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A Gödöllői Lokálpatrióta Klub 20102014-es részletes programja lapunk mellékleteként olvasható.

Több ezren vettek részt a városi futóversenyen, amit a Belvárosi Napok keretében
rendeztek meg szombaton.
(12. old.)

Gyermek, sport és zenei programok

Önkormányzati választás

Ismét Belvárosi Napok

Ismét szavazunk

Kegyeibe fogadta Gödöllőt az időjárás pénteken és
szombaton, így megtarthatták a sokak által várt
belvárosi napokat, amelynek ezúttal az Alsópark és a
forgalom elől elzárt Ady Endre sétány biztosított
helyszínt. Mind a péntek esti, mind a szombati rendezvények nagy sikert arattak, kárpótolva az érdeklődőket a két héttel ezelőtt az időjárás viszontagságai miatt elmaradt rendezvényekért.
A pénteken késő délután kezdődött
programsorozatban ez alkalommal a
Cimbali Band és a Dutar Együttes
várta az érdeklődőket, majd Lencsés
Balázs vezetésével a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesületének zenekara
szórakoztatta a közönséget.
A péntek este megalapozott jó hangulat másnap reggel is folytatódott.
Több mint 3000-en keltek fel ugyanis
szombaton reggel, hogy részt vegyenek a hagyományos városi futóversenyen. A diákokkal a szülők és a nagyszülők, de sokszor még a házi kedvencek is együtt futottak, hogy azután
egyéb sport programokkal színesítsék
a délelőttöt, vagy eltöltsenek néhány
kellemes órát a parkban felállított játékok között, néhány jó falat társaságában, vagy a kézművesek kirakodóvásárnak portékáit nézegetve.
A délelőtt folyamán elsősorban a
gyerekeknek kívántak kedveskedni a
szervezők. A kicsiket a játékok mellett kézműves-foglalkozások és a színi előadás várta, a bátrabbak nem
csak nézői, hanem szereplői is lehet-

Ismét az urnákhoz járulunk vasárnap, és az esti órákra már
az is eldől, kik állnak majd a
települések élén a következő
négy esztendőben, és kik hozzák meg a lakosság mindennapjait érintő helyi döntéseket.

A Magna cum Laude koncertje

tek a MÉG Színház „A
táltoscsikó” című előadásának.
A Jumpers táncegyüttes, majd a Gödöllői Kutyaiskola bemutatója szintén nagy
sikert aratott a közönség körében. A gyerekek nagy figyelemmel
kísérték a négylábú
kedvencek produkcióit
és örömmel kapcsolódtak be az „állati bemutatóba”.
A délután már a zene
jegyében telt a nagyszínpadon. Az együttesek sorát a Fele Királyság Zenekar nyitotta, majd Balog
Gyula és Népi Zenekara nótákkal
szórakoztatta a közönséget. Ezt követően a Lioker Zenekar, majd az Army
Band of Szentendre szerzett kellemes
perceket a jazz kedvelőinek. A legtöbben természetesen a Magna Cum
Laude esti koncertjét várták. Az esti

lelkesedés sem maradt el a reggelitől,
itt is több ezren gyűltek össze, hogy
együtt énekeljenek kedvenceikkel.
Nem csoda, az együttest a múlt évi
közönségszavazás során többen is
szerették volna látni a Belvárosi Napok rendezvényein – mely sokaknak
nyújtott kellemes időtöltést. A szer-

vezőknek azonban rengeteg munkával telt el az elmúlt két hét. Miután az
eredetileg szeptember 10-11-re tervezett programokat elmosta az eső,
nagy erőkkel kezdték szervezni a hétvégi rendezvényt.
(folytatás és fotóösszeállítás a 4.oldalon,
kapcsolódó írásunk a 12. oldalon)

Városunkban a jelenlegi 23 helyett 14
képviselőt választanak az itt élők október 3-án. 10 egyéni választókerületi
és 4 kompenzációs listán megszerezhető mandátum nyerhető el, tehát a
testület 14 fő képviselőből, és a polgármesterből áll majd. A választókerületek száma, sorszáma, területi beosztása a 2010. január 1-jei lakosságszám alapján került megállapításra,
ez a lakosságszám 31.662 fő. A polgármesteri posztért hárman, a képviselői helyekért az egyéni választókerületekben negyvenkilencen, kompenzációs listán pedig ötvenen indulnak el.
(folytatás a 2. oldalon)

Önkormányzati választás

Ismét szavazunk
(folytatás az 1. oldalról)
Az urnákhoz járuló választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, majd a szavazatszámláló bizottság ellenőrzi, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a
lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya
formátumú) és mindegyik felsorolt
igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a
szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot.
A szavazólapokat a választópolgár jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor alá kell írnia a névjegyzéket.
Érvényesen szavazni a jelölt neve
mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet. Egyéb megjelölés érvényes
szavazatként nem vehető figyelembe.
Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a
szavazatszámláló bizottság előtt az
urnába kell dobni.
Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási
hellyel is rendelkezik, választójogát
vagy a lakóhelyén, vagy – igazolással
– bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben
szavazhat a tartózkodási helyén, ha
azt 2010. június 16-át megelőzően jelentette be, és a szavazás napjáig nem
szűnik meg. Igazolást személyesen
vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda
vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján
nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben
is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megér-

kezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
Az igazolás kiadását követően
nincs lehetősége arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon!
Az igazolással a szavazás napját meg-

A tájékoztatón elhangzott, a hátralévő munkákat négy fázisban végzik
el. Az elsőben – a következő két hétben még a közművek cseréjét végzik
a Coop Áruháznál és a II. számú ren-

Hová tűntek a táblák?

Durvul a kampány
Szeptember 23-áról 24-re virradó reggelre 14 darab, a Lokálpatrióta Klub által bérelt hirdetőtáblát tulajdonítottak el ismeretlen
tettesek.
A választási kampányok ismert és a szervezetek által igen kedvelt eszköze a
plakát. Négy évente a várost plakáterdő borítja el, sokszor illegálisan. Most
sem történik ez másként, mint ahogy ez látható is a legtöbb villanyoszlopon.
A Lokálpatrióta Klub az önkormányzat által kihelyezett, engedélyezett hirdetési felületeken jelenik meg, valamint több helyen – közterület-foglalási
engedéllyel – bérelt táblákat rakott ki. Hirdetményeit többségében ezekre
helyezi ki, néhány helyen a városban. Ezt követően még egy nap sem telt el,
és 14 db hirdetőtáblának máris lába kélt. Az már – sajnos – megszokott jelenség, hogy a különböző szervezetek egymás plakátjait leragasztják, az
azonban, hogy leláncolt táblákat kitépték a helyükből és ellopják, különösen
durva magatartás.
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135 milliós fejlesztés
Boróka utca

Ganz Ábrahám utca
előzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi választási irodában vagy a szavazás
napján az igazoláson feltüntetett, a
tartózkodási helyéhez tartozó címen
található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.
Aki mozgásában gátolt, és emiatt
nem tud megjelenni a szavazóhelyi-

Épül az új főtér

Mint az a tájékoztatón elhangzott,
már befejeződtek a távhő vezetékek
cseréi, így a fűtés beindítására bármikor lehetőség van. Továbbra is sok
munkát ad a kivitelezőnek a talajvízszint süllyesztés, ami komoly műszaki problémákat vetett fel, de a befejezés határidejét nem befolyásolja. Laki Péter elmondta, ez annak is köszönhető, hogy az önkormányzat példaértékű segítséget nyújtott az ezzel
kapcsolatos feladatátszervezések során: „Maszek céghez méltó tempóban
adta a válaszokat az önkormányzat.”

ségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a
mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban
kérhető: a szavazás napja előtt a helyi
választási irodától, a szavazás napján
pedig a lakóhely szerinti szavazatszámláló bizottságtól.
(forrás: www.valasztas.hu)
***
Gödöllőn az új beosztás szerint tíz
választókerületben, 28 szavazókörben adhatják le voksaikat a szavazók.

Átadták a megújult utakat

Tartja az ütemtervet a kivitelező

Lakossági fórumon tájékozódhattak az érdeklődők szeptember 21-én kedden a Főtér projekt alakulásáról. A kivitelező
Laki Épületszobrász Zrt. építésvezetőjétől megtudhatták,
hol tartanak jelenleg a munkák, és részletes információkat kaphattak a következő hetek munka menetéről is.
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delőnél, valamint a Gábor Áron utcában.
Ez folytatódni fog a II. fázisban is,
amikor már a munkák a Sulyán cuk-

Ezek listáját lapunk 17. és 18. oldalán
olvashatják. A helyszínek között első
alkalommal szerepel a Boróka Egészségház (az eddigi helyszín, a Klapka
utca 36/A helyett), ahol az 1. sz. szavazókörhöz tartozók voksolhatnak. A
kisebbségi önkormányzatok választásához kijelölt szavazókör a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat.
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s ekkor már a Világbéke-gong környékének helyreállítására is sor kerül.
Novembertől, a IV. fázisra már
csak a felszíni munkák, a faültetések
és a kertépítés marad hátra. A kivitelező szerint semmi akadálya nem
lesz annak, hogy december 9-én kigyúljanak az adventi fények Gödöllő
megújult főterén.

Az idei esztendő nem kedvezett
a szabadtéri munkáknak, a rendkívül csapadékos időjárás sokszor hátráltatta a felújításokat.
Ennek ellenére szeptember végére elkészültek az útprogramban tervezett tizennégy utca, s a
burkolás mellett a kapubejárók
és a szükséges csapadékvíz elvezetés is kiépítésre került.

Fűzfa utca átadásakor Máthé László, a
terület önkormányzati képviselője és
Pecze Dániel, a lokálpatrióta klub képviselőjelöltje közösen segédkeztek a
szalag átvágásakor. A 290 m hosszan
felújított út1350 m2-en kapott burkolatot. A felújítás 16.302.000 Ft-ba került.
Átadták a Vincellér és a Gomba utcát
is. A 96 m és 162 m hosszú utcákra 460
és 660 m2 területen kerül aszfalt. Az

Az Alvégen a 100 m hosszan,
mintegy 500 m2-en megújult
Légszesz utca és a Hajós iskola Légszesz utcai parkolóját,
valamint a Fürdő utca Isaszegi
út és Állomás utca közötti szakaszát adta át a múlt héten dr.
Krassay László alpolgármester. A parkoló 338 m2-en
kapott új burkolatot, a Fürdő
utcát pedig 200 m hosszan,
1200 m2 területen újították fel. A fejlesztésre 12.242.000 Ft-ot fordított az
önkormányzat.
A máriabesnyői városrészben az idén
63.747.000 Ft-ért újultak meg az utak.
Az itt zajlott fejlesztések közül a legnagyobb a Gárdonyi Géza utca volt, ahol
560 m hosszú, és több mint 2500 m2 területet burkoltak le- tájékoztatta a lakókat Szűcs Józsefné önkormányzati képviselő. A Zúzmara utcát 930 m2, a Harmat utca pedig 980 m2-en újították fel. A
Bánki Donát utcára 151, a Székely Bertalanon pedig 137 m hosszban, 680 és
620 m2-en került aszfaltszőnyeg.
Ünneplésre Blahán is nyílt lehetőség. A

átadó ünnepségen Pintér Zoltán alpolgármester vágta át a szalagot, amiből
természetesen a lakók is kaptak. A két
utca felújítására 12.999.000 Ft-ot fordított az önkormányzat.
Gödöllő új városrészében az Új
Fenyvesben is jelentős fejlesztéseknek
örülhetnek a lakók. Az idén a három
utca felújítására került sor. A 29.547.000
Ft-os beruházás eredményeként a Nefelejcs utca 283 m hosszan, 1300 m2-en,
az Ottlik Géza utca 330 m hosszúságban
1500 m2-en, és a Rónay György utca
345 m hosszan, 1570 m2-en újult meg.
Ezeket Halász Levente önkormányzati
képviselő adta át.
jk

A héten már itt játszhatnak a gödöllői gyerekek

Központi játszótér az Alsóparkban
A tervek szerint a héten átadják
Gödöllő központi játszóterét az
Alsóparkban. A bruttó húszmillió forintos beruházás hosszú
tervezési munka, és a lakossággal történt egyeztetés után valósul meg. Az előkészítés és a tereprendezés már korábban
megkezdődött, a héten pedig a
játékok is helyükre kerülnek.

rászda és a szálloda közötti szakaszra
is kiterjednek majd. Ebben az időszakban, ami a tervek szerint október közepéig tart, már megkezdik a burkolási munkákat.
Október 18-tól a
hónap végéig tart a III.
fázis, aminek során
már a kertépítési munkák is megkezdődnek,

A munkálatok pontos menetéről a lakosság naprakészen tájékozódhat a
projekt honlapján:
www.godollofoter.hu

Már régóta tervezte az önkormányzat egy nagyobb, központi játszótér kialakítását,
ahol a kisebb és a nagyobb
gyerekek egyaránt megtalálják a nekik megfelelő játszóeszközöket. A létesítményhez megfelelő környezetet
kínál az Alsópark, ahol a
palotakerti bölcsőde és óvoda mögötti területen 1000m2-t
jelölték ki erre a célra. Ide kerül a bekerített játszótér, ahol a kicsik
és a nagyobbak külön részen játszhatnak a korosztályuknak, és az európai

uniós szabványoknak megfelelő játékokon. Az elkerített rész mellett gyepes labdázó hely és a téli időszakban
szánkózó nyújt lehetőséget a szabadban való időtöltésre.
A játszótér útjai akadálymentesek
lesznek, padok és ivókút szolgálják
majd a szülők és a gyerekek kényelmét.
A tervek szerint szeptember 30-án,
ha az időjárás közbeszól, október első

napjaiban adják át a létesítményt,
aminek a kivitelezését az S-Térkép
Kft. végzi.
jb
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Beszélgetés dr. Gémesi György polgármesterrel

A gödöllőieknek szeretnék megfelelni!
– Polgármester Úr! Hogyan értékeli a választás előtti két hónapot, a
kampányidőszakot?
– Túl vagyunk azon, hogy a jelölések hogyan történtek, milyen események előzték meg. A tényekről kell
beszélni. Három jelölt van, és mögöttük a csapatok. Nekem az volt egy kicsit problémás, hogy a jelöltek között
igazi érdemi beszélgetés, vita nem
történt. Ez a kampány arra ment ki,
hogy hogyan lehet a 20 éve regnáló
polgármestert elkoptatni, hogy lehet
olyan formában beállítani, hogy az
negatív impulzusokat adjon a szavazóknak. A programok csak másodlagosak voltak. Furcsa módon azok akkor szaporodtak meg, amikor a mi
programunk megjelent. Mi beszámoltunk arról, amit az elmúlt négy évben
letettünk az asztalra, feltárva azt is,
hogy mi az, amit nem sikerült megvalósítani, illetve az utolsó fillérig elszámoltunk a város költségvetéséről.
Majd utána letettük az asztalra a következő négy év tervezetét, programját. Széles körben szereztünk hozzá információkat, fórumokat tartottunk, leveleket kaptunk, különféle
konzultációkat folytattunk. A másik
oldalról pedig arról szólt ez az elmúlt
két hónap, hogy ki milyen színű logóval igyekszik nagyobb erőteret magának biztosítani. Azt gondolom, hogy
egy kampánynak egyrészt érdemben
arról kell szólni, hogy ki mit tett eddig, és mit gondol ezután tenni, valamint arról, hogy mi erről a választók
véleménye. Ők szavaznak, és nem
pártok, nem pártközpontok fognak kinevezni polgármestereket.
– Mi a véleménye arról, hogy az
Ön ellenjelöltje azt állítja, Gödöllő
20 éve mindenféle kulturális programot, eseményt és megmozdulást
nélkülöz. Alvóvárosnak nevezi Gödöllőt...
– Erről megint nem az én véleményemet kell megkérdezni, hanem azokét, akik a kulturális életben mindennap
jelen vannak. Fogalmaztak is egy levelet és nyilvánosságra is hozták, hogy
ez bántja őket. Hiszen az ő munkájuk
eredménye, ami Gödöllő kulturális
életét, fejlődését jellemzi. Hihetetlen
gazdag, értékes műhelyekben folyik a
kultúra tanítása, terjesztése. Azt gondolom, ez önmagáért beszél. Gyakorlatilag nem telik el hét, hogy két-három esemény ne történne a kulturális
porondon. Ezek a kritikák egyrészt
nem állják meg a helyüket, másrészt
megbántották azokat, akik a gödöllői
kultúráért a mindennapokban küzdenek, és nem azért, hogy vastagabb legyen a pénztárcájuk, hanem azért,
mert értékek megalkotásában és közvetítésében gondolkodnak.
De tud olyan 30 ezer lakosú kisvárost, ahol három színházterem van?
Ez ugye nem tudatosodik a mindennapokban az emberek fejében. Itt a
Barokk színház, a most felújítás alatt
álló Művészetek Háza és a tavaly átadásra került Damjanich iskolában is
van egy 160 nézőt befogadó színházterem. Sőt, ott drámapedagógiai oktatás is folyik. Gödöllőn van három
olyan társulat, a Cavaletta együttes, a
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete és a Garabonciás Társulat, akik
nem főállású színészek, hanem szabadidejükben dolgoznak magas színvonalon, és akik minden esztendőben
több darabbal örvendeztetnek meg
bennünket. Ez a város már lehetővé
teszi azt is, hogy nemcsak a városközpontban, hanem a település szélén, a
Damjanich iskolában is olyan együttesek lépjenek fel, mint a Talamba, a
L’art pour l’art, vagy akár a Garabonciás Társulat, akik gödöllőiként mutatnak be darabokat. És akkor még
nem beszéltem a múzeumról, a GIMHázról, a könyvtárról vagy a különfé-
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le zenekarokról. Azt hiszem, hogy ez
méltó bizonyítéka annak, hogy Gödöllőn a kulturális élet elég gazdag.
– Térjünk vissza 20 évvel ezelőttre. Honnan indult ez a város? Hogyan nézett ki 1990-ben?
– 1990-ben az infrastruktúra tragikus állapotban volt. Ez volt az első fő
feladatunk, hogy itt valamilyen szinten fejlődést, fejlesztést tudjunk elindítani. Ha százalékokat nézünk, akkor
mondjuk a gázszolgáltatás 80 százalékos volt, az ivóvíz ellátás nyáron
akadozott, a csatornázás 30-40 százalékos volt, a pormentes utak aránya
ugyanilyen. Első fő feladat ezek fejlesztése volt. Most elértük azt 20 év
után, hogy gyakorlatilag a belterületi
ingatlanoknál 97 százalékos az infrastruktúra. Ez nagyon sok pénzbe került, viszont hihetetlen nagy dolgokat
oldott meg. A klímaváltozás miatt
olyan mennyiségű csapadék esik le
egyszerre, ami egyszerűen elvezethetetlen. Pontosan ezért a vízelvezető
rendszereket bővítettük, és ennek
eredményeképpen néhány – a koráb-

a megfelelő iránya. Ennek nyilván
egyik nagy hátterét adja a Gödöllői
Királyi Kastély – ami most egy újabb
nagy volumenű fejlesztést bonyolít –,
de a Főtér program keretein belül
megvalósuló beruházások (maga a főtér, ami egy komfortos szép, közösségi térré alakul, több zöldfelülettel,
szökőkutakkal) lehetőséget adnak arra, hogy a passzázs a város és a kastély
között kialakuljon. Ennek része a Művészetek Háza fejlesztése, vagy a
Testőrlaktanya felújítása, ami most
már városi tulajdon, és a Hattyús-tó,
aminek folyik a tervezése. Így ki fog
alakulni itt a városközpontban egy
olyan tér, ami Gödöllőt nem csak a kastélyról teszi ismertté, hanem bemutatja
azt a szellemiséget, amit mi itt minden nap megélünk és megteremtettünk
az elmúlt időszakban. Ehhez persze
hozzájárul majd a Királyi Váró felújítása, az Alsópark, az Erzsébet-park, a
kapucinus kolostor körüli zöld terület
felújítása, a parkolók bővítése.
Tehát itt tartunk, de ez átnyúlik a
következő időszakra is. Haladunk ab-

bihoz képest apróbb – probléma és
gócpont kivételével gyakorlatilag a
vízelvezetés kérdése is megoldódott.
A második a munkanélküliség.
Amikor polgármester lettem 1990ben, akkor a munkanélküliség 13 százalékos volt. Ez akkor az országos átlagnak nagyjából megfelelt. Azóta a
környezetkímélő és csúcstechnológiát ide telepítő nagyipar eredményeképpen ez az arány lecsökkent.
Ma gyakorlatilag az országos átlag
felénél is kisebb, 4-5 százalék között
van, ami egy ilyen város életében nagyon jó helyzetet teremt. És természetesen ezzel párhuzamosan elindult
az a fejlesztési és fejlődési folyamat,
ami komfortossá tette a várost. Ilyen
volt például a piac, a múzeum, az oktatási intézmények felújítása, a zeneiskolától kezdve az általános iskolákig, ami most is folytatódik és amit
folytatni kell. És természetesen mindazok a fejlesztések, amik nagyon jó
lehetőséget adtak mindenkinek arra,
hogy a városban az életét a megfelelő
formában tudja élni. Aztán persze jöttek a kereskedelmi áruházláncok…
szép lassan olyan szintre jutottunk,
hogy itt minden szolgáltatás elérhető.
És ennek mentén úgy érzem, Gödöllő
egy élhető kisvárossá fejlődött.
A harmadik nagy csomag a turizmus fejlesztése, ami elindult, és még
persze nyilván messze nincs azon a
fokon és szinten, ahova kerülhetne.
Mindig azt szoktam mondani, nem
szabad, hogy a kocsi megelőzze a lovat. Nem szabad hamarabb megcsinálni
a dolgokat – még ha látványos is –, mint
ahogy azt valóban jól tudjuk működtetni, és szolgálni a közösség érdekeit. A
turizmust 1990-ben nem lehetett elkezdeni fejleszteni, mert bár Gödöllőn sok szép építészeti és kulturális
örökség van, de ennek olyan típusú
bemutatása, amit a minőségi turizmus
igényel, abban az időszakban nem
volt meg a lehetősége. Most már ki
van jelölve a turizmus fejlesztésének

ba az irányba, hogy ha ide látogat valaki, akkor az egyrészt ki legyen szolgálva, meglegyenek azok az élmények számára, amiért eljön, legyen az
a kultúra, legyen az építészeti örökség. De természetesen legyen olyan
szolgáltató háttér is, ahová be tud ülni egy kávét vagy ebédet elfogyasztani olyan körülmények között, ahogy
ez ma már a minőségi turizmusban
elvárt.
– Az elmúlt 20 évet tekintve ez már
önmagában is óriási eredményeket
mutat. Az elmúlt 4 évet hogyan látja?
– Tulajdonképpen az elmúlt 4 évben egy nagyobb lendületet vett a fejlődés. Ezt persze lehetővé tették a kiírt uniós pályázatok. Huszonegyet pályáztunk meg, tizennyolcat elnyertünk. Ez önmagáért beszél. Több milliárd forintot tudtunk behozni a városba, a város fejlesztésébe. A korábbiakban nem volt lehetőség ilyen típusú
forrásokra szert tenni. Ezeket komoly
feltételekkel írják ki, amiknek az elnyerése mellett azután egy nagyon
nehéz folyamat amíg azt úgy lehet szerződésbe önteni, hogy elkezdődhet a
megvalósítás. Mondok egy példát: A
főtérre három évvel ezelőtt pályáztunk. Hihetetlen lendülettel kezdtünk
neki az előkészítésnek, majd tolták a
határidőket. Azután végre aláírtuk a
szerződést, amikor minden feltétel
rendelkezésre állt. Utána kétszer kellett kiírni a közbeszerzést, azután
megtámadták egymást a pályázók...
Itt a jogszabályi hátteret valamilyen
szinten egyszerűsíteni kell, mert különben nem lehet dolgozni. Majdnem,
hogy meghiúsult a főtér pályázat!
Maradt a végén 133 nap, hogy ezt a
hatalmas beruházást megcsinálják. És
idén decemberre kész kell lennie. Ez
hatalmas munka! Alépítményeket kell
kicserélni, fákat kell ültetni,a vizesblokkokat a szökőkutakhoz kell vinni.
De hiába minden erő, hiába a lendület,
a felkészültség és a küzdelem, egész
egyszerűen, objektív körülmények

között bele lehet csúszni egy olyan
problémába, hogy meghiúsul a pályázat. Tessék megnézni, hogy az uniós
pályázatok kapcsán az elmúlt 2-3 évben hány hiúsult meg országosan!
Nálunk ez nem így volt. És közben ott
a Damjanich iskola, aminél nemcsak
felújítás volt, hanem bővítés is, vagy
a Zöld Óvoda, a sportcentrum, aminek az első része a két sportpálya: a
labdarúgó pálya fedett sportpályával,
aminek a folytatása lesz majd nyilván
a sportcsarnok. De említhetem még
szociális otthont, a palotakerti bölcsőde felújítását, amik szintén pályázati
pénzből valósultak meg, vagy a hét
játszóteret is, amiből a hetedik éppen
kivitelezés alatt van. Végezetül pedig
had említsem azt a 105 települést öszszefogó hulladékgazdálkodási programot, aminek eredményeképpen Gödöllőn ma már szelektív hulladékgyűjtés van. A következő négy évben
egyébként a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtés is be lesz vezetve.
Fontos megemlíteni, hogy ez nem kerül többe a háztartásoknak. Sokkal
korszerűbben, teljes mértékben az
Európai Unió elvárásának megfelelően működik Gödöllőn a hulladékgazdálkodás, a hulladékgyűjtés. Ez
egy sikertörténet. Amiben nem sikerült előrelépnünk, az a gyógyászati
központ program. Ennek kapcsán egy
újabb hasznosítási tanulmány van az
asztalon, és ha sikerül megszerezni az
egyetemi kertészet területét, akkor
óriási esély van rá, hogy az alattunk
lévő, azóta már bevizsgált gyógyvíz
hasznosítása megkezdődjön, a gyógyászati központ befektetői háttérrel
elindulhasson. Ha ezeket a megvalósult beruházásokat nézzük, akkor
azért bármelyik polgármester megirigyelhetné, ha egy négyéves összefoglalóban mindezt felsorolhatná. A külső körülmények azért nyilván minden
szándékot átírhatnak, de összességében A „Sikeres Gödöllőért” program
teljesült, esetenként túlteljesült. Most
szeretnénk az „Együtt tovább a sikeres Gödöllőért” programunkat megvalósítani.
– És pár napja Gödöllő egy igen
nagy elismerést kapott: a városimázs díjat…
– Tulajdonképpen ezt a díjat azoknak a városoknak ítélik oda, akik a
legtöbb pozitív hírt adták ki magukról
az adott esztendőben. De ahhoz, hogy
hír legyen, kellenek a pozitív események. A tízezer és ötvenezer lakos közötti városok kategóriájában mi lettünk az elsők. Azt a sok-sok dolgot,
ami Gödöllőn megvalósult vagy folyamatban van, sikerült nemcsak a
régiónak, hanem az országos médiumokban is az embereknek átadni. Három fő ok szerepelt az indoklásban:
Az egyik a gödöllői kultúra, a kulturális élet gazdagsága. És itt nemcsak a
Grassalkovich kastélyban lebonyolított eseményekről van szó, hanem a
Gödöllőn meglévő, és valóban értéket
közvetítő kulturális műhelyek műsorairól, amik nemcsak Gödöllőn, nemcsak a régióban, hanem az országhatárokon kívül is bemutatkoztak.
A másik a gazdag oktatási spektrum és az intézményhálózat, illetve az
Egyetem. Ehhez persze hozzájárult az
iskola építése is, meg azok a feltételek, amelyek segítségével a gödöllői
pedagógusok a magas szintű oktatást
biztosítani tudják.
A harmadik komoly indoka ennek
a döntésnek pedig a város fejlődése,
fejlesztése. A KSH adatai szerint Gödöllő fejlettségét tekintve az első háromban van a saját kategóriájában. És
egy másik igazán komoly elismerés,
hogy jövőre Gödöllő, a Grassalkovich kastély lesz az európai uniós elnökség kiemelt helyszíne. Tizennégy
informális miniszteri értekezletet terveznek ide. Ezen kívül az országban
csak kettő lesz, egy Debrecenben, egy
pedig Balatonfüreden. Lesz húsz nagyon magas színvonalú konferencia a
rendezvények között, és most azt hal-

lottam, hogy még hoznak ide rendezvényt. Tehát arra számíthatunk, hogy
2011 januártól júniusig, gyakorlatilag
a kastély új, felújított részében telt
ház lesz. Lesz egy nagyon komoly
forgalom, jönnek az európai politikusok és itt hozzák meg döntéseiket. Itt
lesz a sajtó is. A sajtóközpont a felújított Művészetek Házában lesz. Ez
azért nagyon fontos, mert ők fognak
Gödöllőről tudósítani. És, ha mi jól
sáfárkodunk ezzel a lehetőséggel, akkor ennek hatalmas marketing értéke
van a rákövetkező ciklusban, és ezt ki
kell használni, mert abból valóban további fejlődés, további befektetés, további lehetőségek lesznek. És ez azt
jelenti, hogy a gödöllőiek megélhetési lehetősége és azok körülményei
jobbak lesznek. Mindezek hosszú
munka eredményei.
– Ha már 2011-nél járunk, nem
feledkezhetünk meg a barokk évről
sem…
– A kulturális műhelyek munkájának összehangolása, és a város arculatának továbbépítése egyik nagy lehetősége az, hogy tematikus évek jelennek meg a kultúrában. Önmagát
adja a lehetőség, hogy 2011 a barokk
éve legyen márciustól decemberig.
Készen van az ezzel kapcsolatos
összehangolt kulturális eseménysor,
amiben a gödöllői kulturális műhelyek és a királyi kastély csapata is
részt vett. Ilyen még nem volt egyébként az elmúlt időszakban, hogy tudjuk azt, hogy márciustól decemberig
ennek a tematikus évnek a keretein
belül milyen rendezvények lesznek.
A következő években is így szeretném, hogy készüljünk föl a következő
esztendőre, és legyen egy témája az
évnek a kultúrában. Miért mondom
ezt? A kultúra Gödöllőn hagyományokkal bír. Nagyon magas színvonalú. Óriási lehetőség arra, hogy a város arculatát építsük vele. Hatalmas
lehetőség arra, hogy az eltervezett turizmus fejlesztési elképzeléseink a
minőségi turizmus irányába induljanak el. Hiszen, ha előre tudják az emberek, hogy mi várható Gödöllőn
2011-ben, akkor már most lefoglalják
adott esetben a rendezvényekre a belépőjegyeket és más szolgáltatásokat.
Tehát lehet ilyen szinten is fejlődni és
fejleszteni a turisztikát.
– Hogy érzi polgármester úr,
hogy az idei évértékelő beszélgetésünk is itt az irodájában készül
majd?
– Az évemet én mindenféleképpen
fogom értékelni, de, hogy ebben az
irodában vagy sem, az nyilván a
választásoknak a függvénye. Én azt
gondolom, hogy a munkát elvégeztük, tisztességgel elszámoltunk a
pénzzel, beszámoltunk mindenről.
Minden nyilvános, minden adat hozzáférhető, tehát bárki, aki tájékozódni
szeretne az elmúlt négy év munkájáról, az tájékozódhat.
Felkészültünk a következő négy
évre. Az a csapat, akikkel együtt indulok, tisztességes, becsületes emberekből áll. Egy részük már részt vett
az elmúlt évek munkájában. Vannak
közöttük újak és fiatalok. Itt is van
egy tudatos építkezés. És mindemellett az elmúlt két-három hónap részünkről azzal telt el, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk, még jobban igyekezzünk mindenkinek a döntési szituációhoz a feltételeket, az információkat odatenni. Innentől kezdve én
azt tudom mondani, hogy a gödöllőiek azok, akik erről a kérdésről dönteni fognak. Én nekik szeretnék megfelelni. Senki másnak, csak a gödöllőieknek, mert ez az elsődleges kötelezettségem ebben a székben. Én nagyon bízom abban, hogy a többség
bizalmát megkapom. Úgy készülök,
hogy folytatni fogom a következő
négy évben a megkezdett munkát, és
az „Együtt tovább a sikeres Gödöllőért” programunkat meg tudom a
gödöllőiekkel valósítani.
m
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Gyermek, sport és zenei programok

Ismét Belvárosi napok
(folytatás az 1. oldalról)
Az eredetileg tervezett programok nagy részét sikerült leszervezniük, a Kistehén zenekar, valamint Koós Réka és Mészáros Árpád Zsolt azonban már nem
tudta átszervezni programját, így azoknak, akik őket szerették volna látni, még
várniuk kell. Kovács Balázs, a Művészetek Háza igazgatója úgy tájékoztatta
lapunkat, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a népszerű művészeket a
közeljövőben láthassa a gödöllői közönség. Mint megtudtuk, a tervek szerint a
Művészetek Háza hivatalos megnyitóján kerülne sor fellépésükre.
A rendezvény azonban jelentős munkát ad a VÜSZI parkfenntartó részlegének
is. Az Alsópark érintett része, valamint a füves terület ugyanis a rendezvényre
érkezett szállító járművek és játékok általi igénybevétele miatt jelentősen megrongálódott. A következő időszakban azonban a Norvég Alap segítségével sor
kerül majd ezek helyreállítására is.
jb

Erdélyi Székely Vándorok Köre

Új szerepkörben
A hétvége gazdag programkínálatát színesítette Gödöllő legújabb üzletének
megnyitása. Kasza Ilonka, az Erdélyi Vándor Székelyek Köre vezetője
néhány évre eltűnt a gödöllői közéletből. Sokak örömére azonban ismét aktív
résztvevője városunk mindennapjainak. Két hete a főzőversenyen szorgoskodott, most pedig új oldaláról,
mint üzletasszony mutatkozott be. Vasárnap ugyanis az
egykori gépkocsi szalon helyén megnyitotta bőrbútor
üzletét. Az ünnepélyes megnyitón Gémesi György polgármester vágta át a szalagot
az új bútor szalon átadása alkalmából.
tj

Lokálpatrióta estek 2010 – Kajakozók voltak a vendégek
Szeptember 23-án csütörtökön az Erzsébet
Királyné Szálloda dísztermében tartották
meg a Lokálpatrióta estek 2010 rendezvénysorozat soron következő előadását,
melyre ezúttal az egyik sikersportágunk
két jeles képviselője, a hatszoros világbajnok Benedek
Dalma és a kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya,
Storcz Botond kapott meghívást (az est eredeti vendége,
Kovács Katalin kajakos egyéb elfoglaltságai miatt sajnos
nem tudott Gödöllőre jönni – a szerk.); a házigazda és kérdező szerepét ezúttal is Radnóti László sportriporter vállalta
magára.
Érdekesség, hogy az est egyben a Lokálpatrióta Klub 100. rendezvénye is volt az elmúlt négy év tekintetében. A teltházas
összejövetelen számos érdekességet megtudhattak a jelenlévők mind a sportágról, mind a két versenyző mindennapi életéről,
akik természetesen felidézték legkedvesebb győzelmüket és pályafutásuk legemlékezetesebb momentumait is. A szokásoknak
tl
megfelelően a jelenlévők kérdéseket tettek fel a vendégeknek, melyekre a sportolók készségesen válaszoltak is.

GÖDÖLLŐ AZ OTTHONUNK – BUSZKIRÁNDULÁS!
2010. október 1., péntek, 14 óra
Ismerje meg Gödöllő 2006-2010
közötti fejlesztéseit
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, Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központ, Táncsics Mihály úti sportcentrum, királyi 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
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Kampány vita nélkül
Az önkormányzati választások közeledtével városunk lakói
nagy érdeklődéssel várták a három polgármester jelölt vitáját.
A városban már szeptember elején szárnyra kapott a hír, hogy
a Gödöllői Városvédő Egyesület megkezdte a fórum szervezését, de sokan tudni vélték azt is, dr. Gémesi György kihívói
nem vállalják a nyilvános vitát a jelenlegi polgármesterrel.
Miután már csak néhány nap van hátra a választásig, megkerestük dr. Fülöp Istvánt, a Gödöllői Városvédő Egyesület elnökét, a vita főszervezőjét, hogy tájékozódjunk a tervezett rendezvényről.
– Szeptember 9-én kértem fel a polgármesterjelölteket a nyilvános vitára. Amennyiben megengedi, a ma
reggeli (szeptember 27., hétfő, 8
óra) tényekről szeretném tájékoztatni – mondta megkeresésünkre dr.
Fülöp István.
– A felhívásra, hogy a polgármesterjelöltek folytassanak nyilvános vitát, a három megkeresett jelölt közül csak dr. Gémesi György, a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub jelöltje adott pozitív választ.
Liptákné dr. Boros Andrea, a
Fidesz–KDNP jelöltje írásban adott
válaszában úgy fogalmazott, neki
nagyon fontos, hogy széles körben
ismerjék a programját, de ő ennek
az elvárásnak kampányprogramjai
keretében igyekszik eleget tenni.
Emellett tájékoztatott, hogy számára a javasolt időpont nem megfelelő. Hozzáteszem, mi az időpont
kérdését rendkívül rugalmasan kezeltük. Később, szeptember 20-án a
könyvtárban tartott választási rendezvényén személyesen is felkértem a vitára, de akkor ott, szóban elzárkózott ez elől.
Szintén személyesen beszéltem
Kovács Barnabással, az MSZP jelöltjével, aki szeptember 23-án azt
közölte, hogy levelem még nem ju-
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tott el hozzá. Még aznap este emailen is elküldtem neki a felkérő
levelet, melyben ismét kitértem arra, hogy természetesen biztosítjuk a
lehetőséget a jelöltek számára az
egymás közötti időpont egyeztetésre. Szeptember 27-én, hétfő
reggel 8 óráig nem kaptam tőle választ.
– Miért vállalta magára a vita
megszervezését?
– A város egyik legrégibb civil
szervezetének vezetőjeként fontosnak tartottam, hogy biztosítsuk a lakosságnak a minden irányból történő tájékozódás lehetőségét. Ennek
már 21 éves gyakorlata van településünkön. Az elmúlt évtizedekben
több ilyenre is sor került, amikor
közös rendezvény keretében moderátoros vezetéssel kaptak lehetőséget a jelöltek, hogy kifejtsék véleményüket, és ezáltal a jelenlévők
részletesen is megismerhették a
programokat, az eltérő megközelítési lehetőségeket.
Sajnálom, hogy – az eddigi információink szerint – ezt most nem sikerül megvalósítani. Érzésünk szerint a lakosság lett szegényebb azzal, hogy nem kapott lehetőséget
arra, hogy személyesen megismerje
a jelöltek különböző irányultságú
jb
nézeteit.

KÖZLEMÉNY
A helyhatósági választásokkal kapcsolatosan többen beavatkozással támadták a Máriabesnyői Egyházközséget, hogy
egyoldalúan a Fidesz választási listáját támogatjuk, hiszen plakátjaikon nagyméretű felvételekben a bazilika melletti szabadtéri
oltár szerepel. TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK GÖDÖLLŐ VÁROS VÁLASZTÓPOLGÁRAIT, HOGY AKARATUNK, SŐT KIFEJEZETT TILTAKOZÁSUNK ELLENÉRE KERÜLT EZ A KÉP A FIDESZ PLAKÁTRA.
Közöljük továbbá, hogy a plakáton szereplő egyoldalú ígéretekkel nem tudunk mit kezdeni, a búcsúkra, a lelkigyakorlatos házra és temetőre vonatkozó semmitmondó ígéreteket olcsó kampányfogásnak tartjuk!
Turai János,
a bazilika plébánosa, a Mater Salvatoris igazgatója, és a Máriabesnyői Egyházközség Képviselőtestülete

NYÍLT LEVÉL
Liptákné dr. Boros Andrea polgármesterjelölt Asszony részére
Tisztelt Polgármesterjelölt Asszony!
Érdeklődéssel olvastam az Ön postaládánkba dobott választási programját. Engedje meg, hogy az utolsó előtti oldalon
közölt „Nők Gödöllőért Egyesület” alapításával kapcsolatban sajnálatomnak adjak hangot, hogy nem tájékozódott,
mielőtt programját összeállította.
Ön azt írja, hogy fontosnak tartja: „A nők kreativitásának, szervező- és kommunikációs készségének felhasználásával
különféle oktatási, kulturális és karitatív rendezvények szervezése„ stb. Terve és javaslata igazolja törekvéseinket és az
eddig megtett utunk helyességét. Felhívjuk figyelmét arra, hogy városunkban mindez már megvalósult! Pontosan az Ön
által vázolt célkitűzésekkel alakítottuk meg 2005. decemberében a Socius Kör Közhasznú Egyesületet! Nem is mi
voltunk az elsők Gödöllőn, hiszen ekkor már jó ideje eredményesen működött a kifejezetten női érdekvédelemmel
foglalkozó Regina Közhasznú Alapítvány.
Büszkén számolhatok be arról, hogy az említett céljaink megvalósítására, a nők közéleti szerepvállalásának erősítésére
számos közérdekű, ismeretterjesztő és kulturális programot szerveztünk. Vendégünk volt dr. Hoffmann Rózsa jelenlegi
oktatásügyi államtitkár, Kondor Katalin újságíró, Ékes Ilona, az Asszonyszövetség elnöke, országgyűlési képviselő,
Kudlik Júlia, Mészáros Márta filmrendezendő és Eperjes Károly színművész, valamint Vértesaljai László jezsuita
atya. Közönségtalálkozót szerveztünk Lévai Anikó szakácskönyvének megjelenése alkalmából és egy bensőséges
hangulatú estén láttuk vendégül dr. Csókay András agysebész főorvos urat is.
Csatlakozva a gödöllői Otthon Segítünk Alapítványhoz, 2008-tól szervezzük az országos Születés Hete kulturális, ismeretterjesztő fesztivál helyi rendezvényeit. A gödöllői Civil Kerekasztal egyik alapítójaként, a városi Lisztérzékenyek
Csoportjával, az Autonómia Egyesülettel és más Kerekasztal tagokkal elindítottuk a család intézményét népszerűsítő
városi és térségi rendezvénysorozatot.
A több településre kiterjedő programból – amelyet Gödöllő város önkormányzata, Six Edit önkormányzati főtanácsadó
és a lokálpatrióta képviselő hölgyek messzemenően támogattak, és amelynek a Polgári Magyarországért Alapítvány is
jelentős anyagi támogatást nyújtott –, kiemelném a 2010. május 28-án Máriabesnyőn megrendezett keresztény családkonferenciát, amelynek védnökei dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya és dr. Gémesi György polgármester úr voltak.
Az elkövetkező időszakban folytatni szeretnénk eddigi sikeres programjainkat illetve csatlakozni szeretnénk a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által indított „Helyi szövetségek a családokért” kezdeményezéshez az önkormányzat segítségével és a vállalkozói szféra bevonásával.
Üdvözlettel:
Tóth Győzőné elnök – Socius Kör Közhasznú Egyesület
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Párizs földje alatt
Elmondhatom magamról, hogy
jártam a Rick Riordan A 39
kulcs című regénysorozata
most megjelent első kötetének
címadó helyszínén: A csontlabirintusban. Úgyhogy most
nagy élvezettel olvastam a
könyvben főszereplő tizenéves testvérpárnak, Amynak
és Dannek részben ott játszódó kalandjait.
Párizsban a XVIII. századtól sok kilométer hosszú, kanyargós, föld alatti
katakombarendszerben helyezték el a
felszámolt régi temetőkből exhumált
csontokat. De nem ám akárhogyan,
hanem szép rendesen egymásra halmozva, a halmok oldalán mintákat kirakva a comb-, lábszár- és karcsontokból, koponyákból. Komolyan
mondom, ezt érdemes megnézni. A
Denfert-Rochereau megállónál kell
kijönni a metróból, az ottani tér egy
„semmi különös” házában van a lejárat, az Entrée des catacombes.
Az is tetszett, hogy a gyerekek felkeresik Párizsnak a legrégibb templomát, a Saint-Pierre de Montmartreot, amit szintén kevesen ismernek,
ahogy meghúzódik a hatalmas, látványos, hófehéren csillogó Sacré-Coeur
templom mögött.
De hát hogy kerülnek amerikai gyerekek – mert azok – Párizs legrejtélyesebb helyszíneire?
Nagyanyjuk végrendeletének felolvasására még otthon, egy Bristol
megyei kastélyban összesereglik az
örökségre éhes, népes rokonság. Különös végakaratot ismerhetnek meg.
Választhatnak: vagy máris távoznak

egy egymillió dolláros
csekkel, vagy megkeresnek 39 kulcsot.
Nem azt a tárgyat, ami
általában eszünkbe jut
a kulcs szó hallatán,
hanem különböző titkokat. Ha sikerrel járnak a kulcskeresésben, ha megfejtik, milyen jelentős, az emberiség
életében nagyhatású személyek tartoztak a múltban a családjukhoz, a
legvégén a világ uraivá válhatnak.
Persze, nem mindegyik kulcskereső.
Csak aki a leggyorsabban elér a célhoz.
A legtöbben, köszönik szépen, de a
biztos egymillió dollárt választják.
Hét vállalkozás marad. Család, testvérpár, magányos személy. Ők mérkőznek, gyakran nagyon is tisztességtelen eszközöket bevetve, egymással.
A szálak először Benjamin Franklinhez vezetnek. Az általa 1739-ben
írt Szegény Richard almanachja című
könyvben, melyet Amy és Dan megtalálnak nagyanyjuk könyvtárában, a
már régen, különös körülmények
között elhunyt édesanyjuk bejegyzésére bukkannak: Kövesd Franklint,
első kulcs! Csontlabirintus.
Követik. Először amerikai életének helyszíneire, Bostonba, Philadelphiába. Világossá válik számukra,
hogy mivel Franklin egy időben amerikai nagykövet volt Párizsban, ott lelik meg a második kulcsot.
De hogyan utazzanak külföldre?
Gyerekek, árvák. Nevelőnőjük, Nellie, szerencsére belevaló lány, nem
zárkózik el a kalandoktól, velük tart.
A többit tudjuk. Illetve, dehogy

Petra Weber kiállítása a királyi kastélyban

A világ ausztrál szemmel
Szeptember 21-én nyílt meg
a Gödöllői Királyi Kastély
most felújított szárnyában
Petra Weber ausztrál képzőművész festményeiből álló
kiállítás (az alkotó Alexander
Brookingnak, Ausztrália magyarországi nagykövetének a
felesége).
A tárlat megnyitóján részt vett dr.
Gémesi György polgármester is, aki

Alexander Brooking, Petra Weber

elmondta: nagy öröm és
megtiszteltetés a város
számára, hogy a kastély
azon része, mely 2011-ben
az Európai Unió Tanácsa
első félévi magyar elnökségi eseményeinek ad otthont, ilyen színvonalas kiállítással gazdagodott.
A eseményen nagy számban jelentek meg a hazai
diplomáciai képviseletek
vezetői is. Legtöbbjük nem először
fordult meg itt,
az elmúlt években ugyanis a királyi kastély kedvelt
helyszíne
lett a követségek
által szervezett
rendezvényeknek. A közelmúltban többek
között
Fehéroroszország, India, Indonézia,

tudjuk! A többi kincskereső sem tétlenkedik közben, ők is rájöttek, hogy
Párizsba ajánlatos menni, s nemegyszer halálos veszélybe sodorják hőseinket. Meg persze, átverik őket, barátságot színlelve, szövetséget ajánlva.
Egy titkosírással írt kottából kiderül, hogy a következő célszemély
Wolfgang Amadeus Mozart. Aki hol
is élt? Bécsben. Irány Bécs! A következő kötet cselekménye Bécsben
játszódik majd. Kíváncsi vagyok, ott
alászállnak-e például a Habsburgok
temetkezőhelyére, a kapucinusok
kriptájába?
De nem is ez a lényeg. Hanem
hogy az ifjú olvasók, némi borzongást is nyújtó kalandokba beleásva,
beleélve magukat, betekintést nyerhetnek a tudomány, a kultúra, a politika nagyjainak munkásságába, szétnézhetnek a világban, ismerkedhetnek annak megannyi csudájával.
(Rick Riordan: A 39 kulcs – A csontlabirintus)
- nád -

Spanyolország, Dél-Afrika és Románia is Gödöllőt választotta rendezvényhelyszínül.
Petra Weber 1996 óta állítja ki műveit. Főleg olajjal és vízfestékkel dol-

gozik, de kitanulta a fotózás és a lenyomatkészítés művészetét is. Művei leginkább két kategóriába sorolhatók: az
egyik a „protesművészet” (a tiltakozás művészete), a másik pedig a l’art
pour l’art. Előbbi elsősorban a politikai visszásságok ellen tiltakozók
portréiból áll, utóbbira pedig a környezet ihlette témák – fák, tájak – jellemzőek. A művész kiállított már Belgiumban, Londonban, Canberrában,
Berlinben, Moszkvában és Magyarországon is – Budapest és Veszprém
után immáron Gödöllőn is láthatóak
az alkotásai.
kk

Szekeres Erzsébet kiállítása a könyvtárban

A virágóra és egyéb fontos dolgok
A fenti cím az aláírása azon képek egyikének, melyeknek kiállítását szeptember 24-én pénteken nyitották meg a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központ földszinti termeiben.
Szekeres Erzsébet textilművész, grafikusművész a létrehozója a falakon látható rajzoknak, megfogalmazója az aláírásoknak. Valóban, ha az ember belegondol: milyen fontos dolog is egy virágóra!

Mesekönyv-illusztrációkat állítottak ki
most Szekeres Erzsébet gazdag életművéből. Két, a Kairosz Kiadó által megjelentetett mesekönyvéit. Mindkettőt Fésűs Éva írta, az egyik, amellyel már
találkozhattunk a könyvesboltokban, a
Tapsikáné fülönfüggője, a másik, amely
éppen terjesztés előtt áll, a Nyúl a cilinderben.
Fülöp Attiláné, a könyvtár igazgatója
megnyitva a kiállítást felhívta az egybegyűltek figyelmét rá: az eredeti képek
most, itt kerülnek közönség elé először.

Valamint: egyben könyvbemutató is az
este. Szekeres Erzsébet beszélgetőtársa
M. Tóth Katalin, a Kairosz Kiadó szer-

Időszaki kiállítások a Rudolf-szárnyban

Porcelánok és festmények
Az idén átadott Rudolf-szárnyban egy XIX. század eleji festésekkel díszített, gyönyörűen felújított teremsor szolgál ezentúl az
időszaki kiállítások új otthonául. Az itt megrendezett első tárlat a
Herendi Porcelánmanufaktúra történetét és legbecsesebb darabjait mutatja be „Az arisztokrácia porcelánja” címmel.
A magyar kastélyok
lakói kedvelték és vásárolták a Herendit,
sőt sok esetben egyegy dekoráció a mai
napig őrzi a megrendelő családok nevét.
Ezek nagy részével
nem kizárólag múzeumokban találkozhatunk, hiszen ma is
gyártják, használják őket. A Ferenc József készlet a budai vár és a gödöllői kastély számára készült, de az Országház étkészlete ma is ezzel a finom arany
mintával van díszítve. A Gödöllő-minta hasonlóképp királyi megrendelés emlékét őrzi. Ma is ismertek a Hadik-, Apponyi-, Batthyány- és Esterházy- minták, ma is használatos a külön megrendelésre alkotott Héderváry-szín. Az arisztokrata életformát a herendi porcelánok segítségével megidéző kiállítás ezeket
a patinás edényeket, étkészleteket, monogramos darabokat vonultatja fel, és
bemutatja azokat a tipikus főúri kellékeket is – tintatartó, porzó, írószertartó,
kártyadoboz, sétabotfogó, porcelánnyelű evőeszközök – amelyeket csak külön
megrendelésre készítettek „fehér aranyból”. Külön érdekesség – bár nem a kiállítás, hanem a terem berendezésének része – az utolsó terem porcelán rózsákkal díszített csillárja, amely szintén a Manufaktúra luxusterméke lehetett
valaha, és a kiállítás lebontása után is a helyén marad majd.
A tárlat bevezető termében kisfilm avatja be az érdeklődőket a porcelánkészítés
és -festés rejtelmeibe. Bár lehet, hogy ez sokaknak már nem is annyira újdonság, hiszen a kastély nagyobb rendezvényeinek gyakran része a porcelánfestőbemutató.
A kiállítás a kastélyszínházzal együtt látogatható majd – hétfő kivételével – naponta 10-17 óráig, s ezzel együtt október végéig megtekinthető a Testvérvárosi
Napok keretében megnyílt Valdemorót Juan Prado festményei segítségével bemutató tárlat is.
jk
kesztője, és, különös vagy nem is olyan
különös véletlen, valaha a gödöllői
könyvtár munkatársa volt.
A gyerekkoráról kérdezte a művésznőt,
hajdani meseélményeiről. S megidéződött a régi Gödöllő, a valamikor Gizella,
jelenleg Isaszegi út a gyerekek által kitisztítandó árkaival, felsöprendő járdáival. Meg a színpompás rét, melynek a
pompát kölcsönző virágai kelnek új életre a képeken. Mulatságosan, élményszerűen avattattunk be abba, hogyan is olvasták akkoriban tehénlegeltetés közben a mese- és egyéb könyveket.
Szállt a szó, csörgedezett az emlékezés.
Először faliszőnyegekre kerültek a Szekeres Erzsébet által megálmodott mesejelenetek, majd képeslapokra – az

UNICEF is terjesztette őket világszerte
– és bélyegekre.
A mese az igazságot mondja. Felnőttek, gyerekek egyaránt élvezettel olvashatják. Egy-egy grafika egész történeteket tömörít, mindenki számára
megszívlelendő mondanivalót közvetít, mondta el a kérdésekre válaszolva a művésznő. S még azt: kétszer ugyanúgy valamit nem lenne
képes megalkotni. A technikák változnak. Az öröm örökös. Abban,
ahogy madarak, levelek, a saját gyönyörű bundájukat viselő állatok egymásba ölelkeznek, együtt kavarognak
egy-egy mesejelenetben.
A kiállítás október 18-áig tekinthető
N. A.
meg.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐ MONOGRÁFIA 2. KÖTET
(1867-1945)
Mustra a készülő
tanulmánykötetből
ELŐADÁSOK A GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUMBAN

2010. SZEPTEMBER 2.,
CSÜTÖRTÖK, 17 ÓRA
Forró Katalin történész,
a Tragor Ignác Múzeum (Vác)
igazgatója
Népesedési viszonyok

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

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 lehetőséget adnak a kastély rejtett zugainak felfedezésére egy történelmi
alapokra helyezett izgalmas mese keretében, lehetőség nyílik a kastély
megújított parkjának megismerésére, a kertek kialakításának mesterségébe, a természeti környezetünk megóvásának fontosságának tudatosítására, valamint bepillantást nyerhetnek a munkájába, a különféle asztalok kastélyban betöltött szerepén keresztül.

PROGRAM:
2010. OKTÓBER 2.:
11 ÓRA: „Elemér-túra" Mesés felfedezés herceg Egérváry Elemérrel. A
foglalkozás vezetője: Faludi Ildikó. Maximum létszám/csoport: 15 fő.
12 ÓRA: Asztalhoz! Főúri élet a kastélyban. A foglalkozás vezetője: Oravec Éva. Maximum létszám/csoport: 20 fő.
13.30.: Fedezzük fel a romantikát! Séta a kastély megújított felső kertjében. 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
foglalkozás vezetője: Faludi Ildikó. Maximum létszám/csoport: 15 fő.
A Múzeumok Őszi Fesztiváljának idején hét közben 6-12 éves diákcsoportoknak ajánljuk az „Elemér-túrát", (max. 15 fő/csoport), emellett
egy családi hétvégét tervezünk (október 2.), melyen családok számára
lesz választható a program.
BELÉPŐDÍJ A PROGRAMOKRA: 900 FT/FŐ

Képző- és iparművészeti tanfolyamok a
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában
2010. október – 2011. január
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
A KERT EMLÉKBE címmel jubileumi, csoportos képző- és iparművészeti kiállítás 2010. szeptember 26-ig
látogatható, minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig.
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Megújuló értékeink

Az Alsópark
Az Alsópark helyén még minden bizonnyal erdő volt, amikor Grassalkovich I. Antal (1694-1771), az Újszerzeményi Bizottság elnöke 1723ban zálogba vette a gödöllői területeket annak úrnőjétől, Bossányi Krisztinától. Ez kezdetben sokkal nagyobb
területre terjedt ki, mint ma. A kialakításakor négy egységre osztották: a
kastély északi homlokzatával szemben virágos kertre, attól jobbra eső
zöldséges kertre, a park legmagasabb
részén kialakított vadaskertre és attól

délkeletre fácános kertre. Az Alsópark tehát Gödöllő mai helyzetének
megfelelően nyugat-keleti irányban a
kastélytól a Máriabesnyő és Szárítópuszta felé hajló dombok felső részéig terjedt, észak-déli irányban pedig a
Szabadság úttól az Ady Endre sétányig, majd a MÁV-állomástól megközelítőleg a Köztársaság útig szélesedett.
Már 1751 augusztusában, Mária
Terézia itt jártakor is fontos szerephez
jutott az Alsópark, a királynő az itt lévő a vadaskertben állatviadalt tekintett meg.
III. Antal idején jelentős változtatásokat hajtottak végre a területen.
1817-ben létrehozták a Hattyús tavakat. Gödöllő mai helyzetének megfelelően az egyik tavat a Volán buszpályaudvar és a kastélyt a vasútállomással összekötő középső sétány közötti területen; a másikat pedig a zeneiskola mögött, a középső sétány és
a kertészet közötti részen építették.

2010. szeptember 29.

Város–Kép
Az Alsóparkot érintő
fontos változás 1866ban történt, amikor
megépült a vasút, ami
kettévágta az egykori
vadaskertet. A fácános
különálló terület lett, az
Alsópark pedig a kastély és a vasút közötti
területre szűkült. Az ezt
követő időszakot Ferenc József és Erzsébet
királyné gyakori itt tartózkodása határozta meg, a kastély és
parkjai beleolvadtak a környező tájba. Az Alsópark általános rendezését
1873-ban kezdték meg. Ekkor temették be a kastéllyal szemben lévő hatytyús tavat. Az épület főhomlokzatától a jelenlegi
kertészet irányába eső tó
feltöltésére pedig 1894ben került sor.
1866 után az Alsópark
már csak a kastély és az
attól keletre található,
újonnan épült vasúti pálya közötti részen terült
el. A bekerített Alsóparkba bárki szabadon bejárhatott.
A XX. század Alsóparkot is érintő, legjelentősebb eseménye az 1933-ban megrendezett
Jamboree volt. Az ide érkezett cserkészek közül itt helyezték el a belga, a
luxemburgi, az örmény, a szír, a román, a francia, a litván, az észt, a dán,
az amerikai, az izlandi és a magyar
diákokat. Később,
1939-ben a kisebb
létszámú lánycserkész találkozót (Pax
Ting) is itt rendezték
meg.
1947-ben, az akkori pártok vezetői,
a községi főjegyző
és a Nemzeti Bizottság elnöke az Alsópark felosztására
tettek javaslatot, s ez a gondolkodásmód határozta meg az Alsópark sorsát
a következő évtizedekben. Az elmúlt
néhány évben az önkormányzat meg-

200 éve született a gödöllői kastély görög ura

Akikre emlékezünk

tette az első lépéseket annak érdekében, hogy az Alsópark ismét visszanyerje régi pompáját. A kastély és a
művelődési ház közötti területet úgy
alakítják át, hogy azok egymás vonzerejét erősítsék. A Norvég Alap segítségével felállították a megújult Világfát, és a programhoz kapcsolódva rövidesen megkezdődik az egykori
Hattyús-tó helyreállítása is. A létesítményhez díszkertet és hattyús sétányt
alakítanak ki. Ennek az előkészítése
már folyamatban van. Az idei esztendőben két régi városi terv megvalósulására is lehetőség nyílt:
– Az önkormányzatnak sikerült
megállapodni az egykori Testőrlaktanya tulajdonosával, és a képviselőtestület döntése értelmében megvásárolja a műemlék épületet, amit a felújítást követően kulturális célokra kíván hasznosítani;
– Itt alakítják ki a város központi

játszóterét, a lakótelep és az óvoda
melletti részén. Ezeket a fejlesztéseket önerőből valósítja meg a város.
(forrás: dr. Krassay László:
A gödöllői Alsópark rövid története)

ÜZENJÜNK BÉKÉT A VILÁGNAK!
ERŐSZAKMENTESSÉG VILÁGNAPJA

Báró Sina Simon görög származású
bécsi, budapesti kereskedő és bankár 1810. augusztus 15-én született
Bécsben. Gondos neveltetésének és
Józsa Zsigmondnak, magyar nevelőjének köszönhetően egész életében érdeklődött a magyar kultúra és
a nemzeti intézmények iránt. Több,
a 19. században születő intézményünket támogatta kisebb-nagyobb
összegekkel. Így például felkarolta
a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti
Színház, Vakok Intézete és a Ludovica ügyét. A legnagyobb összeggel, 80.000 forinttal támogatta a
megszülető Magyar Tudományos
Akadémia székházának megépítését. A báró nagy összegű adományát
elismerve az Akadémia 1858. december 19-én egyhangúlag igazgatósági tagjai közé választotta, melynek haláláig, 1876-ig tagja maradt.
Az utókor elismeréseként a Magyarországi Görögök Kutatóintézete és a Magyar Tudományos Akadémia 2006 novemberében a Magyar
Tudomány Ünnepe alkalmából emléktáblát avatott fel a Tudományos
Akadémia Nádor utcai székházában
közösen Széchenyi István és Sina
Simon tiszteletére.
2007 szeptemberében pedig
ugyanezen két szervezet Sina Simon-érem alapításáról döntött. Az
érmet a Nagyar Tudomány Ünnepe
alkalmából a magyarországi tudományos intézmények, valamint a tudományos kutatások támogatása terén kimagasló érdemeket szerzett
személyeknek vagy szervezeteknek
adományozzák. Az érem odaítéléséről a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárából, a Magyarországi
Görögök Kutatóintézetének igazgatójából, valamint a hat legnagyobb
egyetemünk (Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem,
Szegedi Tudományegyetem) rektoraiból álló kuratórium dönt. A díjat
2007-ben elsőként a Richter Gedeon Nyrt. kapta, 2008-ban pedig a
Paksi Atomerőmű Zrt.
Az idei évben, méltóképp megemlékezve a névadójáról, a díjat
egy egész napos tudományos konferencia keretében adták át a Magyar

Tudományos Akadémia nagytermében. A Sina Simon-érmet idén a Magyar Suzuki Zrt. nevében Hisashi
Takeuchi vezérigazgató vette át dr.
Németh Tamástól, az MTA főtitkárától.
Az ünnepségen jelen volt a Japán
magyarországi nagykövete, a Magyar Köztársaság athéni nagykövete, a Görögország budapesti nagykövetségének képviselője, az Athéni Kutatási és Fejlesztési Államtitkárság képviselője.
A tudományos konferenciára
Athénból (Athéni Nemzeti Egyetem, Újgörög Kutatások Intézete) és
hazánkból érkeztek előadók. A magyar előadók között volt: Csorba
László, a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója, Deák A. András (Duna Múzeum), Diószegi György
(történész), Gerő András (történész − ELTE), Glaser Tamás (filológus), és Kerényi B. Eszter (Gödöllői Városi Múzeum).
Mint köztudott, a gödöllői kastélyt még báró Sina György vásárolta meg 1851-ben. Bár ő a kastélyt
nem használta, fia tervei szerint Gödöllő a család magyarországi rezidenciája lett volna. Míg Sina Simon
volt a tulajdonos, számos adománnyal támogatta a várost és az itt élőket: a református templomot, az
1857-es tűzkárosultakat, a szegényebb gyermekeket egy iskolai alapítvánnyal. Alkalmazottait megbecsülte, nem hiába jegyezték fel,
amikor eladta a birtokot, hogy „eddig minden Sina tiszt egy uraság
volt”.
Végül Sina Simon 1864-ben eladta Gödöllőt egy belga banknak,
amelytől 1867-ben a magyar állam
vásárolta meg.
(be)

2010. október 2. (szombat)
„Na most egy kicsit Gödöllőre...“
Helyszín: Gödöllő, Királyi Kastély Díszudvar (rossz idő esetén Díszterem)
Kézműves gyermekfoglalkozások helyszíne: Barokk terem
16.00: Royal Rangers
16.30-17.00: Rajzkiállítás megnyitó, Díszudvar (eső esetén Díszterem)
17.00-17.20: A Gödöllői Táncegyüttes utánpótlás csoportjainak műsora
17.20-17.40: Az Erkel Ferenc Általános Iskola Gyermekkórusának műsora
17.40-18.00: Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének műsora
18.10-18.12: Lukács Lilla Réka verset mond (Reményik Sándor: Békesség Istentől)
18.12-18.15: dr. Gémesi György polgármester köszöntő beszéde

Gödöllő a Kossuth Rádióban
Móricz Zsigmondnak az Est napilap
1913. január végi számában írt Gödöllei séta című cikke kezdődik a
címben idézett invitálással. Az író
többször is sétált Gödöllőn, az akkor
felkapott nyaraló- és kirándulóhelyen, amit aztán meg is írt az Estbe,
méltatva a hely nagyszerűségét, ostorozva ellentmondásosságát. A Tér-idő
négyrészes sorozatot közöl a Kossuth
Rádióban, amelyben Gödöllő múltjára tekint vissza: Móricz idejére, a
kastély történetére és a IV. századba.

18.15-18.20: Mangasi Sihombing volt indonéz nagykövet ünnepi beszéde
18.20-18.40: Ünnepi műsor:

Bencze Ilona Jászai-díjas művész (Szűts István–Pécsi Ildikó: Háborút soha)
Besenyei Emma (Radnóti Miklós: Nem tudhatom)
Lukács Sándor Prima Primissima-díjas érdemes művész
(Radnóti Miklós: Himnusz a békéről)
Maros Gábor (József Attila: Tél)
Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész, Gödöllő város díszpolgára
(Vallomás a békéről)

18.40-18.45: Tolcsvai László–Bródy János: Békét és reménységet című dal előadása
közreműködnek: az Erkel Ferenc Általános Iskola Gyermekkórusa
Prém Katalin (gitár)
Géczi András (ének)
18.45-19.00: Békeléggömbök eleresztése

MEGHÍVÓ
Tisztelettel várjuk

Október 6-án (szerda) 16.30-kor
a Török Ignác-szobornál
rendezett ünnepségre, melyen
az aradi vértanúkra emlékezik
Gödöllő város lakossága.
Koszorúzási szándékukat kérjük, előre jelezzék a 06-28-420-380-as telefonszámon,
vagy a gimnázium portáján
október 6-án, 16 óráig!

A hallgatók többek között az ezerötszáz évvel ezelőtt épített 1260 kilométer hosszú Csörsz-árokról is hallhattak a műsorban. Mint az elhangzott, a Gödöllő-Valkó szakasz viszonylag jó állapotban maradt meg.
A sáncárok-erődrendszer asszimetrikus, nyolc-tíz méter széles, két és fél
méter mély, melynek építéséhez hatalmas földmennyiséget mozgattak
meg. Lóval és gyalogosan is nehéz
volt átjutni rajta, nem lehetett hirtelen
és váratlanul lerohanni a letelepedett
népeket. A térképeken az 1600-as
évektől jelenik meg a Csörsz-árok, az
egészen korai térképeken még útként
van ábrázolva, mára azonban már
nincsen egységes ábrázolása. Az
árokból és sáncból álló védőrendszert
a szarmaták építhették. Elnevezéséhez több legenda is fűződik, Tompa
Mihály feldolgozásában például egy
avar királyról kapta a nevét, de említik még avarároknak, hunároknak, kakas- vagy ördög borázdának, ördögszántásnak, ördögároknak is.
A műsort Lánczi Ágnes készítette.
(mr)

2010. szeptember 29.
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Élő–Világ

Madarakat ejtett foglyul a New York-i emlékfény

Nem csak kertészeknek...

Vándorút a város felett

Kerti teendők ősszel

A szeptember 11-ei merénylet
kilencedik évfordulóján a New
York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyai helyén égbe
szökő, két emlékfénysugár
szemlélői különös jelenségnek
lehettek tanúi. A fénysugarakban több ezer fehér pont röpült és keringett, amelyet más
éjszakákon nem lehetett látni.
A rejtélyre a kutatók adták
meg a választ: a keringő fénypontok vándorútjukról letért
madarak voltak.

New York városa egy fő madárvándorlási útvonal közepén fekszik. Őszi
éjszakákon sok ezer madár húz át a
város felett dél felé repülve, a városlakók rendszerint észre sem veszik a
vándorokat. Az erős fénysugarak
azonban most megzavarták az úton
lévő madarakat.
Ez eddig még csak egyszer történt
meg – mondta John Rowden az
Audubon Society (amerikai madártani társaság) New York-i csoportjának
vezetője. Ennek oka valószínűleg a
rendkívüli időjárási körülményekben
és a holdfázis alakulásában keresendő.
A korábbi hetekben alkalmatlan
volt az időjárás a vándorlásra. Trópusi viharrendszerek vonultak észak felé az Egyesült Államok keleti partja
mentén, egyenesen a vándorló madarakkal szemben. A vándormadarak
igyekeznek takarékoskodni az energiával, ezért jobban szeretik, ha hátulról

fúj a szél. Ellenkező
esetben inkább kivárják, hogy kedvezőbbre forduljon az időjárás. Az északról érkező madarak tehát öszszeverődtek, és várták, hogy újra elindulhassanak dél felé.
Vándorlásukkor a
madarak mágneses
elven működő tájolórendszert használnak,
amelyet a Nap, a csillagok és a Hold
fénye alapján hangolnak össze a Föld
mágneses mezejével. Szeptember 11én az újhold még
csak kétnapos, keskeny sarló volt.
Ilyen körülmények
között a madarak a
csillagok fényére
hagyatkoznak,
Manhattan egy részén viszont felhő
takarta az eget.
Az épületek fényei hasonlítanak a
csillagokéhoz, és az összes fény közül
kiemelkedett a Ground Zero (a Világkereskedelmi Központ két tornyának helye) fölé tornyosuló két emlékfénysugár.
Rowden szerint mintegy
10.000 madár repült be a
fénysugarakba, vesztette
el a tájékozódási képességét, és körözött addig,
amíg a New York-i Audubon társaság kérésére
le nem oltotta a fényt 20
percre a Municipal Art
Society, hogy az állatok
kiszabaduljanak a fény
fogságából. A lámpaoltást még ötször kellett
megismételni éjszaka.
A reflektorfények önmagukban nem veszélyesek a madarakra. A
negatív hatás a későbbi
úthoz szükséges idő és

Készülnek a kutyafuttatók

Kutyával járó kötelesség
Régi lakossági igény valósult
meg városunk három helyszínén: elkészültek az első kutyafuttatók. Az elmúlt hetekben a
Kör utcában, a Palotakerten az
Ady Endre sétány és a lakótelep között, valamint a Patak
téren alakítottak ki a kutyák
és a lakók számára egyaránt
megfelelő és kulturált helyeket
a négylábú kedvencek számára.

is sor kerül majd a sokak által várt
kutyafuttatók kialakítására. A zöld
színű kerítéssel és kilincsre zárható

Sajnos vége a nyárnak, a kertünkből eltűntek az egynyári virágok, és ideje nekilátni az
őszi munkálatoknak! Íme 10
őszi munka, amit érdemes már
most elvégezni!

1. Őszi hagymás növények
ültetése

energia veszteségéből adódik. Rowden szerint hasonló eset csak 2004ben fordult elő. Más években alig pár
tucat madarat ejtettek csapdába a
fénysugarak. A madarakra azonban
nemcsak az emlékfénysugarak jelenthetnek veszélyt, hanem valamennyi
kivilágított magas építmény.
Azért, hogy minél kevesebb vándormadár pusztuljon el a fényszennyezés miatt, a New York-i Audubon
társaság meghirdette a Lights Out
New York (Oltsuk le a fényeket New
Yorkban) programot. Ennek keretében számos jelentős kereskedelmi
építmény – így például a Chrysler
Building és a Rockefeller Center – leoltja vagy eltakarja fényeit a vándorlási időszakban.
(pts)

Ha szeretné, hogy a tavasz első
napsugara gyönyörű tulipánokat és
nárciszokat találjon a kertjében, most
kell elültetni a hagymás növényeket!
Ha még van a kertjében virágzó növény, akkor november elején is ráér
elültetni.

2. Gondoskodjon a nem
fagytűrő növényekről!
A leandert, hibiszkuszt, szobanövényeket és más mediterrán dísznövényeket vigyük be védett helyre, az
éjszakai hőmérséklet már sokat árthat
nekik. A növényeket 10-15 fokos, világos helyre tegyük, csökkentsük a
locsolást és hagyjuk el a tápoldatozást
is. A hajtásokat vágjuk vissza, így kevesebb vizet párologtatnak.

3. Gondoskodjunk a kerti tóról!
A kerti tó fölé érdemes védőhálót
kifeszíteni! Azokat a növényeket, melyek számára nem elég mély a víz a
teleltetéshez, szintén vigyük védett,
fagymentes helyre.

4. Ültessünk magokat!
Ha még van hely a kertben, most
ültessük el a retket, a metélőhagymát,
és ha az idő engedi a madársaláta és a
spenót is vethető.

5. Javítások
Most van itt az ideje a zöldtrágyázásnak. Fűmagvetésre és frissítésre is
jó időpont a szeptember.

6. Trágyázás
Ássuk fel az üresen maradt kertrészt, az ágyásokat, valamint forgassunk be a talajba istálló tárgyát, így
jövőre szép, virágzó kertet kapunk!

7. Betakarítás
Ne felejtsük le leszedni a gyümölcsöket, például az almát és a körtét, illetve takarítsuk be a zöldségeket és a
fűszernövényeket.

8. Növényvédelem
Gondoskodjunk a növényvédelméről: csigák ellen érdemes a talajt jó
alaposan megforgatni, de az őszi permetezést is ideje elvégezni.

9. Rózsák gondozása
A rózsákat vágjuk vissza, és a tövét
takarjuk be télire fenyőkéreggel vagy
falevéllel. Ne feledkezzünk meg itt
sem a növényvédelemről. Ha még
van virág a rózsán, érdemes levágni a
szárakat és vázába tenni azokat.

10. Felkészülés a télre
Szedjünk össze minden faágat és
levelet! Az ágyásokat ássuk fel és gereblyézzük el, a szerszámokat és a fűnyírót tisztítsuk meg és tegyük a helyére!
(pts)

kapuval ellátott területeket a következő időszakban kutyaürülék gyűjtő
edényekkel is ellátják majd. Fontos
azonban, hogy a futtatók tisztántartásról a gazdiknak kell majd gondoskodniuk!
(ny.b.)

A Kazinczy körúton, valamint a Kossuth Lajos utca – Erzsébet királyné
körút részen is terveztek ilyen létesítményt, de az eredetileg erre a célra kijelölt területet a lakossági igények
miatt más célra hasznosítják. Természetesen a későbbiek folyamán, újabb
lakossági egyeztetéseket követően, itt

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

9 hetes kiscicák ajándékba elvihetők.
Tel.: 06-28-414-131

Fajtatiszta, 8 hetes erdélyi kopó (kan) oltva, törzskönyvvel együtt eladó.
Tel.: 06-30-690-2251

Sorsára hagyott keverék, kis testű kutyakölykök szerető gazdira várnak. Játékos
természetűek, egy barna kisfiú és egy fekete kislány, akit egyik szemére megvakítottak.
Tel.: 06-30-454-8887

Október 2-3.:

dr. Sebesztha László
Tel.: 06-30-9748301
Veresegyház, Vásárhelyi P. u. 8.

10 Gödöllői Szolgálat

Közérdek

2010. szeptember 29.

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 átvételének biztosítása érdekében ÜGYFÉLFOGADÁST TART.
AZ OKMÁNYIRODA CÍME:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., telefonszáma: 28/529-200.
Lakosságszolgálati- és Okmányiroda

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus
Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2011. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév II. és a 2011/2012. tanév I. félévére vonatkozóan.
A PÁLYÁZATRA AZOK AZ ÁLLANDÓ GÖDÖLLŐI LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ, HÁTRÁNYOS SZOCIÁLIS HELYZETŰ FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK JELENTKEZHETNEK,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzetséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói; a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók; doktori
(Ph D) képzésben résztvevők, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán kell benyújtani a pályázó által aláírt pályázati űrlapon egy példányban.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap beszerezhető a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2010. OKTÓBER 29.
A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okiratokat.
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja.
DÖNTÉSÉRŐL 2010. DECEMBER 6-IG ÍRÁSBAN ÉRTESÍTI A PÁLYÁZÓKAT.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
(A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán, és az
529-192-es telefonszámon)

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „B“ típus

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 05. egyéni választókerületben
független jelöltként nyilvántartásba vett
Roszík Gábor képviselőjelölt
2010. szeptember 21-én a képviselőjelöltségtől visszalépett.

Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2011. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A PÁLYÁZATRA AZOK AZ ÁLLANDÓ GÖDÖLLŐI LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ, HÁTRÁNYOS SZOCIÁLIS HELYZETŰ FIATALOK JELENTKEZHETNEK, AKIK:
a.) a 2010/2011 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.

Gödöllő, 2010. szeptember 23.
Dr. Nánási Éva HVI vezetője

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

A PÁLYÁZÓK KÖZÜL CSAK AZOK RÉSZESÜLHETNEK ÖSZTÖNDÍJBAN, akik 2011-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével ezt majd köteles bejelenteni 2011. szeptember 1-jéig az
OKM Támogatáskezelő Igazgatóságára (1244 Budapest, Pf. 920.)
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2010. OKTÓBER 29.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
CSATOLNI SZÜKSÉGES a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint összegét igazoló okiratot.
Tanulói jogviszony igazolást.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Döntéséről 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
(A Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán és az 529-192-es telefonszámon)

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 27-október 3-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2.
Tel.: 545-585.
Szeptember 4-10-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.

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

2010. szeptember 29.
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Mozaik

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
14.00
15.00
16.00

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

14.00
15.00
16.00

10.03. (vasárnap)
Borismertető, borkóstolás
Citera előadás
Zenél a Kozma duó

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

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

Labdarúgás – Remek hétvége a fiataloknál

Röplabda – Remek főpróbát tartotta TEVA-GRC

Gödöllői ötösök Halásztelken Gödöllői kupasiker
A Gödöllői SK felnőtt és ifjúsági
csapata egyaránt öt gólt rúgott
aktuális ellenfelének, a Halászteleknek a hétvégi játéknapon,
ezzel természetesen mindkét
csapatunk győztesen hagyta el a
pályát.
A 7. fordulóban, idegenben pályára
lépő GSK az eddig hazai pályán még
pontot sem veszítő halásztelki barlangból távozott három ponttal, ezzel néhány helyet előre lépve, immáron a 10.
pozíciót foglalják el a gödöllőiek a tabellán. Az ifjúsági csapat is nyerni tudott egy gólzáporos mérkőzésen. Az
U19-es gárda jelenleg 6. helyen áll.
Pest megyei I. osztály, 7. forduló
Halásztelek – Gödöllői SK 1–5 (1–2)
Gól: Lovrencsics Balázs (2), Kővári
Péter, Katona Miklós, Érsek Róbert
Pest megyei I. osztály U19, 7. forduló
Halásztelek – Gödöllői SK 1–5 (1–2)
Gól: Bercze Tamás (2), Czuczor Attila
(2), Sztriskó István
Megyei I/B osztály – Kisiklott a
GEAC
Újabb nagyarányú vereséget szenvedett, ezúttal a Kisnémedi otthonában
a GEAC csapata a megyei I/B osztály 7.
játéknapján. A gödöllői „egyetemisták”
jelenleg a 14. helyet foglalják el a tabellán, bár mindössze három meccset játszott még a csapat.
Pest megyei I/B osztály, 7. forduló
Kisnémedi – Gödöllői SK 6–2 (3–1)
Utánpótlás – Remek hétvége
Remekül teljesítettek az elmúlt
hétvégi játéknapokon a Gödöllői SK fi-

ataljai. Nyerni tudott az U15-ös A és B
csapat, az U14-es gárda, míg az U17-es
együttes Szolnokon ért el döntetlent.
NB II., U17 közép C csoport, 7. ford.:
Szolnoki MÁV – Gödöllői SK 0–0
NB II., U15 közép A csoport, 7. ford.:
Gödöllői SK – Fehérvár FC 6–0 (2–0)
Gól: Szabó Tibor, Husz Attila (2), TóthVelez Valentin, Hajdú Tamás
NB II., U13 közép A csoport, 7. ford.:
Gödöllői SK – Fehérvár FC 1–7 (0–2)
Gól: Varsányi Botond
Pest megyei U16, gödöllői körzet 2. és
4. forduló:
Iklad – Gödöllői SK U15 3–4 (2–2)
Gól: Husz Attila (2), Szatai Patrik, Dobi
Gergő
Gödöllői SK U15 B – Veresegyház 3–2
(2–2) Gól: László János, Boda Kristóf,
Puskás Gábor
Pest megyei U14, 4. forduló:
Tököl – Gödöllői SK 4–12 (1–8) Gól:
Mihalik Zsolt (4), Balogh Róbert (3),
Dobi Gergő (2), Mundrusz Máté,
Dékány József, Bihari Gábor
Pest megyei U13 ¾ pálya, 2. forduló:
Göd-Vácduka – Gödöllői SK 4–1 (1–1)
-llGól: Molnár Karsa
Következik:
(a mérkőzéseket a Táncsics Mihály úti
sporttelepen rendezik):
Október 2., szombat 11 óra:
Gödöllői SK U17 – RAFC
Október 2., szombat 10 óra:
Gödöllői SK U14 – Taksony
Október 3., vasárnap 15 óra (ifi: 13
óra): Gödöllői SK – Bag
Október 3., vasárnap 10 óra:
Gödöllői SK U12 – Pécel

Remekül sikerült a főpróbája a
TEVA-Gödöllői RC csapatának,
ugyanis a hazai pályán megrendezett nemzetközi felkészülési
tornán veretlenül tudott tornát
nyerni.
A hat csapat részvételével lebonyolí-

tott Ádám László emléktorán a gödöllői hölgyek minden mérkőzésüket megnyerték, ezzel mondhatni magabiztosan
hódították el a felkészülési torna első
helyét és az ezzel járó kupát.
Deme Gábor tanítványai a hétvégén
már bajnoki meccsen igazolhatják jó

Futsal – Elrajtolt az NB II-es bajnokság

Feljutás a cél Gödöllőn
Szeptember 27-én elrajtolt az NB II-es
futsal bajnokság is. A Gödöllői Sport
Klub teremlabdarúgó csapata a keleti
csoportba kapott besorolást az MVFC,
az SZTE-EHÖK, a Kartali FSE, a Salgótarján, a Nagykáta, a Soroksári TE, a
Monori SE, a Szentesi VSK, a Borsod
Volán Szabadidőközpont, valamint az
Újszegedi TC csapatai mellé. Baranyai
Pál tanítványai csak átszállónak szánják
a másod osztályú küzdelemsorozatot,
ugyanis a bajnokság végén már a felju-

tást szeretnék ünnepelni.
A keret erősségét ismerve, erre minden esélye meg is van a Gödöllői Bikáknak, ugyanis a játékoskeretet nyugodtan
lehet NB I-nek mondani. A csapat első
megmérettetése idegenben, Szegeden
volt az SZTE-EHÖK SE ellen. A találkozó lapzártánk után ért véget.
Első hazai mérkőzését a bajnokságban október 11-én játssza majd a csapat,
amikor is az MVFC Berettyóújfalu második csapata látogat az egyetemi sport-

Atlétika – Összetett Ob

Várszegi Tamás ezüstérmes
Szeptember 18-19-én rendezték Budapesten, a Puskás Ferenc stadionban
az idei országos összetett bajnokságot. A GEAC színeiben Várszegi Tamás állt rajthoz, aki a tízpróba felnőtt
mezőnyében a 8., míg az utánpótlás
kategóriában a 2. helyen végzett. A
tízpróba versenyszámai 100, 400 és
1500 méteres síkfutásból, távolugrásból, súlylökésből, magasugrásból, gerelyhajításból, diszkoszvetésből, rúdugrásból és 110 méter gátból állt.
Serdülő Országos bajnokság –
Sikeres gödöllői szereplés
Az elmúlt hétvégén, szeptember

25-26-án, Tatabányán rendezték az
országos serdülő egyéni bajnokságot,
amelyre a GEAC is szép számmal delegált versenyzőket. A gödöllői atléták 2 aranyat, 4 ezüstöt és 5 bronzérmet értek el, valamint két B döntős első helyet is szereztek.
Eredmények:
Fiúk, 13 évesek: 80 m B döntő: 1.
Szekeres Márton, 300 m: 9. hely. Szekeres M., 2000 m: 9. Jenes Zoltán, 12.
Bencsik Dániel, 1000 m akadály: 3.
Jenes Zoltán, 12. Bencsik D., diszkosz: 5. Príma Balázs, gerely: 14. Príma B., 14 évesek: távolugrás: 14. Vanó Tamás, 15 évesek: 1500 m: 4. Pá-

Remek hangulat a Damjanichban

Muay Thai és boksz edzés

Martinovics óvoda bizonyult a legjobbnak, így ők nyerték a sportnapi kupát, de
az összes résztvevő győztesnek érezheti
magát. A díjakat, 10-10 softball labdát
Gémesi György polgármester adta át az
óvodáknak.
-liSportolt Gödöllő apraja és nagyja

Városi futóverseny – Több ezres részvétel

A Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club,
atlétikai szakosztálya, elismerten az
ország egyik legjobb utánpótlásnevelő
műhelye keresi azon 8-14 év közötti
atléta palántákat, akik gyorsan, vagy
kitartóan futnak, nagyot dobnak, vagy
nagyot ugranak. Öt szakágban dolgozó ed-zők várják a jelentkezéseket. Érdeklődni Benkő Ákos mestered-zőnél,
a 30/4-955-439, 20/5-045-889, 28522-023 telefonon lehet.
Tagdíj az első három hónapban

Sakk – Apró vereség
Minimális arányú vereséggel maradt
alul a Gödöllői Sakkbarátok Veresegyházon a tavalyi bronzérmes otthonában.

Deák Nagy Marcell és Erdélyi Zsófia, a
GEAC világsikereket is elért tanítványai.
LEGYÉL TE A KÖVETKEZŐ!

Pest megye I/A osztály Herczeg Oszkár csoport:
Veresegyház – GSBE II. 3–2
Következő mérkőzés:
Október 10., vasárnap, Pest megye I/A
osztály: GSBE II. – Páty
-vb-

pai Márton, 3000 m: 3. Pápai M., 7.
Törő Lajos, 12. Korosa Gergely, 1500
m akadály: 2. Törő Lajos, 4. Korosa
Gergely, súlylökés: 11. Berényi Iván,
Gerely: 2. Berényi I.
Lányok, 13 évesek: 300 m: 8. Ajkler
Eszter, 600 m: 17. Koczkás Dóra,
2000 m: 12. Koczkás D., 80 m gát B
döntő: 1. Ajkler E., Magasugrás: 3.
Ajkler E., 14 évesek: 3000 m: 6.
Nagy Imola, 1500 m akadály: 2.
Nagy I., 4. Halcsik Anett, 15 évesek:
100 m: 3. Újvári Izabella, 800 m: 3.
Moldován-Horváth Katinka, 300 m
gát: 4. Újvári I., 1500 m akadály: 1.
Moldován-Horváth K., 4. Kiss Tünde, 3000 m gyaloglás: 7. Pesti Zsófia,
magasugrás: 2. Újvári I., rúdugrás: 1.
Koós Blanka, távolugrás: 8. Újvári I.,
súlylökés: 10. Gyenes Adrienn, ge-lirely: 4. Gyenes A.

Küzdősport oktatás

A sportnapra hét intézmény jelent
meg és néhányan remekül mozgósítottak, így szép számmal képviselték intézményüket a gyerekek, szülők és
óvónők. A remek hangulatban lezajlott
sport délelőttön a sorversenyes feladatok mellett bemutatót tartott a Vuelta
SE, a Jumpers együttes, valamint a
Taekwon-do SE. A nap végén a gyűjtött pontok alapján hirdettek győztest a
szervezők. Ebben a számításban a

nincs, utána havi 500 -.
Minden egyéb atlétikára hivatkozó toborzás füg-getlen az Egyetmi Club
atlétikai szakosztályától.

csarnokba. Az első hazai bajnoki előtt a
Magyar kupában lép pályára a Gödöllő.
A Bikák a Nagykáta ellen mérkőznek
majd meg október 4-én szintén hazai
környezetben.
-ltA csapat őszi bajnoki, hazai programja
(a mérkőzések az egyetemi sportcsarnokban 20 órás kezdéssel láthatóak):
Október 11., hétfő: Gödöllő Bikák –
MVFC Berettyóújfalu II.
Október 25., hétfő:
Gödöllő Bikák – Nagykáta SEF
November 29., hétfő:
Gödöllő Bikák – Szentes
December 13., hétfő:
Gödöllő Bikák – Soroksári TE
A teljes menetrend::futsal-hungary.hu

Sportnap – Sportos délelőtt az ovisoknak

Az elmúlt szombaton rendezték
az első óvodás sportnapot, amelyet a Damjanich János iskola tornatermében tartottak meg.

Atlétika – Toborzó

formájukat. A lányok október 3-án, 18
órás kezdéssel az egyetemi sportcsarnokban fogadják majd a Békéscsaba
együttesét. A felnőtt találkozó előtt a juniorok lépnek majd pályára.
Az emléktorna gödöllői eredményei:
TEVA-Gödöllői RC – Nyíregyházi Főiskola 3:0, TEVA-Gödöllői RC – Igló
2:1, Lugos – TEVA-Gödöllői RC 0:3,
TEVA-Gödöllői RC – Nyitra 2:1, TEVA-Gödöllői RC – Vasas Duna Autó
Óbuda 3–2
-lt-

A Petőfi delegálta a legtöbb futót
Az elmúlt szombaton pótolták be
a 11-én elmaradt hagyományos
szeptemberi városi futóversenyt,
amelyet minden évben a Sörfesztivál keretében rendeznek .
Az idén Belvárosi Napokra keresztelt
rendezvénysorozat keretében megtartott
futóversenyen több ezren vettek részt,
legtöbben, szám szerint 634 fővel a Petőfi iskolából képviseltették magukat.
A két kilométeres távon a diákolimpiai korcsoportoknak megfelelően 6 korosztályban, fiú és lány kategóriákban
kerültek értékelésre a versenyzők, ezen
kívül díjazták az abszolút férfi és női
győztest is. Korcsoportonként érmet és
pólót kapott az első három helyezett, valamint az iskolák közötti – létszámarányos – versenyben a legtöbb tanulót

megmozgató iskola serlegdíjazásban részesült.
Eredmények:
I. korcsoport, fiú: 1. Tóth Benedek, 2.
Keindl Jakab, 3. Sinka Balázs (mindhárom Hajós), lány: 1. Eszenyi Napsugár
(Hajós), 2. Szeri Szonja (Damjanich), 3.
Bálványas Noémi (Hajós); II. korcsoport, fiú: 1. Mánya Kristóf, 2. Salamon
András, 3. Ratkai Csaba (mindhárom
Hajós), lány: 1. Varga Vivien, 2. Bucsai
Anna, 3. Bajnóczi Fruzsina (mindhárom Hajós); III. korcsoport, fiú: 1.
Bencsik Gergő (Szt. Imre), 2. Fekete
Ábel (Hajós), 3. Csigi Gergely (Hajós),
lány: 1. Madácsi Réka (Erkel), valamint
abszo-lút 1. hely, 2. Szmrytka Júlia (Premontrei) abszolút 3. hely, 3. Simon
Kinga (Hajós); IV. korcsoport, fiú: 1.
Eperjesi Benjamin (Hajós), 2. Katona

Felvételt hirdet a Gödöllői Muay Thai
és Boksz Egyesület!
Gyermekeknek: kedd-csütörtök 16:3017:30-ig, Felnőtt thai box: hétfő-szerda
17:30-19-ig, ökölvívás:19:30-21:00-ig
Érdeklődni:Varjú László ökölvívó
edzőnél a 06/20-365-64-24-es telefonszámon,vagy személyesen a Dózsa Gy.
út 25. szám alatt az Ipartestületi székházban lehet.
Várunk szeretettel minden kezdőt és
haladót vagy un. harcművészetekből
kiábrándult gyermeket és felnőttet!
Bővebb infó: www.crowgym.hu
06/20-988-86-29-es számon

Márk (Szt. Imre), 3. Palkovics Áron
(Hajós), lány: 1. Madácsi Flóra (Erkel),
2. Kovács Martina (Hajós), 3. Mészáros
Dorottya (Erkel); V. korcsoport, fiú: 1.
Győri Barnabás (Líceum) abszolút 3.
hely, 2. Hamar Gergely (Líceum), 3.
Csigi Máté (Premontrei), lány: 1. Zsíros
Zsanett (Erkel), 2. Székelyhidi Blanka
(Líceum), 3. Dányi Leonetta (Líceum);
VI. korcsoport, fiú: 1. Halcsik Tamás
(Erkel) abszolút 2. hely, 2. Judák Endre
(Líceum), 3. Sánta Attila (Premontrei),
lá-ny: 1. Szekrényes Dóra, 2. Méhes
Krisztina, 3. Georgita Kamilla (mindhárom Premontrei);
Női kategória: 1. Dolezsai Anna
(Erkel) abszolút 1. hely; 2. Kovács
Mónika (Hajós), 3. Nagy Eszter (Török), férfi kategória: 1. Czindrity Attila
(Erkel) abszolút 1. hely; 2. Kovács Gábor (Erkel), 3. Pintér Sándor (Hajós),
Iskolák közötti verseny: 1. Petőfi
105,7%, 2. Damjanich 73,2%, 3. Erkel
67,3%
-tt-
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

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

INGATLAN
* 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 részen
1370nm-es építési telek bekerítve
eladó.Iár:14MFt. 20-772-2429
* Árcsökkenés! Garázs-összekötéses
ikerház emelt szintű szerkezetkész
állapotban 18,9MFt 93nm nappali+3szoba 207722429
* János utcában sürgősen eladó
Iem 52nm-es 2 és félszobás, tégla,
konvektoros lakás Iár:9,8MFt 20772-2429
* ÚJÉPÍTÉSŰ EGYSZINTES, KÉT
UTCÁRA
NYÍLÓ
3+NAPPALIS
IKERHÁZ JÓ KÖRNYÉKEN, ELADÓ
GÖDÖLLŐN Iár:22.9 M FT 20-8042102
* Ambrus közben 1+2félszobás
55nm-es tágas, jó beosztású lakás
eladó Iár:11,5MFt 207722429
* Kastély közelében Alvégben
1000nm-es építési telek Iá:12,8MFt
20-772-2429
* Újépítésű ház Szadán 3szoba +
nappalis 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, burkolatok felújítva. 20-261-5560
* Sürgősen eladó! Gödöllő központjában 1+2 félszobás téglalakás, I.em
Iár:9,99MFt 20-539-1988
*
Szadán
’93-ban
épült
3szoba+nappali, garázs családi ház
1350nm-es gyönyörű telken eladó
Iá:17MFt 20/7722429
* Belvárosban 3 szoba+ nappalis
újépítésű ikerház eladó Iár:23,5MFt
20-772-2429
* Gödöllőn Kossuth L. u.-ban 71m2,
3szobás erkélyes téglalakás eladó
Iár:11,9MFt
20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Jó vétel! Kossuth L. u.ban II. emeleti
2szobás lakás eladó Iár:9,5MFt 208042102
* Központi részen I emeleti erkélyes
lakás eladó Iár:10.9MFt 20-539-1988

Gödöllői Szolgálat
* Gödöllőn új építésű 1szintes
3szoba+nappalis, garázsos dryvit
szigetelt családi ház 600nm-es
telekkel
eladó,
kulcsrakész
Iár:33,9MFt 20-772-2429
* Alvégben 1015 nm-es építési telek
eladó Iár:12.8MFt 20-804-2102
* !Alacsony áron juthat 1szobás felújítandó 34nm-es lakáshoz Gödöllőn jó
közlekedésnél Iá: 4,2MFt 20-7722428
* Magasföldszintes 2szobás konvektoros lakás központban 11MFt! 20539-1988
* Palotakert legszebb részén egyedi
mérős 2009-ben szépen felújított
1+2fél szobás világos parkra néző
erkélyes lakás Iár:10,9MFt 20-7722429
* Egyetemhez közel 1,5szobás első
emeleti erkélyes parkra néző konvektoros lakás Iá:10,9MFt 20/7722428
* Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-8042102
* Sürgősen eladó a Magyar Kázmér
közben tégla, konvektoros 1+2félszobás jó állapotú lakás Iár:12,5MFt
20-804-2102
* Szt. János utcában sürgősen eladó
60m2 2szobás magasföldszinti, erkélyes konvektoros lakás Iár:9,6MFt 208042102
* Sürgősen eladó Nagyfenyvesben
3szobás ikerház Iár:16.5MFt 208042102
* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, konvektoros, jó állapotú 2szobás, 60nmes lakás a Kazinczy krt. Iár:10,9MFt
208042102
* Ügyfeleink részére keresünk eladókiadó, családi házakat, lakásokat!
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
20-8042102
* Nagyfenyvesben, nagyon jó
környéken 156nm-es jó állapotú nappali+4 szobás nagykertes sorház
sürgősen eladó Iár:27,9MFt 209447025
* Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó a
Munkácsy
utcában,
téglaépítésű
háztömbben, 51 nm-es, 2 szobás,
egyedi fűtésű, részben felújított, 1.
emeleti lakás, (alacsony rezsivel). Iá:
9,2 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn zöldövezetre néző,
téglaépítésű háztömbben 45 m2-es,
1 szobás 1. emeleti, egyedi fűtésű
lakás nagy erkéllyel. Iá: 10,5 mFt.
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyi részen 120
m2 lakóterületű, 5 szobás, kétszintes
családi ház 500 m2-es telekkel. Iá:
20 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* ÁRON ALUL eladó Királytelepen jó
állapotban lévő 85 m2-es családi ház.
2 + fél szoba, konyha, kamra, tágas
fürdőszoba wc-vel, közlekedő. A telek
1063
m2-es,
24
m
széles,
örökzöldekkel és gyümölcsfákkal
beültetett. Iá: 20 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es
telken, 100 nm alapterületű, 2 + fél
szobás, belül részben felújított családi ház, pincével, melléképülettel,
garázzsal. Iá: 21,5 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
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* Gödöllőn a Királytelepen 4 éve teljes
körűen
felújított,
90
m2
alapterületű, nappali + 2 és fél
szobás ikerház 760 m2-es saját
telekrésszel. (új burkolatok, víz-, gáz-,
villanyvezetékek, új konyhabútor, javított tető). Iá: 20 mFt. Gödöllői, egyedi
fűtésű, 1 +fél vagy 2 szobás lakás
beszámítás lehetséges. T: 28/411086 vagy +3620-9194-870
* Gödöllő központjában 2005-ben
épült (liftes) háztömbben, színvonalas kialakítású, 68 m2-es, nappali +
2 és fél szobás D-Ny-i fekvésű lakás.
Iá: 23 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, 3 szobás, nagyon jó
állapotban lévő családi ház, 100 m2es szuterénnel, mely vállalkozás
kialakítására is alkalmas (víz, villany,
ipari áram bevezetve) 540 nm-es
örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá:
24,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*
ALKALMI
VÉTEL
Gödöllőn!
Kertvárosban 500 m2-es parkosított,
panorámás telken eladó 110 m2
lakóterű, nappali + 2 szobás szinteltolásos családi ház kertkapcsolatos
terasszal. Iá: 26,5 mFt. Érd:
+3620/9194-870
* Gödöllőn az Alvégben 120 m2-es,
nappali+2 szobás, teljesen felújított,
hangulatos kialakítású, nyeregtetős
parasztház 720 m2-es telekkel. Iá: 28
mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb részén, 750 nm-es, parkosított
saroktelken
épült
110
nm
alapterületű, 3 szobás, bővíthető (40
% beépíthetőség) polgári jellegű
családi ház garázzsal. Iá. 33 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* 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 Szilasligeten 1 szoba-konyhás családi
ház, 715 nm-es összközműves
telekkel. Iá: 6,5 mFt. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Veresegyházon ikerház építésére is
alkalmas, 600 m2-es, összközműves
építési saroktelek eladó, érvényes
építési engedéllyel. Iá: 8 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Bag nyugodt, kertes övezetében jó
állapotú 6 szobás családi ház eladó
12 mFt ir. áron vagy gödöllői lakásra
elcserélhető. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Kartalon teljes körűen felújított, 140
m2-es családi ház, 90 m2-es tágas
terasszal, kültéri medencével. 2 + fél
szoba,
nappali,
nagy
konyha
(beépített, gépesített konyhabútorral), fürdőszoba, wc, háztartási helyiség.
Parkosított,
1100
m2-es
telekkel, 2 beállásos garázzsal. Iá: 19
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn 198 nm-es igényes két
generációs családi ház, gyönyörű
1081nm-es kerttel eladó! Iár: 63,9
mFt. Tel.: 3-0684-5516.

* SÜRGŐSEN ELADÓ Veresegyházon
tó
közelében,
csendes
környéken, 1996-ban épült, 130 m2
lakóterű, 2 szintes családi ház.
Nappali+2 szobával, 2 gardróbszobával, különálló garázzsal. Iá:
25 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
* ÁR ALATT eladó Gödöllőn 3 szintes,
142 nm-es, 4+1 félszobás, 3 fürdőszobás, klímás, nagyon jó állapotú
családi ház 474nm-es telekkel. Ára:
24,4 mFt. Tel.: 30-684-5516.
* Szadán eladó 2 generációs 5
szobás családi ház. Ára: 16,6 mFt.
Gödöllőn központ közeli felújított
családi ház eladó. Ára: 27,5 mFt. Tel.:
20-5555-772.
* Szadán 930 nm-es építési telek
lakható kis házzal eladó. Ára: 12,8
mFt. Ikladon 216nm-es teljesen felújított kétgenerációs családi ház eladó.
Ára: 18 mFt. Tel.: 20-5555-772.
* Gödöllő Szt. János utcában 4.
emeleti konvektoros 55 nm-es, 2
szobás lakás ÁR ALATT eladó! Ára:
10,7 mFt. Tel.:30-684-5516.
* Gödöllő Palotakerten 3. emeleti, 2
szobás szigetelt lakás eladó. Iár: 10,7
mFt. Iár: 63,9 M Ft. Tel.: 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.: 30-684-5516.
* Eladó 2-3 generációnak is alkalmas
246 nm-es, 3 szintes családi ház
1000 nm-es telekkel Gödöllőn. Ára:
27,4 mFt. Tel.: 30-684-5516.
* Eladó Gödöllőn 2000 nm-es ősfás,
örök panorámás építési telek, lakható
60 nm-es kis házzal. Iár: 32,7 mFt.
Tel.: 30-684-5516.
* UTOLSÓ ELADÓ új építésű lakás, a
Városmajor u.-ban 69m2, 3szobás,
parkettás, egyedi gázfűtéses minőségi kivitelezésű lakás kulcsrakészen,
lakásbeszámítással is megvehető.
Eladási ár: 22,97MFt Major Zoltán
+ 3 6 7 0 / 7 7 - 3 3 - 2 2 2 www.perfektotthon.hu
* ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban,
Szent Imre u.-ban új építésű egyedi
tervezésű saját telekkel rendelkező
egyenként 90-150 m2 nappali +
három szoba, garázs, mosókonyha,
minőségi kivitelezés, átadás kulcsrakész állapotban. A lakások már
most leköthetők! Átadás 2011
második negyedév. Lakásbeszámítással is lehetséges. Ár: 30-34 MFT
Major
Zoltán
+3670/77-33-222www.perfektotthon.hu
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK! 740m2-es
telken, 135m2-es, 4szobás, garázsos,
minőségi kivitelezésű ikerház kulcsrakészen. Klíma, központi porszívó,
automata-öntözőrendszer. Ár:47MFt
Major
Zoltán
+3670/77-33-222www.perfektotthon.hu
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* Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu
* Központ közeli, 55 nm-es, 2 szobás,
MAGASFÖLDSZINTI,
kelet-nyugati
tájolású, IGÉNYESEN felújított lakás
kertvárosi hangulattal eladó. Iá: 11.9
Érd.: 30/491-5020
* 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, kétszobás, D fekvésű lakás tárolóval.
Kedvező rezsi költség. Iár: 10,5MFt.
Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020
* KERESEK ügyfeleim részére eladó
lakást Gödöllőn. Katonáné Enikő 0630-491-5020
* BANKI TARTOZÁS, VÉGREHAJTÁS
MIATT
SÜRGŐSEN
ELADÓ
INGATLANÁT Gödöllő, Veresegyház
környékén FELVÁSÁROLJA külföldi
ingatlan befektető cég korrekt
feltételekkel,
készpénzfizetéssel,
adósságátvállalással. 20/9621-024
* Eladó Gödöllőn, a valkói út
közelében, szántó művelési ágú 1,1
ha-s földterület. Villany a telek előtt.
Beépíthetőség 3%. Lovardának,
befektetésnek ideális. Érd: 0620669-0023
* GÖDÖLLŐI IKERHÁZ ÉPÍTÉSÉRE
TÁRSAT KERESÜNK. Tel: 30/534-9283
* Eladó Gödöllőn Zöld óvodától, új
iskolától 2percre 90nm-es, nappali +
3szobás felújított családi ház melléképülettel, pincével, 1600nm-es
rendezett telken. Iár:19,9MFt. 0630/385-7372
* 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 folyamatban. Ár: 4,9MFt.
Tel: 20/423-3473
* Városmajor utcában családi ház
eladó. 20/3550-008
* Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2
félszobás, erkélyes, konvektoros, 69
nm-es, téglaépítésű, 2.emeleti lakás
beépített konyhabútorral. Iár: 15MFt.
Tel: 30-384-2587, 30-483-3022
* Gödöllőn, Királytelepen, csendes
utcában 857nm rendezett telken
84nm-es, 2szobás, összkomfortos,
felújított 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, +3628-415-324
* 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
* Eladó! 36 nm-es egyszobás földszinti palotakerti panellakás. Kétcsöves
digitális egyedi mért fűtés, alacsony
közös költség. Iár: 6,9MFt. Érd: 0630-8436-440
* Eladó! 57 nm-es 2 szobás, 10.em.
erkélyes palotakerti padlólapos, parkettás, redőnyös, átépített panellakás
(beltéri ajtókkal, kétcsöves egyedi
mért fűtéssel). Iár:9,6MFt. Érd: 0630-8436-440
* 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
* Gödöllőn, Királytelepen, Sajó
utcában 857nm rendezett telken
84nm-es, 2szobás, összkomfortos,
teljesen felújított lakóterű családi ház
garázzsal, pincével, kertkapcsolatos
terasszal
eladó.
Iár:27,8MFt.
20/486-2429
* Pataktéri garázssoron, lakóházak
felőli oldalon, billenő ajtós betongarázs
reális áron eladó. Tel: 70-247-1270
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten egy
földszinti, 56 nm-es lakás bútorozottan. 1 + 2 félszoba, fürdő, konyha.
Azonnal költözhető, tehermentes.
Érd: +3630-927-0161
* Hatvanbanc140 nm-es tetőtérbeépítésű családi ház kertvárosi
övezetben 4 szobával, tágas nappalival, parkosított telken eladó. Iár: 22
MFt. Tel: 30/9902-135
* Gödöllőn János utcában 3.em.
2szobás, konvektoros, erkélyes lakás
eladó 11,3MFt-ért, vagy elcserélhető
1szobás konvektoros, erkélyes lakásra értékegyeztetéssel, 1-2. emeletig.
06-20-376-0694, 28/419-675
* Gödöllőn, központ közeli csendes
helyen 1 szoba komfortos lakás azonnali beköltözési lehetőséggel, tulajdonostól eladó. Tel: 30/512-1926
* Gödöllőn Fenyves egyik csendes
utcájában eladó egy különlegesen
szép adottságokkal rendelkező
923nm-es gondozott, ősfás kert
felújított, összkomfortos 50nm-es
házzal. Iár:20,9MFt. Tel: 20-460-3014
* TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nmes telken eladó egy 1992-ben épült 70
nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh
Tamás - +36-70-333-1362
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* Zombor utcai egyszobás, összkomfortos, 1. emeleti konvektoros lakás
kiadó: 40.000,-Ft/hó + rezsi + 2 havi
kaució. Tel: 06-30/350-4346

* Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben
900m2–es telken 150m2 felújított
családi ház, gondozott kerttel,
öntözőrendszerrel, dupla garázzsal
eladó. A telek két utcára nyílik, a háznak két különálló bejárata is van, kétgenerációs házként is használható.
Iár: 35 M Ft Érd: 06/70-604-4403,
06/30-469-6721
* Eladó Dányban 95 nm-es rendezett
ház
füvesített
udvarral.
Jó
közlekedés, kellemes környék! Irár:
14,2 millió Ft. Tel: 06-70-941-4458
* Gödöllő Szt. János utcában eladó
téglaépítésű bruttó 47 nm-es
egylégterű lakás (:klíma, egyedi
gázfűtés, erkély, biztonsági ajtó, fa
nyílászárók.) Azonnal költözhető.
Iár:10,9MFt. (Bútorozva: 11,9M.)
Érd:06-70-362-2672.
* Sürgős! Téglaépítésű kis lakást
keresek a Szabadka u. és környékén,
vagy jó helyen 8 millió Ft-ig.
Magánszemély vagyok, készpénzzel
fizetek! Tel: 06-20-985-4541
* Gödöllő központjában, csendes
környezetben (Szent I. tér) 1. emeleti
2 szobás, erkélyes lakás eladó. Érd:
06-30-905-3284, 06-30-599-5558
* Gödöllőn, az Egyetem téren 59
nm-es, 2 szobás, felújított (tégla)
lakás beépített bútorokkal és konyhai gépekkel, garázzsal együtt
eladó. Iár: 14,9MFt. Érd: 20/6634119, 30/498-6885
* Eladó Kistarcsán 2005-ben épült 53
nm-es, 1.em. 2 szobás lakás beépített
bútorokkal (konyha, előszoba, kamra,
gardróbszekrény, nappali), kombi
cirkó, minimálisan alacsony rezsi.
Iár:13,9MFt. 20/461-9383
* Gödöllő központjában, János
utcában 45 nm-es 1. emeleti, erkélyes, 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.
* KIADÓ Gödöllőn, tó közelében, színvonalas 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,
teremgarázzsal. 120 eFt+rezsi/hó.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
* Gödöllőn a központban 1. emeleti,
teljesen felújított, 2 + fél szobás (61
m2) lakás. 60 eFt+rezsi/hó. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086
* Gödöllő Központjában a Kossuth L.
utcában 62 nm-es, 2 szobás, bútorozott lakás hosszútávra kiadó! 55.000
Ft /hó + rezsi + 1 havi kaució. Érd:
+36-30-6276-133

* Kiadó Gödöllőn a Kertvárosban,
Hunyadi úton új építésű, 80nm-es, 3
szobás, tetőtéri lakás külön bejárattal
egyetemistáknak, ill. irodának is alkalmas! 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
* Gödöllőn, a Reptéri úton egyszobás, fürdőszobás, 54 nm-es
sorházi lakás kis kerttel hosszútávra
havi 45 EFt +rezsiért kiadó. Kéthavi
kaució szükséges. Tel. 30-982-3659
* 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

* Egyetem téren 2 szobás (59 nm),
részlegesen bútorozott, felújított
lakás garázzsal együtt kiadó. Bérleti
díj: 55 E Ft +rezsi +kaució. Érd:
20/663-4119.
* Gödöllő központjában 2,5 szobás,
2.em. erkélyes, részben bútorozott
lakás hosszútávra kiadó. Kaució
szükséges. Érd: 06-20-3-303-396
* Jó állapotú kiadó családi házat
keresek 20-944-7025
* Kiadó Gödöllőn kertes ikerház egyik
fele, 3szobás bútorozott, garázs és
pince is van 80.000Ft/hó+rezsi 2
havi kaució szükséges 20-804-2102

*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+
3 szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 2. emeleti, régi építésű,
napfényes lakás osztatlan közös kerttel
eladó. Iá.: 19 mFt.

* Hosszú távra kiadó 90nm-es kertes
családi ház, részben bútorozott
70eFt+rezsi/hó,két havi kaució 20804-2102

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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllő Palotakerten egyszobás,
összkomfortos, berendezett, szabályozható fűtésű, redőnyös, földszinti lakás
kiadó. 40.000,-Ft +rezsi. 1 havi kaució.
Érd: 20/418-5348, 28/421-135
* 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
* Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros, egyedi mérőórás
58 nm-es (nem panel) lakás irodának
is kiadó. Tel: 30-9617-621
* Tűztoronyházban 2,5 szobás, erkélyes, bútorozott, minden igényt
kielégítő, teljesen új, még nem lakott
lakás saját parkolóhellyel kiadó. Tel:
06-70-9787-770
* 30 nm-es garzonlakás bútorozva,
háztartási gépekkel felszerelve a
központban 42.000,-Ft +rezsi/hó
kiadó. Kaució szükséges. Érd: 06-20237-9131

RENDKIVÜLI AJÁNLATAINK:
ÁRCSÖKKENÉS!

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

* Kiadó Gödöllőn zöldövezetben Szt.
János u. 21/B.1.em.5. bútorozatlan
szoba,
konyha,
fürdőszoba
2010.10.04.-től. Érd: 06-30-5501132, 06-49-351-504

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

KISTARCSÁN,
NAGYTARCSÁN,
CINKOTÁN
ÖSSZKÖZMŰVES
ÉPÍTÉSI TELKEK ÉS IPARI TELKEK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

*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.

* Hosszú távra kiadó 120 nm-es újszerű állapotú, kertes családi ház alsó
szintje
a
Fenyvesben,
140eFt+rezsi/hó, két havi kaució 20772-2429

* 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

INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

* KIADÓ lakásokat – házakat házrészeket keresek ügyfeleink
részére Gödöllő területén 208042102

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

* Gödöllő központjában két szobás,
első emeleti, erkélyes nem panellakás bútorozatlanul októbertől
hosszútávra kiadó. Érdeklődni az esti
órákban lehet: 30/852-6867.
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* Gödöllőn üzlethelység, raktár,
garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő belvárosában a Petőfi
téren, új építésű, 52 nm-es riasztós,
légkondícionált üzlethelyiség kiadó.
Kiváló irodának is! Külön tárgyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.
* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-6080-100 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 +3670/7733-222-www.perfektotthon.hu
* Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu
* Gödöllő központjában az Ady E.
sétányon 2 szobás, 60 nm-es,
gázkonvektoros,
kertkapcsolatos
lakás/iroda bérbeadó. Tel: 06-20-9427-379
* 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: 28/526100 A pályázatokat 2010.okt.1-ig az
alábbi címre érjük elküldeni: MBK
2100. Gödöllő, Pf: 411.
* Helyiségek kiadók Gödöllőn az
Autómosó épületében a Sony-val
szemben. Érd: 06-28-545-420 v. a
helyszínen.
* 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
* Szt. János utcában garázs
hosszútávra kiadó. Érd: 30/5558807

*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros, társasházi lakás parkosított telken eladó.
Iá: 14,9 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 25,9 mFt.
*A Királytelepen 240 nm-es, 3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú családi ház, szép gondozott, 506 nm-es
telken eladó vagy 2 szobás családi
házra és 1+2 fél szobás lakásra cserélhető. Irányár: 26 mFt.

LAKÁSOK:
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. em., téglaépítésű,
egyedi fűtésű társasházi lakás, telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 18,5 mFt.
*A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.
*A belvárosban nappali+3 szobás,
amerikai konyhás (2. emelet+tetőtér),
az udvaron ponyvagarázzsal, nagy
terasszal eladó. Irányár: 24 mFt.
*A belvárosban 2004-ben épült, földszinti, 60 nm-es, nappali +1 szobás,
igényes lakás (hatlakásos társasház
csendes hátsó részén), beépített
bútorokkal, extrákkal, gépkocsi beállóval eladó. Iá: 23,2 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított lakás
(tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 2. emeleti, felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújított,
egyedi
(gázcirkó)
fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 8,5 mFt.
*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,
7. emeleti, kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel)
eladó. Azonnal költözhető. Iá: 12,4 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+
2 szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 17,7 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telken, pincével, melléképülettel eladó.
Iá: 19,9 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban épült,
2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2 szobás
társasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval
eladó. Azonnali költözés. Iá: 21,5 mFt.
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RAKTÁRAK ÉS IRODÁK KIADÓK
Gödöllőn, a Repülőtéri úton. Érdeklődni: 06-30-9519-566

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

* Garázs beállóhely hosszútávra kiadó
október 1.-től. Gödöllő, Szt. János út
42. Érd: 28/411-088, 30-336-5279

* Gödöllői SHELL Töltőállomás
KUTAS és SHOP-s KOLLÉGÁKAT
KERES. Jelentkezni önéletrajzzal
személyesen lehet.

* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben
udvari, 30 nm-es üzlethelyiség.
Irodának is alkalmas. Tel: 06-30-3465408
* Petőfi téren, utcafronton új, 42 nmes üzlethelyiség eladó! Tel: 06-309509-841

*

* Multinacionális pénzügyi cég min.
középfokú végzettséggel (felsőfok
előny) munkatársat keres. Átképzés
idejére
támogatást
biztosítunk.
Jelentkezés
önéletrajzzal:
csorbae@freemail.hu Tel: 06-30-9994881

* Városközpontban, emeleti, jelenleg
ügyvédi iroda berendezéssel együtt
bérbeadó! Más tevékenységre is alkalmas. Tel: 06/309-509-841

* Szakképzett, fiatal villanyszerelőt
felveszünk. Előny: saját autó, gödöllői
lakhely. Tel: 06/30-9672-654

* Húsz éve működő műszaki-barkács
üzlet bérleti joga árukészlettel, berendezéssel együtt átadó. Tel: 06/309509-841

* Több éves eladói gyakorlattal
üzletben kisegítő beugrós munkát
vállalnék alkalmi, vagy heti 10-12
órában állandó jelleggel. Tel: 0630-611-8502

* 50 nm-es üzlethelyiség a Kossuth
Lajos utcában irodának is kiadó. Tel:
06-309-617-621

ÁLLÁS
* Újonnan nyíló ruházati üzletünkbe
keresünk kereskedelmi végzettséggel
rendelkező megbízható munkaerőt.
Munkavégzés
helye:
Gödöllő
belváros. Jelentkezni lehet az alábbi
telefon számon: 06 30 971-9770
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal 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 nyelvtudással, számítógépes ismerettel rendelkező,fiatal hölgyet Gödöllőre. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
info@masterkool.hu e-mail címre.
* Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály
úti fodrász szalonunkba keresünk férfi-női fodrászt, pedikűr-, manikűr-,
műkörmöst. Jelentkezni a +36-20
9194-870 -es telefonszámon lehet.
*
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 tapasztalattal rendelkezem. 06-20-586-6848.
* Gödöllői Missy Szépségszalonba
fodrászt, masszőrt, kozmetikust
felveszek. Tel: 06-30-247-6718
* Cégünk keres PLC villanyszerelőket,
kovácsokat ill. fényezőket győri
munkahelyre. Szállás, utazás biztosított. Érd: 10-17-ig 0670/342-6751, email: erikamarkus@freemail.hu
* Budapest környéki munkahelyre
keresünk CNC vezérlésű élhajlító
gépre szakmunkásokat, továbbá
hagyományos forgácsolókat. Tel: 1017-ig
70/210-7905,
e-mail:
mail.09@freemail.hu
* WIND-COMP Számítástechnikai Kft.
informatikai hálózatépítéshez szakmunkást keres. Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
budavaria@windcomp.hu

* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van.
Többek
között
autója
belső
takarítását
is
megoldom
az
otthonában (a mindenes). Érd: +3620-486-2747
* SZOCIÁLIS GONDOZÓ vállalja
idősek otthoni gondozását és
ápolását, családi házak takarítását.
Tel: 0620-2600-077
* FELVÁGOTT SZAKÜZLETBE gyakorlattal rendelkező, igényes munkatársakat keresünk. Tel: 06-20-9-415-157
* Felnőtt szakápolói végzettséggel,
10 éves szakmai tapasztalattal vállalom idős betegek ápolását, gondozását (főzés, mosás). Takarítás megegyezés alapján. Tel: 0630-501-9207
* AEGON KARRIER PÁLYA! Megújult
értékesítési támogatási rendszerrel
működő nagy múltú, piacvezető társaságunk üzleti vezetőket keres a
régióban.
Tel:
30/863-5089,
salus.adakov@gmail.com
* Kedves, megbízható ELADÓT
KERESEK
októberben
nyíló
üzletembe.
Tapasztalat,
kereskedelmi végzettség előny.
Jelentkezni lehet: 0620-932-6919
* Szeptember 20-tól Samu Katalin
várja régi és új vendégeit. Nagyon
kedvező feltételekkel keresek fodrász
és masszőr kollégákat. Cím: Gödöllő,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 35. Tel:
20/222-9257, 20/9-415-284

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 varázsoljam fáradt lábait
kényelmesen, Önnél! Megérdemli a
törődést! Tel.: 30-851-8763
* FORDÍTÁS MAGAS MINŐSÉGBEN,
TÖBB MINT 40 NYELVEN. EGYEDI,
"NEM
SÜRGŐS",
ALACSONY
DÍJTÉTELLEL ANGOL FORDÍTÁSOK
ESETÉN. KÉRJE ÁRAJÁNLATUNKAT!
STUDIO ONLINE FORDÍTÓIRODA WWW.STUDIOONLINE.HU
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni
vállalkozók,kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,cégalapítás, adótanácsadás.
JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép,
villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán
belül.
+36-303006200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-,
gáz-,
fűtésszerelés.
+36-702479072,
+36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* 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
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos
dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24 óráig. +36-70-613-5662.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2 órán belül. +36-209-177-555
* PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási
munkák rövid határidőre. Tel: +36-30202-0050
* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122,
06-30/508-1380
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28/511-366, +36-20-5562653, E-mail:info@ili.hu
* KONTÉNERES sitt szállítás,
TERMŐFÖLD, GÉPI FÖLDMUNKÁK,
alap, pince, tereprendezés, további
kisgép kölcsönzése. Tel: 06-30-9362-846
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli
munkát vállal. Kertépítészeti munka
alkalmanként, rendszeresen földmunka, lakatos munkák, bármilyen
kerítés-készítés, javítás, festések.
Csapadék víz elvezetés, lambériázás,
tetőjavítás,
kőműves
munkák,
fakivágás. +36-30-402-7276
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Választás

TÁJÉKOZTATÓ
A települési ÖNKORMÁNYZAT VÁLASZTÁSÁHOZ kialakított egyéni
választókerületek területi beosztásáról
1. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
1. sz. szavazókör
Boróka Egészségház
Boróka utca 22.
ALMA UTCA
BARACKOS UTCA
BIRS UTCA
BORÓKA UTCA
FENYVES KÖZ 18-IG PÁROS
OLDAL
FENYVES KÖZ 1-17-IG
(PÁRATLAN OLDAL
FENYVESI DÜLŐÚT
FENYVESI FŐÚT
FENYVESI NAGYÚT
GESZTENYE UTCA
GYERTYÁN UTCA
JUHAR UTCA
KERT UTCA
KERTÉSZ KÖZ
KLAPKA KÖZ
MANDULA UTCA
NYÁR UTCA
ÖRÖKZÖLD UTCA
ŐSZ UTCA
SELYEMFENYŐ UTCA
SZÁSZORSZÉP UTCA
TAVASZ UTCA
TÉL UTCA
TOBOZ UTCA
VIOLA UTCA

2. sz. szavazókör
Máriabesnyői MÁV-állomás
GÁRDONYI GÉZA UTCA
HAVAS UTCA
KATONA JÓZSEF UTCA
KINIZSI PÁL UTCA
KLAPKA GYÖRGY ÚT
MADÁCH IMRE UTCA
NÁDAS UTCA
NAPSUGÁR UTCA
ŐRHÁZ UTCA
PERES DŰLŐ
PERES UTCA
SZEDRES UTCA
SZIVÁRVÁNY UTCA
ZÁPOR UTCA

3. sz. szavazókör
Vörös Óvoda
AVAR UTCA
BABAT PUSZTA
BÁNKI DONÁT UTCA
BESNYŐ UTCA
BOGLÁRKA UTCA
BOJTORJÁN UTCA
CSEMETE – KERT
DAMJANICH JÁNOS UTCA
ERDÉLYI FERENC UTCA
ERDŐSZÉL UTCA
FOGADALOM UTCA
GYÖNGYVIRÁG UTCA
HARMAT UTCA
HÉTHÁZ UTCA
HUN UTCA
INCSŐI ERDÉSZHÁZ
ISKOLA KÖZ
IVÁNKA IMRE UTCA
KANKALIN UTCA
KAPUCINUSOK TERE
KERENGŐ UTCA
KÖKÉNY UTCA
LOMB UTCA
MAGYAR UTCA

MÁLYVA UTCA
MIKES KELEMEN UTCA
NAGYBOLDOGASSZONY TÉR
ORGONA KÖZ
PUSKÁS TIVADAR UTCA
REPKÉNY UTCA
SZABADSÁG ÚT 70-TŐL VÉGIG
PÁROS OLDAL; 135-TŐL VÉGIG
PÁRATLAN OLDAL
SZÉKELY KÖZ
SZÉKELY BERTALAN UTCA
SZKÍTA KÖRÚT
SZTELEK DÉNES UTCA
TÁBORNOK UTCA
TAMÁS ATYA UTCA
ZÚZMARA UTCA
9 MÁV ŐRHÁZ

2. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

ÉRSEK UTCA
HŐS UTCA
JOGAR UTCA
KARD UTCA
KERESZT UTCA
KNÉZICH KÁROLY UTCA 28-TÓL
VÉGIG PÁROS OLDAL; 29-TŐL
VÉGIG PÁRATLAN OLDAL
KOKÁRDA UTCA
KORONA TÉR
MOHÁCS UTCA
NÁDOR KÖZ
ORSZÁGALMA UTCA
PALÁST UTCA
PRÉSHÁZ UTCA
SZENT GELLÉRT UTCA
VASVÁRI PÁL UTCA
ZÁSZLÓ UTCA

3. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

4. sz. szavazókör
7. sz. szavazókör
Damjanich János
Általános Iskola
Batthyány L. u. 32-34.
AULICH LAJOS UTCA
BALATON UTCA
BATTHYÁNY LAJOS UTCA
DANKÓ PISTA UTCA
DÁRDA UTCA
DUNA UTCA
GRÓF TELEKI PÁL TÉR
ISKOLA UTCA
SAJÓ UTCA
SIÓ UTCA
SZABADSÁG ÚT 79-133
PÁRATLAN OLDAL
TISZA UTCA
TURUL UTCA

5. sz. szavazókör
Montágh Imre Általános
Iskola, Dobó Katica u. 2.
ANTALHEGYI LEJTŐ
ANTALHEGYI UTCA
ARANKA UTCA
ÁRVÁCSKA UTCA
BAGOLY UTCA
BOROSTYÁN UTCA
DOMBOLDAL UTCA
HÓVIRÁG UTCA
IBOLYA UTCA
ILLÉS KÖZ
KILÁTÓ UTCA
MÓKUS UTCA
PANORÁMA UTCA
REKETTYE UTCA
SZARVAS UTCA
TÁJKÉP UTCA
VIRÁG KÖZ
ZSÁLYA UTCA

6. sz. szavazókör
Montágh Imre Általános
Iskola, Dobó Katica u. 2.
AGYAGOS UTCA
ALKOTMÁNY UTCA
ASBÓTH SÁNDOR UTCA
BABATI UTCA 10-TŐL VÉGIG
PÁROS OLDAL; 11-TŐL VÉGIG
PÁRATLAN OLDAL
BÁSTYA UTCA
CÍMER UTCA
DOBÓ KATICA UTCA

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat,
Mátyás király utca 11.
ÁDÁM UTCA 18-VÉGIG PÁROS
OLDAL; 31-TŐL -135-IG PÁRATLAN OLDAL
ATTILA UTCA
CSILLAG UTCA
FECSKE UTCA
HOLD UTCA
HOLLÓ UTCA
HUNYADI JÁNOS UTCA 37-TŐL –
39-IG PÁRATLAN OLDAL; 52TŐL – 82-IG PÁROS OLDAL
KELEMEN LÁSZLÓ UTCA
KNÉZICH KÁROLY UTCA 1-TŐL
– 27-IG PÁRATLAN OLDAL;
2-TŐL – 26-IG PÁROS OLDAL
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 24-TŐL
– 68/B-IG PÁROS OLDAL; 53-TÓL
–117-IG PÁRATLAN OLDAL
ÖREGHEGYI UTCA
RADNÓTI MIKLÓS UTCA
SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA
VENYIGE UTCA
VINCELLÉR UTCA
ZENGŐ UTCA

8. sz. szavazókör
Nyári Napközis Tábor,
Blaháné utca 132.
ARADI UTCA
BERKENYE UTCA
BONCSOKI DŰLŐÚT
CSALOGÁNY UTCA
CSIPERKE UTCA
ESTIKE UTCA
FŰZFA UTCA
GERLE UTCA
HAJNALKA UTCA
HÁRSFA UTCA
HEGY UTCA
HEGYALJA UTCA
HEGYESI MARI UTCA
HÉRICS KÖZ
ILONA UTCA
KÁPOLNA KÖZ
KIS-KOMLÓS UTCA
KÖKÖRCSIN UTCA
LÁZÁR VILMOS UTCA
LIGETI JULISKA UTCA
MARGITA UTCA
PERCZEL MÓR UTCA
PERESZKE UTCA
SŐTÉR KÁLMÁN UTCA
TOPOLYA UTCA

VŐFÉLY KÖZ
VÖLGY UTCA

9. sz. szavazókör
Blahai Öregek Otthona
Blaháné utca 45.

AKÁCFA UTCA
BLAHÁNÉ UTCA
BODZA KÖZ
BUZOGÁNY UTCA
CSERJÉS KÖZ
DIÓFA UTCA
FÜVES KÖZ
GALAGONYA UTCA
GALAMB UTCA
GIDA KÖZ
HATÁRJÁRÓ ÚT
KECSKÉS DŰLŐ
NYÁRFA UTCA
NYÁRKÚT UTCA
RÉT UTCA
RIGÓ UTCA
SAS UTCA
TÖLGYFA UTCA
ÚRRÉTI UTCA

4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
10. sz. szavazókör
Fővárosi Szociális
Otthon
Dózsa György út 65.
DÓZSA GYÖRGY ÚT 65.

11. sz. szavazókör
Táncsics Mihály úti óvoda,
Táncsics Mihály út 1.
AMBRUS ZOLTÁN KÖZ
DÓZSA GYÖRGY ÚT 9-TŐL – 19IG PÁRATLAN OLDAL
KOSSUTH LAJOS UTCA 15-TŐL 97-IG PÁRATLAN OLDAL; 28TÓL -82-IG PÁROS OLDAL
REMSEY JENŐ KÖRÚT
SZENT IMRE UTCA 3-TÓL – 15-IG
PÁRATLAN OLDAL; 6-TÓL–12/AIG PÁROS OLDAL
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 8-TÓL –
18-IG PÁROS OLDAL
26 MÁV ŐRHÁZ

12. sz. szavazókör
Táncsics Mihály úti
óvoda,
Táncsics Mihály út 1.
BALASSI BÁLINT UTCA
CSONKÁS KÖZ
DOBOGÓ UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT 21-TŐL63/A-IG PÁRATLAN OLDAL; 69-69
ERKEL FERENC UTCA
HARASZTI KÖZ
HARASZTI UTCA
HOMOKI NAGY ISTVÁN UTCA
KANDÓ KÁLMÁN UTCA
KENYÉRGYÁRI UTCA
KOTLÁN SÁNDOR UTCA
KÖRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR
UTCA
LIGET UTCA
MEZSGYE ÚT
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA

MÓRA FERENC UTCA
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA
SEMMELWEIS UTCA
SPORT KÖZ
SZADAI UTCA
SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA
SZENT IMRE UTCA 12/B-TŐL -24IG PÁROS OLDAL
SZENT IMRE UTCA 17-TŐL -23IG PÁRATLAN OLDAL
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 6-IG
PÁROS OLDAL; 1/C-TŐL-75-IG
PÁRATLAN OLDAL; 20-TÓL-86IG PÁROS OLDAL
TOLDI MIKLÓS UTCA
VÁROSMAJOR UTCA
VIRÁG UTCA

5. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
13. sz. szavazókör
Kazinczy körúti óvoda
Kazinczy körút 32.
BERENTE ISTVÁN UTCA
BOSSÁNYI KRISZTINA UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT 54-TŐL 160-IG PÁROS OLDAL
GARÓ EMÍLIA UTCA
HAMVAY FERENC UTCA
KAZINCZY KÖRÚT
KAZINCZY FERENC UTCA
KLEBESBERG KUNO UTCA
KORNYA MIHÁLY UTCA
MÁRKI SÁNDOR UTCA
ODRAY JÁNOS UTCA
OTTÓ FERENC UTCA
RIPKA FERENC UTCA
THEGZE LAJOS UTCA
UNDI MARISKA UTCA

14. sz. szavazókör
Petőfi Sándor
Általános Iskola,
Mátyás király utca 10.
ÁDÁM UTCA 1-TŐL -29-IG
PÁRATLAN OLDAL; 2-TŐL
16-IG PÁROS OLDAL
ÉVA UTCA
HUNYADI JÁNOS UTCA 1-TŐL35-IG PÁRATLAN OLDAL; 2-TŐL
-50/A-IG PÁROS OLDAL
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1-TŐL 51-IG PÁRATLAN OLDAL; 2-TŐL
-22-IG PÁROS OLDAL
NAP UTCA
RÁKÓCZI FERENC UTCA
RÓZSA UTCA
RÖGES UTCA
SURIN ISTVÁN UTCA

15. sz. szavazókör
Petőfi Sándor
Általános Iskola,
Mátyás király utca 10.
ARANY JÁNOS ÚT 35-TŐL
VÉGIG PÁRATLAN OLDAL
ARANY JÁNOS ÚT 38-TŐL – 94IG PÁROS OLDAL
BÁTHORI ISTVÁN UTCA
BEM JÓZSEF UTCA
BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA
BOCSKAI ISTVÁN UTCA
CSANAK UTCA
GOMBA UTCA
HAJÓ UTCA
REMÉNY UTCA
SZÍV UTCA
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA
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6. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
16. sz. szavazókör
Erkel Ferenc Általános Iskola,
Szabadság tér 18.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ KÖRÚT
MAGYAR KÁZMÉR KÖZ
MIHÁLY DÉNES KÖZ
NAGY SÁNDOR KÖZ
SZABADSÁG TÉR 12-TŐL-16-IG
PÁROS OLDAL
SZABADSÁG TÉR 13-TÓL-17-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZENT ISTVÁN TÉR

17. sz. szavazókör
Irodaház,
Petőfi Sándor tér 8.
BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT 50-IG
PÁROS OLDAL
DÓZSA GYÖRGY ÚT 1-TŐL -7-IG
PÁRATLAN OLDAL
GÁBOR ÁRON UTCA
KAMPIS ANTAL TÉR
KOSSUTH LAJOS UTCA 26-IG
PÁROS OLDAL
KOSSUTH LAJOS UTCA 1-TŐL 13-IG PÁRATLAN OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 1TŐL – 7-IG PÁRATLAN OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 2TŐL -12-IG PÁROS OLDAL
PETŐFI SÁNDOR TÉR
PETŐFI SÁNDOR ÚT
RÁKOS PATAK UTCA
SZABADSÁG TÉR 10-IG PÁROS
OLDAL
SZABADSÁG TÉR 1-TŐL -11-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZABADSÁG TÉR 11-TŐL -13-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZABADSÁG TÉR 18-TÓL -72-IG
PÁROS OLDAL
SZABADSÁG TÉR 19-TŐL VÉGIG
PÁRATLAN OLDAL
SZABADSÁG ÚT 1-TŐL -7-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZILHÁT UTCA

7. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
18. sz. szavazókör
Petőfi Sándor Általános Iskola,
Munkácsy M. út 1.
PATAK TÉR
SZABADSÁG ÚT 9-TŐL -13-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZENT JÁNOS UTCA 26-IG
PÁROS OLDAL
SZENT JÁNOS UTCA 1-TŐLVÉGIG PÁRATLAN OLDAL

19. sz. szavazókör
Petőfi Sándor Általános Iskola,
Munkácsy M. út 1.
BETHLEN GÁBOR UTCA 1-TŐL 17-IG PÁRATLAN OLDAL
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Választás
BETHLEN GÁBOR UTCA 2-TŐL –
22-IG PÁROS OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 9TŐL -23-IG PÁRATLAN OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 14TŐL -16-IG PÁROS OLDAL
MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT
PAÁL LÁSZLÓ KÖZ
SZABADKA UTCA 8/C-IG PÁROS
OLDAL
SZABADKA UTCA 1B-TŐL -3A/BIG PÁRATLAN OLDAL
SZABADSÁG ÚT 15-TŐL -21-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZENT JÁNOS UTCA 28-TÓL,
VÉGIG PÁROS OLDAL
ZOMBOR UTCA 1-TŐL -1/B-IG
PÁRATLAN OLDAL

20. sz. szavazókör
Petőfi Sándor Általános Iskola,
Munkácsy M. út 1.
ÁRPÁD UTCA
BETHLEN GÁBOR UTCA 19-TŐL
-65-IG PÁRATLAN OLDAL
BETHLEN GÁBOR UTCA 24-TŐL
56-IG PÁROS OLDAL
DEÁK FERENC TÉR
GRASSALKOVICH ANTAL UTCA
1-TŐL -7-IG PÁRATLAN OLDAL
KÖR UTCA
SZŐLŐ UTCA

8. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
21. sz. szavazókör
Palota-kerti óvoda
PALOTA-KERT
PALOTAKERT
SZABADSÁG ÚT 8-TÓL -28/A-IG
PÁROS OLDAL

22. sz. szavazókör
Petőfi Sándor Általános Iskola,
Munkácsy M. út 1.
BARTÓK BÉLA UTCA
BÉKE UTCA
FILLÉR UTCA
FIUME UTCA
FORINT UTCA
GRASSALKOVICH ANTAL UTCA
2-TŐL 42-IG PÁROS OLDAL
GRASSALKOVICH ANTAL UTCA
9-TŐL -59-IG PÁRATLAN OLDAL
JÓZSEF ATTILA UTCA
KISS JÓZSEF UTCA
KODÁLY ZOLTÁN UTCA 1-TÓL 3-IG PÁRATLAN OLDAL
MÁRCIUS 15. UTCA
NAGYVÁRAD UTCA 1-TŐL 29/AIG PÁRATLAN OLDAL
NAGYVÁRAD UTCA 2-TÓL -26IG PÁROS OLDAL
OKTÓBER 6. UTCA
SZABADKA UTCA 5-TŐL -11-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZABADKA UTCA 10-TŐL 14-IG
PÁROS OLDAL

SZABADSÁG ÚT 23-TÓL 33-IG
PÁRATLAN OLDAL
TÁTRA UTCA
TESTVÉRVÁROSOK ÚTJA
TOMPA MIHÁLY UTCA
ZOMBOR UTCA 2-TŐL VÉGIG
PÁROS OLDAL
ZOMBOR UTCA 3-TÓL -13-IG
PÁRATLAN OLDAL

23. sz. szavazókör

OTTLIK GÉZA UTCA
ŐZ UTCA
PÁTER KÁROLY UTCA
PIPACS UTCA
PREMONTREI UTCA
RÓNAY GYÖRGY UTCA
ROZSNYÓ UTCA
SZIE KOLLÉGIUM
TAKÁCS MENYHÉRT UTCA
TÚRÓC UTCA
VÁRADHEGYFOK UTCA
ZARÁNDOK UTCA

Irodaház,
Szabadság út 23.
ARANY JÁNOS ÚT 36/B-IG
PÁROS OLDAL
ARANY JÁNOS ÚT 1-TŐL -33-IG
PÁRATLAN OLDAL
BABATI UTCA 8-IG PÁROS
OLDAL
BABATI UTCA 1-TŐL-9-IG
PÁRATLAN OLDAL
BRASSÓ UTCA
CSOKONAI VITÉZ M. UTCA
DEMBINSZKY JÓZSEF UTCA
EPERJES UTCA
ÉSZAK UTCA
HEGEDŰS GYULA UTCA
JÓKAI MÓR UTCA
KAFFKA MARGIT UTCA
KISFALUDY SÁNDOR UTCA
KODÁLY ZOLTÁN UTCA 2-TŐL 6-IG PÁROS OLDAL
KODÁLY ZOLTÁN UTCA 5-TŐL 9-IG PÁRATLAN OLDAL
KOMÁROMI UTCA
KÖLCSEY FERENC UTCA
NAGYVÁRAD UTCA 28-TÓL -32IG PÁROS OLDAL
NAGYVÁRAD UTCA 31-TŐL 35IG PÁRATLAN OLDAL
RAKTÁR UTCA
SZABADSÁG ÚT 30-TÓL 66-IG
PÁROS OLDAL
SZABADSÁG ÚT 35-TŐL 77-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZENTGYÖRGYI ALBERT UTCA
VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA

25. sz. szavazókör
Premontrei Szent
Norbert Gimnázium,
Egyetem tér 15.
ALKONY UTCA
BÉRI BALOGH ÁDÁM UTCA
BESSENYEI GYÖRGY UTCA
BORBOLYA UTCA
CSILLAGFÜRT UTCA
KIRÁLY UTCA
KÖZTÁRSASÁG ÚT
LEVENDULA UTCA
MARIKA TELEP
PITYPANG UTCA
RÓMER FLÓRIS UTCA
SZÁRÍTÓ PUSZTA
VADÁSZ UTCA

26. sz. szavazókör
Premontrei Szent
Norbert Gimnázium,
Egyetem tér 15.
ESZE TAMÁS UTCA
KISS ERNŐ UTCA
NAGY LÁSZLÓ UTCA
NÉMETH LÁSZLÓ UTCA
PODMANICZKY UTCA
SIMON ISTVÁN UTCA
SZABÓ PÁL UTCA
SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS KÖZ
THÖKÖLY IMRE UTCA
VERES PÉTER UTCA

9. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

10. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

24. sz. szavazókör

27. sz. szavazókör

Premontrei Szent
Norbert Gimnázium,
Egyetem tér 15.

Hajós Alfréd Általános Iskola,
Légszesz utca 10.

ATE KÍSÉRLETI TÉR
BÚZAVIRÁG UTCA
EGYETEM TÉR
ERDÉSZ KÖZ
FÁCÁN SOR
FENYVES KÖZ 19-TŐL 59-IG
PÁRATLAN OLDAL
FENYVES KÖZ 20-TÓL 48-IG
PÁROS OLDAL
IPOLYSÁG UTCA
JÁSZÓVÁR UTCA
KASSA UTCA
KIKERICS UTCA
LELESZ UTCA
MAKARENKÓ TELEP
MÁRIA UTCA
NEFELEJCS UTCA

ADY ENDRE SÉTÁNY 9-TŐL 13IG PÁRATLAN OLDAL
ADY ENDRE SÉTÁNY 56-TÓL
VÉGIG PÁROS OLDAL
ÁLLAMITELEP
ÁLLAMITELEPEK
ÁLLOMÁS TÉR
ÁLLOMÁS ÚT
ALSÓ-TÓ UTCA
ALVÉG UTCA
ÁOI TELEP
ARBORÉTUM
BAROMFI TELEP
BIHARI JÁNOS UTCA
BONOKA TANYA
CSIPKE UTCA
DALMADY GYŐZŐ UTCA

DÉRYNÉ UTCA
FELSŐ-TÓ UTCA
FÜRDŐ UTCA
GÉPGYÁRI LAKÓTELEP
GULYÁS TANYA
HAJNAL UTCA
HORGÁSZTÓ UTCA
ISASZEGI ÚT
LÉGSZESZ UTCA
LISZT FERENC UTCA
MALOMTÓ UTCA
MÁV ÁLLOMÁS
MÁV NŐI MUNKÁSSZÁLLÓ
MÉHÉSZET
ŐRÖSI PÁL ZOLTÁN SÉTÁNY
SÍK SÁNDOR UTCA
TANÍTÓ KÖZ
VAK BOTTYÁN UTCA
VILLANYTELEP UTCA

28. sz. szavazókör
Hajós Alfréd
Általános Iskola,
Török Ignác utca 5.

ADY ENDRE SÉTÁNY 54-IG
PÁROS OLDAL
ADY ENDRE SÉTÁNY 1-TŐL -7IG PÁRATLAN OLDAL
BATSÁNYI JÁNOS UTCA
BLÁTHY OTTÓ UTCA
CSONKA JÁNOS UTCA
DESSEWFFY ARISZTID UTCA
FAISKOLA TÉR
FAISKOLA UTCA
GANZ ÁBRAHÁM UTCA
GÉBICS UTCA
HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA
HONVÉD UTCA
IFJÚSÁG UTCA
JÁZMIN UTCA
KASTÉLY
KÉTHÁZ UTCA
KŐRÖSI CSOMA UTCA
KÜHNE EDE UTCA
KÜTTEL TANYA
LOVARDA UTCA
LOVAS UTCA
MAGTÁR KÖZ
MAJOR UTCA
MARTINOVICS IGNÁC UTCA
MÉHÉSZ KÖZ
NAGYREMETE
PACSIRTA UTCA
PATTANTYÚS ÁBRAHÁM UTCA
REPÜLŐTÉR
REPÜLŐTÉRI ÚT
SZABADSÁG ÚT 6-IG PÁROS
OLDAL
TAVASZMEZŐ UTCA
TELEP UTCA
TESSEDIK KOLLÉGIUM
TESSEDIK SÁMUEL ÚT
TÖRÖK IGNÁC UTCA
VÁGÓHÍD
VÁSÁR UTCA

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK VÁLASZTÁSÁHOZ
KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR:
FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
(2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.)
Itt szavazhatnak a kisebbségi névjegyzékbe
felvett választópolgárok.

Ganz Ábrahám utca

2010. szeptember 29.

* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló
és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-3619679
*
KONTÉNERES
SITT
ÉS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD
ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE.
+36-20-9-537-537
* Számítógépes problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: +36-30-3339201
*
CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése,
javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
+36-20-5231-094
*
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: +36-20-4-359650
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ
MESTER VÁLLAL KARTONOZÁST,
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST.
Kisebb
kőműves
munkákat,
szigetelést, dryvitozást. Tel. 06-20-9361-233, 28/610-982
* 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
rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Teljes körű épületgépészeti munkák.
Tel: +36-20-9527-289, +36-28-476229
* Nőgyógyászati, bőrgyógyászati,
sebészeti
magánrendelések.
Biorezonancia, allergia vizsgálat, üzemorvosi szolgáltatásainkkal várjuk
szeretettel. Tartós lézeres szőrtelenítés kedvező áron! Santemed klinika. Gödöllő, Remsey krt. 21. 28/516530
* Fakivágást, gallyazást vállalok
garanciával. 12 éves rutinnal, gyors,
precíz munkavégzéssel, korrekt
árakon állunk ügyfeleink rendelkezésére! Előzze meg a viharokat,
kérjen ingyenes árajánlatot, szakvéleményt! Dóra Géza 0620-6690023, www.favago.hu
* LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS
GARANCIÁVAL. Tel: 06-30-294-2004
*
Gyógy
pedikűr:
tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű
kezelése, ápolása. Talp masszázs. 28
év szakmai háttér. Óvakodjon a
feketén dolgozó kontároktól! Bárándi
József 06-20-532-7275
* FOGYÓKÚRA éhségérzet nélkül
fülakupunktúrával. www.tubamirum.eu
Tel: 06-30-2310-443
* Vadonatúj, UNIOS, maximálisan
bőrbarát, biocsöves szoligépeinkkel
várjuk vendégeinket! SZOLÁRIUM
GÖDÖLLŐ, PATAK TÉR. Uitt: fül, orr és
fogpiercing
készítés!
Nyitva
munkanapokon: 9-20-ig, szombat: 813-ig. Tel: 28/412-564
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* PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külső színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás
és dekorációs munkák. Tel: +36-30386-4456
*
GALÉRIA
ÜZLETHÁZ
SZÉPSÉGSZALON Szabadság tér 27.
Pedikűr, műköröm építés: Barbara
06-20-576-8097.
Fodrászat:
új
vendégeknek hajvágásból 10%,
hajfestésből 20% árkedvezmény. Lilla
06-30-430-5195. Hajhosszabbítás,
afrofonás: Vera 06-30-470-9398
*
REDŐNYJAVÍTÁS,
REDŐNYFELÚJÍTÁS! Gurtni csere akár még
ma! Villanyszerelést is vállalunk!
Péter úr és társai munkaközösség.
Tel: 0620-3685-888
* PILATES ALAKFORMÁLÓ GERINCTORNA Gödöllőn a Regina házban
(Röges u.66.) kedden és csütörtökön
18h és 19h-i kezdettel. Családias
környezetben, kis létszámú csoportokban tornázunk hátfájósokkal,
kismamákkal,
nagymamákkal!
Bővebben:
06-30/856-9346,
www.reginanet.hu
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: +3620-4359-650
*
Akupresszúrás
kezelés.
Stresszoldás, izületi bántalmak,
derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.: +36-70-701-9510.
* Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852804
* 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: +36-309229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: +36-20-22062-98
* MŰKÖRÖMÉPíTÉS! Féléves tapasztalattal, kedvező árakkal vállalok
zselés körmök építését az Ön
otthonában, akár hétvégén is!
Minőségi alapanyagokkal: Crystal
Nails termékekkel dolgozok! Érd.: 30851-8763
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Varga Icu rovata
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ma és a pirospaprika adja fineszt. Ehhez
inkább foszlós fehérkenyér illik számomra.
A debreceni paprikás szalonna titka, a disznóbőr pörzsölésében van, ami különleges,
égett ízt ad hozzá, amit lágyít később a
füstölés.

OKTATÁS

*
Tanítok
középiskolásoknak,
általános iskolásoknak matematikát,
informatikát,
németet;
vállalok
együtt-tanulást, felügyeletet 1962 óta
sikerrel. Házhoz is megyek. +3630551-6994

Gasztronómia kaleidoszkópban

A szalonna
Nem a szalon szóból ered, ott nem nagyon
szokat ilyet fogyasztani. Sokkal inkább a só
az elnevezés alapja, ami a szláv nyelvekben
sol. Lengyelül slana, tótul slanina, innen
ered a magyar szalonna neve. A legtöbb
szalonnát a sózás tartósítja, ám ehhez hozzájárulhat még az abálás, füstölés is.
A disznóvágás egyik legtartósabb terméke
a szalonna. Régen olcsó volt, ma már azonban ára egyre jobban közelít a "nemesebb"
húsokéhoz. Abból a zsírszövetből készül,
ami közvetlenül a bőr alá rakódik le.
Minden nép megbecsülte a zsírt, mint legnagyobb energiát adó táplálékot. Izraelben
a sült birkafaggyúra esküsznek, az
eszkimók a fókazsírt, japánok a bálnazsírt
fogyasztják, nálunk a szalonna volt, ami
erőt adott a nehéz fizikai munkát
végzőknek.
Az étkezésben manapság már nem az energiatartalma miatt kedveljük. Sajátos ízével
füszerként szolgál, mikor például aszalt
szilvát, datolyát sütünk bacon-nel. A füstölt
szalonna csalhatatlan otthoni ízt ad az
egyszerü rántottának, lecsónak, a külföldön
lévőnek honvágya támad tőle. Sok függ
attól, honnan fejtjük le. A hasaalja remek
nyársos sütéshez, hiszen kevesebb zsír,
több hús van rajta. A császárszalonna (a
kedvencem) az oldalasból készül. Sok féle
hús van benne erősen átszőve zsírral - ettől
ízes, sütve, füstölve, főzve is könnyen
fogyasztható. A fehér szalonna diszkrét ízét
hagyma, só emeli ki, mellé ropogós kenyér
jár. A tokából, hasaljából készült abált szalonnának is nehéz ellenállni, itt a fokhagy-

* Munkavédelmi oktatás és vizsga
Gödöllőn! Ára: 17,500 Ft. Érd.: Szabó
Imre 06-70-623-1977.
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL ÉS OROSZ

A
szárazabb
húsokat
nemcsak
zamatgazdaggá teszi, de lazábbá is a füstölt
szalonnával való spékelés (tűzdelés).
Speciális spéktűvel 10-15cm mélyen is be
lehet csempészni a vad vagy marhahúsba
szalonna csíkokat. A halak, különösen a
ponty is szereti a füstölt szalonnát… A
konyhában leggyakrabban a bacont, a hússal átszőtt, füstölt császárhúst használjuk.
Vékony szeleteivel kibélelve a tálat, tepsit,
körbecsavarva sütve vele az ételt, gazdagítja azt. Mostanában a legtöbb dícséretet
gyöngyhagymás, baconos ragunk kapja. S
ne feledkezzünk meg a pörcről, a sült szalonna darabkákról, ami nélkül mit sem ér a
sztrapacska vagy túróscsusza. Innen már
csak egy lépés a töpörtyű, ami viszont legnépszerübb pogácsánk alapanyaga.
Nem hiszem, hogy tudnánk szalonna nélkül
magyaros konyhát vezetni…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVOKTATÁS. LÉPJ MOST! NEM KEZDŐ TANFOLYAMOKRA OKTÓBER 1-IG 26 200
FORINTÉRT IRATKOZHATSZ. KEZDJ
EL MOST NYELVET TANULNI: KEZDŐ
TANFOLYAMOK
AKCIÓS
ÁRA
OKTÓBER 1-IG 19 000 FORINT! GAZDASÁGOS ANGOL EGYÉNI ÓRÁK
MEGHATÁROZOTT IDŐPONTOKBAN
1950 FORINTÉRT! (A CSOPORTOS
TANFOLYAMOK NEM AKCIÓS ÁRA 29
000
FORINT)
PONTOS
RÉSZLETEKÉRT
ÉS
MÁS
TANFOLYAMOKKAL KAPCSOLATBAN IS
KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN TELEFON: 0620 216 62 40
WWW.STUDIOONLINE.HU
* TOP-TAN: Angol felkészítő tanfolyam középszintű érettségire maximum 5 fős csoportban heti 1x2
órában:
szerda
16.00-17.30-ig.
Haladó
csoport:
hétfőcsütörtök:18.30-20.00. 30-224-75643,
www.toptan.hu,
toptan1999@gmail.com
* 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 vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal
felnőttek és gyerekek részére
egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
28/511-366, 2O/ 543-1775. Az I.L.I.
Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb
nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
* Tanulási képességek fejlesztése
diákoknak 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, beszédcentrikus,
üzleti
tanfolyamok.
Bővebb
info:
06-70-219-3689
www.mencelus.com
* MATEMATIKA – korrepetálást
(2.általánostól), emelt- és középszintű érettségire való felkészítést vállal
gödöllői
középiskolai
tanár.
Főiskolások, egyetemisták segítése
is! Tel: 20/380-2268 (du., este)
* AZONOSSÁG-MEDITÁCIÓ Gödöllőn
szerdánként: Állomás u. 1-2/A.
www.biofitcenter.hu

* PROFESSZIONÁLIS FELKÉSZÍTÉS
NÉMET emelt- és középszintű érettségire, ill. általános és szakmai
nyelvvizsgákra. Scherzinger Mária:
30/223-6715
* Tanítói diplomával rendelkező
pedagógus alsó tagozatos gyermekek korrepetálását vállalja. Tel:
30/274-2698
*
Angolnyelv
oktatás,
vizsgafelkészítés, egészségügyi dolgozóknak általános orvosi szakmai
angol oktatás. Gimnáziumi szóbeli
felvételi
vizsgára
kiscsoportos
felkészítés. Tel: 06-30-231-0443
* Alapítványunk várja igényes szülők
2,5-7 éves gyermekeinek jelentkezését ZÖLD ÖVEZETI ÓVODÁJÁBA
VERESEGYHÁZON. Egyénre szabott
speciális
foglalkozások
és
fejlesztések, 15 fős csoport, gyermekcentrikus
programok
fiatal
pedagógusokkal.
Bővebben:
www.hangvar-ovoda.hu weboldalon
és 0630/9414-929 telefonszámon.
* Alsótagozatos gyerekeket korrepetálok, tanulunk, leckét írunk. Tel:
06/70-50-83348
* Felsőtagozatosok, középiskolások
korrepetálását, vizsgára felkészítését
vállalom kedvező áron. Tel: 20/5457747
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* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn,
kezdőknek és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel.
Ha tenni szeretne egészségéért, várjuk! Érd: 06-20-544-8021

ADÁS~VÉTEL
* Eladó egy 6 személyes teakfa
étkezőgarnitúra. 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.
* Eladó kandalló: 14kw teljesítményű
francia kandallóbetét tengeri kő
burkolattal és tölgyfa kerettel kicsomagolatlan állapotban. Ára: 180.000
Ft (eredeti bolti ára: 280eFt) 06-20886-0888
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok.
Tel: +36-28-412-230
* Öntöttvas és lemez konvektor 4,5
kW-s, HÉVÍZ kéményes vízmelegítő
21 kW-s működőképesek, és FÉG H12 kéménynélküli vízmelegítő újszerű
állapotban eladók. Tel: 28/421-619
* Márkás pulóverek másodkézből
újra kaphatók a ”MARGARET”
divatáruboltban. Gödöllő, Patak tér 5.
Nyitva hétköznap: 9-18-ig, szombat:
8-13-ig.
* AKÁC ill. TÖLGY tüzifa eladó! 2100,/q és 2000,-/q gurigázva, szállítással
együtt, korrekt mennyiség számlával.
Tel: 06-20-505-7819
* 2db gyermek íróasztal, 2db ágyneműtartós heverő, szőnyegek (újak,
2×3m), és futók, fotelágy olcsón
eladók. Érd: 06-28-410-066, 06-20981-8633
* Tűzifa eladó akciós áron! Tel:
30/9144-950
* Eladó hálószoba bútor, 2-3 ajtós
szekrények, asztal, fotel, szőnyeg,
400 l-s fagyasztóláda, tálalószekrény,
2 m-es akác szőlőkarók, sezlon,
üstház, rekamié. Tel: 06-30-4861445
* Eladó MEDI-THERM infravörös mélyhő-terápiás rendszerű biorezonanciás
ágybetét újszerű állapotban. Ár:
110.000,-Ft Tel: 30/340-8354

Gödöllői Szolgálat
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) +3620-94-58-766, 06-28-611-728
* 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 forgalmazás 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
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Utazni jó!

Kairótól Asszuánig, avagy
hajókázás a Níluson
II. rész
Luxor csodáit magam mögött hagyva,
megkezdődik hajóutam a Níluson, a Föld
egyik leghosszabb folyóján. Következő
állomás Edfu, ami pár órányi hajókázással
megközelíthető. Útközben a táj ezer arcát
mutatja, hol egy banánültetvény tűnik fel,
hol pedig a sivatag végtelenében vész el a
bámészkodó tekintet. Néhol folyó menti
házakat és azok lakóit is látni, vagy éppen
parton legelésző állatokat. A Nílus folyása
nyugodt, csendes. Ha a környezet folyamatos változása nem lenne, szinte észre sem
venném, hogy úton vagyok. Edfuhoz
közeledve aprócska csónakok veszik körül
emeletes hajónkat, és egy sereg áruval
dobálnak meg minket, várva, hogy cserébe
pénzt dobunk nekik vissza. Az egyiptomi
árusok igen élelmesek, némelyik fel is
kapaszkodik a hajóra, és addig-addig magyaráz, míg végül meggyőzi „áldozatát”,
hogy ennél jobb vásárt nem is csinálhatna.

* Társ és partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.
* Sorsára hagyott keverék, kistestű
kutyakölykök szerető, gondoskodó
gazdira várnak. Játékos, vidám természetűek, egy barna kisfiú és egy
fekete kislány, akit egyik szemére
megvakítottak. ÉRD.: 30/454-8887
* AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth
L. utcában. 1,5MFt. Major Zoltán
0670/77-33-222-Gödöllő, Kossuth L.
u. 34.-www.perfektotthon.hu
* GERINCJÓGA a Lángfitnesszben
minden csütörtökön reggel 9 és
10:30 között. Nyújt, erősít és relaxál!
Férfiaknak, nőknek egyaránt! Tel: 0620-252-3991
* MOZGÁS, EGÉSZSÉG, FITTSÉG 40
év FELETT IS! GYÓGYÍTÓ ÖRÖMTÁNC
PÉNTEK DE. 10-től. 500.-Ft/alk.
Patak Táncklub: Patak tér 7. Érd: 0620-7712-732, 06-30-905-7554
* Komoly kapcsolatra keresek élettársat. 174/82/74 éves férfi vagyok. 6773 éves korig csinos, kedves hölgyet
keresek. Tel. 0630-339-0628 esti
órákban.

* Természetes szőrméből női kucsmák (5e), paróka+konty (5e), Orion
35cm-s TV (10e), „ITT”-67cm-s (20e),
új női fekete bőrdzseki „L”-s (15e),
férfi fekete „M”-s bőrzakó (15e),
fényterápiás gyógylámpa színterápiával (50eFT) eladók. 20/358-5309

* Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában, vagy szülői
szerepében? Segítséget ajánlok
egyéni tanácsadás, transzformáció
társasjáték, vagy akár családállítás
formájában. Tel: +36-20-388-4953

* Új, még egyáltalán nem használt
férfi kerékpár eladó, bolti ára
74.000,-Ft, eladási ára megegyezés
szerint. Uitt pár éves, alig használt
hagyományos kerékpár is eladó. Tel:
06-20-558-9201

*
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

* 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

*
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

Végállomás Asszuán, ahol egy - szintén
ember által, csak immáron a 20. században
létre hozott - alkotásnak lehetek szemtanúja, ami nem más, mint az Asszuáni – gát.
Egyiptom az itt megépített vízi erőműnek
köszönheti áramtermelésének nagyobb
részét, tehát nagyon fontos szerepet tölt be
az ország életében. Élővilága is igen változatos, a gát mögött felduzzasztott
Nasszer-tóban még krokodilusok is élnek.
Úton hazafelé, végiggondolva a látottakat
rájöttem, hogy egy hét alatt egyfajta időutazást is tettem, melynek során eljutottam a
fáraók korától a 20. századi Asszuáni – gát
keletkezéséig. Hosszú, és tartalmas utat tettem meg, ami mindenképpen megérte a
fáradságot.
(F.B.)
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22 Gödöllői Szolgálat
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
OKTÓBER 6.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Lovas Károlyné (Brassó u. 2/A),
Horváth Györgyi (Török I. u. 4.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Molnárné H. Erzsébet (Tisza
u. 18.), Rusznák Melinda
(Akácfa u. 31.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Szőke Balázs (Ifjúság
u. 22.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tóth Jánosné
(Esze T. u. 11.)
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Gödöllői Szolgálat I.

A LOKÁLPATRIÓTA KLUB PROGRAMJA
A 2010-2014-es ÉVEKRE
TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM,
KEDVES GÖDÖLLŐIEK!
Néhány héttel ezelőtt olvashatták
először ezen újság hasábjain közzétett Együtt tovább a sikeres Gödöllőért programunkat. A széles
körű tájékozódás után megalkotott programot a megjelenés óta
számos fórumon és konzultáción
vitattuk meg és ennek kapcsán
sok értékes véleményt és észrevételt kaptunk. Ennek következményeként a korábban ismertetett
terveink több ponton kiegészültek.
Ezek közül a legjelentősebbek a
Gödöllő kártya bevezetése mellyel
egyes gödöllői szolgáltatások olcsóbban lesznek hozzáférhetőek,
vagy a Szent István Egyetemmel
kialakított eddigi jó vezetői szinten
meglévő kapcsolatunk bővülése
egy az egyetemistákkal és a képviselő-testület fiatal tagjaiból álló
konzultációs fórummal, ahol mód
nyílik a közös dolgaink megbeszélésére, együttes cselekvésre.
Örömmel tájékoztatom Önöket,
hogy a képviselőtestület döntött, a
Testőrlaktanya megvásárlásáról,

így ez a programpontunk már teljesült, az épület sorsáról pedig
már az új testület dönthet. A kisebb léptékű, de a mindennapi
élet szempontjából fontos észrevételek is beépültek a Lokálpatrióta
képviselőjelöltek programjába.
A program irányokat jelöl ki,
konkrétumokat tartalmaz, amelyek az eddigi 20 év eredményeire
épülve, megvalósíthatóak. Ügyeltünk arra, hogy a fejlesztések ne
látványos választási ígéretek, hanem biztos gazdasági és finanszírozási alapokon nyugvó, a működést illetően fenntarthatóak legyenek a rendelkezésre álló pénzügyi
feltételekkel számolva. Mindezt
egy folytatandó stratégia mentén,
ahol továbbra is prioritás az oktatás, a kultúra és a sport, kiegészülve a környezettudatossággal, a turizmus fejlesztésével, ahol a legnagyobb kihívás számunkra továbbra is a meglévő gyógyvízre alapozott Gyógyászati Központ megvalósítása, természetesen egy fedett
uszodával kiegészítve. Mindent el
fogunk követni, hogy az ehhez fel-

tétlenül szükséges, az elkészült
megvalósíthatósági tanulmányban is bemutatott egyetemi kertészet területét megkaphassuk.
Folytatni kívánjuk az egyre erősödő civilszervezetekkel megkezdett konzultációt, és jó kapcsolatra törekszünk a helyi egyházakkal,
a nem önkormányzati fenntartású
intézményekkel, a helyi gazdaságban meghatározó szerepet játszó
cégekkel és a városhoz nem közvetlenül tartozó, de Gödöllő mindennapi életében jelentős intézményekkel (egyetem, kastély, kutatóintézetek).
Elengedhetetlen a közbiztonság
javítása és a helyi közlekedés teljes, a lakosság érdekeit egyértelműen szolgáló átalakítása. Az
előbbiben egy teljes térfigyelőkamera-rendszer, az utóbbiban új, a
város aktív részvételével működtetett buszközlekedés megvalósításával szeretnénk radikális javulást
elérni. A következő ciklus közepén
befejeződik az összes belterületi
út pormentesítése. Megkezdjük a
lakóövezetekként használt üdülő-

övezeti ingatlanok infrastrukturálisfejlesztését, elkészítjük egy teljes városi kerékpárút-hálózat megtervezését és megkezdjük annak
kiépítését.
Köszönöm az együttműködésüket, figyelmüket. Köszönöm a Gödöllői Lokálpatrióta Klub csapata
mellett kinyilvánított rengeteg
megnyilatkozást, a sok mosolyt és
szeretetet. Továbbra is kérem támogatásukat a Gödöllői Lokálpatrióta Klub csapatára, mert csak a
testületben meglévő többséggel
tudjuk az alábbi programunkat
megvalósítani. Egy a többség adta
biztonság garantálhatja továbbra
is a korrekt szakmai és jogi alapokon nyugvó felelős, a város további
fejlődését biztosító pártpolitikától
mentes döntések meghozatalát.
Kérem, támogassák és segítsék
az Együtt Tovább a Sikeres Gödöllőért programunk megvalósítását!

dr. Gémesi György

II. Gödöllői Szolgálat
ELSŐDLEGESNEK TARTJUK:
• a megújuló energia használatának elősegítését, a geotermikus energia hasznosítását;
• az intézmények működtetésének, a szolgáltatások (közoktatás, szociális és egészségügyi
intézmények, kulturális és városüzemeltetési) eddigi magas színvonalának megtartását, további
minőségi fejlesztését;
• a közlekedési feltételek további javítását, a belterületi
utak szilárd burkolattal történő
építésének befejezését, a lakóövezetként használt üdülőterületi utak szilárd burkolatú építésének elkezdését, a vízelvezetés
továbbfejlesztését, és évi 50 millió forint értékben járda felújítását, továbbépítését;
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koláinkban, egészségügyi és
szociális intézményeinkben, továbbra is kiemelt szerepet szánunk a múzeumnak, a könyvtárnak, a művészetek házának és a
Gödöllői Iparművészeti Műhelynek.

A Gödöllői Iparművészeti Műhely épülete (GIM-Ház)

Pályázati források igénybevételével bővíteni kívánjuk a bölcsődei férőhelyek számát. Működtetni fogjuk a kistérségi intézményeket, megtartjuk, és lehetőség szerint bővítjük a gödöllői kistérség együttesen ellátott
feladatait.
CIVIL HÁZ formájában biztosítjuk a város civil szervezetei számára a működéshez szükséges
infrastruktúrát.
HÁLÓZATÁT, és megkezdjük a
megépítését.
Továbbra is szorgalmazzuk, és
minden eszközzel elősegítjük az
állami beruházásból megvalósuló KERÜLŐÚT mielőbbi megépítését.
Tömegközlekedés
A VOLÁNBUSZ monopolhelyzete miatt sikertelen három pályázat után a város helyi közlekedésének megoldását saját kézbe
vesszük, a jobb minőség és a nagyobb önkormányzati befolyás
érdekében. A feladatot a VÜSZI,
együttműködő partnerek bevonásával fogja ellátni.

Munka a Városmajor utcában

• az idegenforgalom fejlesztését, a gyógyvízre alapozott gyógyászati központ megvalósítását, a királyi kastély további rekonstrukcióját;
• a helyi gazdaság erősödésének elősegítését;
• a szelektív hulladékgyűjtés
széleskörű elterjesztését, közvetlenül a háztartásokból való
elszállítás bevezetését, környezetünk megóvását.

AZ INTÉZMÉNYEK
MŰKÖDTETÉSE, A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA
Fontosnak tartjuk az eddig elért eredmények fenntartását. A
jelenleg meglévő szolgáltatások
magas színvonalát továbbra is
tartani kívánjuk óvodáinkban, is-

FEJLESZTÉSEK
Út és vízelvezetés
Gödöllőn az életminőség javításának az egyik legfontosabb
feltétele a város közlekedési
helyzetének javítása. Az elmúlt
évek eredményeképpen AZ INFRASTRUKTÚRA 100%-OS KIÉPÍTETTSÉGŰ, AZ UTAK 95%-A SZILÁRD BURKOLATÚ, a belterületen befejezzük a szilárd burkolat
építését, és elkezdjük a lakóterületként használt belterületi,
üdülőövezeti utak átépítését szilárd burkolatú úttá. FOLYTATJUK
A JÁRDAFELÚJÍTÁST ÉS ÉPÍTÉST
ÉVI 50 MILLIÓ FT ÉRTÉKBEN.

A buszvégállomás kereskedelmi csomópont kialakítására vonatkozóan továbbra is szándé-

Oktatási intézményeink
A következő években folytatjuk az intézmények rekonstrukcióját, fejlesztését. FELÚJÍTJUK
ÉS ÚJJÁÉPÍTJÜK A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLÁT, tornacsarnokkal bővítjük az ERKEL
FERENC és a PETŐFI SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLÁT.
Szabadidő, sport
A sport- és szabadidős tevékenység lehetőségeinek bővítésére a Táncsics Mihály utcai
sportpálya rekonstrukciójának
II. ütemében a jogszabályok adta lehetőségek kihasználásával
MEGÉPÍTJÜK AZ 1200-1400
FŐ BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS
SPORTCSARNOKOT. Folytatjuk a
város játszótereinek rekonstrukcióját, felújítását és 4 ÚJ JÁT-

„Térnyerőben“ a kerékpárosok

Megtervezzük GÖDÖLLŐ VÁROSÁNAK TELJES KERÉKPÁRÚT-

kunkban áll befektető bevonásával az állomás továbbfejlesztése, megújítása a meglévő tervek
alapján. Bízunk abban, hogy a
gazdasági válság miatt késedelmes program megvalósul.
A HÉV fejlesztésére vonatkozó
tervezési pályázat közreműködésünkkel, európai uniós forrás
igénybevételével kiírásra került. A
hasznosítási tervben kidolgozásra kerül az átmenő forgalmat legkisebb mértékben akadályozó
korszerű megoldás. Ez nyitja meg
a lehetőségeket és a forrásokat a
további munkálatokhoz.

SZÓTERET ÉPÍTÜNK. Vállalkozói
források megteremtése esetén
ASZTALITENISZ-CSARNOK ÉPÍTÉSÉT TERVEZZÜK, amely lehetőséget teremt az asztalitenisz
sport széleskörű elterjesztéséhez. A meglévő igények kielégítésére EXTRÉM SPORTOK (BMX,
gördeszka, görkorcsolya) bemutatására és versenyek rendezésére alkalmas pályát építünk. A
tervezett gyógyászati központ
megvalósulása esetén, annak
részeként, megépül egy fedett
uszoda is.

2010. szeptember 29.
Környezetünk védelme

Gödöllői Szolgálat III.

Választás
gális hulladéklerakók felszámolása érdekében.

A város SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK megoldására irányuló munkák első üteme befejeződött, a
megnyert pályázat második
üteme, a kivitelezés várhatóan 2
év múlva fejeződik be. Ennek
eredményeként IPARI TISZTASÁGÚ VÍZ FOLYIK MAJD A TAVAKBA.
Az isaszegi úti tavak és a Rákospatak alsó folyásának a rehabilitációjára irányuló munkálatok a
tulajdonos állam szándékától
függően kerülnek majd elvégzésre.

Folytatjuk az intézményeink
energiatakarékos
felújítását,
amely nemcsak a klímaváltozás
hatásait, hanem az energia költségeket is csökkenti.

A klímaváltozás hatásai következtében a hirtelen lezúduló
nagy mennyiségű esővíz átmeneti tárolására pályázati forrá-

A magas fűtési költségek és a
gázellátás bizonytalansága miatt erőfeszítéseket tettünk a
GEOTERMÁLIS ENERGIA távfű-

A gödöllői szennyvíztisztító

Az elkövetkező években pályázati forrás bevonásával MEGÚJÍTJUK A VÁROSI TÁVHŐHÁLÓZATOT annak érdekében, hogy
már korszerű kis veszteségű
rendszerrel csatlakozzunk a
TERMÁLFŰTÉS HÁLÓZATÁRA.

Valaha ilyen volt a gödöllői Hattyús-tó

ÉJJEL-NAPPALI JÁRŐRSZOLGÁLAT bővítésében. Elősegítjük a
„SZOMSZÉDOK
EGYMÁSÉRT
MOZGALOM” terjedését, a polgárőrség aktív bevonását.
Idegenforgalom
A következő 4 évben az idegenforgalom minőségi fejlődéséhez szükségesnek tartjuk a
KIRÁLYI KASTÉLY felújításának
folytatását, a FŐTÉR és a GYÓGYÁSZATI KÖZPONT megépítését.

sok igénybevételével REKONSTRUÁLJUK A HATTYÚS-TAVAT a
kastéllyal szemben.
Az elkövetkező időszakban civilszervezetek bevonásával megoldjuk az ÁLLATMENHELY végleges elhelyezését.
Ebben az évben került átadásra a 6 MILLIÁRD forint összköltségű, 90%-os támogatottságú,
az EU-irányelveknek megfelelő
TÉRSÉGI HULLADÉKLERAKÓ, az
idén elinduló SZELEKTÍV GYŰJTÉST KI FOGJUK TERJESZTENI A
HÁZTARTÁSOKIG, és környezetünk rendben tartása érdekében ismételten elindítjuk a
„TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ”
mozgalmat.
Kezdeményezzük az elengedhetetlenül szükséges jogszabályi
háttér megváltoztatását az ille-

tésben való alkalmazására. Ennek érdekében együttműködő
partner bevonásával közös céget
hoztunk létre, amely az elkövetkező években megépíti a kutakat, és az ellátó hálózatot.

Nagy mértékben segít ebben
az, hogy 2011-ben a Gödöllői Királyi Kastély Magyarország EURÓPAI UNIÓS ELNÖKSÉGÉNEK
KIEMELT SZÍNHELYE lesz, ami
önmagában is igen JELENTŐS
FELLENDÜLÉST biztosít a város
minőségi turizmusában. A feladat teljesítéséhez jelentősen

mények építésénél szükségesnek tartjuk a MÉLYPARKOLÓ
egyidejű megépítését is. A jelenleg építés alatt álló P+R RENDSZER és mélyparkolók elkészülte után ÚJRASZABÁLYOZZUK A
BELVÁROS PARKOLÁSI RENDJÉT.
Az Európai Unió közvetítésével
a NORVÉG ALAP pályázatán elnyert jelentős támogatásnak köszönhetően 2011 tavaszára
megújul a vasútállomáson lévő
KIRÁLYI VÁRÓ, a jövőben a Monarchia vasúttörténeti kiállításának ad otthont. Megszépül az
ERZSÉBET-PARK, benne a ERZSÉBET-SZOBORRAL, a KÁLVÁRIÁVAL és a SZIKLÁVAL. Ugyanebből a forrásból felújítjuk a
GRASSALKOVICH-FILAGÓRIÁT,
melyet a máriabesnyői bazilika
rendbetett környezetében helyeznek el. Ugyancsak megszépül az ALSÓPARK is.

Még az idén megújul a kastély lovardája

Közbiztonság
Gödöllő közbiztonságának javítására szolgál a fokozatosan kiépítésre kerülő térfigyelő rendszer. Az idén megkezdődő, több
ütemben kiépülő KAMERARENDSZERTŐL a gödöllőiek közbiztonságának nagymértékű javulását
várjuk.
Elősegítjük a körzeti megbízotti rendszer bővítését, lehetőségeink szerint támogatjuk a rendőrséget a „LÁTHATÓ” és a „POLGÁRBARÁT RENDŐRSÉG” imázsának továbbfejlesztésében, az
Hamarosan ilyen lesz a város főtere

előrelépnek a felújítási munkálatok a BAROKK ISTÁLLÓ és a
LOVARDA rekonstrukciójával. A
legfontosabb fejlesztési cél az
idegenforgalom minőségi feltételeinek javítása érdekében
szorgalmazzuk a kastély felújításának folytatását, a FÜRDŐSZÁRNY, az ORANGERIE és a
KOCSISZÍN rekonstrukcióját és a
KASTÉLYSZÁLLÓ megépítését.
Ebben az évben befejeződik a
VÁROSKÖZPONT REKONSTRUKCIÓJÁNAK I. ÜTEME, a megújítási munkálatokat a központi részt
övező területeken folytatjuk. A
parkolási gondok megoldása érdekében az eddigi gyakorlathoz
hasonlóan a nagy forgalmú létesítmények, üzletek, közintéz-

Fontos szerepet fog a város jövőbeni idegenforgalmának alakításában játszani a több éve, az
egyetemi kertészet területére
tervezett termál gyógyászati központ megépítése. A projekt megvalósításához szükséges a tulajdonos állam és a hasznosító
SZIE együttműködése. MEGTÖRTÉNT A TERMÁLVÍZ ÁSVÁNYVÍZZÉ MINŐSÍTÉSE, az új vizsgálatok eredménye megerősítette a
víz kiváló minőségét, nagyon
magas ásványi anyag tartalmát.
A projekt finanszírozásához uniós támogatások és befektetői
tőke igénybevétele szükséges,
az „egészségipar” kiemelt fejlesztésére vonatkozó kormányzati elképzelések ehhez megfelelő alapot biztosítanak.

IV. Gödöllői Szolgálat
A látogatói létszám növelésére
jó lehetőséget biztosítanak a tematikus évek rendszerének bevezetése. A 2011-es év BAROKK
ÉVVÉ nyilvánítása már jelentős
érdeklődést keltett. Ehhez azonban a nagy látványosságok mellett szükségesek a kisebb idegenforgalmi vonzerőt képviselő
objektumok megtekinthetősége, amelyek viszonylag kevés
pénzzel vonzóvá tehetők. Fontos
az állami tulajdonú MÉHÉSZETI
MÚZEUM FELÚJÍTÁSA, és az ARBORÉTUM látogatóbarát megújítása, de vonzerőt jelentene a
HATTYÚS-TÓ is.
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Választás
A VÁROSI SZOCIÁLIS OTTHON
zsúfolt, az igény nagyobb a lehetőségeknél. Az intézmény munkatársai óriási erőfeszítéseket
tesznek az ellátás megfelelő
színvonalának biztosítása érdekében. Igény van egy új, városi
szociális otthon kialakítására,
pályázati források megnyílása
esetén bővítjük az intézmény férőhelyeinek számát.

Művészetek Háza

Kultúra

Továbbra is támogatjuk a Gödöllőn lévő művészeti csoportokat, amelyek befogadását a MŰA
magántulajdonban
lévő VÉSZETEK HÁZA biztosítja. A Mű• bölcsődei férőhelyek bővítéTESTŐRLAKTANYA az elmúlt évti- vészetek Háza felújításának má- Ezek közül megemlítjük a kastély felújítást, a KASTÉLYSZÁLLÓ se;
• további játszóterek építése;
kialakítást, a MAGYAR POSTA elA gödöllői arborétum
• Gondozóház megépítése;
osztó központjának építését, a
• közvilágítás további energiaBUSZVÉGÁLLOMÁS fejlesztését.
takarékos felújítása;
• intézmények energiatakaréA Gödöllő nyugati peremén elhelyezkedő IPARI PARKBAN az kos felújítása;
• távhő hálózat rekonstrukcióönkormányzatnak 10%-os résztulajdona van. Továbbra is segít- ja;
• a szennyvíz tisztító rekonjük az Ipari Park betelepítését az
önkormányzattal egyeztetett kör- strukciója, II. ütem;
• művelődési ház rekonstruknyezetkímélő tevékenységgel.
ciója, II. ütem.
A program számos olyan elemet tartalmaz, amelynek megvalósítása külső forrásból törtéTámogatás nélkül is
nik, vagy azért, mert a projekt
megoldandó feladatok:
• út-, járda és vízelvezetés épí- idegen tulajdont érint, ez esetben a város szorgalmazni tudja a
tés;
feladat elvégzését, vagy azért
• kerékpárutak építése;
FORRÁSOK, PRIORITÁSOK

zedben rendkívül leromlott állapotba került. Évek óta szorgalmaztuk a felújítást, de erre nem
történtek érdemi lépések. Hoszszas előkészítés után a képviselő-testület döntött az épület
megvásárlásárlásáról. A rendelkezésünkre álló minden eszközt
megragadunk annak érdekében,
hogy a kastély környezetében lévő épületet rangjához méltóan
újíthassuk fel.
Egészségügy,
szociálpolitika
Újra pályázunk a GONDOZÓHÁZ megépítésére, amely új,
korszerű helyszínt biztosít a gondozási tevékenységet végző intézmények számára.

sodik ütemében, pályázati források igénybevételével felújítjuk
és BŐVÍTJÜK A SZÍNHÁZTERMET.

BEFEKTETŐI FORRÁSBÓL
MEGVALÓSULÓ
BERUHÁZÁSOK
Az M31 megépítése következtében Gödöllő még inkább vonzó
célpontjává vált a beruházóknak. A városban több olyan fejlesztés indult meg és van folyamatban, amelyek szereplői nem
kötődnek közvetlenül az önkor- A felújított Szent István téri játszótér
mányzathoz. A városnak azon• Hajós iskola teljes rekonban érdeke ezeknek a programoknak a megvalósítása, hiszen strukciója;
• Testőrlaktanya tulajdonjogágödöllői érdekeket szolgálnak.
nak megszerzése;
• a térfigyelő rendszer kiépítésének első szakasza;
• sportcsarnok építése;
• két iskolai tornacsarnok építése;
• helyi tömegközlekedés önkormányzati hatáskörbe vonása;
• állatmenhely kialakítása;
• 4 új játszótér építése;
• Hattyús tó rekonstrukciója;
Pályázati forrás igénybevétele
szükséges az alábbiakhoz:
• a tehermentesítő utak megépítése;

Az M31-es autópálya

dr. Gémesi György

mert külső befektetővel együttműködve, jelentős városi forrás
nélkül is megvalósítható:
• a kastély további felújítása;
• HÉV-korszerűsítés;
• a Gödöllőt elkerülőút megépítése;
• gyógyászati központ és termálfürdő megvalósítása;
• az Isaszegi úti tavak rekonstrukciója;
• buszvégállomás átépítése;
• mélyparkolók létesítése;
• sportcélú és kisgépforgalom
fogadására alkalmas repülőtér
megépítése.
Gödöllő, 2010. szeptember

Pintér Zoltán
a Lokálpatrióta Klub elnöke

