október végére terv szerint
befejezik. A feladatra az első félév so-
rán 11,6 millió forintot fizettek ki.) A
működési jellegű kiadások – a szociál-
politikai feladatokkal együtt – 53,42
százalékra teljesültek.

Összességében megállapítható,
hogy a költségvetés I. félévi végrehaj-
tása során a polgármesteri hivatal és az
intézmények gazdálkodói törekedtek a
költségvetési előirányzatokban meg-
határozott bevételeik beszedésére és a
lehetőségekhez képest annak növelé-
sére is. A kiadások teljesítése során
szem előtt tartották az önkormányzat
pénzügyi helyzetéből adódó követel-
ményeket, az ésszerű takarékosságot.

Református óvoda indulhat 

A Gödöllői Református Egyházköz-
ség használatába adja a Szabadság út
201. szám alatti ingatlanát a képviselő-
testület, amelyben óvodát működtetett.
Az ingatlanon az egyházközség is óvo-
dát kíván indítani. 

Az önkormányzat az augusztusban
átadott Zöld Óvoda építéséhez elnyert
támogatásról szóló szerződésben kö-

telezettséget vállalt arra, hogy a
beruházás folytán felszabaduló ingatla-
nait 15 évig nem hasznosítja üzleti has-
zon szerzése céljából. Ez a kötelezett-
ség szerencsésen találkozott az egyház-
község kérésével. 

Megvásárolja a város a Testőr-
laktanyát

A képviselő-testület úgy döntött,
hogy az önkormányzat megvásárolja a
Dimensio Kereskedelmi Termékgyártó
és Szolgáltató Kft-től a Testőrlaktanya
tulajdonjogát nettó 75 millió forintos
vételáron.

Az épület megfelelő felújítása, eset-
leg újraépítése nem látszik másképpen
biztosíthatónak, csak ha az ingatlan tu-
lajdonjogát megszerzi az önkor-
mányzat. Az adásvételről szóló tár-
gyalás előkészítéseként márciusban in-
gatlanforgalmi szakértő készített érték-
becslést az ingatlanról. A szakvé-
lemény – piaci összehasonlító
megközelítéssel – nettó 75 millió fo-
rintban határozta meg az ingatlan piaci
értékét.

Mivel az ingatlan műemlék jellegű,
a kulturális örökség védelméről szóló
törvényben foglaltak szerint a Magyar
Államot az első helyen elővásárlási jog
illeti meg. Így az adásvételi szerződés
megkötésére csak az állam képviselője
elővásárlási jogról lemondó nyi-
latkozatának birtokában kerülhet majd
sor.

Iskolák sporttámogatása 

Az idei városi költségvetés köz-
vetlenül 36 millió forinttal támogatja
a sportot. Ebből a képviselő-testület
az önkormányzati iskolák pályázati
úton történő motivációs támogatására
– a Sportkoncepcióban rögzített fel-
tételek szerint – 4,1 millió forintot 
osztott fel szeptember 16-án. A Dam-
janich Iskola 470 ezer, az Erkel Iskola
1 millió 49 ezer, a Hajós Iskola 793
ezer, a Montágh Iskola 541 ezer, a Pe-
tőfi Iskola 597 ezer, a Török Ignác
Gimnázium 650 ezer forint támoga-
tást kap. 

A támogatást versenyeztetésre,
városi- és házibajnokságok szerve-
zésére, edzői és tanári költségté-
rítésre, sportszerek vásárlására, uta-
zási költségekre valamint  játékveze-
tők díjazására lehet felhasználni. 

Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Ösztöndíj

Az önkormányzat évek óta támogat-
ja anyagilag a felsőoktatásban tanuló
vagy ott tanulmányait kezdeni kívánó
hátrányos helyzetű, szociálisan rászo-
ruló gödöllői fiatalokat a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretén belül. Az
előző pályázati ciklusban 70 állandó
gödöllői lakóhellyel rendelkező, szo-
ciálisan hátrányos helyzetű fiatal ré-
szesült egységesen 3000 Ft/hó/fő ösz-
töndíj támogatásban, mely kiegészült a
megyei önkormányzat, továbbá az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium által
nyújtott támogatással.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a
Bursa Hungarica 2011. évi fordulóját is
meghirdette, melyhez ebben az évben
is csatlakozik Gödöllő. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat (pályázati 
nyomtatvány kidolgozása, pályázat
közzététele, bizottság összehívása, pá-
lyázók értesítése, koordinációs felada-
tok) a polgármesteri hivatal közok-
tatási, művelődési és sport irodája
végzi.

Csökken a zsúfoltság 

Módosította a képviselő-testület a
Szent János utcai Óvoda alapító okira-
tát. A Zöld Óvoda átadásával lehetővé
vált, hogy a Szent János utcai Óvoda
zsúfoltságát egy óvodai csoporttal
csökkentsék. A felszabadult csoport-
szobát tornaszobává alakítják át.

Cikluszáró gondolatok 

Az Egyebek napirendi pontban töb-
ben is kifejtették véleményüket a most
véget ért önkormányzati ciklusról.  

Kollárné Jilly Sára képviselő (Gö-
döllői Lokálpatrióta Klub): – Köszö-
netet mondok azért a 12 évért, amit a

képviselő-testületben eltöltöttem, és
amely idő alatt részese lehettem a vá-
ros életét meghatározó, arculatát for-
máló döntéseknek. Óriási tisztesség és
nagy felelősség ez a munka. Köszö-
nöm a választóknak a három cikluson
át elnyert bizalmat, amely lehetővé
tette, hogy lelkesedéssel és munkával
szolgáljam a közösséget. A következő
képviselő-testületre is nagy feladatok
várnak, hiszen Gödöllő még nincsen
„készen”. Kívánom ezért, hogy a vá-
ros lakosainak megelégedésére végez-
zék a munkájukat!

Futás Levente képviselő (Fidesz):
– Tisztelt Képviselő-testület, Polgár-
mester Úr, Főjegyző Asszony! Négy
év munkájában azt a kommunikációt,
azt a kulturált viselkedési formát sze-
retném megköszönni mindenkinek,
amit a képviselő-testületben lehetett
érzékelni. Ennek mindannyian a ré-
szesei vagyunk. Lehet, hogy voltak
viták, lehet, hogy vannak más elkép-
zelések bizonyos témákban. Nyilván
csak a nehéz témákban voltak na-
gyobb viták, de azok is színvonalasan
zajlottak le. Sok szerencsét, jó munkát
kívánok mindenkinek a további éle-
tében, és reméljük, hogy a következő
képviselő-testület is ugyanilyen szín-
vonalasan fogja végezni a munkáját!
Köszönöm. 

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző:
– Örömmel szolgáltuk a várost és kép-
viselő-testületét. Hadd higgyem, az
önkormányzatunk sikeres ciklust zár.
A hivatal rendeltetésének megfelelő
szakszerűséggel és elkötelezetten vé-
gezte azt a munkát, amit a testület
2006-tól számára előírt. Igyekeztünk
a tőlünk elvárt kreativitással, innovatí-
van elvégezni a városstratégia elfo-
gadásával meghatározott, ma már szá-
mos elemében megvalósuló fejlesz-
tési program feladatait. A hivatal igaz-
gatási szolgáltatásait is felkészülten
végezte, sikeresen állt helyt a változó
társadalmi-jogi környezetben. Enged-
tessék meg, hogy felidézzem, a hiva-
tal munkájával való ügyféli elége-
dettség mutatója mindenhol elérte leg-
alább a 70 százalékot. Őszintén örü-
lök, hogy a testület elé vitt előterjesz-
tések megfeleltek az önök szán-
dékainak, a tőlünk elvárt szaksze-
rűségnek. Mindig nagy figyelmet for-
dítottunk arra, hogy a döntés elő-

készítésben már az első fázisokban
megértsük, és jól értsük a testület és a
választott vezetők szándékait, el-
képzeléseit. Ennek a munkamódszer-
nek szeretném betudni, hogy a munka
szakmai előkészítését szolgáló doku-
mentumok megfelelően segítették a
várospolitikát. Végezetül a hivatal iro-
davezetőinek képviseletében is sze-
retném kifejezni nagyrabecsülésemet
önök iránt. 

Gémesi György polgármester: – A
hivatal és a testület együttműködése
minden önkormányzat munkájában
nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy
megfelelőek legyenek az előterjesz-
tések és azok alapján jó döntéseket
hozzanak. Gödöllőn ez a követelmény

teljesült. A képviselő-testület nevében
megköszönöm a hivatal munkáját.
Horváth Lajos képviselőtársam ki-
számolta, hogy az előterjesztések 96
százalékában egyhangúlag döntöt-
tünk. Én úgy érzem, hogy Gödöllőn az
elmúlt ciklusban a képviselő-testület
egésze volt többségben. Összhangban
dolgoztunk, mindenki a megoldást ke-
reste, miközben konzultálni is volt le-
hetősége mindenkinek. 

A napokban értesültem arról, hogy
az Image Factory és az Observer Bu-
dapest Médiafigyelő kutatása szerint
2009-ben Gödöllő lett a legjobban
kommunikáló magyarországi nagy-
város. Ezt a váratlan megbecsülést
munkánk tárgyilagos elismerésének
tekintem. Két stratégai területen sze-
reztünk nagyon sok pontot. Az első a
gödöllői kulturális értékek és ese-
mények bemutatása, a gödöllői kultu-
rális műhelyek kisugárzása. Itt az elő-
relépés lehetősége is adott, hiszen jö-
vőre meghirdettük a Barokk Évet. A
2011. március 5-én, Grassalkovich I.
Antal születésnapján kezdődő és de-
cember 1-ig tartó programsorozat elő-
készítése már hónapokkal ezelőtt
megkezdődött. A munkában a város
kulturális és közművelődési életét
meghatározó és irányító szakemberek
vesznek részt, akik nagy hangsúlyt
helyeznek arra, hogy mind hely-
történeti, mind idegenforgalmi szem-
pontból színvonalas rendezvényeket
kínáljanak az érdeklődőknek (A prog-
ramsorozat a www.godolloibarokkev.hu
weboldalon érhető el).

Az uniós elnökség mellett 2011-
ben ez az eseménysorozat is vonzere-
je lesz Gödöllőnek, jelentősebb költ-
ségvetési igények nélkül. 

A városimázs másik kiemelkedő
területe az oktatás. Ezen belül ország-
világ értesült intézményfejleszté-
seinkről, elsőként a Damjanich János
Általános Iskola felújításáról és bő-
vítéséről, majd a Zöld Óvoda fel-
építéséről.

Köszönöm tehát a munkát min-
denkinek! Kiemelkedően jó négy évet
hagyunk magunk mögött és ezt érzi a
város, tükröződik az emberek hangu-
latán, mindennapi életünkben. Mutas-
suk meg, hogy fenn tudjuk tartani a
békét és ki tudjuk használni az előt-
tünk álló fejlődési lehetőségeket!

it

Testületi ülés : „A város hozzájárulása megkerülhetetlen feltétel volt”

Köszönet a királyi kastély igazgatójától
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Dr. Gémesi György megköszönve az
elismerést, kiemelte: Az elmúlt évek-
ben a város fejlesztése és az ehhez
kapcsolódó kommunikáció tudatos
koncepció mentén zajlott. Ennek kö-
szönhetően már az elmúlt 3 évben is a
legjobb tíz között szerepelt. Ez a díj
elismerése annak, hogy Gödöllőn szí-
nes, és rendkívül magas színvonalú
kulturális élet alakult ki. 

A főváros mellett itt egy új kultu-
rális központ jött létre, ami nemcsak
hazai és nemzetközi rendezvények-
nek ad helyet, hanem a helyi kulturális
értékeket is felkarolja. Gödöllő a sze-
cesszió bölcsőjeként a kulturális ér-
tékek őrzését és átadását is fontos fe-
ladatának tartja. A művészeti csopor-
tokon keresztül ott vagyunk a hazai és
a nemzetközi színpadokon is. A to-
vábbiakban is ezeknek az értékeknek
a mentén szeretnék haladni. Ehhez
többek között olyan programok kap-
csolódnak, mint a következő eszten-
dőre tervezett Barokk Év, aminek so-
rán a kastéllyal, a helyi csoportokkal,
a városi kulturális intézményekkel és
országos szervezetekkel összefogva
tematikusan igyekszünk Gödöllő kul-
túráját bemutatni. 

– A másik gondolat az oktatás. Na-
gyon örülök, hogy ezt kiemelték, hi-
szen Gödöllő valóban kiemelten ke-
zeli az oktatás kérdését. Úgy gondol-
juk, hogy a jövő a gyerekek oktatásán
keresztül kezdődik, ezért erre komoly
energiákat fordítottunk, és fordítunk a

jövőben is – mondta Gémesi György
Gödöllő neve ma az egész országban,
de az országon kívül is pozitívan
cseng. Fontos, hogy ezt az imázst,
amit sikerült kialakítani, a továbbiak-
ban is fenn tudjuk tartani.  Megje-
gyezte, érdekes, hogy a díjat az a
három város nyerte el, amelyik jö-
vőre az Európai Uniós helyszíneket is
adja. 

***
A kutatás a tízezer lakos feletti

népességszámú magyarországi váro-
sok Budapest nélküli imázsrangsorát
állította fel. 

Az országos médiában 2008. no-
vember 1. és 2009. október 31. között
megjelent, az Observer Budapest Mé-
diafigyelő adatbázisában fellelhető
sajtóhíreket gyűjtötték és rendsze-
rezték, továbbá bevonták a vizsgálat
körébe az adott települések honlapját

is. A rendelkezésre álló több tízezres
adatbázis alapján mennyiségi és mi-
nőségi szempontok szerint osztályoz-
ták a híreket, illetve értékelték a hon-
lapokat, majd az így kapott eredmé-

nyeket szisztematikus és egységes
rendszer segítségével pontozták. A
városokról kialakított képet egyértel-
műen befolyásolta, hogy hány önálló
kezdeményezéssel, milyen kreatív öt-
letekkel, mennyire intenzív hírger-
jesztéssel, milyen minőségű hírekkel,
illetve egyidejűleg hány médiacsa-
tornát mozgósítva volt képes az adott
település megszólítani a nyilvánossá-
got. 

A városokat az adatbázis alapján
pontozott érték szerint sorrendbe ren-
dezték, kialakítva a toplistát. A kész
listát három kategóriára bontották, fi-
gyelembe véve a települések közötti
méretbeli – és ebből adódóan költség-
vetésbeli – különbségeket. Az így ka-
pott három kategóriában felállított lis-
tában hirdették meg a kategória-
győzteseket.

jk

Szeptember 16-án a Városháza
dísztermében adta át dr. Gé-
mesi György polgármester a
Gödöllő Vállalkozója díjat. A
képviselő-testület az idén Su-
rányi Mihályt és Simon Károlyt
részesítette az elismerésben. 

A Varga Árpád lokálpatrióta önkor-
mányzati képviselő kezdeményezé-
sére létrehozott díj azoknak a köztar-
tozással nem rendelkező egyéni vál-
lalkozóknak, társas vállalkozások
személyesen közreműködő tulajdo-
nosainak, illetve vezető tisztségvise-

lőinek adható, akik olyan tradicio-
nális, illetve modern ipari, szolgálta-
tási tevékenységet folytatnak, amely
a város gazdasági életében, a lakosság
ellátásában tartósan kiemelkedőnek
és színvonalasnak minősül, illetve je-
lentős eredményeket értek el a város
fejlődését, szolgáltatásainak bővítését
célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

Az átadási ünnepségen Gémesi
György elmondta, a kisvállalkozások
ma sincsenek könnyebb helyzetben,
mint húsz esztendővel ezelőtt. Akkor
a rendszerváltás utáni beilleszkedés,
most pedig a válság és a multik jelen-
léte a kihívást számukra. Kijelentette,
rendkívül fontosnak tartja hogy a he-
lyi gazdasági életbe minél jobban be
tudjanak kapcsolódni a helyi vállal-
kozások, amik színvonalas munká-
jukkal jelentősen képesek bővíteni a
helyi szolgáltatások körét. 

Surányi Mihály kereskedelmi vál-
lalkozó

Fiatal kora óta kereskedelemmel fog-
lalkozott. Feleségével együtt a Galga
ÁFÉSZ-nél dolgozott, mint üzlet-
vezető. Az 1980-as évek végén az el-
sők között vállalta a magánkereske-
delemmel járó kockázatot és felelős-
séget. Gödöllőn az újonnan épült Gá-
bor Áron utcai kereskedelmi központ-
ban elindította saját vas- és műszaki
kereskedését. Húsz év alatt napjaink-
ra magas színvonalú üzletté nőtte ki
magát. Vállalkozását jól jellemzi jel-

mondata: Mindennel foglalkozni kell,
ami a vevőt érdekli.”
Családi vállalkozásában felesége és
két gyermeke is az üzleti kereskedést
segíti.

Simon Károly vállalkozó

Simon Károly vezetésével 1997.
októberében alakult Si-Mi ’97 Kft.  

Fő tevékenysége a mélyépítésen
belül, út-csatorna, valamint közterü-
leti, magánkerti burkolat építése. A
vállalkozás, ami 5 fővel indult, ma 22
családnak biztosít megélhetést Gö-
döllőn és környékén. 

Nevéhez fűződik számos közintéz-
mény, magáningatlan környezetren-
dezési munkája is. 

Szinte nincs olyan utca a városban,
ahol ne tette volna le kézjegyét a cég
szakképzett gárdája.

jbAz ellenőrzés a pénzbeli ellátások
megállapításának, bizonylatolásának
rendjére, az előírásoknak történő
megfelelőségére, a gyakorlati alkal-
mazásra és a rendszer zártságára ter-
jedt ki. Ennek során áttekintették a
különböző jogcímeken folyósított se-
gélyeket és támogatásokat, valamint
azokat a helyi rendeleteket, amik a
szociális törvény és a gyermekek vé-

delméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló jogszabály által az önkormány-
zat hatáskörébe utalt feladatokra vo-
natkoznak. 

A lezárult vizsgálat példaértékűnek
nevezte, hogy a nyilvántartás rendkí-
vül pontos, az adatokat havonta és ne-
gyedévenként is összesítik, s így bár-
mikor naprakész adatok állnak az iro-

da, illetve a hivatal rendelkezésére.
Szintén elismerést kapott az a gyakor-
lat, ami szerint a Népjóléti Iroda, a
Költségvetési Iroda, valamint a For-
rás Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat között rendszeres, havi
egyeztetés van a pénzügyi teljesíté-
sekkel kapcsolatban, valamint az is,
hogy az irodán speciális helyi nyom-
tatványokat vezettek be, amelyek se-
gítik a gyors és naprakész nyilván-
tartást. 

Az összesítés szerint a Polgármes-
teri Hivatal Népjóléti Irodájának fela-
datellátása teljes mértékben megfelel
a helyi szabályozásnak, színvonala
pedig példaértékű. 

jb

– Az elmúlt hónapokban felmérések
zajlottak, megtörtént a vízadó réteg
azonosítása, s rövidesen megkezdőd-
het a feltárás – mondta lapunknak
Horuczi György.

– Hol kerül sor a fúrásokra?
– A Gödöllői Ipari Park környeze-

tében találtunk megfelelő vízadó réte-
geket. Ezek között van olyan, ami
2500 méter alatt található, de van e
fölötti réteg is. Most az utóbbit tárjuk
fel, ezen alakítunk ki termelő kutakat.
A 2500 méternél mélyebben fekvő ré-
tegek feltárása még várat magára, mi-
vel ezekre ugyanis a bányajogi szabá-
lyok vonatkoznak, amik jelenleg ren-
dezés alatt állnak.

– Hány kút lesz majd ezen a te-
rületen?

– Négy termelőkút és három visz-
szasajtoló kút készül el, s ezek 300

ezer GJ hőmennyiséget fognak bizto-
sítani. Jelenleg több szálon folyik a
munka: zajlik az engedélyek beszer-
zése, a kútalap tervezése, és ezekkel
párhuzamosan megkezdődött a táv-
hőellátó rendszer tervezése is. 

– Mikor kezdődhet meg a fúrás?
– Szeretnénk már az év végén hoz-

zákezdeni, de legkésőbb a jövő év
elején ez a munka is megindul.

A fórum igazán jó hírrel szolgált a
távfűtéses lakásokban élőknek. A
Pannergy üzletfejlesztési igazgatója
szerint ugyanis, amennyiben minden a
tervek szerint halad, már a 2011-es év
őszén bekapcsolhajták a távhő rend-
szerbe a geotermikus energiát. Ennek
eredményeként a számítások szerint
húsz százalékkal kevesebb lesz majd a
számlájuk a távhő szolgáltatást igény-
be vevő gödöllőieknek.                        jb

Nagy örömmel vették birtokba Gödöllő legújabb játszóterét a Csanakban élők a hét végén. Az el-
múlt hetekben nagy erőkkel folyt a munka a területen. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Csana-
kért Egyesület az itt élőkkel közösen tisztította meg a területet, hogy minél hamarabb helyükre ke-
rülhessenek a játékok. 
A gyerekek legnagyobb örömére már kettes hinta, kötéllel ellátott mászófal, csúszdás mászóvár és
hagyományos csúszda, kétféle mérleghinta, rugós játékok és homokozó várja a gyerekeket.
A játszótér kialakítása során persze nem csak a kicsikre gondoltak a tervezők: a térre padokat és
szemeteseket is kihelyeztek, hogy a szülők, nagyszülők kényelmesen pihenhessenek, amíg a ki-
csik játszanak- tájékoztatta lapunkat Kis Antal önkormányzati képviselő. A területre fákat és cserjé-
ket is ültettek, hogy ezzel is szépítsék a környezetet. jb

Újabb elismerést kapott városunk

Gödöllő imázsa a legjobb

Példaértékű a feladatellátás Gödöllőn

Elismerés a városi szociális ellátásnak
Gödöllőn kiemelt figyelem kíséri a szociális gondoskodást. A vá-
rosban külön szervezetek foglalkoznak a szociálisan nehéz hely-
zetbe került személyek megsegítésével, az otthoni vagy intéz-
ményi gondozásra szorulók ellátásával, és az elmúlt években si-
került teljeskörűen megoldani a hajléktalan ellátást is. Ezeket a
munkákat a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodája koordinálja.
Az iroda munkáját nemrég vizsgálatnak vetették alá, amely rend-
kívül pozitív eredménnyel zárult. 

Hogy a legkisebbek is jól érezzék magukat

Átadták a csanaki játszóteret

Elismerés a helyben végzett munkáért

Átadták a Gödöllő Vállalkozója Díjat

Jövőre 20 százalékkal csökkenhet a távhő díja

Gödöllő a legígéretesebb projekt
A geotermikus energia hasznosítása már régóta célja Gödöllő
önkormányzatának. A tervek között szerepel, hogy a távhő szol-
gáltatást is ennek felhasználásával korszerűsítsék. A múlt héten
a városháza földszinti nagytermében Horuczi György,  a Pannergy
üzletfejlesztési igazgatója ismertette a projekt állását az érdeklő-
dőkkel. Ezt megelőzően néhány nappal Bokorovics Balázs, a
PannErgy Nyrt. igazgatótanácsának elnöke egy a portfolio.hu-
nak adott interjúban a  gödöllőit nevezte az egyik legígéretesebb
projektnek. Erről igyekeztünk mi is tájékozódni a csütörtöki fóru-
mon.

Simon Károly és Surányi Mihály
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Tisztelt gödöllői választópolgárok!
Gödöllő városáért felelősséget ér-
ző állampolgárként, a Keresztény-
demokrata Néppárt gödöllői szer-
vezetének kiadott nyilatkozatához
csatlakozva, az alábbi közleményt
tesszük közzé:

Mi, akik településünkön, pártban
és civil mozgalmakban is tevé-
kenykedve az elmúlt évek során
sokat dolgoztunk azért, hogy a par-
lamentben a FIDESZ megfelelő
többséggel alakíthassa meg a
Nemzeti Együttműködés Kormá-
nyát, szűkebb környezetünkben,
városunkban is a Nemzeti oldal
összefogását, együttműködését
szorgalmaztuk és szorgalmazzuk.
A Nemzeti Együttműködés Kor-
mányának hazánk felemelése ér-
dekében folytatott erőfeszítéseit,
küzdelmét, nagy megelégedéssel
fogadjuk, és minden erőnkkel se-
gítjük, támogatjuk továbbra is.
Azonban, a FIDESZ helyi szerve-
zetének az önkormányzati válasz-
táshoz való hozzáállását, az
együttműködéssel és a város ered-
ményeinek semmibevételével kap-
csolatos álláspontját, nem tudjuk
és nem is akarjuk támogatni. Velük
ellentétben, mi büszkék vagyunk
lakóhelyünkre, a mindenki által
szemmel látható eredményekre,
városunk országosan elfoglalt he-
lyére, jó hírére. Egyéni érdekek
előtérbe helyezése miatt, nem va-
gyunk hajlandók ezeket a hosszú
idő alatt elért eredményeket lerom-
bolni. Egy idő óta sajnálattal kel-

lett tudomásul vennünk, hogy a
gödöllői Fidesz jelenlegi vezetése
méltányol és követ olyan etikátlan
és morális szempontból kifogásol-
ható magatartási formákat is, me-
lyek számunkra nem elfogadhatók.
Véleményünk szerint előfordulhat,
hogy az itt kialakult helyzetről a
helyi elnökség nem pontosan tájé-
koztatta a Fidesz országos veze-
tését. 
Az elnökség által kiválasztott je-
löltek között olyanok előtt is le-
hetőség nyílik, akiket vélhetően
saját egzisztenciájuk megerősítése
és a jelenlegi városvezetéssel
szembeni gyűlölet vezet akkor,
amikor elindulnak az önkormány-
zati választásokon. A polgármester
jelölt és a jelöltek többsége egé-
szen a közelmúltig sem a nemzeti
oldalhoz kötődő helyi civil moz-
galmakban, sem pedig a pártban
nem tevékenykedett. Ők a váro-
sért, a Nemzeti oldalért, vagy a gö-
döllői Fideszért eddig soha semmit
nem tettek. Ezek a személyek csak
mostanában bukkantak fel a Fidesz
környékén, amikor az megerő-
södve a kétharmados parlamenti
többség és az ehhez kapcsolódó
egyéb előnyök reális lehetőségét
tudta számukra felmutatni. Az eti-
kátlan választási kampány eszkö-
zök bevetését veszélyesnek, hatá-
sát az eddig politikai téren békés
város közösségére nézve megosz-
tónak és bomlasztónak tartjuk. 
Akinek fontos, hogy Gödöllő meg-
őrizze jó hírnevét, és hogy a város
vezetésében továbbra is a tisztes-
ség maradjon a legfontosabb
iránymutató, kérjük, hogy az Ön-

kormányzati választásokon Géme-
si György polgármestert és a Lo-
kálpatrióta Klub képviselőjelöltjeit
támogassa szavazatával. 
Dávid László volt elnök – a helyi
szervezet tagja
Dr. Zsókáné Mihala Éva – volt
elnök, a helyi szervezet volt tagja 
Kárpáti György volt elnökségi
tag – a helyi szervezet tagja
Mundruczó Zsuzsanna volt el-
nökségi tag – a helyi szervezet tagja
Almási Attila – a helyi szervezet
volt tagja
Dávid Lászlóné – a helyi szerve-
zet tagja
Farkas Judit – a helyi szervezet
volt tagja
Hegedűs Ernő – a helyi szervezet
volt tagja
Kárpátiné Laukó Anikó – a helyi
szervezet tagja
Kiss Gergelyné – a helyi szervezet
volt tagja
Nádudvari Lajos – a helyi szer-
vezet volt tagja
Pál Judit – a helyi szervezet volt
tagja
Soós László – a helyi szervezet
tagja
Szecsődi László – a helyi szerve-
zet volt tagja
Székely Zoltánné – a helyi szer-
vezet volt tagja
Szilágyi Zsolt – a helyi szervezet
tagja
Tasi Judit – a helyi szervezet tagja
Tóth Ildikó – a helyi szervezet
tagja
Vígh Miklós – a helyi szervezet
tagja
Dr. Zsóka Lajos – a helyi szerve-
zet volt tagja

Tisztelt Gödöllői Választópolgárok!

A Kereszténydemokrata Néppárt Gödöllői Szervezetének tagságát nagy
örömmel és megelégedéssel tölti el, hogy 2010-ben sikerült leváltani a szo-
cialista-liberális kormányt.

Külön öröm számunkra, hogy a FIDESZ-KDNP párt-, illetve frakciószövet-
ségnek több mint 2/3-os többséget sikerült elérnie az Országgyűlésben, ami
lehetővé teszi a gyors és hatékony törvényhozást, hogy hazánk újra a fejlő-
dés útjára léphessen.
Ehhez a sikeres eredményhez a KDNP Gödöllői Szervezete is hozzájárult
azzal, hogy az országgyűlési választásokra jó és eredményes együttmű-
ködést alakított ki a FIDESZ helyi szervezetével. Ennek eredményeként Vé-
csey László biztos fölénnyel már az első választási fordulóban az Ország-
gyűlés tagja lett.
Mindezek után sajnálattal tapasztaljuk, hogy a FIDESZ helyi szervezete az
önkormányzati választásokra vonatkozóan semmilyen egyeztetésre és
együttműködésre sem hajlandó a KDNP helyi szervezetével.

Ezért a KDNP helyi szervezete tisztelettel felkéri a Kereszténydemokrata
Néppárt minden szimpatizánsát, és mindazokat a Gödöllői polgárokat, akik
számára városunk jó működése és töretlen fejlődése fontos, hogy a 2010.
október 3-ra kitűzött Önkormányzati választáson Gödöllő város Polgármes-
teri tisztségére Dr. Gémesi Györgyöt, a képviselő-testületbe pedig a Gödöl-
lői Lokálpatrióta Klub jelöltjeit tiszteljék meg szavazatukkal!

Ezt azért is kérhetjük őszinte szívvel, mert mind Dr. Gémesi György polgár-
mesterjelölt, mind a képviselőjelöltek becsületes keresztények, és a képvi-
selőjelöltek közül többen is a KDNP helyi szervezetének tagjai és szimpati-
zánsai, akik a párt életében részt vesznek és munkájában aktívan tevékeny-
kednek.

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy az országos politikában őszintén és teljes
szívvel támogatjuk Orbán Viktor Miniszterelnök Úr és a frakciószövetség
politikáját, és Isten Áldását kérjük munkájukra!

A Kereszténydemokrata Néppárt
Gödöllői Szervezete

Nyílt levél Izracska László „blahai” képviselőjelöltnek

Kedves Laci !

Örömömre szolgált, hogy – bár nem laksz túl messze – végre Te is felfedezted a Blaháért Társaság többéves civil
munkájával megmentett és felújított Úrréti tavat.

Igaz, soha nem láttunk ott egy percre sem, amikor dolgozni kellett, például az általunk rendszeresen megszervezett
tótakarítások alkalmával. Úgy tűnik, ennek ellenére megnyerte tetszésedet a tó, hiszen választási kampányszórólapod
fő oldalán egy valóban hangulatos tóparti fotóval reklámozod magad és a Téged indító pártot.

A fotót köszönjük, de jobban esett volna, ha Társaságunk munkájának elismeréseként már egy-két évvel korábban
kaptuk volna meg és nem a mostani kampányidőszakban.

Őszintén meglepett, hogy ilyen módon hajlandó voltál „más
tollával ékeskedni”. Az már csak hab a tortán, hogy a progra-
mod egyik pontjaként az Úrréti tó rendbetételét jelölöd meg.
Tisztelettel tájékoztatlak, hogy a tó rendben van,  ez évben
például példás önkormányzati támogatással és gyorsasággal
kapott vadonatúj védművet és zsilipet.

Környezete fejlesztésére és további szépítésére a Blaháért
Társaság már  elkészítette terveit, melyeket folyamatosan  va-
lósítunk meg közös munkánkkal, civil erőből. Nincs szüksé-
günk  tehát hirtelen jött jóindulatodra és kampánycélú támo-
gatásodra. Legfeljebb kétkezi munkádra, ha például a soron
következő tótakarításkor ezzel megtisztelsz bennünket. Tu-
dod, ilyenkor a munka mellett koccintani is szoktunk a tóra,
közös civil munkánkra és barátságunkra. Ha gondolod, ezt a
koccintás megelőlegezem Neked, de ehhez személyesen is ott
kell majd lenned, nemcsak kampányszórólapodon.

Ennek reményében  üdvözöl

Dr. Bucsy László
a  Blaháért Társaság elnöke

INGYENES BUSZKIRÁNDULÁS!

2010. október 1., péntek, 14 óra

Gödöllő fejlesztései  2006-2010 között

Indulási hely: Petőfi Sándor Általános Iskola parkolója (Munkácsi M. u. 1.)
A kirándulás során bemutatásra kerülnek a város utóbbi években végzett
főbb beruházásai (Zöld Óvoda, Damjanich János Általános Iskola, Ökörte-
lek-völgyi hulladékkezelő központ, Táncsics Mihály úti sportcentrum, kirá-
lyi kastély) 

Jelentkezni lehet: 
Dolányi Sándor, +36/30/263-5826, Pintér Zoltán: +36/20/212-6315
A kiránduláson csak előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni!

Mindenkit szeretettel vár: 
Pintér Zoltán önkormányzati képviselőjelölt

Tisztelt Olvasóink!

Az elmúlt hetekben több száz olvasói levél érkezett szerkesztőségünkbe a választásokkal
kapcsolatban. 
Köszönjük, hogy megosztották és megosztják velünk megtisztelő véleményüket. 
Sajnos azonban hely hiányában ezeket a leveleket nem tudjuk közölni, amiért valamennyi
kedves levélírótól elnézést kérünk.  

A Gödöllői Szolgálat szerkesztősége

Olvasóink írták
„Valamikor a kilencvenes években külsős munkatársa voltam egy azóta
megszűnt hetilapnak (Ring), és a publicisztikák mellett néhány közszerep-
lővel is készítettem interjút. Így jutottam el Gödöllőre is, hogy a polgármes-
terrel beszélgethessek. Amikor beléptem az ajtón, óhatatlanul szemembe öt-
lött a könyvespolcon Antall József képe. Akkoriban már tudtuk, hogy a mi-
niszterelnök súlyos beteg, és beszélgetésünk gerincét Antall József állapota,
munkássága és kiváló teljesítménye adta.

Van egy sarokpontja a Gémesi Györggyel folytatott mostani beszélgetésnek:
valaha az MDF értékrendje alapján csatlakozott a párthoz, és ennek alapján
távozott, amikor úgy ítélte meg, hogy a párt eltávolodott azoktól az elvektől,
amelyek miatt a tagja lett. 

Igazat kell adnom neki, sajnos a személyi torzsalkodások, kizárások, ki-
lépések tönkretették a hajdan oly fényesen – az ország élén – ragyogó pártot. 
Én hamarosan a kilencvenedik évembe lépek, betegeskedem, nem foglal-
kozhatok pártpolitikai ügyekkel, csak kívülről szemlélem honi dolgainkat,
és szomorúan olvasom Gémesi szavait a megszegett megállapodásról. 

Azt kívánom tiszta szívből, foglalja el újból polgármesteri székét az őszi vá-
lasztás után, és vezesse ugyanolyan sikeresen Gödöllőt, mint tette akkor,
amikor majd két évtizeddel ezelőtt személyesen láttam.“

Domonkos István
a Bajcsy-Zsilinszky 
Társaság régi tagja

Közlemény

A  GÖDÖLLŐI FIDESZ „LENYÚLNÁ” AZ ÚRRÉTI TAVAT IS !

Nyilatkozat
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Az M31-esre szervezett túra után ismét ha-

talmas érdeklődés övezte a Gödöllői Lokál-

patrióta Klub által szervezett kerékpáros ki-

rándulást - ezúttal Mogyoródra, a Hungaro-

ringre. Csaknem 500-an vettek részt a nem

kis erőfeszítést igénylő, mintegy 40 km-es

próbán. Az időjárás is kegyes volt a lelkes

csapathoz. Szeptember 18-án, szombaton

reggel ugyanis kiadós eső próbálta meg elret-

tenteni a gödöllőieket attól, hogy rendőri fel-

vezetéssel nekivágjanak a dimbes-dombos

útvonalnak. A Hungaroringen már várták a

jól szervezett csapatot,

mely órási lendülettel vá-

gott neki a Forma–1-es ver-

senypályának.

A visszatérő kicsiket és na-

gyokat Gödöllőn bográcsgulyás és tombola

várta a Török Ignác Gimnázium udvarán,

ahol a Megyeri Kerékpárbolt és a Gödöllői

Lokálpatrióta Klub nyereményeit (vásárlási

utalványait) sorsolták ki. Dr. Gémesi György

polgármester ígéretet tett arra, hogy a jövő-

ben is folytatni kívánják a hasonló kerék-

páros túrákat.

A szervezők ezúton is hálás köszönetüket fe-

jezik ki a Gödöllői Rendőrkapitányság mun-

katársainak a barátságos hozzáállásért és a

szakszerű segítségért, amit a felvezetés és az

előkészületek során nyújtottak. 

További fényképek:

http://www.lokalpatriotaklub.hu

(a.i.)

Szeptember 17-én avatták fel Nagy Sándor festőmű-
vész és grafikus emléktábláját a róla elnevezett köz-
ben, Gödöllőn. Az ünnepségen részt vett Pelyhe Jó-
zsef, a körzet lokálpatrióta önkormányzati képviselője
és Szűcs Józsefné, a Gödöllői Értékvédő Egyesület el-
nöke is.

Nagy Sándor Körösfői-Kriesch

Aladárral a gödöllői művész-

telep egyik alapítója volt. Gö-

döllőre költözése új fejezetet

nyitott művészetében. Munkái

az úgynevezett „magyaros sze-

cesszió” legjelentősebb feje-

zetét alkotják. Irásaiban és mű-

veiben két oldalról közelítette

meg a magyar századforduló

szellemi életének e központi problémáját. Az új magyar művészet

megteremtésének útjait egyrészt a szimbólumalkotás magyar és

egyetemes jellegének ösz-

szekapcsolásában, más-

részt a hazai historizmus

már meglevő tartalmának

és formavilágának deko-

ratív-szimbolikus átdolgo-

zásában látta.

ch

Több százan a pályán

Kerékpártúra a Hungaroringre

Nagy Sándor köz

Emléktábla avatás
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A Dewey, A könyvtár macskája
című valóságos történetet elbe-
szélő most megjelent könyvnek
érdekes magyar vonatkozása is
van. Az Egyesült Államok Iowa ál-
lama Spencer nevű kisvárosá-
nak közkönyvtárába 1988 ke-
mény telén befogadott félig meg-
fagyott kismacskát Melville
Dewey, mint a lábjegyzetben ír-
ják, „az angol helyesírási reform
szószólója, a könyvtári decimális
rendszer kidolgozója” után ne-
vezték el. 

De a lábjegyzetben azt is közlik, hogy
az illető úr 1851-ben született, s a teljes
neve Melville Louis Kossuth Dewey
volt. Vagyis hordozta Kossuth Lajos ne-
vét is. 

Nem valószínű, hogy rokonságban
állt a Kossuth családdal. Azt kell hin-
nünk, hogy az 1848-49-es magyar sza-
badságharcot követőn az angolszász
világban divat volt használni e szabad-
ságharc résztvevőinek nevét. Például
Jerome K. Jerome angol író nevében a
K. egyenlő Klapkával. A szülei jónak
látták, hogy újonnan világra jött gyer-
mekük a komáromi hős, Klapka 
György nevét is viselje.

Dewey, a könyvtár macskája életéről,
az intézményükben töltött tizennyolc
esztendejéről az igazgatónő, Vicki 
Myron számol be. S közben megismer-

teti velünk Iowát is. 
Visszaemlékszik család-
ja több nemzedéknyi
történetére, arra, hogy
még ő is hogyan töltötte
gyermekkorát a farmju-
kon, egyikén azoknak a farmoknak, me-
lyek a végtelen kukoricaföldek között
otthont adtak a telepeseknek. Hogyan
emelkedtek ki a földből kisvárosok is,
milyen volt a fénykoruk, hogyan vé-
szelték át, ha természeti csapás, tűzvész
vagy gazdasági válság sújtotta őket. 

Beavatást nyerünk Vicki magánéle-
tébe, megismerkedünk szüleivel, testvé-
reivel, munkatársaival. Hogyan műkö-
dik náluk egy könyvtár? Melynek min-
dennapjait egyre inkább beragyogja egy
narancsszínű macska, Dewey jelenléte.
Az hagyján, hogy a látogatók, az olva-
sók kedvencévé lesz. Az természetes.
De hogyan válik Dewey világhírűvé,
azt nem nagyon érti még a magát Ma-
májának nevező Vicki sem. Messziről
látogatnak el hozzájuk emberek, hogy
lássák az ő macskájukat. A legkülön-
bözőbb sajtóorgánumokban szerepel-
tetik, egyszer még japán tévések is
megjelennek, hogy felvételt készítse-
nek róla. 

Talán az lehetett a titok nyitja, véli
visszagondolva Vicki, hogy Dewey
megtalálta a helyét. Hasonlóan a föld-
jükhöz hű, egymáshoz hű iowai embe-
rekhez. Ő is ugyanúgy elvégezte a

munkáját, eleget tett a feladatának,
mint azok. Jobbá, vidámabbá változ-
tatta az életét a vele kapcsolatba
kerülőknek. Mindig tudta, kinek kell
elébe szaladni, kihez hozzábújni, kivel
játszani. 

Deweyt mindenki megszerette. S
aztán mindenki, aki csak ismerte, meg-
gyászolta: a macskaélet rövid. 

Vicki Myron nem írja egymás után a
könyveket, ő csak egy történetet – ami
persze sok történetet foglal magába –
akart elbeszélni. Egy hivatásos író,
Bret Witter volt a segítségére ebben. El
kellett mondania, hogyan ölelt ma-
gához egy életet, Deweyét, de még in-
kább azt, Dewey hogyan ölelte őt.
Hogyan melengette a szívét, a lelkét. S
hogyan segíti még az emléke is. 
(Vicki Myron – Bret Witter: Dewey, A
könyvtár macskája) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egy élet könyvespolcok között

A Kulturális Örökség Napjai programsorozat gödöllői rendezvé-
nyeibe a Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM-Ház) is bekapcso-
lódott. Az elmúlt két hétvégén 20 fiatal professzionális művész
egy ún. workshop keretében elemezte, tárgyalta, vitatta, alkotta
meg azokat a műveket, amelyek a 2011-es barokk év alkalmából
valósulnak majd meg. 

– A témára előadások meghallga-
tásával hangolódtunk rá, Bugya

Brigitta, Guba Anna és Szabó

Emma Zsófia művészettörténé-
szek segítségével. A barokk mű-
vészetre reflektálva születtek
azok az alkotások, melyekkel jö-
vőre a város megújult főterén, il-
letve a kastélyparkban találkoz-
hatnak majd az érdeklődők –
mondta el Hidasi Zsófia textiltervező művész, a program kurátora.
A főtéren megvalósuló projekt a „Barokk térinstallációk” nevet kapta. A Guba

Sándor építész által vezetett projekt keretében olyan műveket, videóinstallá-
ciókat, lampionokat tervezünk a főtérre, amelyek a barokk kertek hangulatát
idézik. A kastélyparkba megálmodott installáció pedig a barokk színházak in-
spirációjára jön létre Remsey Dávid grafikusművész vezetésével. 
A két projekthez kapcsolódóan a most zajló munka eredményeiről október 24-
én a GIM-Házban egy kiállítás keretében már ízelítőt kaphatnak az érdeklődők.
Ezen a kiállításon azok a makettek, látványtervek, grafikák, installációk lesz-
nek bemutatva, amelyek dokumentálják a workshopon végzett munkát.         hc

Zsúfolásig megtelt a Damja-
nich János Általános Iskola
sportcsarnoka szombaton es-
te. A Damjanich Udvar-Ház ren-
dezvénysorozat soron követ-
kező előadásán a humoré volt
a főszerep. Ezúttal a L’art pour
l’art társulat szerzett feledhe-
tetlen perceket a közönség-
nek.

A Társulat ezzel a műsorával színpad-
ra vitte azokat a jeleneteit, dalait,
amelyeket az elmúlt 18 évben a rajon-
gók követeltek tőlük, újra meg újra.
Azokat, amelyek a kreatív l'art-mű-
hely közel két évtizedes televíziós és
színpadi munkájából kimagaslanak
sikerességük révén, és amelyek már-

már a magyar abszurd
klasszikusainak tekinthe-
tők.

Az ország minden szeg-
letében foglalkozástól és
kortól függetlenül, munka-
helyeken és otthonokban
számtalan humort értő és
szerető ember használja az
örökzöld l'art pour l'art
szlogeneket, kifejezéseket
és poénokat. Sokan nem is
tudják az elmés mondatok
forrását.

Ebből az „életműből”
láthattak válogatást szom-
baton este a Nagy Négyes:
Dolák-Saly Róbert, Laár

András, Pethő Zsolt és
S z á s z i

Móni elő-
a d á s á -
ban. Az elmúlt hetek
tapasztalatai igazol-
ták, jó ötlet volt,
hogy az intézmény-
ben rendszeresen ott-
hont adjanak külön-
böző művészeti ese-
ményeknek. Az ere-
detileg szabadtérre
szánt produkciók a

sportcsarnok falai között is vonzó-
nak bizonyultak, valamennyi elő-
adás telt házzal zajlott. Jó hír,
hogy a rendezvénysorozat ke-

retében újabb két előadást láthatnak
majd az érdeklődők. Október 24-én
Müller Péter Örömtánc című előadói
estjét tekinthetik meg, november 6-án
szombaton pedig Musical Duett cím-
mel Szinetár Dóra és Berenczky

Zoltán műsorát mutatját be. Az elő-
adásokat az érdeklődés függvényében
vagy a színzházteremben, vagy a
sportcsarnokban tartják.                      jk

Szeptember 19-én, va-
sárnap a királyi kastély
adott otthont a III. Gö-
döllői Vadásznapnak. A
borongós idő ellenére a
változatos programok
sok érdeklődőt csaltak
ki a helyszínre, akik ez-
által a vadászat különle-
ges világába nyerhettek
bepillantást. 
Az eseményen volt többek között vadászíjász-verseny, csodaszarvas bábjá-
ték, vadászruha bemutató, kürtzene; de a kilátogatók láthattak vadászkutya-

és solymászbemutatót is.
A vadásznap érdekes szín-
foltját jelentette a Királyi
Vadpörkölt Főzőverseny is,
ahol számtalan „udvari fősza-
kács” mutatta meg főzőtudo-
mányát. Az elkészült étkeket
pedig többek között Benke

László olimpiai bajnok mes-
terszakács és Bodrogi Gyula

Kossuth-díjas színművész bí-
rálta el.              Kép és szöveg: hc

A Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ új akciót
hirdetett, ezúttal a Földgömb
magazinnal közösen. Keresik
azt a könyvtári könyvet, amit a
legmesszebbre vitt el olvasója. 

Az utazások során a legtöbbször egy-
egy izgalmas könyv is lapul a bőrönd-
ben, ami még szebbé, kellemesebbé
teszi a pihenést. Most azoknak a je-
lentkezését várják, akik a tengerpar-
ton, a pálmafák alatt, vagy a hegyi pa-
takok csobogását hallgatva olvasták a
könyvtárból kikölcsönzött kedvencüket. 

A pályázaton való részvételhez
szükséges az olvasójegy száma, a ki-
kölcsönzött könyv címe, az utazás
célpontja: a megtett kilométer, egy
fotó, amelyen a pályázó látható utazás
közben, valamint egy rövid útibeszá-
moló.

A résztvevők értékes nyereményekre
számíthatnak. 
I. díj: A Földgömb című folyóirat egy
éves előfizetése;
II. díj: Könyvcsomag;
III. díj: Egy éves emeltszintű beirat-
kozás a Gödöllői Városi Könyvtárba,

a MásArc video- és zenei gyűjtemény
korlátlan használatával;

A legkalandosabb utazásban részt
vett könyv kikölcsönzőjének a  Föld-
gömb magazin különdíjat ad.

A pályázatokat a könyvtár folyóirat

olvasójában Gerényi Krisztinánál

adhatják le. 

A benyújtás határideje: 2010. szep-
tember 30. 
Eredményhirdetés: 2010. október
10-én, a Könyves Vasárnapon. 

Vidám percek a Damjanich Udvar-Ház előadásán

Best uff  L’art pour l’art

Kulturális Örökség Napjai Gödöllőn

A GIM-Ház és a barokk

Puskák, vadak a királyi kastélyban

III. Gödöllői Vadásznap

A városi könyvtár és a Földgömb magazin pályázata

A legmesszebbre eljutott könyvtári könyv
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Múzeumpedagógiai 
programajánló

2010. szeptembertől a 
Gödöllői Városi Múzeumban

II. Iskolásoknak (5-8. osztály) 

„A játszótársam, mondd, 
akarsz-e lenni”

A magyar cserkészet története 
1910-től napjainkig című kiállítás
segítségével megismerkedhetünk a

cserkészek életével, 
mindennapjaikkal, hagyományaikkal.

Kb. 60 perc
Időpont egyeztetése: 

Kerényi B. Eszter (28) 419-068
A foglalkozás ára: 200 Ft/fő

III. Iskolásoknak (9-12. osztály)

A mezőváros élete

Helytörténeti óra keretében 
tárlatvezetéses foglalkozás.

Helye: Gödöllő a nyitott város 
(állandó kiállítás)

Időpont egyeztetése: 
Gaálné dr. Merva Mária: (28) 421-999

Igényelhető: folyamatosan
A foglalkozás ára: 1.500 Ft/csoport

A gödöllői művésztelep

Múzeumi óra a gödöllői
művésztelepről, a 19-20. század
művészetéről, a szecesszióról.
Helye: A gödöllői művésztelep 

(állandó kiállítás)
Időpont egyeztetése: 

Őriné Nagy Cecília: (28) 421-998
Igényelhető: folyamatosan

A foglalkozás ára: 1.500 Ft/csoport

A múzeum bemutatása feladatlapok

segítségével

Foglalkoztató óra a múzeum 
kiállításaiban.

Helye: Gödöllői Városi Múzeum 
állandó kiállításai

Időpont egyeztetése: 
Tóbiás Csaba, Guba László: 

(28) 422-002, 
godolloi.muzeum@vnet.hu

A foglalkozás ára: 1.500 Ft/csoport

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Rajz- és képzőművészeti tanfolyam (4 hónapos kurzus) 13 éves kortól kezdő és haladó szinten
foglalkozások időpontja: szombatonként 10-14 óráig. Első foglalkozás: 2010. október 2. (szombat)
művészeti vezető: Anti Szabó János képzőművész, részvételi költség: 35.000 Ft 
Kézműves textiltechnikák (4 hónapos kurzus) 10 éves kortól várjuk a jelentkezőket
foglalkozások időpontja: szombatonként 15-19 óráig. Első foglalkozás: 2010. október 9. (szombat)
művészeti vezető: Hidasi Zsófi textiltervező művész, részvételi költség: 35.000 Ft
Kerámia – plasztika – rajz tanfolyam (4 hónapos kurzus) 13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten
foglalkozások időpontja: hétfőnként 14.30 – 18.30 óráig. Első foglalkozás: 2010. október 4. (hétfő)
művészeti vezető: F. Orosz Sára, keramikusművész, részvételi költség: 35.000 Ft 
Gobelin- és szőnyegszövő tanfolyam (4 hónapos kurzus) 13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten
foglalkozások időpontja: keddenként 10-14 és 15-19 óráig. Első foglalkozás: 2010. október 5. (kedd)
művészeti vezető: Remsey Flóra, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész, részvételi költség: 35.000 Ft 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2010. SZEPTEMBER 30-IG
Munkanapokon 9-16 óráig, Sukta Zsuzsánál, az alkotóház titkáránál 

Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza, GIM-HÁZ
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

telefon/fax: 28/419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu
http://www.gimhaz.hu

Képző- és iparművészeti tanfolyamok a 
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában

2010. október – 2011. január

A KERT EMLÉKBE címmel jubileumi, csoportos képző- és iparművészeti kiállítás 2010. szeptember 26-ig 
látogatható, minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig.

Múzeumok Őszi Fesztiválja a 

Gödöllői Királyi Kastélyban

Október 2.

Az Őszi Fesztivál keretében különféle izgalmas programokkal várjuk a

diákokat és a családokat a Gödöllői Királyi Kastélyban. A programok le-

hetőséget adnak a kastély rejtett zugainak felfedezésére egy történelmi

alapokra helyezett izgalmas mese keretében, lehetőség nyílik a kastély

megújított parkjának megismerésére, a kertek kialakításának mestersé-

gébe, a természeti környezetünk megóvásának fontosságának tudatosí-

tására, valamint bepillantást nyerhetnek a munkájába, a különféle aszta-

lok kastélyban betöltött szerepén keresztül.

PROGRAM:
2010. OKTÓBER 2.:

11 ÓRA: „Elemér-túra" Mesés felfedezés herceg Egérváry Elemérrel. A fog-

lalkozás vezetője: Faludi Ildikó. Maximum létszám/csoport: 15 fő.

12 ÓRA: Asztalhoz! Főúri élet a kastélyban.  A foglalkozás vezetője: Ora-

vec Éva. Maximum létszám/csoport: 20 fő.

13.30.: Fedezzük fel a romantikát! Séta a kastély megújított felső kertjé-

ben. A foglalkozás vezetője: Kovács Éva. Maximum létszám/csoport: 20 fő.

15 ÓRA: Asztalhoz! Főúri élet a kastélyban.  A foglalkozás vezetője: Oravec

Éva. Maximum létszám/csoport: 20 fő.

16.20.: „Elemér-túra" Mesés felfedezés herceg Egérváry Elemérrel. A fog-

lalkozás vezetője: Faludi Ildikó. Maximum létszám/csoport: 15 fő.

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának idején hét közben 6-12 éves diákcsopor-

toknak ajánljuk az „Elemér-túrát", (max. 15 fő/csoport), emellett egy csa-

ládi hétvégét tervezünk (október 2.), melyen családok számára lesz vá-

lasztható a program.

BELÉPŐDÍJ A PROGRAMOKRA: 900 FT/FŐ
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AMIT A FŐTÉRRŐL
TUDNI ÉRDEMES

Közösségi terek
A szökőkút a református
templom homlokzatától kellő
távolságban, mintegy 10 mé-
terre kerül telepítésre annak
érdekében, hogy a forgalom
és a vízjátékkal járó zajok ne
zavarhassák a templomba já-
rókat. A szökőkút körül saját,
zöld növényzettel jól elhatá-
rolható, védett mikrokörnye-
zetet alakítanak ki.

A városháza előtti jelenlegi „rendezvénytér” funkciója nem változik, azonban a város-
házához illeszkedő része zöldfe-
lületekkel gazdagított „pihenő-
tér” funkciót is kap, melyen túl
ez a térrész fontos szerepet tölt
be a Gábor Áron utca felőli tér-
beli átvezetés kedvező megol-
dásában. A „rendezvénytér”
funkció térburkolattal ellátott
területtel bővül. Lehetővé válik
téli-nyári, kirakodó vásár jellegű
rendezvények lebonyolítása is.

Az Erzsébet Királyné Szálloda és a
református templom közötti részen
kültéri sakk- és dámatábla, míg az
Átrium üzletház és a polgármesteri
hivatal parkolója közötti részen
kültéri malomjátéktábla épül be a
burkolatba.

Hosszas előkészítő munka
előzte meg a képviselő-testület
szeptember 16-ai döntését,
melynek értelmében az önkor-
mányzat megvásárolja a város
központjában lévő Testőrlakta-
nya épületét.

A Gödöllői Királyi Kastély közvetlen
környezetében található faverandás
műemlék épület mára rendkívül le-
romlott állapotba került. A kétszintes
épület, mely a város barokk emlékei
közé tartozik, a XVIII. században lé-
tesült, a Grassalkovich-uradalom jó-
szágigazgatói lakhelyeként szolgált,
főtiszti és számtartói lakóház volt.
Miután a kastély a királyi család tu-
lajdonába került Erzsébet királyné tit-
kári hivatalának,
és a várkapitány
lakásának adott
helyet, 1920 után
pedig a kor-
mányzói testőr-
ség laktanyája
volt. Később az
intézmény kul-
turális célokat
szolgált, és soká-
ig itt működött a
Pest megyei Hír-
lap szerkesztő-
sége is.

Az épület két
szintjének alap-
területe kb. 550

m2, a telek területe 1218 m2. A város
központjában, a kastély közvetlen
szomszédságában lévő épület rendkí-
vül rossz műszaki állapotban van,
mivel annak tulajdonosa a műemléki
felújítására az ingatlan tulajdonjogá-
nak 1996-ban történt megszerzése óta

nem kerített
sort.

Az épület
megfelelő fel-
újítására, eset-
leg újraépítésére
az önkormány-
zat csak az in-
gatlan tulajdon-
jogát megszer-
zésével lát le-
hetőséget. Az
a d á s v é t e l r ő l
szóló tárgyalás
előkészítéseként
ez év márciusá-

ban ingatlanforgalmi szakértővel ér-
tékbecslést készíttettek. A szakvéle-
mény – piaci összehasonlító megkö-
zelítéssel – nettó 75 millió forintban
határozta meg az ingatlan piaci érté-
két, ennyiért vásárolja meg az önkor-
mányzat. A tervek szerint az épületet
a következő hónapokban a felújítást
jelző köpeny borítja majd, a helyreál-
lítás után pedig kulturális célokat fog
szolgálni. (k.j.)

Megújuló értékeink

A Testőrlaktanya
(folytatás az 1. oldalról)

Szeptember 18-án délelőtt a Gödöl-
lői Értékvédő Közhasznú Egyesület
kezdeményezésére a Dózsa György úti
temetőben felavatták a Gödöllői Mű-
vésztelep egyik alapítója, Nagy Sán-
dor (1869-1950) és felesége, Kriesch
Laura (1879-1966) síremlékét. Közre-
működött a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete.

Az esemény az eső miatt a városi ra-
vatalozónál kezdődött, ahol először
Géczi András énekelt. Ezután Géme-
si György polgármester köszöntötte a
Kulturális Örökség Napjai helyi nyitó-
programjának résztvevőit:

– Gödöllő a magyar és az európai
kulturális örökség jelentős városa.
Nagy Sándor és Kriesch Laura neve
önmagáért beszél. Kopjafáik a Gödöl-
lői Értékvédő Közhasznú Egyesület
kezdeményezésére készültek el, míg
más neves gödöllőiek síremlékét tele-
pülésünk további civilszervezetei gon-
dozzák. Ezen a hétvégén nem csak
emlékezünk, nem csak bemutatjuk,
hanem ápoljuk is a kulturális öröksé-
günket, amelynek sok kis műhely a
folytatója, megújítója, gazdagítója. A
gödöllői művészek munkálkodása erő-
síti a település közösségét, országos és
gyakran nemzetközi figyelmet is kelt.

A művész házaspárról G. Merva
Mária, a Gödöllői Városi Múzeum
igazgatója többek között a következő-
ket mondta:

– Nagy Sándort és Kriesch Laurát
egy nagy szerelem kapcsolta össze.
Kriesch Laura, Kriesch Aladár húga
alacsony termetű, halk szavú, szerény
jelenség volt. Az első nők közé tarto-
zott, akik Mintarajziskolába jártak és
rajztanári oklevelet szereztek. Tíz év
korkülönbség volt Nagy Sándor és
Kriesch Laura között, és a Kriesch
szülők nem akarták Nagy Sándorhoz
adni a lányukat. Laura azonban kitar-
tott választottja mellett, és 7 évi je-
gyesség után házasodtak össze.

Nagy Sándor más természet volt,
mint Laura. Találóan jellemezte őt
Remsey Ágnes Nagyobb mozdulat
(1992) című könyvében: „Sándor nem
tartozott a másokat melengető embe-
rek közé. Harcos volt, állig páncélban
és szüntelen hadakozott. Mindenfajta
hazugság ellen.”

Nagy Sándor és Kriesch Laura sírjá-
ra Remsey András faragott két kis kop-
jafát „Pici néni” és „Sándor bácsi” fel-
irattal, amelyről csak a közeli ismerő-
sök tudták, hogy kik rejtőznek a nevek
mögött. Most a síremlék megújult.

Szűcs Józsefné, a Gödöllői Érték-
védő Közhasznú Egyesület elnöke el-
mondta, Ambrus Aladár kopjafaké-
szítő mester munkája művészettörté-
nészek és a házaspárhoz közel álló em-
berek javaslata alapján készült el.

– Felavattuk a Nagy Sándor táblát a
Nagy Sándor közben. Most a síremlé-
ket avatjuk fel. Remélem, hogy vala-
mikor a Nagy Sándor-ház a város vagy
az állam tulajdonába kerül, és méltó
hasznosítást nyer.

A részvevők Herczenik Anna éne-
két követően indultak el az új sírem-
lékhez, s helyezték el rajta a megemlé-
kezés virágait.

Délután Máriabesnyőn is ünnepsé-
get tartottak. Felavatták Hegedűs Gyu-
la színművész és felesége, Berzétey
Ilona színművésznő megújult síremlé-
két, aminek rendbetétele jelentős ösz-
szefogással valósult meg. A kezdemé-
nyezés élére Pécsi Ildikó Kossuth-dí-
jas színművész állt, aki már régóta sze-
rette volna, hogy méltó emlékhely le-
gyen az egykori színészóriás és felesé-

ge nyughelye. Kéré-
sére megmozdult a
művészvilág is. A
MASZK Országos
Színész Egyesület, a
Színházi Dolgozók
Szakszervezete és a
Vígszínház első szó-
ra vállalták, hogy
biztosítják munká-
hoz szükséges pénz-
ügyi forrásokat:
300.000 Ft-tal járul-
tak hozzá a síremlék
felújításához.

Így az önkormányzat, a Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület és a
sírt korábban is gondozó Garabonciás
Egyesület közös támogatásával, a
szükséges engedélyek birtokában kez-
dődhetett meg a munka.

Pécsi Ildikó és Szűcs Józsefné, az
Értékvédő egyesület elnöke közösen
fogták össze a felújítással kapcsolatos
teendőket. A kivitelezéshez Varga Ár-
pád műkőkészítő és fia, Varga Attila
európai kőfaragó mester nyújtottak se-
gítséget. A síremlék felújítá-
sa mellett rendezték annak
környezetét is, előtte padokat
helyeztek el.

Az avatás a Kulturális
Örökség Napjai egyik ki-
emelkedő eseménye volt.

A máriabesnyői temető-
ben Pécsi Ildikó köszöntötte
a megjelenteket, s elevení-
tette fel főiskolás éveinek
emlékét, amikor még állt He-
gedűs Gyula egykori villája,
ami még őrizte a művészhá-
zaspár máriabesnyői életé-
nek emlékeit.

Az itt töltött örömteli na-
pok rendkívül jelentősek vol-
tak számukra, nem véletlen,
hogy az I. világháborút köve-
tően egyre több időt töltöttek
itt – avatta be az érdeklődőket Hege-
dűs D. Géza Kossuth-díjas színmű-
vész, a MASZK elnöke. Hunyadi Sán-
dor író segítségével elevenítette fel a
két művész emlékét, a máriabesnyőn
töltött időket. Tisztelgett a művésznő
előtt, aki Kosztolányi Dezső Ilona cí-
mű versének ihletője volt. Majd fel-
idézte Hegedűs Gyula utolsó napját,
utolsó színházi előadását, amikor lázas
betegen lépett a színpadra, majd halá-
lát, és a végső búcsút, amikor a barátok
és a kollégák talpig
gyászban álltak ko-
porsója mellett, és
kísérték el végső
nyughelyére.

Konrád Antal
színművész, a Szín-
házi Dolgozók
Szakszervezetének
elnöke Petőfi Sán-
dor Színészdal című
versével tisztelgett
az egykori pályatár-
sak előtt, Mészáros
Bea, a Garabonciás
Színtársulat vezető-
je pedig Hegedűs
Gyula egyik köny-
véből idézett, bepil-
lantást engedve a
kulisszák mögé, a
színházi mindenna-
pok küzdelmeibe.

Gémesi György
polgármester kö-

szönetet mondott mindazoknak, akik-
nek a segítségével megvalósulhatott a
felújítás, és külön kiemelte Pécsi Ildi-
kó ez ügyben végzett áldozatos mun-
káját. Zárásként Herczenik Anna, az
Operaház magánénekese előadásában
csendült fel az Ave Maria.

Az ünnepséget Lamp Lajos, a
MASZK titkára is megtisztelte jelen-
létével, valamint a gödöllői művészeti
intézmények és szervezetek vezetői és
tagjai is tisztelegtek a két művész em-
léke előtt. 

Hegedűs D. Géza örömmel vállalta
a felkérést és segített a pénzügyi háttér
megteremtésében. A Kossuth-díjas
színművész jelenleg a Vígszínházban
a Ványa bácsi előadására készül. Ott,
ahol a darab ősbemutatóján egykor
Hegedűs Gyula játszotta a címsze-
repet.

„Nagyon kellemes meglepetés ne-
kem, hogy most sor kerül erre az ün-
nepségre. Boldog vagyok, hogy Gö-
döllő vezetése ilyen kezdeményezés-
sel állt elő, hogy fontosnak tartja, fel-
mutatni azokat a példaértékű életeket,
akikbe ma megkapaszkodhatunk“ –
mondta Hegedűs D. Géza. „Úgy gon-
dolom, rendkívül fontos, hogy a múlt
értékeinek ápolására és a jövő nemze-
dék nevelésére ugyanolyan energiákat
fordítsunk. A MASZK egyik fő fel-
adatának tekinti, hogy ennek megfelel-
jen. Öröm számomra, hogy ebben
partnerek lehetünk. Kevés ilyen várost
ismerek.“

A kulturális örökségi napok kere-
tében városszerte zajlottak a rendez-
vények. Az érdeklődők vezetéssel is-

merkedhettek meg a Dózsa György
úti, a máriabesnyői és a premontrei te-
mető, valamint az Izraelita Kegyeleti
Park történetével. A GIM Házban és az
evangélikus templomban kiállítás vár-
ta az érdeklődőket, a Királyi Kastély-
ban pedig megnyíltak a felújított szár-
nyak a látogatók előtt, de megismer-
kedhettek a kastélypark történetével,
valamint a Királydombi pavilonnal is
az érdeklődők.

(l.t.-ny.f.)

Kulturális örökségek

Gödöllői értékeink

„Küldd a béke üzenetét a világnak!“
Az Erőszakmentesség Világnapja Gödöllőn

(Október 2., Királyi Kastély)

- 16 órától kézműves-foglalkozások, vetélkedők gyerekeknek
- A Barokk Színházában 16 órától 18-ig filmvetítés, koncertek,
kulturális programok; közreműködik: Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete
- Műhelybeszélgetés Lorenzo Molinarival, a Világbéke-menet
magyarországi koordinátorával
- A rajz, fotó és videófilm pályázat eredményhirdetése
- A színház melletti termekben fotó és rajz kiállítás

18 órától ünnepi műsor

Közreműködnek: Pécsi Ildikó, Kossuth-díjas színművész,
Lukács Lilla Réka, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium ta-
nulója, az Erkel Ferenc Általános Iskola kórusa; Műsorvezető:
Benedek Krisztina

A rendezvény zárásaként mindent részvevő léggömbön út-
nak indíthatja az erőszakmentességgel kapcsolatos üzenetét a
kastély parkjából.

(A részletes programot következő lapunkban olvashatják!)
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Szeptember 25-26.:

dr. Mohai Imre
Tel.: 06-30-9531242

Veresegyház, Bánóczi u. 1.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Nagy pelék bújtak meg a tűzifák között

Szerencsés megmenekülés

Nem csak a jegesmedvéket ve-
szélyezteti a globális felmele-
gedés. A sarki jég olvadásával
más állatok is a kihalás szélére
sodródtak – derült ki egy ame-
rikai természetvédelmi szerve-
zet jelentéséből. Az Északi-
sarkvidéket borító tengeri jég
2007-ben elérte a mérések
kezdetétől számított legcseké-
lyebb kiterjedését. A kutatók
előrejelzései szerint a terület
nagyja tíz éven belül nyáron
jégmentes lesz.

Az amerikai Biodiverzitás Központ
(CBD) szerint 17 északi-sarkvidéki
állat fennmaradását veszélyezteti az

egyre olvadó jég. A
sarki róka, négy bál-
nafaj, a pézsmatulok,
a rozmár és négy fó-
kafaj léte éppúgy ve-
szélyben forog, mint
a jegesmedvéké –
idézte Shaye Wolfot,
a jelentés egyik szer-
zőjét a The Daily Te-
legraph című brit na-
pilap honlapja.

A jegesmedve az
Északi-sarkvidék ol-
vadó jegének legis-
mertebb áldozata,
de amennyiben nem
hagy alább az üvegházhatású gázok

kibocsátása, más
fajok is elindul-
nak a kipusz-
tulás felé veze-
tő úton. Egyes
sarkvidéki fajok
száma már jócs-
kán megcsap-
pant legfonto-
sabb élőhelyeik
és táplálékforrá-
saik elvesztése
révén. Mások-
nak a szélső-
séges időjárás,
vagy az északra

nyomuló ragadozók és kórokozók
tesznek be – tájékoztatott a kutató.

A CBD még a területen tervezett
olajfúrásoktól is félti ezeket az állato-
kat. Becslések szerint a világ 19 je-
gesmedve-populációja közül nyolc
csökkenőben van amiatt, hogy az
egyre zsugorodó jégtáblákon próbál-
ják meg felnevelni bocsaikat és táplá-
lékot szerezni.

A szkeptikusok szerint azonban a
jegesmedvék száma szépen gyarap-
szik azokon a területeken, ahol az ál-
latok az ipar benyomulásával növek-
vő lakosságtól tudnak táplálékot sze-
rezni.

(pts)

Kihalóban lévő halfajta, a viza
dunai betelepítésére tettek  kí-
sérletet. A viza egykor honos
volt a folyóban, de mára alig
egy-két példány maradt belőle
a vízszennyezés és a vízlépcső-
rendszerek kiépítése miatt.

A 4 hónapos vizákat egyenként meg-
jelölték, hogy nyomon követhessék
útjukat a következő években. A viza a
világ legnagyobb édesvízi hala, kifej-
lett példánya 3-4 méter hosszú és
5-600 kiló, de fogtak már 1500 kilo-
grammosat is.

Magyarországon először tettek arra
kísérletet, hogy a veszélyeztetett, ki-
halófélben lévő vizákat visszahelyez-
zék korábbi élőhelyükre. Ez a próbál-
kozás jelképezi a természet iránt el-
köteleződés jelentőségét. Azt mutatja,
hogy a környezetünk ellen hanyag-
ságból, vagy kapzsiságból elkövetett
vétkeinket jóvá tehetjük és kötelessé-
günk is azokat jóvátennünk. Különö-
sen fontos erről idén beszélnünk, mert
az ENSZ a 2010-es évet, a biológiai
sokszínűség évének nyilvánította.

A viza (Huso huso) a sugaras-
úszójú csontos halak porcos ganoid
csoportján belül a valódi tokfélék
(Acipenseridae) családjába tartozó
faj. A Fekete-tengerben és a Kaszpi-
tengerben, valamint elvétve az Adri-
ai-tengerben honos. Ívni a tengerbe
ömlő folyókba vonul. Rendkívül las-
san, de óriásira növő anadrom faj. A
kifejlett viza 3-4 méter nagyságú, 5-
600 kilogrammot is elérő hal. Re-

kordpéldányainál 9 méteres test-
hosszt és 1500 kg-os (sőt egyes forrá-
sok szerint 2700 kilogrammos) töme-
get is mértek már! Így a viza a világ
legnagyobb édesvízi hala.

Teste csupasz, rajta 5 sorban elhe-
lyezkedő csontvértek és elszórva

csontszemcsék vannak. Fején csontos
pajzsok találhatók. Négy bajuszszála
az alsóállású száj előtt helyezkedik el.
Állkapcsa előretolható. Orra tompa,
bajuszszálai hengeresek és rojtosak.
Szája nagy, alulról eléri a fej két szé-
lét. Alsó ajka középen megszakított,
ellentétben a sima tokkal. Sajnálatos
módon a Kárpát-medencében ez, és a

többi anadrom tokféle (Acipenser
güldenstaedti – vágó tok, Acipenser
nudiventris – sima tok, Acipenser
stellatus – sőregtok) a vaskapui vízi-
erőmű megépítése és a vízszennye-
zettség fokozódása óta gyakorlatilag
kihalt. Az 1950-es évekig azonban
még mind a négy faj gyakori volt a
Duna és a Tisza vízrendszerében. A
Dunán a viza számított a legértéke-
sebb mindennapos halnak. Gyakran
óriási (100-500 kg-os) példányai is

előfordultak a halászzsák-
mányokban. Budapest
XIII. kerületének középső
részét máig Vizafogónak
nevezik.

Ősszel a téli szállást ke-
reső halak a víz felszínén
lomhán úszkáltak, csak
kelepcébe kellett csalni az
úgynevezett „vizafogó ta-
nyán”. A vizafogó tanyát a
halászoknak időben elő
kellett készíteni. Cégével
karókat vertek le a vízbe a
varsa számára. A viza be-
úszott a varsába, és benn-
rekedt. Ha még jégolvadás

előtt történt a halászat, szigonyt vág-
tak a hal hasába. Az ívásra vonuló
vizákat két hajó közé kifeszített háló-
val halászták a zátonyos, gázlós fo-
lyószakaszokon.

A 70-es években Magyarországon
sikeres kísérleteket folytattak a kecse-
ge és a viza keresztezésével. A hibri-
det “vicsegének” nevezték el.       (pts)

Az állatok világnapját 1931-
ben Olaszországban hívták
életre, azóta minden esztendő-
ben Szent Ferenc emléknap-
ján, október 4-én ünneplik.

A kezdeményezés célja eredetileg a
vadon élő állatok pusztulásának meg-
fékezése volt, majd később a kör tá-
gult, minden állat védelmét felvállal-
ta.

Magyarországon 1991-től vált nép-
szerűvé. Gödöllőn minden évben eb-
ből az alkalomból Állatvédelmi Na-

pot tartanak az Alsóparkban, amit im-
már hetedik alkalommal rendeznek
meg szeptember 26-án, vasárnap.

A rendezvényre kilátogató gyere-
kek és felnőttek különleges állatbe-
mutatókkal, házi és egzotikus ked-
vencekkel ismerkedhetnek, de meg-
rendezik a keverék kutya szépségver-
senyt is.

Megismerkedhetnek az Alsópark
élővilágával is, hiszen a Magyar Ma-
dártani Egyesület segítségvel a ma-
dárgyűrűzési bemutatót is tartanak.

(p.ts.)

Kiscicák ajándékba ingyen elvihetők: 06-20-5344863

Visszatérhet a mára kipusztult halfaj

Újra vizák a Dunában
Kis híján szétvagdalták azt a három
pelét, melyeket pár napja vitt be egy
család a jászberényi állatkertbe. Az
kis rágcsálókra egy tűzifának vásárolt
fa odvában bukkantak rá, amit Er-
délyben termeltek ki. A nagy pele Eu-
rópában szinte mindenütt megta-
lálható, jóval na-
gyobbra nő meg, mint
az egér. A sűrű erdőket
kedveli, ahol a lombok
között bujkál, ezért
előfordul parkokban,
ligetekben és kertek-
ben is. Valószínűleg
így kerülhettek át
Erdélyből Magyaror-
szágra a kitermelt fa
odújában.

A pelék Heves váro-
sából kerültek az állat-
kertbe, miután egy csa-
lád tűzifát vásárolt. A

fa aprításakor derült ki, hogy három
apróság van egy fa odvában, amelye-
ket az állatkertbe szállították. Ez a
rágcsáló téli álmot alszik, ezért ősszel
elkezd készülődni, és felhalmozza a
zsírját. Ilyenkor a házakba is beme-
részkedik. (pts)

Nem csak a jegesmedvék vannak veszélyben az Északi-sarkvidéken

Szűkül a sarki róka élettere is

Állatvédelmi Nap Gödöllőn

Alsóparki állatnap
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Szeptember 20-26-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Szeptember 27-október 3-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. 
Tel.: 545-585.

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
70/550- 3377.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS – KÖZTERÜLET FELÜGYELET
A közterület-felügyelet a város területéről rendszeresen elszállíttatja az
üzemképtelen járműveket.
2010-09-15-én a GLX-837 frsz-ú üzemképtelen, sárga színű Fiat Bravo típu-
sú járművet szállítottak el az Erzsébet krt. 7. sz. mögül.
A járművekről érdeklődni (a közterület-felügyeletnél az 529 169-es telefo-
non), vagy az 510-705-es telefonszámon lehet.
Ha az elszállítás napjától számított 6 hónapon belül a tulajdonos nem jelent-
kezik a járműért, akkor azt értékesítik. A tárolás a tulajdonos költségére és
veszélyére történik.

Zimányi Norbert csop. vez.

KÖZLEMÉNY – OKMÁNYIRODA NYITVA TARTÁS

Értesítjük a gödöllői okmányiroda vonzáskörzetéhez tartozó lakosokat, hogy
AZ OKMÁNYIRODA 2010. OKTÓBER 1-JÉN (PÉNTEKEN) 8 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG
az elkészült személyi igazolványok, útlevelek és vezetői engedélyek átvéte-
lének biztosítása érdekében ÜGYFÉLFOGADÁST TART.

AZ OKMÁNYIRODA CÍME: 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., telefonszáma: 28/529-200.  

Lakosságszolgálati- és Okmányiroda

Kutatók Éjszakája újból Gödöllőn is 
Elsősorban az általános és középiskolás tanulók körében vált népszerűvé a Kutatók Éj-
szakája, amelyet az idén szeptember 24-én, pénteken rendeznek meg országszerte az
egyetemeken, így harmadik alkalommal a gödöllői egyetemi városban is. 
Az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló fesztivál-jellegű esemény célja a kuta-
tói életpálya és a tudomány, a tudományos eredmények népszerűsítése. A Kutatók Éj-
szakáján bárki bepillantást nyerhet a kutatók titokzatosnak tű-nő munkájába egy tudo-
mányos, ám mégis könnyed éjszakán, ahol minden korosztály megtalálja a neki megfe-
lelő programot. 
A gödöllői események is részletesen megtalálhatók a program honlapján:
http://www.kutatokejszakaja.hu/2010/
A programok 15 órakor kezdődnek, s több helyszínen este 10-ig is eltartanak. Ízelítőül néhány
témakör: ember és környezet az Alpok-Kárpátok természeti régióban, a jövő energiaforrásai,
a pénz beszél, Pitagorasztól a Google-ig, számvitel a suméroktól az SAP-ig, tőzegmohalápok
Nyugat-Szibériában, Honfoglalás kori íjászbemutató és játszóház, botanikus kerti séta, csili
vagy erőspaprika, csoda a föld alatt – szarvasgombák, gyógyító növényvilág, mini predátorok,
a pálmák világa, sportgyepek tudományos rejtelmei a focipályán.

FELHÍVÁS 
BELVÁROSI NAPOK

Ezúton felhívjuk a gödöllői lakos-
ság figyelmét, hogy a BELVÁRO-
SI NAPOK elmaradt rendezvé-
nyei 2010. szeptember 24-25-én
kerülnek megrendezésre. Ezért
2010. szeptember 24-én 11 órától
szeptember 27-én 02 óráig lezá-
rásra kerül Gödöllőn az Ady End-
re sétány a Honvéd utcától a Sza-
badság úti torkolatig. A forgalmat
ez idő alatt a Gödöllői Rendőrka-
pitányság munkatársai irányítják
majd.

Megértésüket köszönjük!

Ökonap a 
Petőfi Sándor 

Általános Iskolában

2010. szeptember 25., 9-12 óra

Az iskola udvarának környezet-
barátibbá és esztétikusabbá té-
tele
– ülőpadok, szemetesek kihelye-
zése
– homokozó felújítása
– kerékpártároló falfestés
– élősarok, udvari sétáló, virág-
ágyás kialakítása, 
– fa- és bokorültetés
– ülőpadok, szemetesek, madárita-
tó és etető kihelyezése
– homokozó felújítása
– kerékpártároló falfestés
– élősarok, „udvari sétáló” kiala-
kítása különböző fafajtákkal 

A gyerekeket környezetvédelem-
mel kapcsolatos játékok vetélke-
dők várják!

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub tá-
mogatásával megvalósuló rendez-
vényre szeretetettel várnak minden
az iskolához kötődő gödöllői lakót!
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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!

Az Erzsébet Királyné Szálloda
udvarán kerül megrendezésre

borkóstolással és vásárral
egybekötött borhétvégénk.

(2010. október 1-2-3.)
Meghívottak:

Malatinszky Pincészet, Bujdosó Pincészet,
Nyakas Pincészet, Demeter Pincészet,

Royal Tokaj Pincészet, Majoros Pincészet
Szarvasgomba, méz, sajt, édesség és

faszénen készült kürtöskalács
vásárolható.

Program:
10.01. (péntek)

14.00 Köszöntő
14.05 Blazej Mikus szlovák festőművész kiállítás
megnyitója, fellép a csömöri néptánccsoport
15.00 Borászok borismertetője, borkóstolás
16.00 Zenél a Kozma duó

10.02. (szombat)
14.00 Borismertető, borkóstolás
15.00 Zeneiskola kórusa bordalokat ad elő
16.00 Zenél a Kozma duó

10.03. (vasárnap)
14.00 Borismertető, borkóstolás
15.00 Citera előadás
16.00 Zenél a Kozma duó
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Tájékoztató minden Érdeklődő
számára, aki szeretne csatla-
kozni a Gödöllői I.T.F. Taekwon-
do Egyesülethez és kipróbálná
magát a harcművészetben!

Az egyesület
értesít min-
den kedves
é r d e k l ő d ő
gyermeket ,
fiatalt, fel-
nőttet és
c s a l á d o t ,
hogy a 2010-

2011-es tanév kezdetével újra indul-
nak az edzések. Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit, aki Taekwon-do-t
szeretne tanulni!
Ezt a koreai harcművészetet bárki el-
sajátíthatja akár hobbi, akár élver-
senyzői szinten.
Ha érdekelnek az edzések, jelentke-
zés személyesen az edzés helyszínén,
a palotakerti virágbolttal szemben, a
régi Forrás családsegítő helyén, va-
lamint Czeba Mihály 5. Danos mes-
ternél telefonon a 20/530-4957-es
számon.

Tagfelvétel a Gödöllői I.T.F.Taekwon-do 
Egyesületbe a 2010-2011-es idényre!

Toborzót hirdet a GEAC vívó
szakosztálya. 

Kedden és csütörtökön 18 –19 óra kö-
zött tőredzésre lehet jelentkezni a 8-
12 éves korosztály számára a Pre-
montrei tornatermében Czakel Ist-
vánnál. Tel.:  20/943 6968-on.

Kedd és csütörtök, 20–21.30 óra kö-
zött az egyetemisták és felnőttek szá-
mára indítunk kardvívás képzést. Ér-
deklődni Bokor Gergelynél a GEAC
vívótermében lehet minden nap
15–20 óráig. Tel.: 20/204-19-83-on. 

Vívás toborzó

A Gödöllői Egyetemi Atlétikai
Club, atlétikai szakosztálya, elis-
merten az ország egyik legjobb
utánpótlásnevelő műhelye keresi
azon 8-14 év közötti atléta palán-
tákat, akik gyorsan, vagy kitartóan
futnak, nagyot dobnak, vagy nagyot
ugranak. Öt szakágban dolgozó ed-
zők várják a jelentkezéseket. Ér-
deklődni Benkő Ákos mestered-
zőnél, a 30/4-955-439, 20/5-045-
889, 28-522-023 telefonon lehet.
Tagdíj az első három hónapban

nincs, utána havi 500
Ft.
Minden egyéb atléti-

kára hivatkozó toborzás füg-
getlen az Egyetmi Club atlétikai
szakosztályától.

Atlétika – Toborzó

Deák Nagy Marcell és Erdélyi Zsófia, a
GEAC világsikereket is elért tanítványai.

LEGYÉL TE A KÖVETKEZŐ!

Gödöllő 60/60MTB/35/20/12/6
gyalogos teljesítménytúra
Rendezvény időpontja: Október 9.
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Általá-
nos Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 7-9 óráig
Cél nyitva tartása: 23 óráig
Csomagmegőrzés a rajtban biztosí-
tott. Ellátás túra közben: csoki, víz,
üdítő, a célban: zsíroskenyér, lekvá-
ros kenyér, üdítő
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 60/60MTB/35/20 tá-
vokon 800 Ft/fő; 12/6 távokon 400
Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvezmény
100 Ft/fő
Térkép: Gödöllői-dombság turista-
térképe 
További információ kérhető az
alábbi telefonszámokon: Kobzi
András:+36-30-609-87-29, Kobzi
Andrásné: +36-30-209-28-28

Gödöllő 60/60MTB útvonala:
Gödöllő-Boncsok-Babatpuszta-
templomrom-Erdőkertes–Három-

ház-Kéripuszta-Váckisújfalu-Gal-
gagyörk-Galgamácsa-Vácegres-Er-
dőkertes-Margita-Boncsok-Gödöllő
szintemelkedése: 987 m
szintideje: 14 óra
Gödöllő 35 útvonala: Gödöllő -
Boncsok - Babatpuszta-templom-
rom - Erdőkertes - Háromház -
Vácegres - Erdőkertes - Margita -
Boncsok - Gödöllő
szintemelkedése: 700 m
szintideje: 10 óra
Gödöllő 20 útvonala: Gödöllő -
Boncsok- Babatpuszta-templomrom
- Margita - Boncsok-Gödöllő
szintemelkedése: 350 m
szintideje: 7 óra
Gödöllő 12 útvonala: Gödöllő –
Szentjakabi vadászház – Gödöllő
szintemelkedése: 20 m
szintideje: 4 óra
Gödöllő 6 útvonala: Erzsébet park
szintideje: 3 óra

A rendezvény a Margita Kupa 6.
fordulója!

Véget ért a 2010-es gyeplabda
Magyar kupa sorozat, amely-
ben az idén három csapat küz-
dőtt a végső győzelemért. A
kupadöntőnek Gödöllő volt a
házigazdája, pontosabban a
Táncsics Mihály úti műfüves
pályán rendezték a körmérkő-

zéses sorozatot. Az idei kiírást
a Rosco SE csapata nyerte, mi-
után a Szent István Gimnázium
csapatát 8–1-re, míg a “Gimi-
sek” ellen szintén nyerni tudó
Olcote-ARES HC együttesét iz-
galmas csatában 2–1-re győzte
le.

A kupagyőztesnek járó ser-
leget Losonczi György, a Ma-
gyar Gyeplabda Szövetség
tiszteletbeli elnöke adta át, aki-
ről azt érdemes tudni, hogy a
gyeplabda mellett nagy sike-
reket ért el a magyar jégko-
rong-válogatott tagjaként. Az
elnök úr 31 alkalommal volt a
nemzeti csapat tagja, részt vett
hat világbajnokságon és az

1964-es, Innsburcki Téli Olimpián is.
Elmondta, hogy köszönik a gödöllői
helyszínt és a szövetség reméli, hogy
mihamarabb újra bekapcsolódik a
magyar gyeplabda vérkeringésébe az
egykor fellegvárnak számító Gödöllő
is.
A kupadöntő eredményei:
Szent László Gimnázium – Olcote-
ARES HC 1–3; Szent László Gim-
názium – Rosco SE 1–8; Olcote-
ARES HC – Rosco SE 1–2

-ll-

Margita – Gyalogos teljesítménytúra

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, ver-
senyzési lehetőséget, az egyesület bázisául szolgáló Táncsics Mihály úti
sporttelepen kulturált körülményeket, valamint partnerkapcsolataink ré-
vén előrelépést biztosítunk. Focizz velünk és legyél részese annak a mili-
őnek, amit már több száz gyerek megtapasztalhatott és nap, mint nap újra
átél. Érdeklődni a +36/70-60-44-388!

Focizz velünk és legyél Te is tagja a
Gödöllői Bikák nagy családjának!

Az elmúlt hétvégén felnőtt lab-
darúgás nélkül maradt a gödöllői
publikum, miután a Gödöllői SK
első csapatának az Erdőkertes
elleni, míg a megyei III. osztály-
ban eddig veretlen GSK II-nek a
Sülysáp kettő elleni meccsét kel-
lett elhalasztani.

Az utánpótlás csapatok ellenben pá-
lyára léptek. A Gödöllő U12-es csapata
az egy évvel idősebbeknek kiírt ¾ pá-
lyás megyei bajnokságban fogadta a
Veresegyház csapatát és maradt alul
4–2-re. Az U14-es gárda a Törökbálin-
tot fogadta és egy gólgazdag meccsen
tudott nyerni 5–3-ra a kiemelt megyei
bajnokságban. A szintén idősebbek el-
len versenyző U15-ös második csapat a
Hévízgyörktől kapott ki az U16-os baj-
nokság 3. játéknapján.

Az NB II. közép A csoportjában sze-
replő U15-ös és U13-as gárda Eszter-
gomba látogatott az elmúlt hétvégén. Az
idősebbek elveszítették idei veretlensé-
güket, annak ellenére, hogy ha csak a
helyzeteik felét értékesítik, akkor gó-
lokkal kellett volna nyerniük. A kiha-

gyott helyzetek megbosszulták magu-
kat, a vége 3–2-es vereség lett. A ’98-as
együttes is így járt, vagyis a kihagyott
helyzetek döntőnek bizonyultak, a ha-
zaiak egy góllal nyerni tudtak.
NB II., U15 közép A csoport, 6. ford.:
Esztergom – Gödöllői SK 3–2 (2–2)
Gól: Szabó Tibor, Nagy Barnabás
NB II., U13 közép A csoport, 6. ford.:
Esztergom – Gödöllői SK 1–0 (0–0)
Megyei U16, gödöllői körzet 3. ford.:
Gödöllői SK U15 – Hévízgyörk 1–7
(0–0) Gól: Gráczer Krisztián
Pest megyei U14, 2. forduló
Gödöllői SK – Törökbálint 5–3 (3–1)
Gól: Bihari Gábor (2), Balogh Róbert
(2), Dobi Gergő
Pest megyei U13 ¾ pálya, 2. forduló
Gödöllői SK – Veresegyház 2–4 (1–3)
Gól: Hegyi Tamás (2)                              -tt-

Labdarúgás – Elmaradt meccsek

Közbeszólt az eső

Következik:
(a mérkőzéseket a Táncsics Mihály úti

sporttelepen rendezik):
Szeptember 25., szombat 10 óra (U15,

U13): Gödöllői SK – Fehérvár FC

Szeptember 26., vasárnap, 16 óra:
Gödöllői SK II. – Erdőkertes II.

Az elmúlt hétvégén a szlovákiai
Iglón vett részt egy hat csapat
részvételével megrendezett tor-
nán a TEVA-GRC csapata. Mond-
hatni jól sikerült az erőpróba,
ugyanis remek teljesítménnyel
tornagyőzelemnek örülhettek
Deme Gábor tanítványai.

A négy szlovák, valamint a mieink
mellett a Nyíregyházi Tanárképző csa-
pata vett részt az iglói kupán. A csopor-
tot az első helyen apszolváló TEVA az
elődöntőben a Nyíregyházát is felül-
múlta, majd a döntőben a házigazdákat
is megverve nyerte a felkészülési tornát.

Szeptember 24-26. között, hat csapat
részvételével, Ádám László nevével
fémjelzett nemzetközi röplabda tornát

rendez a TEVA-Gödöllői RC és a Szent
István Egyetem, az egyetemi sportcsar-
nokban. A tornára a házigazdákon kívül
a Nyíregyházi Tanárképző, a Vasas Du-
na Autó Óbuda, míg három határon túli csapat, a szlovákiai Nyitra, az Igló,

valamint a romániai Lugos
csapatai kaptak meghívást.

Ezen a tornán mutatkozik be
a gödöllői közönségnek az Ex-
traligában induló új összetételű
gárda, akik az első bajnoki
mérkőzésüket október 3-án,
vasárnap 18 órai kezdettel
játsszák majd az egyetemi
sportcsarnokban. Az ellenfél a
Békéscsaba (a felnőtt meccs
előtt a juniorok lépnek pályára).

-ll-

Röplabda – Nemzetközi torna után és előtt

Főpróba előtt a TEVA-GRC

Elkezdődött a Gödöllői KC férfi csa-
patának a küzdelemsorozat a kézilabda
NB II-ben. A férfiak előbb a Dabas ott-
honában kaptak ki, de a 2. játéknapon,
hazai pályán már összejött a siker. A
mieink a Salgótarjánt verték nagy csa-
tában. Az ifisták kettőből kettőt nyertek. 

NB II. keleti csoport, 1. forduló
Dabas – Gödöllői KC 28:19 (12:9)
Ifi: Dabas – GKC 29:34 (9:20)
NB II. keleti csoport,  2. forduló
Gödöllői KC – Salgótarjáni KC 33:29
(15:18)
Ifi: GKC – Salgótarján 25:24 (10:12)  -li-

Kézilabda – hazai siker az NB II-ben

Győzelem a Salgótarján ellen Elkezdődött az idei sakk csapatbajnok-
ság, amelyben a Gödöllői Sakkbarátok
Egyesülete is érintett. A Pest megyei
sakk csapatbajnokság első fordulójában
a Gödöllői Sakkbarátok vereséget szen-
vedtek a budapesti játékosokkal mege-
rősített Szigetszentmiklós csapatától. 
Pest megye I. osztály, szuper csoport
GSBE-Szigetszentmiklós 3,5–6,5
Győzött: Bándy A.; Reznák A, Döntet-
len: Sillye K.; Kozma G.; Lenkei R.,
Vesztett: Veréb G.; Nagyajtai G.; Kö-
szegi L.; Fehér M.; Rigó J.                     -vb-

Sakk – Vereség a rajton

Bronzéremmel zárta az ostravai
asztalitenisz Európa-bajnoksá-
got a Tóth Kriszta, Póta Georgina
női páros.
A két éve aranyérmes magyar kettős a
hazai közönség előtt szereplő Iveta Va-
cenovska, Renata Strbikova duóval
találkozott a legjobb nyolc között. Hiá-
ba vezetett a rivális előbb 2-0-ra, majd
3-1-re is, Tóthék egyenlítettek, majd a
döntő szettben - három meccslabdát is
hárítva - a maguk javára fordították a

mérkőzést. A Tóth Kriszta, Póta Ge-
orgina páros az elődöntőben 4:1-re
ugyan alulmaradt a Ruta Paskauskie-
né, Okszana Fagyejeva litván-orosz
kettőstől, a találkozó kiegyenlítettségét
jól jelzi, hogy minden játszmában mini-
mális, kétpontos különbséggel nyertek a
felek. A hétszeres Európa-bajnok Tóth,
ezzel ismét éremmel zárta az aktuális
kontinensviadalt (egyéniben a 16 közé
jutásért esett ki), tovább gyarapítva ed-
dig sem szerény eredménysorát. -ll-

A kupagyőztes Rosco SE

Asztalitenisz – Európa-bajnokság

Bronzérmes a Tóth-Póta páros

Az Ádám László nemzetközi 
torna programja:

Szeptember 24., 16:30-20:30
Szeptember 25., 8:30-20:30

(megnyitó 11:30-kor)
Szeptember 26., 9:00-14:00

(eredményhirdetés: 14:00 órakor)

Gyeplabda – Magyar Kupa

Rosco SE a kupagyőztes
Losonczi György átadja a kupát



INGATLAN

* Eladó Gödöllő, Szent János utcában
3. emeleti, 2 szobás, 53 nm-es, erké-
lyes, egyedi fűtésű lakás. Iá.: 11,5 M Ft.
Tel.: 30/449-8342

* CSÖMÖRÖN 688 nm-es, közmű-
vesített, bekerített építési telek eladó.
HÉV és busz a közelben. Őrs Vezér
tértől 15 perc!!! Tel.: 06-20-960-3929

* Gödöllőn új építésű 1 szintes 3 szoba
+ nappalis, garázsos dryvit szigetelt
családi ház 600 nm-es telekkel eladó
kulcsrakész Iár 33,9 M Ft 20-772-2429

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

* Árcsökkenés! Garázs-összekötéses
ikerház emelt szintű szerkezetkész
állapotban 18,9MFt 93nm nap-
pali+3szoba 207722428

* János utcában sürgősen eladó Iem
52nm-es 2 és félszobás, tégla, konvek-
toros lakás Iár 9,8MFt  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+2félszobás 55nm-
es tágas, jó beosztású lakás eladó. Iár
11,5MFt 207722429

* Kastély közelében Alvégben 75nm-es
2,5 szobás stabil, de felújítandó ház eladó
1500nm-es telken 13,6MFt 20-772-2429

* Újépítésű ház Szadán 3szoba + nap-
palis 800nm-es telken eladó Iár
21,9MFt 20-772-2429

* Erzsébet Krt-on 1szobás, felújított
lakás eladó Iár 7,9MFt 208042102

* Szabadka utcában 2szobás, erkélyes,
tégla, konvektoros lakás eladó Iár
10.9MFt Víz, villany, festés, burkolás
felújítva. 20-804-2102

* Sürgősen eladó! Gödöllő közpon-
tjában 1+2 félszobás téglalakás, I.em
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 71m2,
3szobás erkélyes téglalakás eladó Iár 11,9
MFt 20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* János utcában 2szoba erkélyes 52m2 II.
em. felújított, műanyag nyílászárós, cirkós
lakás eladó Iár 12,8MFt  20-804-2102

* Jó vétel! Kossuth L. u.ban II. emeleti
2szobás lakás eladó Iár 9,5 MFf 20-
8042102

* Központi részen I emeleti erkélyes
lakás eladó Iár 10.9 MFt!! 20-539-1988

* Gödöllőn új építésű 1 szintes 3 szoba
+ nappalis, garázsos dryvit szigetelt
családi ház 600 nm-es telekkel eladó
kulcsrakész iár 33,9 M Ft 20-772-2429

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

* Központi részen, harmadikon konvek-
toros, erkélyes lakás eladó Iár 10,7
MFt!! 20-539-1988

* !Alacsony áron juthat 1szobás felújí-
tandó 34nm-es lakáshoz Gödöllőn jó
közlekedésnél Iá 4,2 MFt 20-772-2428

* Magasföldszintes 2szobás konvektoros
lakás központban 11MFt! 20-539-1988

* Palotakert legszebb részén egyedi
mérős 2009-ben szépen felújított
1+2fél szobás világos parkra néző erké-
lyes lakás Iár 10,9 MFt 20-772-2429

* Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, kocsi beállóval, nagy terasszal
eladók 14,9 MFt-tól 20-804-2102

* Sürgősen eladó a Magyar Kázmér közben
tégla, konvektoros 1+2félszobás jó
állapotú lakás Iár 12,5 MFt 20-804-2102

* Szent János utcában sürgősen eladó
60m2 2szobás magasföldszinti, erkélyes
konvektoros lakás Iár 9,6 MFt 20-8042102

* Alkuképes! Sürgősen áron alul!
Palotakerten parkra néző 2szobás
lakás Iár 9.2MFf 20-8042102

* Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, konvek-
toros, jó állapotú 2szobás,60nm-es lakás
a Kazinczy krt. Iár 10,9 MFt 208042102

* Ügyfeleink részére keresünk eladó -
kiadó, családi házakat, lakásokat!
WWW.GODOLLOIHAZ.HU  20-944-7025

* Nagyfenyvesben, nagyon jó környéken
156nm-es jó állapotú nappali+4 szobás
nagykertes sorház sürgősen eladó
Iár:27,9MFt 20-9447025

* Gödöllőn a Kertváros szélén, 780 m2-
es telken épült, 80 m2-es 2,5 szobás
családi ház. Iá: 16 mFt. Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó a
Munkácsy utcában, téglaépítésű
háztömbben, 51 nm-es, 2 szobás, egye-
di fűtésű, részben felújított, 1. emeleti
lakás, (alacsony rezsivel). Iá: 9,2 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es,
nappali + 2 szobás, befejezés előtt álló,
kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es
telekrésszel eladó. Iá: 16,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

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

* Gödöllőn a Királytelepen 4 éve teljes
körűen felújított, 90 m2 alapterületű,
nappali + 2 és fél szobás ikerház 760
m2-es saját telekrésszel. (új burkola-
tok, víz-, gáz-, villanyvezetékek, új kony-
habútor, javított tető). Iá: 20 mFt.
Gödöllői, egyedi fűtésű, 1 +fél vagy 2
szobás lakás beszámítás lehetséges. T:
28/411-086 vagy +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 engedél-
lyel). Iá: 20 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapot-
ban lévő családi ház, 100 m2-es szuterén-
nel, mely vállalkozás kialakítására is alka-
lmas (víz, villany, ipari áram bevezetve)
540 nm-es örökzöldekkel beültetett
telekkel. Iá: 24,9 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllő belvárosában újszerű állapotban
lévő, 65 m2-es, 2 szintes erkélyes lakás,
saját kis kertrésszel. (Nappali, 2 hálószo-
ba, gardrób, konyha, fsz, 2 wc). Iá: 23 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! Kertváros-
ban 500 m2-es parkosított, panorámás
telken eladó 110 m2 lakóterű, nappali
+ 2 szobás szinteltolásos családi ház
kertkapcsolatos terasszal. Iá: 26,5 mFt.
Érd: +3620/9194-870

* Örökzöldekkel beültetett telken (880
m2), jó állapotban lévő, 100 m2
lakóterű, 2 nappali + 3 szobás szintel-
tolásos családi egy 90 m2-es, különál-
ló, külön bejáratú épülettel, amely iro-
daként, üzletként vállalkozás
kialakítására alkalmas, esetleg lakás
céljára kialakítható. Iá: 32 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb
részén, 750 nm-es, parkosított sarok-
telken épült 110 nm alapterületű, 3
szobás, bővíthető (40 % beépíthetőség)
polgári jellegű családi ház garázzsal.
Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Munkácsy u-ban 3
lakrésszel rendelkező, felújítandó
állapotban lévő családi ház eladó, 600
m2-es telekkel. Iá: 35 mFt. Érd.: 06-
20/310-9862 

* Gödöllőn a Széchenyi u-ban nappali +
2 szobás, tetőtérben 3 szobás,
alápíncézett családi ház 1000 m2-es
telekkel. Iá: 35 mFt. Tel.: 20-919-4870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 1376 és
1433 m2-es összközműves építési
telkek eladók. Iá: 14 és 15 mFt. Tel.:
06-20-919-4870

* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 780
m2-es építési telkek 8 mFt ir. áron
eladók. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* TELEKÁR ALATT sürgősen eladó Szi-
lasligeten 1 szoba-konyhás családi ház,
715 nm-es összközműves telekkel. Iá: 6,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn az Erdőszél utcában
panorámás részen, jó fekvésű 873 m2-
es telek. Iá: 8,7 mFt. Tel.: 20-919-4870

* Veresegyházon ikerház építésére is alka-
lmas, 600 m2-es, összközműves építési
saroktelek eladó, érvényes építési
engedéllyel. Iá: 8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Szadán 1200 m2-es építési telek 8,4
mFt-os irányáron eladó. Érd: 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

* Kistarcsa új parcellázású részén 900
m2-es építési telkek. Iá: 8,5 - 12,8 mFt.
ÉRD.: 06-20-919-4870

* ÁRON ALUL ELADÓ! Gödöllő és Szada
határán, 1650 m2-es, 2 utcára nyíló
építési telken egy 37 m2-es, 1 szoba-kony-
hás alápincézett lakóépület. Gyümölcs-
fákkal és szőlővel beültetett telek. Ár: 12
mFt. (Csak kp fizetéssel!) FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620-9194-870

* Vácszentlászlón belül teljesen felújí-
tott, nappali + 2 szobás, kétszintes iker-
ház-fél, 400 nm-es saját telekrésszel.
Iá: 14 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

* Sürgősen eladó családi okok miatt
Gödöllő központjában egy 4. emeleti,
65 nm-es lakás. Felújításra szorul. Iár:
10,8 mFt. Tel.: 30/273-6873.

* Eladó egy 600 nm-es beépíthető
telek. Ár: 12 mFt. Tel.: 30/273-6873.

* ÁR ALATT eladó Gödöllőn 3 szintes,
142 nm-es, 4+1 félszobás, 3 fürdős-
zobás, klímás, nagyon jó állapotú csalá-
di ház, 474 nm-es telekkel. Ár: 24,4
mFt. Tel: 06-30-684-5516.

* Szadán eladó 2 generációs 5 szobás
családi ház. Ár: 16,6 mFt. Gödöllőn
központ közeli felújított családi ház eladó.
Ár: 27,5 mFt. Tel: 06-20-5555-772.

* Jól karbantartott 3. emeleti egyedi fűtésű
62 nm-es, 1 + 2 félszobás panel lakás
Gödöllő Palotakerten jó áron SÜRGŐSEN
eladó. Ár: 10,9 mFt. Tel: 30-684-5516.

* Szadán 930 nm-es építési telek
lakható kis házzal eladó. Ár: 12,8 mFt.
Ikladon 216 nm-es teljesen felújított
kétgenerációs családi ház eladó. Ár: 18
mFt. Tel: 06-20-5555-772.

* Gödöllő Szt. János utcában 4. emeleti kon-
vektoros 55nm-es, 2 szobás lakás ÁR ALATT
eladó! Ár: 10,7 mFt. Tel: 30-684-5516.

* Gödöllő Palotakerten 3. emeleti, 2
szobás szigetelt lakás eladó. Iár: 10,7
mFt. Gödöllőn 198 nm-es igényes családi
ház, gyönyörű 1081 nm-es kerttel eladó!
Iár: 63,9 mFt. Tel: 06-30-684-5516.

* Sürgősen eladó 2 generációs 2
szintes, 3+2 félszobás, 2 nappalis
kifogástalan állapotú családi ház 1000
nm-es parkosított telekkel! Ára: 36,7
mFt. Tel: 06-30-684-5516.

* Eladó-kiadó ingatlanokat keresek és
kínálok ügyfeleink részére! Köszönöm a
hívását! Tel: 06-30-684-5516.

* UTOLSÓ ELADÓ új építésű lakás, a
Városmajor u.-ban 69m2, 3szobás, par-
kettás, egyedi gázfűtéses minőségi
kivitelezésű lakás kulcsrakészen, lakás-
beszámítással is megvehető. Eladási ár:
22,97MFt Major Zoltán +3670/77-33-
222-www.perfektotthon.hu
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
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 elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



* ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban,
Szent Imre u.-ban új építésű egyedi ter-
vezésű saját telekkel rendelkező
egyenként 90-150 m2 nappali + három
szoba, garázs, mosókonyha, minőségi
kivitelezés, átadás kulcsrakész állapot-
ban. A lakások már most leköthetők!
Átadás 2011 második negyedév. Lakás-
beszámítással is lehetséges. Ár: 30-34
MFT Major Zoltán +3670/77-33-222-
www.perfektotthon.hu 

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK! 740m2-es
telken, 135m2-es, 4szobás, garázsos,
minőségi kivitelezésű ikerház kulc-
srakészen. Klíma, központi porszívó,
automata-öntözőrendszer. Ár:47MFt
Major Zoltán +3670/77-33-222-
www.perfektotthon.hu

* Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

*Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu

* KERESEK Gödöllőn, Blahán,
Központban, Harasztban, Csanakban
ügyfeleim részére családi házat.
Katonáné Enikő 06-30-491-5020

* Erzsébet park közelében, kertvárosi
hangulattal eladó egy 55nm-es, két-
szobás, D fekvésű lakás tárolóval.
Kedvező rezsi költség. Iár: 10,9MFt.
Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020

* KERESEK ügyfeleim részére eladó
lakást Gödöllőn. Katonáné Enikő 06-
30-491-5020

* Gödöllőn, Központban eladó egy
ELSŐ emeleti, 40 nm-es, 1 szobás,
ERKÉLYES, parkra néző, FELÚJÍTOTT
lakás, beépített konyhabútorral, alac-
sony rezsiköltséggel. Iá.: 9M Ft
30/491-5020 

* BANKI TARTOZÁS, VÉGREHAJTÁS MIATT
SÜRGŐSEN ELADÓ INGATLANÁT Gödöllő,
Veresegyház környékén FELVÁSÁROLJA
külföldi ingatlan befektető cég korrekt
feltételekkel, készpénzfizetéssel,
adósságátvállalással. 06-20/9621-024

* Eladó Gödöllőn, a valkói út
közelében, szántó művelési ágú 1,1 ha-
s földterület. Villany a telek előtt.
Beépíthetőség 3%. Lovardának, befek-
tetésnek ideális. Érd: 0620-669-0023 

* Gödöllő belvárosában a Kőrösfői
utcában eladó 3,5 szobás (belső udvar-
ral, garázzsal, pincével) két utcára nyíló
családi ház, igen kedvező áron. Érd:
06-28-430-348

* Eladó Gödöllőn Zöld óvodától, új
iskolától 2percre 90nm-es, nappali +
3szobás felújított családi ház mel-
léképülettel, pincével, 1600nm-es ren-
dezett telken. Iár:19,9MFt. 30/385-7372

* SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es
családi ház 19,5M Ft-os iáron, ugyanitt
3280m2 közművesített építési telek
9,2M Ft-os iáron eladó. Tel: 06-28-404-
124, 06-70-570-5461

* Gödöllőn, Palotakerten eladó 1
szobás, összkomfortos lakás. Iár: 8 M
Ft. Tel: 06-30-410-1079

* Városmajor utcában családi ház
eladó. 20/3550-008

* Olcsón eladó Zsámbok központjában,
autóbuszhoz közel, de csendes, nyugodt
helyen egy 1185 nm-es szép telek sok
gyümölcsfával, szőlővel és veteményessel,
régi parasztházzal. A házban villany, gáz
van, víz az udvarban, csatornázás folyamat-
ban. Ár: 4,9MFt. Tel: 20/423-3473 

* Gödöllőn, Királytelepen, Sajó utcában
857nm rendezett telken 84nm-es,
2szobás, összkomfortos, teljesen felújí-
tott lakóterű családi ház garázzsal,
pincével, kertkapcsolatos terasszal
eladó. Iár:29,5MFt. 20/486-2429

* Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-
es, loggiás 1. emeleti, tehermenetes
lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított.
Busz, HÉV 5 percre. Tel: +36-30-564-
3615, +36-28-415-324

* Gödöllőn a Szőlő utcában eladó 2,5
szobás, 61 nm-es II. emeleti, erkélyes
lakás. Azonnal beköltözhető. Iár: 14,7
M Ft. Tel: 06-30-896-1291

* Eladó Szt. István téren 2. emeleti, 56
nm-es, 2 szobás, erkélyes, felújított
lakás. Ár: 12,3 MFt. Érd: 30/355-8020 

* Peresben egy 1080nm és 1180nm-es
telek eladó közel a buszfordulóhoz.
Befektetésnek is kiváló. Érd: e-mail:
h74sanyi@citromail.hu vagy
+447838599970-s telefonszámon.

* Eladó! 36 nm-es egyszobás földszinti
palotakerti panellakás. Kétcsöves dig-
itális egyedi mért fűtés, alacsony közös
költség. Iár: 6,9MFt. Érd: 30-8436-440

* Eladó! 57 nm-es 2 szobás, 10.em.
erkélyes palotakerti padlólapos, parket-
tás, redőnyös, átépített panellakás
(beltéri ajtókkal, kétcsöves egyedi mért
fűtéssel). Iár:9,6MFt. Érd: 30-8436-440

* Eladó! 75 nm-es 1+3 félszobás,
3.em. teljesen felújított Dózsa Gy. úti
lakás. Alacsony rezsivel, saját
cirkófűtés! Áron alul sürgősen eladó!
Érd: 06-30-8436-440

* Eladó Gödöllőn, Palotakerten egy
földszinti, 56 nm-es lakás bútorozot-
tan. 1 + 2 félszoba, fürdő, konyha.
Azonnal költözhető, tehermentes. Érd:
+3630-927-0161 

* 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, kétgenerá-
ciós házként is használható. Iár: 35 M Ft
Érd: 70-604-4403, 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 - +36-70-333-1362

* Gödöllő – Máriabesnyőn 980 nm-es
telken 80 nm-es családi ház. Irár:
16,5MFt. Érd: 20-669-2655 

* Hatvanbanc140 nm-es tetőtér-
beépítésű családi ház kertvárosi
övezetben 4 szobával, tágas nappali-
val, parkosított telken eladó. Iár: 22
MFt. Tel: 30/9902-135 

* Gödöllő központjában, János utcában
45 nm-es 1. emeleti, konvektoros,
téglalakás eladó. Tel: 06-20-571-2776 

ALBÉRLET KIADÓ

* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó.
Tel.: 20/9455-583.

* Gödöllő központjában, a Szent I.
téren 57 nm-es, földszinti, felújított
lakás azonnali költözéssel kiadó. 49
ezer Ft/hó/ 2 havi kaucióval. Tel.:
20/9455-583.
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-Már megint valami izgalmas zajlik
körülötted. Olyan termékkel bővült a
vállalkozásod, ami lehetőséget ad sok
embernek, hogy anyagi helyzetét ked-
vezőbbé tegye és ezzel a lépéssel átfor-
málódjon a gondolkodása is. Ez
érdekel, mesélj!
-Hitelirodám hat éve működik – ezt
sokan tudják –, közel 800 ügyfelemet
segítettem ez idő alatt kölcsönhöz
jutni. Ez a múlt, a jelen, és még rövid
távon a jövő.

-Megszünteted a vállalkozásodat?
-Szó sincs róla, csak ahogyan az én
gondolkodásom, a pénzhez való vi-
szonyom változik, úgy próbálom ezt
átadni barátaimnak, ismerőseimnek és
az ügyfeleimnek. Aztán aki megfogad-
ja és velem tart, annak komoly esélye
lehet arra, hogy rövid időn belül anya-
gi szempontból kiegyensúlyozott
ember legyen. Sok ügyfelem jegyezte
meg az elmúlt időszakban, hogy kön-
nyű nekem, mert jártasabb vagyok a
pénzügyek területén mint egy átlagem-
ber. Pedig egyszerűen csak figyelek,
soha nem vágok bele bizonytalan
pénzügyi döntésekbe, a saját szempon-
tomból megvizsgálom a lehetőségeket
és hozom meg a megfelelő döntést.
Most éppen egy ilyen lehetőséget
szeretnék megismertetni másokkal is.

-Most már nagyon kíváncsi vagyok!
-Ugye mindegyikünknek vannak céljai.
A kisebb-nagyobb célok eléréséért való
küzdelem vezet át egész életünkön. A
legnagyobb célok egyike az otthon-
teremtés. Legtöbbünk nem rendelkezik
ehhez megfelelő anyagi háttérrel, ezért
alapvetően három féle módja van az
álom megvalósításának.
Elsőként arra gondolunk, hogy hitelt
veszünk fel. Igen ám, de a szigorított
szabályozások miatt az ingatlan
értékének maximum 70 %-át
kaphatjuk, tehát kell önerő, vagy a
szülői ingatlant is jelzáloggal kell
megterhelni. Ebben az esetben nem
szabad meggondolatlanul belevágni,
mert hosszú távra szól a döntésünk.
Érdemes szakemberhez fordulni taná-
csért, hiszen nem mindegy, hogy 7 %
vagy 12,5 % a kamat. Ez akár 10-15
ezer forint havi különbséget is ered-
ményezhet a törlesztő részletben,
ráadásul aki hozzám fordul tanácsért,
annak semmilyen díjat nem kell fizetni
a hitelügyintézésért.
Egy hónapja még én is úgy gondoltam,
hogy a hitelfelvétel jelenti ez egyetlen
lehetőséget az azonnali vagy a rövid
időn belüli otthonteremtésnek, hiszen
ki akar (vagy tud) 15-20 évig lakásra
spórolni, amikor sok esetben azonnal
megoldást kell találni.

-Mit jelent az, hogy egy hónapja még
másképp gondoltad? Milyen
lehetőséget találtál?
-Ezt majd harmadik lehetőségként
említem, hiszen ez egyfajta tűzoltás, de
kiválóan alkalmas arra, hogy rendbe
hozzuk a dolgainkat. 
Most inkább beszéljünk azokról,
akiknél nem hirtelen elhatározás ered-
ménye, hogy otthont teremtsenek
magunknak, hanem előre gondolkod-
nak, és néhány évig készülnek erre a
nagy eseményre. Ők hozhatják a
legjobb helyzetbe magukat. Tegyük fel,
hogy mi magunk (vagy a szüleink)
előrelátó emberek vagyunk, és időben
elkezdünk gondolni a jövőnkre.

Néhány évig félre rakunk kisebb-na-
gyobb összeget, és ezeket a biztonság
miatt bankban gyűjtjük nagyjából 4-7
%-os kamaton. Tesszük ezt azért, hogy
legyen elég induló tőkénk, hiszen a
március óta érvényben lévő törvényi
szabályozás miatt ma már 30% önerő-
vel kell rendelkezzünk.
Igen ám, de van olyan lehetőség is, ami
állami garancia mellett ennek a betéti
kamatnak a többszörösét adja, ráadásul
kamatadó sem terheli, nincs korhoz,
BAR-listához és semmi egyébhez sem
kötve. Bárki élhet ezzel a lehetőséggel,
aki így szeretne előtakarékoskodni.
Egészen biztos, hogy szinte minden
családban van lehetőség arra, hogy
havi szinten legalább 2-3 vagy 5 ezer
forintot kivegyenek a családi kasszából
ilyen célra. És ezt még tovább lehet
fokozni azzal, hogy a takarékoskodás-
nak nem csak egy kiugró hozam lesz az
eredménye, hanem a cikk elején
említett igen kedvező banki kamat (7
%) helyett annak nagyjából a feléért
kaphatunk hitelt is. Ráadásul forint
alapú hitelt, aminek a kamata a teljes
futamidő alatt biztosan nem változik
meg, ezt a szerződés garantálja. Nincs
rettegés, hogy mi történik majd kamat-
perióduskor, mennyit fog emelkedni a
törlesztő részletünk. Nincs izgalom és
nincs apró betűs rész tele buktatókkal.
Ez a különbség a hirtelen döntés és a
felkészült, előrelátó döntés között.

-Ez hihetetlen! Állami garancia, kiug-
ró hozam, fele kamat! De most már
mondd el, hogy mit tudtál tenni a
magad érdekében, ha erről
lemaradtál!
-A legfontosabb, hogy nem maradtam
le, és azok sem maradnak le, akik most
állnak ilyen döntés előtt és hitelre van
szükségük, vagy már megvalósították
az álmaikat és régebben vásároltak
lakást. Több szerződést is kötöttem,
egyrészt saját érdekemben, másrészt
gyermekeim érdekében. Mint előbb
említettem, itt nem komoly
pénzösszegekről van szó havonta (per-
sze az sem kizárt), hanem már egészen
kevés havi megtakarítással is komoly
eredményeket lehet elérni. A saját
érdekemben azért, mert a meglévő
hitelembe előtörlesztésként fogom fel-
használni azt a pénzt, amit most
elkezdtem nagyon magas hozam és
állami garancia mellett gyűjteni, illetve
igényt tartok majd a nagyon alacsony
kamatú hitelre is. A gyerekeim
érdekében pedig azért, mert ha majd
szeretnék elkezdeni a saját önálló
életüket, akkor az én gondoskodásom
sokkal többet eredményez számukra,
mint azt ma gondolnák.
Ha Európa tőlünk nyugatra lévő felére
tekintünk láthatjuk, hogy az emberek
többsége takaros kis házakban,
kiegyensúlyozott anyagi körülmények
között él, mi pedig csak sóvárgunk egy
ilyen élet után. Most itt az alkalom,
vágjunk bele, és rendezzük anyagi
helyzetünket egy stabilabb,
kiszámítható és szebb jövő érdekében.
Rajtunk múlik!

Elérhetőségeim változatlanok:

Pesti Erika

ingyenes hitelirodája
Tel.: 20/5162-962

Fax: 28/414-608

Web: www.pestierikahitel.hu

(szerk.)

Lakás, hitel ... pénzügyeink?! - Van megoldás!
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* KIADÓ Gödöllőn, tó közelében, szín-
vonalas külső és belső kialakítású
családi ház 65 m2-es, emeleti lakrésze,
közös használatú, parkosított kerttel.
100.000 Ft (rezsivel) bérleti díj. ÉRD.:
06-20-919-4870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 4 lakásos
társasházban földszinti és 1. emeleti,
120 m2 alapterületű, nappali + 2
szobás, újszerű állapotú lakás, terem-
garázzsal. 120 eFt+rezsi/hó. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 

* Gödöllőn a központban 1. emeleti, tel-
jesen felújított, 2 + fél szobás (61 m2)
lakás. 60 eFt+rezsi/hó. Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086

* 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

*Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

*Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu

* Jó állapotú kiadó családi házat kere-
sek 20-944-7025

* Kiadó Gödöllőn kertes ikerház egyik
fele, 3 szobás bútorozott, garázs és
pince is van 80.000Ft/hó+rezsi 2 havi
kaució szükséges 20-804-2102

* KIADÓ lakásokat – házakat -
házrészeket keresek ügyfeleink részére
Gödöllő területén 20-8042102

* Hosszú távra kiadó 130 nm-es újszerű
állapotú, kertes családi ház Fenyvesben,
részben bútorozott 140eFt+rezsi/hó,
kéthavi kaució 20-772-2429

* Hosszú távra kiadó 90nm-es kertes
családi ház, részben bútorozott 70eFt
+rezsi/hó, kéthavi kaució 20-804-2102

* Gödöllőn lakóparkban tetőtéri 60 nm-
es, 3 szobás lakás padlással,
pincetárolóval, újszerű állapotban 60
ezer + rezsiért hosszútávra kiadó. Érd:
06-30-743-5265

* Gödöllőn az egyetemtől és a vasútál-
lomástól 5 percre lévő 3 szobás földsz-
inti konvektoros lakásba albérlőtársat
keresünk. Érd: 06-20-224-6598

* Kiadó október 1-től a János utca ele-
jén 2 szobás, konvektoros, erkélyes,
bútorozatlan lakás. 50.000 Ft/hó +
rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel:
70/517-1370

* Gödöllő Központjában a Kossuth L.
utcában 62 nm-es, 2 szobás, bútoro-
zott lakás hosszútávra kiadó! 55.000
Ft /hó + rezsi + 1 havi kaució. Érd:
+36-30-6276-133

* KIADÓ LAKÁS: 53 nm-es, kétszobás,
egyedi fűtéses, erkélyes, központhoz
közel. Jelenleg felújítás alatt, szeptem-
bertől bérbe vehető. +36-20-97-23203

* Zombor utcai egyszobás, összkomfor-
tos, 1. emeleti konvektoros lakás
kiadó: 40.000,-Ft/hó + rezsi + 2 havi
kaució. Tel: 06-30/350-4346

* Külön bejáratú szoba-konyha, fürdőszo-
ba szigetelt téglaépületben, külön gázórá-
val, internet lehetőséggel, ill lányoknak
külön szobák kiadók. Tel: 30/581-3827 

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

* Palotakerti lakásba nemdohányzó
hölgy, lány albérlőtársat keresek.
20.000,- + rezsi fele. Tel: 20-353-0-949

* Paál László közben 1,5 szobás, 4. em.
konvektoros lakás kiadó. 40E Ft +
rezsi. Tel: 06-70-770-6950 

* Gödöllőn a Munkácsy utcában 2
emeletes téglaházban 2 szoba
összkomfortos lakás teljesen felújítva,
berendezve hosszútávra kiadó. 60e
Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució szük-
séges. Tel:70/409-1057

* Igényes bérlőnek hosszútávra gödöl-
lői zárt lakóparkban 75nm-es lakás
kiadó (nappali + étkező + konyha,
háló). 75EFt+rezsi. Érd: 20-413-1031 

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

* Gödöllőn, Kertváros részen 110 nm-
es családi ház kiadó. Érd: 06-28-418-
360, 06-70-226-9942

* Igényesen felújított, 3. emeleti, 2
szobás, erkélyes lakás kiadó, félig
bútorozva. Egyetem, busz, HÉV, vonat
közelben! 50EFt/hó +rezsi. 30/230-7740 

* Kiadó Gödöllőn a Kertvárosban,
Hunyadi úton új építésű, 80nm-es, 3
szobás, tetőtéri lakás külön bejárattal
egyetemistáknak, ill. irodának is alka-
lmas! Érd: 0630-941-8861 

* Gödöllő központjában okt.1-től
hosszútávra családi ház kiadó.
60.000,-Ft +rezsi +2 havi kaució. Érd:
du. 0670-201-5840 

* Gödöllő központjában, felújított,
bútorozott, felszerelt 1 szobás lakás
kiadó. Tel: 06-20-248-0001 

* Gödöllő belvárosában utcai bejáratú
konvektoros, egyedi mérőórás 58 nm-
es (nem panel) lakás irodának is kiadó.
Tel: +36-30-9617-621 

* Gödöllő kertvárosi részén
egyetemista pár lakótársat keres.
Külön bejáratú családi ház, külön
kertrész. Saját berendezett szoba (akár
több személynek is). TV, közös konyha,
fürdő +WC. 35EF +rezsi (Internet,
kábeltévé, Tesco 5perc). 70/542-5509 

* Kiadó Gödöllőn, palotakerti
lakótelepen 44nm-es, berendezett
lakás. (Egyedi vízóra, fűtésszabályzók,
klíma, kábeltévé, mosógép, moso-
gatógép, stb.) 2 havi kaució szükséges.
Tel: 0630-485-7649 

* Gödöllőn, a Reptéri úton egyszobás,
fürdőszobás, 54 nm-es sorházi lakás
kis kerttel hosszútávra havi 45 EFt
+rezsiért kiadó. Kéthavi kaució szük-
séges. Tel. 0630-982-3659

* Fácánsoron, erdő mellett 35 nm-es, 1
szobás, bútorozott lakás 1 havi kaució-
val kiadó. Bérleti díj: havi 40.000,-Ft.
0630/266-8035

* Kiadó Gödöllőn zöldövezetben Szt.
János u. 21/B.1.em.5. bútorozatlan szoba,
konyha, fürdőszoba 2010.10.04.-től. Érd:
30-550-1132, 49-351-504 

* Olcsó rezsijű albérlet okt. 1.-től
hosszútávra kiadó. 30.000,-Ft. 1 havi
kaució. Tel: 20/771-3387 

* Gödöllő központjában két szobás,
első emeleti, erkélyes nem panellakás
bútorozatlanul októbertől hosszútávra
kiadó. Érdeklődni az esti órákban
lehet: 30/852-6867. 

* Palotakerten földszinti 1 szobás
lakás bútorozottan kiadó havi 35
ezer + rezsiért +2 havi kaució. Tel:
30/4948-518

* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás
bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges.
Tel:+36-20-3539492

* 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

* Gödöllői tavak mellett kétszobás
családi ház hosszú távra kiadó. Érd
+36-30-213-4882

* Kiadó Gödöllő központjában hosszú-
távra egy szobás, bútorozott, külön
mérőórás lakás. Érd: 30/650-2194

* PALOTAKERTEN BÚTOROZOTT
SZOBA KIADÓ. Ár: 25.000,-Ft. Érd:
20/336-1689 

* KIADÓ 2 szobás, erkélyes, bútorozott,
kábeltévés, szabályozható fűtésű
palotakerti panorámás lakás, közel az
egyetemhez. Hosszútáv = reális ár +
rezsi + 1 havi kaució. Tel: 30-831-0592

* Gödöllőn, Blahán egy szoba, konyha,
tusoló bútorozva, külön mérőórákkal
kiadó max. 2 fő részére. Ár: 30.000,-Ft
+ rezsi. Tel: 06-20-5868-444 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllő belvárosában üzlet helyiség
reális áron kiadó. Érd: 06 20 421-768

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

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

* Gödöllő központjában az Ady E.
sétányon 2 szobás, 60 nm-es, gázkon-
vektoros, kertkapcsolatos lakás/iroda
bérbeadó. Tel: 06-20-9-427-379 

* A Mezőgazdasági Biotechnológiai
Kutatóközpont (Gödöllő, Szent Györgyi
A.u.4.) meghirdeti az ÜZEMI BÜFÉ
működtetési jogát. A helyiség birtokba
vehető: 2010.okt.18-tól. Információ:
Chugyik János Műszaki és üzemeltetési
csop.vez. Tel: 28/526-100 A pályáza-
tokat 2010.okt.1-ig az alábbi címre érjük
elküldeni: MBK 2100. Gödöllő, Pf: 411.

* Gödöllőn iskolával, óvodával szem-
ben lévő 120 nm-es exkluzív szép-
ségszalon kiadó. Tel: 06-30-247-6718

* Gödöllőn a János út 44. alatt 24nm-es
üzlethelyiség október 1-től kiadó, jelen-
leg fodrászüzlet. Érd: 06-20-9604-298 

* Helyiségek kiadók Gödöllőn az
Autómosó épületében a Sony-val szem-
ben. Érd: 28-545-420 v. a helyszínen. 

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

* Petőfi téren, utcafronton új, 42 nm-es
üzlethelyiség eladó! Tel: 309-509-841

* Gödöllő központjában a totózó mel-
lett 25 nm-es üzlethelyiség, klímával,
riasztóval, üzletberendezéssel vagy
anélkül kedvező áron kiadó. Tel: 06-30-
238-0133 

* Gödöllőn a Szent János utcában 24
nm-es üzlethelyiség eladó vagy kiadó.
Tel: 06-20-3409-641 

* Gödöllőn a Dózsa Gy. út 86.sz. alatti
120 nm-es ház 1500 nm-es telken üzlet,
lakás v. iroda céljára kiadó havi 150 ezer
Ft-ért, v. eladó. Érd: 06-30-9911-778 

* Pataktéri garázssoron, lakóházak
felőli oldalon, billenő ajtós betongarázs
reális áron eladó. Tel: 06-70-247-1270

* Gödöllőn, frekventált helyen 43 nm-
es utcafronti üzlethelyiség kiadó. Tel:
20/913-9769 

* Szt. János utcában garázs
hosszútávra kiadó. Érd: 30/555-8807 

* RAKTÁRAK ÉS IRODÁK KIADÓK
Gödöllőn, a Repülőtéri úton. Érdeklőd-
ni: 06-30-9519-566 

* Üzlethelyiségek kiadók Szabadság
téren 80eFt+rezsi/hó, kéthavi kaució
20-944-7025

INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KISTARCSÁN, NAGYTARCSÁN,
CINKOTÁN ÖSSZKÖZMŰVES
ÉPÍTÉSI TELKEK ÉS IPARI TELKEK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
RENDKIVÜLI  AJÁNLATAINK:
ÁRCSÖKKENÉS!
*A Kör utcában 3. emeleti, 69 nm-es,
amerikai konyhás, 1+2 fél szobás,
kiváló elrendezésű, erkélyes, felújított,
egyedi fűtésű lakás áron alul, sürgősen
eladó. Irányár: 13,9 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban
épült, 2. emeleti, 69 nm-es, nappali
+2 szobás társasházi lakás, zárt gép-
kocsi beállóval eladó. Azonnali
költözés. Iá: 21,5 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telken, pincével, melléképület-
tel eladó. Iá: 20 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken eladó
vagy a környéken nagyobbra cserél-
hető. Irányár: 21,9 mFt.
*A Blahán, nappali+3 szobás, kétsz-
intes, jó állapotú családi ház, garázzsal
910 nm-es, panorámás telken eladó.
Irányár: 27,8 mFt.
*A 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: 150 mFt.
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi
ház 550 nm-es, ősfás saroktelken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
*A Királytelepen 240 nm-es, 3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú csalá-
di ház, szép gondozott, 506 nm-es
telken eladó vagy 2 szobás családi
házra és 1+2 fél szobás lakásra cserél-
hető. Irányár: 26 mFt.
*A Kertvárosban nappali+2 szobás, 95
nm-es családi ház, 40 nm-es különálló

házzal, fedett autóbeállóval, mel-
léképülettel, ásott kúttal1120 nm-es

telken eladó. Két generáció számára is
kiválóan alkalmas. Irányár: 26,5 mFt.

*A Máriabesnyő Lakóparkban 2005-
ben épült, 193 nm-es, nappali+ 5
szobás, teraszos, igényes lakóház
beépített konyhabútorral, garázzsal
985 nm-es telken, szép természeti
környezetben eladó. Irányár: 36 mFt.
*Az Alvégben 2 szobás családi ház,
997 nm-es telken (vállalkozásra alka-
lmas műhellyel, ipari árammal, ásott
kúttal) eladó. Irányár: 20 mFt. A műhely
ipari varrógépekkel együtt kiadó! 
*Az Alvégben régi építésű 76 nm-es, 2
szobás lakóház 3090 nm-es, ősfás
telken (a telek végén patak folyik)
eladó. Irányár: 21,9 mFt.
*A Fenyvesben 670 nm-es telken új
építésű, 140 nm-es, nappali +3 szobás,
családi ház eladó. Irányár: 35,9 mFt.
*Az Antal-hegyen1850 nm-es,
panorámás telken, 2004-ben épült,
igényes, 3 szintes családi ház (nappali,
2 szoba, amerikai konyha, gardrób,
kamra, fürdő, mosókonyha, tárolók,
dupla garázs). A tetőtérben egy önálló
lakás kialakítható. Irányár:65 mFt.
*A Blahán 60 nm-es felújítandó, 2 szobás
téglaház, 852 nm-es telken eladó.
Cserelakás beszámítható. Iá: 16,5 mFt.



ÁLLÁS

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

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

* Irodai munkára keresünk angol nyelv-
tudással, számítógépes ismerettel ren-
delkező,fiatal hölgyet Gödöllőre. Jelen-
tkezés fényképes önéletrajzzal az
info@masterkool.hu e-mail címre.

* Gödöllői szépségszalonunkba
munkájára igényes FODRÁSZT és
KOZMETIKUST keresünk váltóműszakba
(vendégkörrel rendelkezők előnyben).
Fogyasztás, alakformálás profi szinten,
elérhető áron. Tel: 30/676-4335 

* 35 éves hölgy állást keres SOS
Gödöllő és környékén. Jogsi, mobil,
érettségi van. Eladói pultos tapasztalat-
tal rendelkezem. 06-20-586-6848. 

* AGILIS INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐ kol-
légákat keresünk GÖDÖLLŐN és
környékén. Pozitív beállítottság, kiváló
kapcsolatteremtő készség – rendsz-
eres képzések, kiemelkedő
jutalékrendszer, sikeres csapat. LE-
VENDULA INGATLAN. 30/754-7434
www.leving.hu

* Gödöllői Missy Szépségszalonba
fodrászt, masszőrt, kozmetikust
felveszek. Tel: 06-30-247-6718 

* Cégünk keres gyakorlott CO2
hegesztőket gödöllői munkahelyre.
Utazás, szállás biztosított. Érd: 10-17-ig
0670-429-3129, 0670-429-3127, e-
mail: lolo2009@freemail.hu 

* Cégünk keres Bp. környéki munkahe-
lyre kötözői vizsgával rendelkező
lakatosokat ill. karbantartói gyakorlat-
tal rendelkező géplakatosokat. Érd: 10-
17-ig 70/342-6751, e-mail: erika-
markus@freemail.hu 

* CNC gépkezelőket keresünk Bp.
környéki munkahelyre. (Szakirányú
végzettség, bizonyítvány, ill. gyakorlat
szükséges.) Érd: 10-17-ig 70/342-
6751, e-mail: erikamarkus@freemail.hu 

* Cégünk keres PLC villanyszerelőket,
kovácsokat ill. fényezőket győri munka-
helyre. Szállás, utazás biztosított. Érd:
10-17-ig 0670/342-6751, e-mail: erika-
markus@freemail.hu 

* Azonnali munkalehetőség kizárólag dol-
gozni vágyóak számára!! Gödöllői kiren-
deltségünkbe keresünk munkatársakat
irodabővítés céljából. Iskolavégzettség
nem feltétel, cégünk teljes körű betanítást
vállal kezdő munkatársaink részére.
Feltétel: jó kommunikációs képesség,
agilitás, jó megjelenés. Érd: 70/625-3284 

* Generali-Providencia tanácsadó
munkatársat keres. Jó kommunikációs
készséggel, határozott fellépéssel és min.
középfokú végzettséggel. Hivatásindító
támogatás 9 hónap alatt 1millió Ft.
rozsa.stogli-piacsek@generali.hu 

* Megújult értékesítési támogatási
rendszerrel működő nagy múltú,
piacvezető társaságunk az AEGON
Magyarország Zrt. üzleti vezetőket
keres a régióban. Kovácsné Mandur
Ada salus.adakov@gmail.com 

* III.sz. Városi Bölcsőde szakképzett csec-
semő- és gyermekgondozót keres.
Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal
2010.09.31-ig Kolozs Istvánné
intézményvezetőnél. Cím: 2100 Gödöllő
Premontrei út 8.sz. Előnyt jelent: felső-
fokú szakmai képesítés, több éves szak-
mai gyakorlat. 

* WIND-COMP Számítástechnikai Kft.
informatikai hálózatépítéshez szak-
munkást keres. Fényképes önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre várjuk:
budavaria@windcomp.hu 

* Gödöllő közeli tanyámra műszaki dolgo-
khoz is értő mindenest felveszek.
Jogosítvány szükséges. Tel: 20-330-5254 

* Gödöllőn, Kossuth L. u.49.sz. társasház-
ba közös képviselőt keresünk. Tel: 06-
20/314-6773 

* Gödöllői virágüzlet gyakorlattal ren-
delkező fiatal virágkötőket keres. Tel: 06-
70/457-5217, 06-70/453-3699 

SZOLGÁLTATÁS

* 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 varázsol-
jam 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 ÁRAJÁN-
LATUNKAT! STUDIO ONLINE FORDÍTÓIRO-
DA -  WWW.STUDIOONLINE.HU

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vál-
lalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Control-
ling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villany-
bojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
303006200. www.hutogepszereles.hu

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtéssz-
erelés. +36-70-2479072, +36-20-9177-
555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu 

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncél-
szekrény szállítás. Tel: +36-30-9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
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* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-302-
4622. www.csoszereles.hu 

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2
órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi
házak teljes körű villanyszerelése. Érin-
tésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +36-
20-9370-199

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu 

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulá-
sok szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, moso-
gatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
+36-70-613-5662.

* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfi-
gyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555

* Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201

* PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú
kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozás-
ra. Tel: +36-70-414-1629

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel: +36-30-528-7777

* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés,
légtechnikai és csatornázási munkák
rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050 

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

* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munk-
abérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 06-
30/508-1380 

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28/511-366, +36-20-556-2653, E-
mail:info@ili.hu

* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés). Vállalunk mindennemű építői-
pari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: +36-20-4359-650

* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ
MESTER VÁLLAL KARTONOZÁST, FESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST. Kisebb kőműves
munkákat, szigetelést, dryvitozást. Tel. 20-
9-361-233, 28/610-982

* KONTÉNERES sitt szállítás,
TERMŐFÖLD, GÉPI FÖLDMUNKÁK, alap,
pince, tereprendezés, további kisgép kölc-
sönzése. Tel: 06-30-9-362-846

* Gödöllői érettségizett, leinformálható,
nem italozó férfi házkörüli munkát vállal.
Kertépítészeti munka alkalmanként, rend-
szeresen földmunka, lakatos munkák,
bármilyen kerítés-készítés, javítás, fes-
tések. Csapadék víz elvezetés, lam-
bériázás, tetőjavítás, kőműves munkák,
fakivágás. +36-30-402-7276

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

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

* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rend-
szerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: +36-20-
9527-289, +36-28-476-229

* Nőgyógyászati, bőrgyógyászati,
sebészeti magánrendelések.
Biorezonancia, allergia vizsgálat, üzemor-
vosi szolgáltatásainkkal várjuk szeretettel.
Tartós lézeres szőrtelenítés kedvező áron!
Santemed klinika. Gödöllő, Remsey krt.
21. 28/516-530

* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakod-
jon a feketén dolgozó kontároktól!
Bárándi József 06-20-532-7275 

* LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS
GARANCIÁVAL. Tel: 06-30-294-2004

* Gyakorlott építészmérnök vállalja
engedélyes és kiviteli tervek készítését,
ingatlanok vásárlás előtti felmérését,
tanácsadást. Kiemelt területek: alternatív
építészet (pl. vályogfal), épületbiológia,
hagyományos esztétika. 20/526-1955,
Nagy Gábor 

* MASSZÁZS Máriabesnyőn a
Fenyvesben! Frissítő, revitalizáló, izom-
lazító masszázs (svéd), mely csökkenti a
stressz hatását. Jöjjön el és kapcsolódjon
ki, relaxáljon egy kicsit! Bejelentkezés:
30/4260-640. Ajándékkártya kapható,
ha Ön szeretné egy kellemes élménnyel
meglepni szeretteit! 

* Fakivágást, gallyazást vállalok garanciá-
val. 12 éves rutinnal, gyors, precíz
munkavégzéssel, korrekt árakon állunk
ügyfeleink rendelkezésére! Előzze meg a
viharokat, kérjen ingyenes árajánlatot,
szakvéleményt! Dóra Géza 0620-669-
0023, www.favago.hu 

* Költöztetést, LOMTALANÍTÁST, teljes
lakás kiürítését, fakivágást, fűnyírást,
bozótirtást, pince és padlás takarítását,
kiürítését vállalom, fölösleges vashul-
ladékot ingyen elszállítom. 30/232-1060 

* Fogyókúra éhségérzet nélkül
fülakupunktúrával. www.tubamirum.eu
Tel: 06-30-2310-443

*Minőségi lakásfestést vállalok. 30/225-1486 



* PARKETTÁS vállal hagyományos és sza-
lagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
+36-70-505-1177.

* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garan-
ciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: +36-30-386-4456

* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +36-
20-4-359-650

* Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás,
izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás,
talp reflexmasszázs. Tel.: 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.

* Tetők felújítása, kivitelezése,
ácsmunkák Tóth László. Tel: +36-30-
9229-553.

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: +36-20-
9133-165

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

* MŰKÖRÖMÉPíTÉS! Féléves tapasztalat-
tal, kedvező árakkal vállalok zselés kör-
mök építését az Ön otthonában, akár
hétvégén is! Minőségi alapanyagokkal:
Crystal Nails termékekkel dolgozok! Érd.:
30-851-8763

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA -
ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVOKTATÁS. LÉPJ MOST!
NEM KEZDŐ TANFOLYAMOK SZEPTEM-
BER 24-IG 25 200 FORINTÉRT, OKTÓBER
1-IG 26 200 FORINTÉRT IRATKOZHATSZ.
KEZDJ EL MOST NYELVET TANULNI:
KEZDŐ TANFOLYAMOK AKCIÓS ÁRA
OKTÓBER 1-IG 19 000 FORINT! GAZ-
DASÁGOS ANGOL EGYÉNI ÓRÁK
MEGHATÁROZOTT IDŐPONTOKBAN 1950
FORINTÉRT! (A CSOPORTOS TAN-
FOLYAMOK NEM AKCIÓS ÁRA 29 000
FORINT) PONTOS RÉSZLETEKÉRT ÉS
MÁS TANFOLYAMOKKAL KAPCSOLATBAN
IS KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁL-
LOMÁSSAL ÁTELLENBEN - 0620 216 62
40 - WWW.STUDIOONLINE.HU

* Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöl-
lőn! Ára: 17,500 Ft. Érd.: Szabó Imre 06-
70-623-1977.

* ANGOLUL TUDNI KELL!  Gyere el hoz-
zánk szeptember 28-án egy ingyenes
szintfelmérésre és képzési tanácsadásra.
Minden szintfelmérő 10.000 Ft értékű
kupont kap. Helyszín: OktaTárs
Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.
Időpont: szeptember 28. kedd 10.00-
19.00 között. Bővebb információ:
20/2971210, www.oktatars.hu

* HORDOZÓKENDŐ TANFOLYAM!
Október 1-én (pénteken) 10 órai kezdettel
szeretettel várjuk azokat a kismamákat,
anyukákat, akik szeretnének hordozók-
endőjükkel új kötözési formákat megtan-
ulni! A tanfolyamról bővebb információt
személyesen az Ezüstkehely patikában,
vagy a (416-552)-s telefonszámon kaphat-
sz! Ha nincs hordozókendőd, akkor is
részt vehetsz a tanfolyamon!

* TOP-TAN:  Angol  középkezdő
(csütörtök: 8.30-10.45-ig) és haladó tan-
folyam (hétfő-csütörtök: 18.30-20.00-ig).
Maximum 5 fős csoportok.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com,
30-224-75-643.

* TOP-TAN:  Ha gondja van gyermekének a
matematika, fizika, kémia tantárgyakkal
általános vagy középiskolában, ne várja
meg amíg becsúsznak az első rossz jegyek.
Tanári segítséggel a tavalyi gyengébb jegy
is javítható. Hívjon: 30-908-4130

* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ általános, intenzív és vizs-
gafelkészítő 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) 

* Tanulási képességek fejlesztése diákok-
nak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
+36-28-415-998, +36-20-388-4953

* MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ,
JAPÁN nyelvoktatás, anyanyelvi tanárok,
alap-, közép-, felsőfokon, kedvező áron,
egyéni és csoportos. Általános, beszédcen-
trikus, üzleti tanfolyamok. Bővebb info: 06-
70-219-3689 www.mencelus.com 

* PROFESSZIONÁLIS FELKÉSZÍTÉS
NÉMET emelt- és középszintű érettségire,
ill. általános és szakmai nyelvvizsgákra.
Scherzinger Mária: 30/223-6715
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Mi a túró…?

A túrók lényegében friss sajtok.

Egyszerű a készítésük: a megalvasztott

tejet lefölözés után felmelegítik, majd

vászonruhában leszűrik. Nem mindegy,

hogy bolti tejből vagy

„tőgymeleg” friss tejből

készítjük. S az sem, hogy

tehén, kecske vagy juh adja

tejét hozzá. 

Gyermekkoromban, mivel

teheneink a falu TSZ-be

kerültek, kecskét tartottak

szüleim. Soha semmilyen

bajunk nem volt a frissen

fejt, még  meleg habos

tejtől. A kecske teje mivel

igen apró zsírgolyókat tar-

talmaz, természetes állapot-

ban is fogyasztható. A

kecske és a tehén tej zsírja a zsírgolyóc-

skák  nagyságán  kívül különbözik abban

is, hogy a tehéntejből készült vaj, sajt

színe sárgább, a kecskéjé pedig fehér. Ez

azért van, mert a tehéntej zsírja sok

karotint tartalmaz, míg a kecske ezt

A vitaminná alakítva engedi a tejzsírba.

Ezért van az, hogy a kecske tej 4-szer

több A vitamint tartalmaz mint a tehén-

tej.

Míg a szülői házban éltem, tehéntejből

készítettük az összes tejterméket amire a

családnak szüksége volt. A friss tejet

fazékba öntöttük, hűvös helyen tároltuk.

2-3 órán belül szedtük le a tetejére ülő

zsírosabb réteget, ez volt a tejszín, majd

szobahőmérsékleten hagytuk megaludni

a tejet. Amit az aludttej tetejéről kanalaz-

tunk az az igazi tejföl. Ez sokkal

nehezebb, zsírosabb, mint amit a boltban

vásárolhatunk, íze is összehasonlíthatat-

lan a dobozossal. Az aludttejet lassú

egyenletes melegítéssel kb  60-75 C

fokra hevítettük. Mikor kezdett sárgás

tejsavó kicsapódni, az aludttejből egy

falapáttal függőlegesen átvágtuk a fazék

tartalmát négy felé, hogy egyenletesen át

tudjon melegedni, nem kavargatjuk, nem

szabad túlhevíteni, mert kiszárad a

túrónk és aprómorzsás lesz. Mi úgy

neveztük „sóderes”, ha nagyon apróra és

szárazra sikeredett, de ez csak akkor for-

dulhat elő, ha türelmetlenül gyorsítottuk

a folyamatot. A felmelegített aludttejet

(tulajdonképpen már túrót) hagyjuk tel-

jesen lehűlni, hogy megszívja magát

ezzel a savóval, ettől lesz szép leveles a

túrónk, majd egy szűrő anyagba töltjük,

hagyjuk lecsepegni. Bármilyen drága

túrót választunk az üzletekben, ilyet

sohasem fogunk vásárolni, esetleg a pia-

con, ahol házi készítésűt árulnak.

Ebből egy túrótorta, túrógombóc, túrós

bukta vagy anyám túrós lepénye

(szirovnyíkája) utánozhatatlan.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)
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* MATEMATIKA – korrepetálást
(2.általánostól), emelt- és középszintű
érettségire való felkészítést vállal gödöllői
középiskolai tanár. Főiskolások,
egyetemisták segítése is! Tel: 20/380-
2268 (du., este)

* Munkácsy díjas festőművész egyetemi
docens és festőművész művésztanár
vezetésével egyetemek művészeti szak-
jaira felkészítő RAJZ – FESTÉSZET tan-
folyam indul szeptembertől Gödöllő
központjában. Tel: 06-30/580-3756,
30/967-0842 

* Kineziológia tanfolyamok: III. Testkód:
2010.okt.8-10. V. Szavaknál is hangosab-
ban: okt.16. 17. 23. 24. VI. Szerkezeti
idegtan összehangolása: 2010.dec.11.
12. 18. 19. Gödöllőn. Előzetes jelen-
tkezés: Barna Krisztina 20/323-1856 

* Gödöllői egyetemista NÉMET nyelvből
korrepetálást, órákra való felkészítést,
házi feladatban segítséget vállal 1-12
osztályig, baráti áron. Hívjon! Segítek! Érd:
0670-2821-271

* Tanítói diplomával rendelkező pedagó-
gus alsó tagozatos gyermekek kor-
repetálását vállalja. Tel: 30/274-2698 

* ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás, vizs-
gára felkészítés, kicsiknek, nagyoknak,
egyénileg vagy 2-3 fős csoportokban. 60
perces órák! Kedvező áron! Hívjon biza-
lommal! 06-70/249-6739 

* Angolnyelv oktatás, vizsgafelkészítés,
egészségügyi dolgozóknak általános
orvosi szakmai angol oktatás.
Gimnáziumi szóbeli felvételi vizsgára kisc-
soportos felkészítés. Tel: 30-231-0443

* Képzett angol tanár nyelvvizsgára,
érettségire felkészítést, korrepetálást,
szinten tartást vállal hétfőtől - csütörtökig
12 órától, pénteken 9 órától. Érd:
0670/411-5841

* Alapítványunk várja igényes szülők 2,5-7
éves gyermekeinek jelentkezését ZÖLD
ÖVEZETI ÓVODÁJÁBA VERESEGYHÁZON.
Egyénre szabott speciális foglalkozások és
fejlesztések, 15 fős csoport, gyermekcen-
trikus programok fiatal pedagógusokkal.
Bővebben: www.hangvar-ovoda.hu web-
oldalon és 30/9414-929 telefonszámon. 

ADÁS~VÉTEL

* Eladó egy 6 személyes teakfa étkezőgar-
nitúra. 80x150-es 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

* Húsfüstölést folyamatosan, garanciával
vállalunk. Kisebb konyhabútort moso-
gatószekrénnyel vennénk. Oszloptuják,
futórózsák termelőtől eladók. Tel: 0630-
569-8137

* GARANCIÁLIS SINGER OVERLOCK
ELADÓ. Tel: 30/376-8036 

* Borászati felszerelés, kitűnő hordók,
prések, tűzifa eladó. HÚS, KOLBÁSZ
FÜSTÖLÉST vállalunk. Tel: 06-30-569-
8137, 30/811-9747, 28/410-604

* NIKKEN VÍZTISZTÍTÓBA SZŰRŐK
KAPHATÓK. Tel: 20/911-4980 

* Eladó TÜZIFA kuglizva 1500,-Ft/q kiszál-
lítva, használt tárcsás mosógép, centrifu-
ga, járóka, öntvényvázas kéményes kon-
vektor, ÉTI 35-s gázkazán. 30/232-1060 

* Október közepéig 100 kg-s sertések
521/kg áron eladók. Szeles Imre, Gödöllő,
Radnóti M. u.17. Tel: 20/456-0481

* Eladó kandalló: 14kw teljesítményű fran-
cia kandallóbetét tengeri kő burkolattal és
tölgyfa kerettel kicsomagolatlan állapot-
ban. Ára: 180.000 Ft (eredeti bolti ára:
280eFt) 06-20-886-0888

* Öntöttvas és lemez konvektor 4,5 kW-s,
HÉVÍZ kéményes vízmelegítő 21 kW-s
működőképesek, és FÉG H-12
kéménynélküli vízmelegítő újszerű állapot-
ban eladók. Tel: 28/421-619  

* Tűzifa eladó akciós áron! Tel: 30/9144-
950 

* SZŐLŐDARÁLÓ ÉS PRÉS EGYÜTT
ELADÓ. Tel: 20/462-5503

* Eladó autóba való biztonsági gyerekülés
9-36 kg-ig (4.000,-), Decathlonban
vásárolt, alig használt háromkerekű
gyerekbicikli (4.000,-), Dacia-Loganhez (7
személyes) vadonatúj üléshuzat, szürke-
fekete színű. Érd: 06-70-375-7506 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítás-
sal. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizs-
gálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben)  20-94-58-766,  28-611-728 

* KERTÉSZEK és MG. termelők figyelem!
Kertészeti gépek kiárusítása! Akciós áron
kis- és nagy teljesítményű MTZ, SAME,
Lamborhini traktorok és az erőgépekhez
rendszeresíthető munkagépek nagy
választékban eladók. Alkatrész forgal-
mazás ugyanitt. Akció ideje: 2010.08.27.-
09.30-ig. Cím: Contstar Hungary Kft.
5000 Szolnok, Jászberényi út. E-mail:
szolnok@tractor.hu Tel: 06-30/385-5479,
06-56/514-907

EGYÉB

* Sorsára hagyott keverék, kistestű
kutyakölykök szerető, gondoskodó gazdi-
ra várnak. Játékos, vidám természetűek,
egy barna kisfiú és egy fekete kislány, akit
egyik szemére megvakítottak. ÉRD.:
30/454-8887

* 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

* GERINCJÓGA a Lángfitnesszben min-
den csütörtökön reggel 9 és 10:30
között. Nyújt, erősít és relaxál!
Férfiaknak, nőknek egyaránt! Tel: 06-
20-252-3991 

* MOZGÁS, EGÉSZSÉG, FITTSÉG 40 év
FELETT IS! GYÓGYÍTÓ ÖRÖMTÁNC
PÉNTEK DE. 10-től. 500.-Ft/alk. Patak
Táncklub: Patak tér 7. Érd: 06-20-7712-
732, 06-30-905-7554 

* Hajdúszoboszlói üdülés reggelivel és
vacsorával a Jázmin panzióban. Ár:
19.900,-Ft-tól /7 éj/fő. Kedvezményes
fürdőbelépőjegy! Tel: 0620-4640-631,
www.jazminapartman.hu

* KERTVÁROS FALATOZÓ (Gödöllő,
Testvérvárosok u.19.) - SZÜLETÉSNAPI
LÁNGOS AKCIÓ: 3-at fizet 4-et vihet!
(2010.09.20.-10.20.-ig) – GYROS,
hamburger, hurka, kolbász, pacal,
Brassói, Hekk, palacsinta. - Nyitva: 7:30
– 16:30-ig (Szombaton zárva). Tel:
70/215-3305 

* 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



20 Gödöllői Szolgálat 2010. szeptember 22.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
SZEPTEMBER 29.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Varga Istvánné (Szent János u.
24.), Kovács Kristóf (Kőrösi Cs.
S. u. 1.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Jenes Boróka (Gyöngyvirág
u. 5.), Bokor Tibor (Németh L.
u. 2.)

A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Szente Ilona (Bathy-
thyány L. u. 31.)

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kolláth Ka-
milla (Béri B. Á. u. 9.)


