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A kastély Rudolf-szárnyában az „Arisztokrácia porcelánjai” címmel megnyílt a Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítása.
(6. old.)

Harminckét érmet hoztak el a gödöllői
sportolók a jászberényei Lehel vezér taek
won-do kupáról.
(12. old.)

Gémesi György: „Köszönjük, Gödöllő!“

Központi játszótér

Elsöprő lokálpatrióta győzelem

Elkészült

Továbbra is lokálpatrióta vezetése lesz Gödöllőnek.
Erről döntöttek a szavazók október 3-án vasárnap,
amikor az önkormányzati választáson jelentős fölénnyel ismét dr. Gémesi Györgyöt választották polgármesterré, a képviselő-testületbe pedig valamenynyi egyéni választókerületben a Gödöllői Lokálpatrióta Klub jelöltjének szavaztak bizalmat.
Az új választási törvény szerint városunkban a polgármester mellett tíz
egyéni képviselőre adták le voksaikat
a választópolgárok. Mellettük kompenzációs listáról még négy képviselő juttatott be a testületbe.
Bár az előzetes számítások alapján
előre megjósolható volt a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub jelöltjeinek győzelme, a nagyarányú, jelentős szavazatkülönbség sokaknak meglepő volt,
kevesen számítottak arra, hogy a polgármesteri és valamennyi egyéni képviselői helyre ugyanannak a szervezetnek a jelöltjeit juttatják be a szavazók.
A vasárnap este az ünneplésé volt a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub számára, amelynek jelöltjeire igencsak nagy
súly nehezedett az elmúlt hetekben.
Az ellenfél által alkalmazott negatív
kampány ugyanis soha nem látott
méretet öltött. Még az utolsó héten is
lejárató szórólapok árasztották el a
várost, és volt, akinek a postaládájába
szombaton este kerültek be a városvezetést bíráló anyagok. Az országos
botránnyá fajult negatív kampányból,

és az azt gerjesztőkből
azonban nem kértek a
gödöllőiek: ismét a várost 20 esztendeje vezető és fejlesztő Gémesi Györgynek és
csapatának szavaztak
bizalmat, megerősítve
azt a szándékot, hogy
Gödöllő továbbra is
maradjon – ahogyan
gyakran emlegetik – a
béke városa.
A szavazás reggel
hat órától 19 óráig zajlott huszonnyolc szavazókörben. A választók három polgármester jelölt, negyvenkilenc önkormányzati képviselőjelölt és öt, listát állító szervezet (Fidesz-KDNP,
Gödöllői Lokálpatrióta Klub, Jobbik
Magyarországért Mozgalom, Lehet
Más a Politika, Magyar Szocialista
Párt) közül választhattak.
Gödöllőn a szavazásra jogosult
25.121 választópolgár 53,52 százaléka, 13.445 fő élt választási jogával. A
tíz lokálpatrióta képviselő mellé a

kompenzációs listáról a Fidesznek
kettő, az MSZP-nek és a Jobbiknak
egy-egy jelöltje jutott be a testületbe.
A választások zavartalanul bonyolódtak le, rendkívüli esemény nem volt.
Az urnazárást követően valamenynyi helyszínen megkezdődött a szavazatok számlálása, s fél tíz körül már
nem csak Gémesi György, hanem a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub jelöltjeinek a győzelme is tudott volt. A
polgármesteri tisztségért induló két

Október 2-án, szombaton az
Alsóparkban átadták Gödöllő
központi játszóterét. Az idén a
János utcai, illetve a csanaki
játszótér elkészülte után ez
már a harmadik ilyen jellegű
beruházás, ami megvalósult a
városban.

másik jelölt, Liptákné dr. Boros
Andrea (Fidesz-KDNP) és Kovács
Barnabás (MSZP) a kompenzációs
listának köszönhetően jutott be a képviselő-testületbe. Azt lapzártánkkor
még nem lehetett tudni, hogy élnek-e
a megszerzett mandátumukkal, avagy
átadják helyüket a kompenzációs listán mögöttük lévőknek.
Az testület a jövő héten, október
14-én, csütörtökön teszi le az esküt.

Az átadó ünnepségen dr. Gémesi
György polgármester elmondta: a
bruttó 20 millió forintos beruházás
hosszú tervezési munka és a lakossággal történt egyeztetés után valósult
meg. Az önkormányzat ugyanis már
régóta tervezte egy olyan nagyobb,
központi játszótér kialakítását, ahol a
kisebb és a nagyobb gyerekek egyaránt megtalálják a nekik megfelelő
játszóeszközöket.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

Aláírták a kistérségi foglalkoztatási paktumot

Összefogás a munkahelyekért
Hatvan szervezet írta alá Gödöllőn a kistérség Foglalkoztatási
Paktumának alapító okiratát
szeptember 22-én Gödöllőn. A
partnerség létrehozásával közös
kitörési pontokat fogalmaztak
meg a térség foglalkoztatási
szintjének növelése, valamint az
inaktivitás és a munkanélküliség
mérséklése érdekében munkáltatók, önkormányzatok, képző
intézmények és a regionális
munkaügyi központ.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló Paktum célja egy partneri együttműködés kialakítása a munkaerőpiac
különböző szereplői között a térség foglalkoztatási és gazdasági helyzetének
fejlesztése céljából. Átfogó cél a foglalkoztatási szint növelése, új munkahelyek teremtése, meglévő munkahelyek
védelme, térségi humán-erőforrás fej-
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lesztés, a hátrányos helyzetű csoportok
munkaerő-piaci reintegrációja, a képzések munkaerő-piaci igényekhez való
igazítása.
„A gödöllői kistérség kihasználva
komparatív előnyeit Közép-Európa
egyik legdinamikusabban fejlődő kistérségévé válik. Egyetemi bázisának,
szellemi hátterének és élénk vállalkozási aktivitásának köszönhetően innováció orientált gazdasági fejlődést valósít meg. A gazdaság főáramába bővülő számban kapcsolódnak be hátrányos
helyzetű rétegek is. A kistérség megtartja szakképzett munkaerejét és diplomásait, amelynek alapja a vállalkozások
részvételével eredményesen működő
képzési és szakképzési rendszer, a vonzó és biztos megélhetést kínáló munkahelyek” – ezt a jövőképet vázolták fel
2020-ra a frissen alakult Gödöllői Foglalkoztatási Paktum tagjai.
A partnerség alapítói a gödöllői kistér-

ség gazdaságának és munkaerőpiacának
fejlesztésében érdekelt vállalatok, intézmények. Ezen szervezetek érdeke, hogy
a térségben élő emberek képzettségi
szintje növekedjen, a helyi vállalkozások termelékenysége, foglalkoztatási
képessége javuljon, a térségi képzőintézmények a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással vértezzék fel az
itt tanuló fiatalokat, illetve hogy érdemi
párbeszéd és jól működő partnerség alakuljon ki a résztvevő szervezetek között.
„Kötelességünk és felelősségünk a
kistérség lakói számára a komfortérzet biztosítása, amihez hozzátartozik a munkahelyek létrehozása és
megtartása” – mondta az ünnepélyes
aláíráson Gémesi György, Gödöllő
polgármestere, a Gödöllői Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása elnöke. Mint mondta, bár nehéz a foglalkoztatás területén sikereket elérni, „Ez az együttműködés mégis sikert jelent, és előrevetíti azt a reményünket, hogy a kistérségi Paktum a mindennapi gyakorlat részévé fog válni.”
it

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A képviselő-testület szeptember 30-án rendkívüli ülést tartott a
városházán, melynek napirendjén két közbeszerzési eljárásra
vonatkozó előterjesztés szerepelt.
A testület korábbi döntése alapján lefolytatták a közbeszerzési eljárást a Királyi
Váró rekonstrukciójának kivitelezésére. Mivel a benyújtott ajánlatok között
csak egyetlen érvényes árajánlat volt, a közbeszerzési törvény szerint az eljárás
eredménytelenül zárult. A képviselő-testület elrendelte az új közbeszerzési eljárás megindítását.
Másodikként a képviselő-testület a beérkezett árajánlatra és az ajánlatkérő
által fizetendő bruttó ellenszolgáltatás mértékére való tekintettel fedezet hiányában eredménytelennek nyilvánította az Ady Endre sétányon található Idősek Otthona épületének komplex akadálymentesítése és belső átalakítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást és a projekt megvalósításához újabb,
nyílt közbeszerzési eljárás megindítását rendelte el. A testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást változatlan tartalommal, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően megindítsa, amennyiben a Közreműködő Szervezet a Támogatási Szerződés véghatáridejének módosításához
hozzájárul.
it

Épül a temető kerítése

20 milliós fejlesztés a gyerekeknek

Elkészült a központi játszótér
(folytatás az 1. oldalról)
A választás az Alsóparkra, a palotakerti
óvoda és bölcsőde mögötti zöld területre
esett, ami amellett, hogy a város szívében van, de a gépjármű forgalomtól biztonságos távolban; így nyugodt lehetőség nyílik a gyerekek játék és mozgásigényének kielégítésére.
Itt épült meg 1000 m2-en a bekerített ját-

szótér, ahol a kicsik és a nagyobbak külön játszhatnak a korosztályuknak – az
európai uniós szabványoknak – megfelelő játékokon. Mászóvárak, csúszdák,
hinták, labirintus várja a gyerekeket, s
míg ők játszanak, a szülők is kulturált
körülmények között pihenhetnek. A
játszótér útjai akadálymentesek, illetve padok és ivókút szolgálják a gyerekek és szüleik kényelmét. A kivi-

telezési munkákat az S-Térkép Kft.
végzte.
Az átadáson elhangzott, a jövőbeni
térfigyelő kamera-rendszer kiépítésével elkerülhetőek lesznek az esetleges rongálások. Az elkerített rész
mellett a jövőben majd füves labdázó
hely, illetve télen szánkózó terület
nyújt majd lehetőséget a szabadban
való kikapcsolódásra.
hc

A tervek szerint halad a Dózsa György úti temető kerítésének építése. Az új, az
előírásoknak minden tekintetben megfelelő urnafülkés kerítés a Dózsa György
úti oldalon már zárja a belátást, de néhány részmunka még hátra van. Az építés
a Toldi Miklós úton is folyamatos. A kerítés belső részén az urnafülkék egy részét már most, más részét az építkezés végén alakítják ki. A munkát járdaszűkítés mellett végzik, az a forgalmat nem zavarja. A tizenötmillió forintos beruházás a VÜSZI kivitelezésében valósul meg, a tervek szerint halottak napjára
már elkészül az új kerítésszakasz.
jk

Babatvölgy védelmében

A természeté a zöld jelzés
A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar szakembereivel összefogva tavaly pályázatot készített az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Közép-magyarországi Operatív Programjában megjelent kiírásra Természeti értékek védelme Babatvölgyben címmel. A pályázat 100 százalékos, 313 millió forintos támogatást nyert. A projekt hivatalos nyitórendezvényét szeptember 24-én tartották a SZIE GTK Babatvölgyi
Területfejlesztési és Szaktanácsadási Tanüzemében.

Szent István Egyetem

Kutatók Éjszakája Gödöllőn
Ha élünk azzal a hasonlattal,
ami szerint az egyetemek a tudomány templomai, akkor az
idén szeptember 26-án megrendezett Kutatók Éjszakája bizonyította: a Szent István Egyetem olyan „katedrális“, aminek
számos mellékoltára ejti csodálatba a megismerés vágyával oda zarándokoló embert,
kicsiket és nagyokat.
A Vadvilág Megőrzési Intézet a kezdetektől fogva felismerte a Kutatók Éjszakája leendő hallgatókat toborzó erejét.
Az idei egyetemi eseménysorozatot az
intézet kertjében nyitotta meg Solti
László rektor Csányi Sándorral, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi
Kar dékánjával közösen, ahol a nyár folyamán elkészült vadgazdálkodási tanösvényt Heltai Miklós egyetemi docens
mutatta be.
A Kertészeti Tanüzem hatalmas, mármár lakályos fóliasátrainak egyikében
pálmák és bambuszok titkaival – biológiai sajátosságaikkal, felhasználási lehetőségeik gazdag tárházával – ismertették meg a látogatókat a Kutatók Éjszakáján. Mások a gyógynövénytermesztés
és gyógynövény felhasználás kulissza-

titkaiba nyertek betekintést. A Fizika és
Folyamatirányítási Tanszék esti „gálaelőadása” talán soha nem látott telt házat
vonzott az I. előadóban. A lépcsőkön is
olyan sűrűn ültek az emberek, mint a padokban. A tanszék tanárai nemcsak felkészülten, hanem élvezetesen vezették
az órákat, amelyek iránt hatalmas robbanások hangja keltette fel az egyetemi
város kevésbé frekventált területein tartózkodók érdeklődését is.
Az aula volt a Kutatók Éjszakája gödöllői helyszínei közül a „Fórum”, a
„Főtér”, ahol különböző diszciplínák
művelő randevúztak, így itt, a Mag apoteózisa tövében alakult ki az egyetemi
rendezvényekre látogatók csomópontja
is. Ismerkedhettek a vendégek többek
között a jövő energiaforrásaival, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok
Doktori Iskolával, a számvitellel, a marketingkutatásokkal, botanikai és növénytermesztési érdekességekkel.
Kegyeibe fogadta az időjárás a Botanikus Kert látogatóit. A legszebb kékben
tündökölt a Fácános feletti ég, számtalan színben pompáztak a megújított arborétum őszi virágai. A kert tavacskái,
patakja, mediterrán gyűjteménye, maradvány erdeje, homoki gyepjei, rendszertani gyűjteménye és ökofiziológiai

kutatóállomása a város közönsége számára igazából még felfedezetlen látványosság.
Elismerő beírásokkal gazdagodott az
egyetemtörténet kiállítás a földszinti
rektori díszteremben. Ez volt a Kutatók
Éjszakájának – tudomásunk szerint –
egyetlen olyan helyszíne, amelyik este
nem zárt be. Persze nem is erre az alkalomra készült, hanem a tanévnyitóra, az
agrár-felsőoktatás és az egyetem jubileumaira. A láthatóvá tett gyökerek című,
október végéig látogatható kiállítás, a
Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
munkája olyan színes és sokoldalú,
hogy a tárlóit többször megtekintő embernek mindig új arcát mutatja.
A legnagyobb közönséget vonzó
helyszínek közé tartozott a színházterem, ahol a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon belül működő faluszeminárium 2010-es komlóskai munkájáról rendeztek poszterbemutatót. A ruszin falu múltjára és jelenére jellemző
tárgyakat is kiállítottak és szakmai
kerekasztal-beszélgetést rendeztek a
kistelepülések fennmaradási lehetőségeiről. A falukutatók vetélkedőt szerveztek gödöllői középiskolások számára.
Külön köszönet illeti a város azon
pedagógusait, akik mindennapi munkájukon túl az idén is vállalták, hogy elkísérik tanítványaikat a Szent István
Egyetem rendezvényeire.
it

A projekt keretein belül megújítják a babatvölgyi tavakat, békaátjárókat építenek a természetvédelmi területen, elbontják az ott található romos épületeket, védő erdősávot és cserjéket telepítenek, jelentette be dr. Káposzta József
egyetemi docens, tanüzemvezető.
– Nagyon örülök annak, hogy az új
projekt és az ugyanezen a napon felavatásra kerülő vadgazdálkodási tanösvény a gödöllői kampuszon erősítik az
egyetem zöld imázsát. A több mint 300

millió forint pályázati forrás számunkra
nagyon jelentős és ebből még szebbé lehet tenni a környezetet – mondta köszöntőjében dr. Solti László rektor.
Dr. Csányi Sándor dékán (MKK)
kifejezte reményét, hogy a két kar közötti együttműködés a végrehajtás során
is olyan jó lesz, mint az előkészítés alatt
volt. Az MKK különösen a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki és a vadgazda
mérnöki szakok képzésében képes erő-

síteni a SZIE zöld elkötelezettségét. Dr.
Villányi László dékán (GTK) kifejtette:
mi sem természetesebb annál, hogy a
példaértékűnek ígérkező projekt még
közelebb hozza egymáshoz a résztvevő
partnereket. Hozzátette: sokszor szembeállítják, a gazdaságosságot és a környezetvédelmet, mint ha az utóbbi csak
veszteséges lehetne. A kar filozófiája ezt
nem engedi meg: arra keresnek megoldásokat, hogy hogyan lehet fenntartható
módon minőségi életfeltételeket és egyben minőségi fogyasztást lehetővé tenni.
A tanüzem feladatai
közé tartozik a gyakorlatra érkező egyetemi
hallgatók és az ide látogatók környezettudatos nevelése óvodástól a középiskolásig. Ez a projekt Babatvölgy és egyben a
tanüzem szintjét emeli
és hozzájárulhat annak
az önkormányzati törekvésnek a sikeréhez, hogy Gödöllő
ökovárossá váljon, fejezte be köszöntőjét a GTK vezetője.
Dr. Kiss István egyetemi docens
(MKK) részletesen bemutatta a terület
természetvédelmi – botanikai és zoológiai – értékeit és a projekt fő céljaként e
gazdag élővilág fenntarthatóságának
elősegítését határozta meg.
Az eseményen a város képviseletében dr. Krassay László vett részt.
it
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Gödöllő nem vevő a lejárató,
igaztalan kampányra

Gémesi György: „Köszönjük, Gödöllő!“

Elsöprő lokálpatrióta győzelem
A gödöllőiek megerősítették
Gödöllő helyét a térképen
– Köszönöm, Gödöllő! – mondta a
győzelem első pillanataiban Gémesi
György, Gödöllő hatodszor megválasztott polgármestere, aki éles, jogvitákban bővelkedő kampány után
toronymagasan legyőzte a FideszKDNP színeiben indított Liptákné
dr. Boros Andreát.
– Köszönöm mindenkinek, aki az
elmúlt hónapokban, hetekben mellém
és a csapatom mellé állt, és segítette,
hogy tovább folytathassuk az elmúlt
évek építkezését mind a közösségben,
mind a város fejlesztése terén.
– Számított ilyen nagy különbségű győzelemre?
– Már a kopogtatócédulák gyűjtése
során érezhető volt, hogy sokan támogatnak, de ennek az arányait nem tudtuk, és az elmúlt hetek lejárató kampányának a hatását sem láthattuk előre. Az, hogy ilyen nagy számban kerültek be a lokálpatrióta jelöltek a testületbe, az elmúlt négy esztendő munkájának az elismerése, egyértelmű állásfoglalás a becsület, a tisztesség
mellett, az itt élők részéről, akik megerősítették Gödöllő helyét a térképen.
Köszönettel tartozom dr. Ángyán
József államtitkár, professzor úrnak
is, aki, amikor a szavahihetőségemet
megkérdőjelezték korábbi megállapodással kapcsolatban, világos és
egyértelmű állásfoglalásával igazolt
engem. Köszönöm a sok-sok szeretetet, s mindazok munkáját, akik bármivel is hozzájárultak ehhez a sikerhez.
– A városban jelentős fejlesztések
zajlanak, és készülnek a 2011-es
uniós elnökségi eseményekre. Az
Önre váró teendők között most mit
tart legfontosabbnak?
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– Elsődleges a város további működési feltételeinek biztosítása. Ez a
jelenlegi gazdasági helyzetben különös fontossággal bír, s mindezek mellett be kell fejeznünk a jelenleg zajló
fejlesztéseket. Szintén sok munkát jelent az uniós eseményekre való felkészülés, valamint a 2011-es költségvetés elkészítése. Szeretném leszögezni,
a testületi többség nem jelenti azt,
hogy a feladatokat magunk között
osztjuk meg. Minden képviselő munkájára számítok, azokéra is, akik
kompenzációs listáról jutottak be. Az
a célom, hogy valamennyien együtt
dolgozzunk a városért.
– Az EU-elnökség idején szoros
együttműködésre lesz szükség a
kormánnyal. Az elmúlt hónapok
eseményei, az Önt ért támadások
után, hogyan készül ezekre a feladatokra?
– Nagy feladat az európai uniós elnökségi rendezvények lebonyolítása.
Ez városunk és hazánk tekintélyét is
növelni fogja, ezért ennek a sikeréért
mindent meg fogok tenni. A Magyar
Önkormányzatok Szövetségének elnökeként pedig – amennyiben igényt
tartanak rá – továbbra is segíteni fo-

Eredmények
Polgármester:
Dr. Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 9627 szavazat, 72,62%

Egyéni választókerületben bejutott önkormányzati
képviselők:
Szűcs Józsefné, (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 767, 55,50%
Kis Antal (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 813, 60,45%
Pecze Dániel (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 741, 55,22%
Varga András (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 731, 53,51%
Guba Lajos (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 772, 58,89%
Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 712, 69,26%
Pintér Zoltán (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 946, 67,52%
Tóth Tibor (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 782, 59,11%
Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 968, 60,80%
Varga Árpád (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 668, 56,80%

Kompenzációs listán bejutott képviselők:
Futás Levente Szabolcs (Fidesz-KDNP), Liptákné dr. Boros
Andrea (Fidesz-KDNP), Kristóf Etelka (Jobbik), Kovács Barnabás (MSZP)
Az LMP jelöltjei sem egyéniben, sem kompenzációs listán nem
szereztek mandátumot. A kisebbségi eredményeket következő
számunkban közöljük, vagy megtekinthetők a www.godollo.hu-n.

gom a tervezett önkormányzati reformot.
– Polgármester Úr! Gratulált
már önnek a két kihívója?
– Ellenfeleim eddig (hétfő estig – a
szerk.) nem kerestek meg… Mások
azonban igen, a városból, az országból és külföldről is sok gratulációt
kaptam. Ezeket köszönöm, mint
ahogy ismét megköszönöm a gödöllőiek bizalmát, azt a támogatást, amit
kaptam. Ez igazi összefogás volt!

Dr. Gémesi György,
Gödöllő
polgármestere
tisztelettel meghív
mindenkit Gödöllő város
képviselő-testületének
alakuló ülésére.
Időpont: október 14. (csütörtök), 1800
Helyszín: Szent István Egyetem, aula

– Mindenek előtt szeretném megköszönni Gödöllő választópolgárainak,
hogy támogatták polgármester és
képviselőjelöltjeinket minden körzetben. A nagy arányú győzelem az eddig elvégzett munkánk elismerése és
felhatalmazás az előttünk álló nem kisebb feladatok sikerre vitelére. A siker közös, hiszen része van benne
minden gödöllőinek, mert nélkülük
nem lenne eredmény, és Gödöllő sem
lenne ilyen – mondta lapunknak Pintér Zoltán, a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub elnöke az eredmény kihirdetése
után.
– Számítottak arra, hogy ekkora
arányú lesz a győzelem?
– Bár a visszajelzések korábban is
pozitívak voltak, előre senki nem mer

Megszolgáljuk a bizalmat
– Beérett az elmúlt négy év munkájának a gyümölcse. A gödöllői romák
nem felejtették el, hogy az elmúlt
négy évben milyen sokat tettünk hagyományaink, kultúránk megőrzéséért, népszerűsítéséért és megőrzéséért
– mondta lapunknak Balog Gyula, a
Cigány önkormányzat tagja – aki a
Lungo Drom jelöltjeként indult – az
eredmények ismeretében.
– Mit tart a legfontosabbnak a
következő időszak feladatai közül?
– Szeretnénk tovább folytatni azokat a kulturális és szociális kezdemé-

jósolni. Ez az arány azonban egyértelmű, és határozott válasz arra, hogy
Gödöllő lakossága nem vevő a lejárató, igaztalan kampányra, és, hogy
az önkormányzati választás nem a
pártlogókról szól.
– Választási programjukat már
ismeri a lakosság. De ennek a megvalósítása mellett sokan várják azt
is, hogy folytatódjanak az elmúlt
években nagy sikerrel futó kulturális és sportrendezvények is…
– Az elmúlt években rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, és ezeket felhasználva folytatjuk azokat a közösségi programokat, amelyekre nagy
igény mutatkozik. De vannak új elképzeléseink is, számos újdonsággal
is találkozhatnak majd a gödöllőiek a
Lokálpatrióta Klub rendezvényeinek
a sorában, amelyekre szeretettel várunk minden gödöllőit!

nyezéseket, amiket a városi intézményekkel és az önkormányzattal
együttműködve bevezettünk.
– Úgy tudjuk, a tervek szerint új
elképzeléseik is vannak…
– Amellett, hogy folytatni szeretnénk a korábbi kezdeményezéseket,
terveink között szerepel, hogy tanfolyamokat szervezzünk a városban élő
cigány fiatalok részére, amelyek segítséget nyújtanak az elhelyezkedésben. Ehhez megkaptuk választóink
bizalmát, amit ezúton is köszönök, a
következő négy esztendőben pedig
meg fogjuk szolgálni.
(k.j.)

4 Gödöllői Szolgálat

2010. október 6.

Közélet
Medve Rebeka győztes alkotása

Együtt a béke és az erőszak ellen

Az Erőszakmentesség Világnapja
Mahatma Gandhi születésének évfordulója, október másodika,
2007 óta szerte a világon az Erőszakmentesség Világnapja. Városunkban második alkalommal emlékeztünk meg az évfordulóról.
Ezúttal – a főtér felújítás miatt – a királyi kastély díszudvara és
termei adtak otthont a rendezvényeknek, amelyek végén fehér
léggömbök repítették el a gödöllőiek béke üzeneteit szerte a világba. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Lorenzo Molinari, a
Világbéke-menet magyarországi koordinátora, és Mangashi Sihombing, Indonézia volt magyarországi nagykövete is.

és Lukács Lilla Réka adott színes műsort, a Royal Rangers
pedig kézműves foglalkozásra és játékokra invitálta az érdeklődőket.
Az esti ünnepi program során Gémesi György polgármester mondott kö-

A Gödöllő Táncegyüttes és Lukács Lilla

A rendezvényen az érdeklődők megtekintették azt a kiállítást, amit a gödöllői
gyerekek a világnaphoz kapcsolódó pályázatra készített munkáiból állítottak
össze. Az önkormányzat felhívására beérkezett pályamunkák közül rajz kategóriában első Medve Rebeka (Petőfi
Sándor Általános Iskola tanulója), második Adamecz Fanni (Petőfi), harmadik Győrfi Tibor (Damjanich János Általános Iskola). Fotó kategóriában Bán
Antal Balázs (Damjanich), videóban
pedig Tóth Máté Barnabás (Aszódi
Petőfi Sándor Gimnázium) kapott elismerést. A díjakat a gyerekek iskolájukban vehetik majd át.

Mangashi Sihombing

szöntőt, és elevenítette fel a Világbékegong Gödöllőre érkezését, majd arról
beszélt, milyen nagy mennyiségű erőszakkal találkozunk a mindennapok
során.

Royal Rangers

gyerekek – mondta Gémesi
György, aki úgy fogalmazott: a
gyerekek által előadott produkciók az összetartozást üzenik a világnak.
Ezt követően Mangashi Sihombing,
Indonézia volt magyarországi nagykövete ünnepi beszédében kijelentette: Indonézia
számára megtisztelő, hogy
itt állíthatták fel a Világbékegongot, és hogy Gödöllő azt
ilyen szeretettel fogadta. Mint
mondta, aki ismeri az indonéz lelket, az tudja, hogy az
konfliktuskerülő, konszenzusra törekvő.
Mahatma Ghandi halála után több évtizeddel az ő tanítását követik: mindig a
békés megoldást kell keresni a nemzetközi, az országos és az egyéb kapcsolatokban is. Mindezek mellett fontosnak
Maros Gábor

Az Erkel iskola gyermekkórusa

Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete
Besenyei Emma, Pécsi Ildikó

A délutáni program során Ifjúság a
békéről címmel a Gödöllő Táncegyüttes
gyermekcsoportja, majd az Erkel Ferenc Általános Iskola gyermekkórusa, a
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete

Tanácskozás a gödöllői tehetséggondozásról

„Gödöllő – a tehetségváros”
Városunk két oktatási intézménye, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Török Ignác
Gimnázium csatlakozott a
TÁMOP azon pályázatához,
amelynek célja a tehetséggondozás.
Ennek keretében rendezett tanácskozást a két intézmény pedagógusok és
tehetséggondozással foglalkozó szakemberek bevonásával a múlt héten. A
két intézmény a jövőben Tehetségpontként működik.
A rendezvényen Gémesi György
polgármester elmondta, nagy örömmel vette a két intézmény pályázatát,
mert a tehetséges diákok felkarolását

mindig is fontosnak tartotta az önkormányzat. A sok tehetséggondozó kezdeményezés közül csak egy volt a
„Jó tanuló, jó sportoló”, aminek során
díjazzák a kiváló teljesítményt nyújtó
diákokat.
A Gödöllőről útnak indult tehetségek közül Hernczenik Annát és
Tóth Krisztinát emelte ki, de – mint
mondta – ne feledkezzünk meg azokról, akik nem tudnak ilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtani, de igyekeznek a legtöbbet kihozni magukból, mert ilyen diákból nagyon sokat
találni ebben a városban.

A két iskola részéről az intézmények
vezetői szóltak a tehetséggondozás
programról. Zmák Júlia, a Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatója beszédében kitért arra, milyen fontos a
gyerek életében az iskolában eltöltött
nyolc év, és beszámolt azokról a pályázatokról amiken korábban részt
vett az iskola, s amik nagyban hozzájárultak a korszerű oktatási körülmények megteremtéséhez. Mint mondta,
a modern pedagógiai eszközök beszerzése mellett nagy hangsúlyt helyeznek
arra is, hogy támogassák a pedagógusok számára a módszertani továbbképzéseket, valamint fontosnak nevezte a szülőkkel való jó kapcsolat
kialakítását.
Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium
igazgatója először néhány olyan tanulót sorolt fel, akikre méltán
lehet büszke az intézmény: Benedek Krisztina
népdalénekes,
Mundruczó
Kornél
filmrendező, Benkó Réka vívó és Páli Jenő orvos-kutató nevét említette, mint azokat a diákokat, akik itthon és külföldön is öregbítik az iskola hírnevét.
Mint mondta, már eddig is volt tehetséggondozás az iskolában, amit az
eredmények is igazolnak. A most induló program keretében a pedagógusoknak szakmai konzultációkat szerveznek, nagy hangsúlyt kap a tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételeinek javítása, az új kezdeményezések elindítása és többek
között a tehetséges fiatalok önszerveződéseinek elősegítése. Kiemelte,
bízik abban, hogy megszülethet egy
új szlogen: Gödöllő – a tehetségjk
város.

Bencze Ilona, Lukács Sándor

Ha bekapcsoljuk a televíziót, minden
nap a híradókban agresszív cselekedeteket látunk: háborúkat, merényleteket,
családi erőszakot. A hírműsorok sokkszerűen zúdítják ezt ránk, csak hogy
odafigyeljünk rájuk. Ennek ellenére a
gyerekek fejében rend van, ez látható
azokból az alkotásokból is, amiket az
önkormányzat felhívására készítettek a

nevezte a demokrácia megerősítését, és
a másik véleményének tiszteletben tartását. Az, hogy mi elküldtük ide a
Világbéke-gongot, hisszük, hogy
ezzel Gödöllő a Világbéke elméletének közvetítője lett. Hiszem, hogy
mi is a világbéke részei lehetünk – jelentette ki Mangashi Sihombing.

Az est során Vallomás a békéről
címmel ünnepi műsort láthattak az érdeklődők Lukács Sándor Prima Primissima díjas érdemes művész, Maros Gábor, Bencze Ilona Jászai Mari
díjas színművész, Besenyei Emma és
Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész közreműködésével.
bj

Felhívás – Október 23.
Az 1956-os Forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából városi ünnepséget
rendezünk 2010. október 23-án szombaton, 15 órakor a Szent
István Egyetem Tanárképző Intézetének parkjában. Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait az Ön által képviselt intézményt, szervezetet, minden kedves munkatársát, tagjait, Gödöllő város lakóit.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb október 21-ig, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit
Közhasznú Kft. Belvárosi Jegyirodájában nyitvatartási időben, a
28/514-130-as, vagy az intézmény tikárságán, a 70/376-65-44-es
telefonszámon Tábikné Surman Szilvia munkatársunknál, hétköznap 9-16 óráig. Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületei segítése érdekében szíveskedjenek
a koszorúkat lehetőleg 14:30 óráig a helyszínre juttatni, hogy a koszorúzás rendjének összeállításáért felelős munkatársaink zavartalanul és időben elvégezhessék feladataikat.
Megértésüket köszönjük!

Rendben folyik az oktatás

Tanévkezdő statisztika
Lassan egy hónapja, hogy valamennyi városi önkormányzati
intézményben zavartalanul megkezdődött az oktatás. A diákok
már túl vannak az első dolgozatokon, a szülők és a pedagógusok pedig az első értekezleteken.
A 2010/2011-es tanévben az általános
iskolák közül az Erkel Ferenc Általános Iskola kezdte a tanévet a legmagasabb létszámmal, ide 739 diák jár,
köztük 96 elsős. A Damjanich János
Általános Iskolában 426 diák kezdte
meg a tanévet, 93 diák pedig először

ült be a padba. 608 tanuló jár a Hajós
Alfréd iskolába, ahol 99 elsős van, a
Montágh Imre speciális általános iskola pedig 100 diákkal kezdte meg a
tanévet.
600 nebuló ült be az idén a Petőfi
Sándor Általános Iskola padjaiba,
ahol 91 kisdiák kezdte meg először a
tanévet. A három most indult első osztályból az egyik a német nemzetiségi
osztály, ahová 32 fő jár. Ők a német
nyelvet és a készségtárgyakat magyarul és németül tanulják, a matematika
és a magyar nyelv és irodalom oktatás
azonban kizárólag magyarul folyik. A
korábban ebben az osztályba jelent-

kezők közül 4 gyermek tanul más osztályban, ők az iskolában működő szakkör keretében sajátíthatják el a német
nyelvi és német honismereti ismereteket.
A Gödöllőn található középfokú
oktatási intézmények közül a Török
Ignác Gimnázium tartozik az önkormányzat intézményei közé. Ide az
idén 685 diák jár. Egy részük a gödöllői iskolákból kerül ki.
Az elmúlt tanévben a városi általános iskolákban végzett gyerekek 54
százaléka gimnáziumban folytatta tanulmányait, ebből 16 százalék itt Gödöllőn tanul a továbbiakban is. A
2009/2010-es tanévben végzettek
36,2 százaléka nyert felvételt szakközépiskolába, 9,8 százalékuk pedig
szakiskolában kezdte meg az idei
kj
tanévet.

2010. október 6.

Öko-nap a Petőfi Sándor Általános Iskolában

Hárommillió forint értékű munka
Öko-napot hirdettek a Petőfi
Sándor Általános Iskolában
szeptember utolsó szombatjára. A pedagógusok, a szülők és
a gyerekek közösen szépítették meg a Munkácsy úti épület
udvarát. A kezdeményezéshez
az a félmillió forint nyújtott lehetőséget, amit az intézmény
az Öko-Társ Alapítvány és a
MOL közös pályázatán nyert
sportudvar és pihenőhelyek kialakítására.
– Ez az összefogás hihetetlen példája,
amire ebben az iskolában eddig még
nem volt példa – mondta lapunknak
Gubáné Csánki Ágnes igazgató.
– Az akciót óriási előkészítő munka
előzte meg. A pályázaton nyert félmillió forint mellé nagyon sok felaján-
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lást is kaptunk, így mintegy hárommillió forint értékű munka valósult meg
ezen a délelőttön. A különböző támogatások mértékét jól szemlélteti, hogy
háromszor annyi növényt ültettünk el,
mint amennyit vásároltunk.
– Nagyon sokan dolgoztak ezen a
délelőttön. Mennyien voltak?
– Több mint nyolcszázan. Negyedik osztálytól felfelé itt voltak a gyerekek – kivéve azok, akik valamilyen
sportprogramon vettek részt –, a tanárok és több, mint 250 szülő.
– Nagy munkát végeztek, így aki
hétfőn elment az iskola előtt, az szinte rá sem ismert az udvarra…
– Király Lászlóval, az Öko team
vezetőjével szerveztük és biztosítottuk a munkafeltételeket. Az Öko Iskola program keretében madáretetőket és itatókat helyeztünk ki a virágokkal és bokrokkal beültetett kertbe. Mivel az iskola
udvarán korábban egyáltalán nem voltak padok és
kinti szemetesek, ezeket fából elkészítettük és kihelyeztük. Már ezek elkészítése is nagy élmény volt a
gyerekeknek, hiszen ebben ők
is segítettek. Szintén nagy változás, hogy míg korábban a
hátsó udvarban csak beton
volt, most itt is sikerült zöld

pong asztalhoz. Ezt mi, saját erőből
nem tudtuk volna megvalósítani. Ez a
számítások szerint több mint egymilliós beruházás!
– Az iskola előtti udvar is jelentősen átalakult…
– Ide is sok növény került és kerti
sétálót is csináltunk, ahol különböző
talajmintákat mutatunk be a kicsiknek. A pályázatnak köszönhetően a
focikapukat is sikerült felújítanunk,
és lefestettük az iskola kerítését is.

– Ezt a nagy munkát jó hangulatban végezték el. Amikor itt jártunk,
mindenhol mosolygó, jókedvű gyerekeket és felnőtteket láttunk…
– Valóban, mindvégig jó hangulat
volt, és azt láttuk, hogy szívesen segítettek egymásnak. Pihenésre is volt idő, és
a támogatóknak köszönhetően jóízű
falatozásra is. Úgy érzem, sikerült jó
közösséget kovácsolni az iskolában,
ahol a szülők és a gyerekek egyaránt jól
érzik magukat.
bj

Meghívó
Hadmérnökök a Magyar Szabadságharcban

területet kialakítani. Ez is felajánlásoknak köszönhetően valósult meg. A
Simi Kft. – aki az év vállalkozója díjat is megkapta – segített a beton felszedésében és elszállításában, Ivicsics János, az Atraktív Kert ügyvezetője pedig – akinek a múlt évben
ballagott el tőlünk
a második gyermeke – felajánlotta,
hogy ingyen elkészíti a gyepes területet. Automata öntözőrendszert épített ki, gyepszőnyeget rakott rá, és
gumi
szőnyeget
helyezett el a ping-

A gödöllői Török Ignác Gimnázium fennállásának 55. évfordulója névadója tiszteletére történész emlékkonferenciát rendez, egyben megemlékezik:
Vidos Géza: Nemescsói Török Ignác tábornok című könyve megjelenésének 70.
évfordulójáról.
A konferenciát dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere nyitja meg.
Helyszín: Gödöllői Városi Múzeum konferenciaterme
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Őszi nap Gödöllőn
A fenti cím az egyik elbeszélés
címe abból a most megjelent,
Krúdy Gyula írásokat tartalmazó kötetből, mely az Erzsébet
királyné összefoglaló címet
kapta.
Mintha Gödöllőn szakadatlan csak
ősz lenne, sejlik Krúdy zengzetes
mondataiból, ahogy az itteni erdőkben való sétákról, lovaglásokról, vadászatokról beszámol.
Meg ahogy tudósít még egy rejtelmes házról, ahová találkára jártak éjszakánként V. Ilonka, a királyné
egyik udvarhölgye és Wallmöden, a
királyné udvartartásához beosztott
kapitány. Ez a ház, ez a gödöllői erdő
fái közt megbúvó vadászlak egyszer
csak kigyulladt. Le is égett porig.
Benne lelték halálukat a szerelmesek.
Csak a sírjuk domborult még egy
ideig erre valahol, de már azt sem lehetne megtalálni többé.
Nem csak Gödöllőn járhatunk a
kötet elbeszéléseit olvasva a magyaroknak oly kedves királyné nyomában, de Budán, Bécsben, az oda közeli Lainzben is, s még sok helyen,
ahová bolyongásai közben elvetődött.
Legelsőként egészen fiatalon jelenik

meg az Árvalányhaj
című írásban, még férje oldalán utazik a Felső-Tisza mentén, még
riadozik az itteni néptől: „Ki tudja, hátha
igaz a híradás, hogy a magyar országutak telve vannak bujdosó haramiákkal?”
Egy környékbeli birtokos ad nekik
szállást. Ezzel kezdődik a felséges
asszony ismerkedése a magyarokkal.
Aztán még számos magyarral lesz találkozása, ügye, elintéznivalója, maga köré is gyűjt közülük állandó tartózkodásra szép számmal. Udvarhölgyeket, a nevezetes „felolvasónőt”,
Ferenczy Idát, szolgálattevő katonatiszteket.
Létezik egy „királyné költője” is,
Krúdy hol Benedek Aladárnak, hol
Irmafynak nevezi többször is megjelenítve, többször is igyekezve utánajárni annak, hogyan követhetett el –
vajon valóban elkövetett-e? – ez az úr
bankóhamisítást?
A fiát gyászoló királyné, a merénylet áldozatává lett királyné rója
örök útját a könyv lapjain. De Krúdy
azt is igyekszik követni a költői képzelet szárnyán, mi történt a tragikus
halál után az úrnőjüket vesztett hű-

séges urakkal, hölgyekkel. Hová tértek haza? Hogyan éltek, haltak?
Ír még arról is, hogy új királynét
koronázhattunk, örömünkre, mert
„Mindenekelőtt ez a nemzet a Duna
és Tisza mentén leginkább királyt koronázni szeret.” Vehetjük e megállapítást bóknak, vehetjük elmarasztalásnak.
De hát mindegy is: a királykoronázások végleg elsüllyedtek az időben. A gödöllői fákon az őszi levelek
azonban sárgulnak, pirosodnak, lassan peregnek lefelé most is, és majd
míg a világ világ.
(Krúdy Gyula: Erzsébet királyné)
- nád -

A Zene Világnapján

Királyi porcelánok a királyi kastélyban

Herendi kiállítás a Rudolf-szárnyban
Szeptember 29-én Az arisztokrácia porcelánja címmel nyílt
meg a Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítása a gödöllői királyi kastély felújított Rudolf
szárnyában. A tárlat január 3-ig
tekinthető meg.
Az ünnepélyes megnyitón dr. Gémesi György polgármester köszöntőjében örömének adott hangot, hogy
ilyen szép és különleges tárlat kapott
helyet azokban a termekben, amelyek
januártól európai uniós helyszínként
szolgálnak majd. Mint mondta: Minden egyes kiállítás-megnyitó, ami
ilyen telt ház előtt zajlik, nagy öröm
számára, mert a gödöllőiek mellett
sokan eljönnek az ország különböző

vés bizonyítéka volt a kastélyban, a
városban.
Ilyen a mostani kiállítás is, ami a későbbiekben a mi jó hírünket is tovább viszi majd.
Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója beszélt a porcelán európai történetéről, és a herendi különlegességekről. Mint mondta, bárhol a világon
megfordult, gyakran hallotta azt a véleményt, hogy a herendi a legszebb
porcelán: „Ez művészeti alkotás, ami
a kiváló színvonalat, eleganciát jelképezi, aminek a birtoklása kiváltság.”
Ehhez kapcsolódva az időszaki kiállítást megnyitó Habsburg György úgy
fogalmazott: Ezekben a porcelánokban az egész történelem benne van. A

rösvölgyi Lászlónak, a kastély egykori, és dr. Révész T. Mihálynak az
intézmény jelenlegi igazgatójának az
elmúlt években végzett munkájukért.
„Itt lehet látni, hogy mit lehet elérni
Magyarországon. Emlékszem, 1999ben, első látogatásomkor milyen állapotok voltak itt Gödöllőn. Ők nagyon
sokat tettek ezért a fejlődésért” –
mondta.
A rendezvényt Mádl Dalma
asszony is megtisztelte jelenlétével.
A kiállításon többek között megtekinthető a Ferenc József készlet, ami
a budai vár és a gödöllői kastély számára készült, és a Gödöllő-mintás
porcelánok, amik hasonlóképp királyi
megrendelés emlékét őrzik. A patinás
edényeket, étkészleteket, monogra-

Október 1-jén, a Zene Világnapján a derű óráit, a béke perceit élhettük
át a Frédéric Chopin Zeneiskola hangversenytermében rendezett
koncerten. Este hat órakor, vagy valamivel hat után, ahogy helyet foglalt a közönség, majd becsukódott az ajtó, varázslat vette kezdetét a
számára. Francis Polenc művei hangzottak fel sorra, azé a francia
zeneszerzőé, akiről megállapította a XX. század első felében élt kortárs, Claude Rostand: „van benne valami a szerzetesből és a gazemberből”.
A szereplők, a zenészek a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar fiatal művészei voltak, az általuk alapított fúvósötös játékában gyönyörködhettünk. Illésy Orsolya
fuvolát, Baráth Nóra
oboát, Bartek Zsolt klarinétot, Jankó Attila fagottot,
Börzsönyi Máté kürtöt szólaltatott meg. Kísérőjük
mindvégig Soós Gabriella zongoraművész volt.
Négy zeneszámot tűztek műsorukra. Elsőként az oboára és zongorára íródott Szonáta csendült fel, a gyászdal, mely szerzője szándéka szerint a pályatárs Szergej Prokofjev emlékét hivatott őrizni. Oboa, fagott, zongora alkotta azt az együttest, mely
az eztán következő Triót előadta.
A koncert második részét fuvolára és zongorára komponált háromtételes Szonátával
kezdték. Ez a darab 1957-ben készült el, s a bemutatója után a kritikák Poulenc
egyik legjobb műveként ismerték el. A fuvolások gyakran tűzik műsorukra, méltán:
most is lenyűgöző, szívbemarkoló volt Illésy Orsolya szólójátékával.
A koncertet záró Sextet pedig Poulenc munkásságának legnépszerűbb zeneszáma.
Az egyszerű motívumok és az élénk ritmusok egyvelege, melynek virtuozitásától
nem idegen a jazz világa sem. Ritmikus és lírai részek váltják benne egymást, s
nagyszerű lehetőséget teremtett a most együtt pódiumra lépő hat zenésznek – a sextetnek – a magas színvonalú összjátékra.
A Zene Világnapját Yehudi Menuhin hegedűművész alapította 1975-ben, s az ez alkalomból megfogalmazott üzenete így kezdődött: „Arra szeretnék buzdítani minden
várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon…”
Mert, tehetjük hozzá, a zenében harmónia van, csend, öröm és béke.
N. A.

Nívódíjat kapott a kastély mesekönyve

Elismerés Herceg Egérváry Elemérnek
Szeptember 27-én, a Múzeumpedagógiai Évnyitó keretében Székesfehérváron adták át az idei Múzeumpedagógiai Nívódíjakat. A
Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ kiadvány kategóriában a két legjobbnak járó díj
egyikét a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumnak ítélte a Herceg
Egérváry Elemér naplója című, nemrégiben megjelent mesekönyvért.

pontjairól, és jól érzik magukat városunkban. Gödöllő mindig befogadó
volt a világban, az országban, a térségben élők, a különböző területekről
érkezett emberek, kultúrák felé.
Az elmúlt időszakban ennek nem ke-

családi címerek,
a festmények nem egy esetben dokumentumként is szolgálnak.
A Gödöllőn gyakran megforduló
politikus beszédében köszönetet
mondott dr. Gémesi György polgármesternek, valamint prof. dr. Kö-

mos darabokat felvonultató kiállítás
bemutatja azokat a tipikus főúri kellékeket is – tintatartó, porzó, írószertartó, kártyadoboz, sétabotfogó, porcelánnyelű evőeszközök –, amelyeket
csak külön megrendelésre készítettek
jk
„fehér aranyból”.

Faludi Ildikó muzeológus és kisfia, Reményi Márton könyve egy kedves-humoros, ám történelmileg hiteles információkat feldolgozó mesén keresztül ismerteti meg a gödöllői kastéllyal a kicsiket és nagyokat. A szépséges kötetet
Ferenc Tamás egri festőművész gyönyörű, részlet- és ötletgazdag festményei
illusztrálják. A könyv a gödöllői kastély egere, herceg Egérváry Elemér kalandjait meséli el. Persze nem napjainkban, hanem abban az időben, amikor még
rendszeresen megfordult a kastély falai közt őfelsége I. Ferenc József és szépséges neje, Erzsébet. Akkor természetes volt, hogy a mellettük, a közvetlen köjk
zelükben élő egér sem lehet kisebb személyiség, mint egy herceg.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐ MONOGRÁFIA 2. KÖTET
(1867-1945)
Mustra a készülő
tanulmánykötetből
ELŐADÁSOK A GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUMBAN
Őriné Nagy Cecília
művészettörténész
A gödöllői művésztelep és utóélete

2010. OKTÓBER 7.
CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA
***

Múzeumpedagógiai
programajánló
II. Iskolásoknak (5-8. osztály)
„A játszótársam, mondd,
akarsz-e lenni”
A magyar cserkészet története
1910-től napjainkig című kiállítás
segítségével megismerkedhetünk a
cserkészek életével,
mindennapjaikkal, hagyományaikkal.
Kb. 60 perc
Időpont egyeztetése:
Kerényi B. Eszter (28) 419-068
A foglalkozás ára: 200 Ft/fő
III. Iskolásoknak (9-12. osztály)
A mezőváros élete
Helytörténeti óra keretében
tárlatvezetéses foglalkozás.
Helye: Gödöllő a nyitott város
(állandó kiállítás)
Időpont egyeztetése:
Gaálné dr. Merva Mária: (28) 421-999
Igényelhető: folyamatosan
A foglalkozás ára: 1.500 Ft/csoport
A gödöllői művésztelep
Múzeumi óra a gödöllői
művésztelepről, a 19-20. század
művészetéről, a szecesszióról.
Helye: A gödöllői művésztelep
(állandó kiállítás)
Időpont egyeztetése:
Őriné Nagy Cecília: (28) 421-998
Igényelhető: folyamatosan
A foglalkozás ára: 1.500 Ft/csoport
A múzeum bemutatása feladatlapok
segítségével
Foglalkoztató óra a múzeum
kiállításaiban.
Helye: Gödöllői Városi Múzeum
állandó kiállításai
Időpont egyeztetése:
Tóbiás Csaba, Guba László:
(28) 422-002,
godolloi.muzeum@vnet.hu
A foglalkozás ára: 1.500 Ft/csoport

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. Művészeti vezető: F. Orosz Sára, keramikusművész,
részvételi költség: 35.000 Ft
Jelentkezni munkanapokon 9-16 óráig, Sukta Zsuzsánál, az alkotóház
titkáránál lehet.
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
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Város–Kép

Gödöllő anno plusz

Megújuló értékeink

A Török Ignác-szobor

A Királyi Váró

1932. május 12-én hétfőn földmunkások dolgoztak Arad mellett a Maros
partján, hogy a töltést megemeljék. A
munkálatokhoz szükséges földet a
töltés mögül termelték ki, ott ahol a
régi Maros-fahíd vári hídfője volt. Az
egyik munkásnak megakadt az ásója,
majd pár perc múlva egy koponyát
fordított ki a földből. Ezzel kezdődött
meg az Aradon kivégzett tábornokok
sírjainak feltárása, melyről az Erdélyi
Hírlap 1932-ben cikksorozatot is indított. Az akasztófán kivégzett tábornokok közül négynek a holttestét a
kivégzést követően azonnal elszállították, azonban öt tábornok földi maradványai nem kerültek elő. A megkezdődött régészeti feltárások során
először Aulich Lajos maradványai kerültek a felszínre, majd ezután Poel-

Ismételten ki kell írni a közbeszerzési eljárást a Királyi Váró
felújítására, mivel a nemrég lezárult pályázatot a törvény szerint eredménytelennek kell tekinteni. Az épület azonban rövidesen visszanyeri eredeti formáját és fényét.

tenberg Ernő, Nagy-Sándor József,
Török Ignác és Knézich Károly sírjának beazonosítása következett. Az
ásatásokat júliusban a román hatóságok betiltották és kötelezték a munka
vezetőit a leletek azonnali elföldelésére. Eddig az időpontig Aulich Lajos, Nagy-Sándor József és Knézich
Károly sírját sikerült részletesen föltárniuk a régészeknek. Végül a maradványok az aradi temetőben, egy
családi kriptában leltek új nyughelyre. A munkálatokat csak 1933 szeptemberében folytathatták a régészek,
mikor Poeltenberg Ernő, majd Török
Ignác tábornok sírgödrét tárták fel
részletesen.
Az exhumálás híre Gödöllőre is eljutott. A hír hallatán a település elöljárósága mozgalmat indított a tábornok hamvainak hazaszállítására. Úgy
gondolták, hogy a legméltóbb hely az
újratemetésre az isaszegi csatában elhunyt honvédek emlékére állított szobor előtti terület volna. A hamvak hazahozatala érdekében – Schláger Ár-

pád apátplébános kezdeményezésére
– intéző bizottságot is felállítottak,
melyben többek közt helyet kapott a
plébános mellett dr. Berente István orvos, vitéz Demeczky Miklós ezredes,
Béky Ferenc erdőszámtanácsos, Gáll
Imre méhészfelügyelő, Hajlamász
János főjegyző, dr. Oszvald Arisztid
és dr. Szopek Lóránd premontrei tanárok, Persler Kálmán és Sidó Lajos,
iskolaigazgató. A tábornok hamvainak hazaszállításával azonban sokak
nem értettek egyet. Szerintük a román
hatóságok nem engedélyeznék a szállítást, mivel ez a propaganda törekvéseiknek sokat ártana. A hatóságok
szeretnék az egész sírfeltárást meg
nem történtté nyilvánítani és agyonhallgatni. De más oldalról is ellenezték a hamvak hazaszállítását, mint a
helyi sajtóban fogalmaztak: „Sokakban −
odaát is, itt is − azt a
hitet keltené, hogy belenyugodtunk a trianoni mészárlásba. Már a
hősök hamvait is hazahozzuk. Mikor pedig
ők ott is otthon vannak.”
A hamvak végül nem
kerültek Gödöllőre, de
a szülővárosa mindenképp meg kívánt emlékezni a tábornokról. Az
1930-as évek elején, Sidó Lajos (ekkor még
tanító) saját költségén
már elkészíttette a tábornok bronz mellszobrát. Azonban a szobor talapzat hiányában ekkor még nem került felállításra. A helyi lapokban gyűjtés indult a talapzat elkészítésére és a szobor elhelyezésére az alvégi iskola
előtt. A pénzadományok viszont lassan érkeztek, így a kezdeményezés elhalt. De a szoborállítás ötletének hatására a képviselőtestület határozatot
hozott, hogy a Tégla utcát kereszteljék át Török Ignác tábornok utcára. A
szobor felállítására végül 1935-ben
került sor, helyéül az akkori Ferenc
József térnek a Hősök ligeti részén, az
I. világháborús emlékművel szembeni területet jelölték ki. Az avatást október 6-ra időzítették, a vértanúk kivégzésének emléknapjára. Ezen a napon nemcsak a szobor került leleplezésre, hanem ekkor avatták fel az országzászlót is a kastélykápolna előtti
területen. Először az országzászló
avatására került sor délután 4 órakor,
majd ezt követte a tábornok szobrának leleplezése. Az esemény alkalmával a gödöllői ipartestületi dalárda

Családi programok a történelmi falak között

Őszi fesztivál a kastélyban
Október 2-án, a Múzeumok Őszi
Fesztiválja keretében különféle izgalmas programok várták az érdeklődőket a Gödöllői Királyi Kastélyban
szombaton. A programok lehetőséget
adtak a kastély rejtett zugainak felfedezésére egy történelmi alapokra helyezett, izgalmas mese keretében, lehetőség nyílik a kastély megújított
parkjának megismerésére, de a résztvevők bepillantást nyerhettek a muzeológus munkájába is.
Három különböző „túra” várta az
érdeklődőket, akik a kastély mellett a
parkban is kalandozhattak.
A kastély padlásán lakó herceg
Egérváry Elemér naplóját alapul véve
indulunk el az érdeklődőkkel a kastély zugainak felfedezésére a sörpincétől a padlásig. A barangolás közben
megelevenedtek a királyi család gödöllői hétköznapjai, a gödöllői kastély története.

Kalandozásra hívott a kastély 26
hektáros parkja is. A séta során megismerkedhettek a felújítás mozzanataival, nehézségeivel, a kerttervezés,
kertépítés művészetével, a jellemző
fákkal, virágokkal, és a kastély park-

énekelt hazafias dalokat. Az ünnepi
eseménysorozat zárásaként a Perslerféle Korona szálló nagytermében műsoros ünnepélyt tartottak. Az ünnepségen részt vett a tábornok nevét viselő győri árkászezred tiszti küldöttsége. A család képviseletében dr. Török Béla kormányfőtanácsos, Szeged
főügyésze vett részt az eseményen.
A szobor felállítása után pár évvel
sok polgár véleményével azonosulva
már az elöljáróság is azon az állásponton volt, hogy az alkotás, főleg
annak méretei nem felelnek meg. Úgy
vélték, hogy Török Ignác emlékét
méltóbb módon kellene megörökíteni, így 1940-ben gyűjtést indítottak,
hogy egy nagyobb méretű emlékmű
készülhessen. A háborús időszak miatt az adományok ismét lassan csordogáltak, így a kezdeményezés, mint
sok más esetben, most is elhalt. A szobor életében a következő változást az
1943-as év hozta, mikor a településen
a Jamboree 10 éves évfordulójára emlékművet kívántak állítani. A legalkalmasabb helynek a Török Ignácszobor melletti területet vélték a barokk lakóház sarkán. A kisméretű szobor azonban nem illett a Jamboree
emlékmű mellé, így azt 1943 októberében levették azzal az indokkal,
hogy a kivitelének egy megfelelőbb
helyet keresnek. Valószínű, hogy a
háború akadályozta meg az elöljáróságot abban, hogy a szobrot egy általuk megfelelőbbnek tartott helyen
felállíthassák. Végül a háború után,
1949-ben került Csikász László (A
szobrászművész a XX. század elején
Gödöllőn élt, a Minorita Gimnáziumban tanult, de mikor az Iparművészeti
iskolában folytatott tanulmányokat −
1920-as évek elején − már a fővárosban lakott.) alkotása a végső helyére a
tábornokról elnevezett utca elejére,
ahová már 1933-ban is szánták.
Fábián Balázs
Gödöllői Városi Múzeum

ját lakó állatokkal (különféle madarak, stb.).
A „Mesélő tárgyak” túra keretében
a kastély asztalairól hallhattak érdekességeket az érdeklődők, akik megtekintették a kastély új időszaki kiállítását a megújult Rudolf-szárnyban.
A csodálatos herendi porcelánok a
gyerekeket és a felnőtteket egyaránt
elvarázsolták.
(b.z.)

„A pompás renaissance stylben,
nagyrészt terméskőből épült s jóni
oszlopokkal diszített pavillon közepén van a nagy váróterem, melyből
jobbra a Királyné várószobája nyílik,
balra pedig a Királyé. Berendezésük
egy-egy író- és toilette-asztal van velenczei tükörrel s préselt selyem bútorzat, mely a Királyné várószobájában halványsárga, a Királyéban pedig
olivzöld szinű s ugyanilyen a fal kárpitja is.

A nagy váróterem
ajtajából szőnyeg fut
a sineken át a vasúti
kocsiig, mely a fejedelmi vendégeket
Gödöllőre
hozza,
vagy onnan elviszi.
A tágas váróteremben a három sarkon
bordó selyem zsölylyék, pamlagok kinálkoznak. Ezen a
várótermen át szállnak ki Őfelségeik s a főherczegek; innen egy kurta folyosó vezet ki az épület másik oldalára, a hol a csinos oszlopsor előtt az udvari fogat várja a
vendéget.
Ebben az épületben van a miniszterek várószobája is, külön kijárattal.
Van azután még egy, egész egyszerűen bútorozott szoba két vaságygyal
azoknak a vasúti üzletvezetőknek a
számára, kik Őfelségének Gödöllőn
való tartózkodása idején az udvari vonatokon szolgálatot teljesítenek és itt
töltik az éjet, hogy ha Őfelsége korán
indul, idején talpon lehessenek.
A királyi váróterem 1874-ben
épült, s azelőtt egy tiroli modorú faépület állott egy teremmel a legmagasabb vendégek rendelkezésére. Ennek
fehér kárpitja s világoskék bútorzata
volt és jelenleg a vasúti vendéglőnek
nyári lugasa. A gödöllői pályaudvar
egyike a legszebbeknek az egész Budapest-Kassa-Ruttkai vonalon s terjedelmére nézve is igen jelentékeny.
A hivatali helyiségeken kívül van
három váróterme, vendéglője – pompás tánczteremmel – s a pályaudvaron

van lakása az állomásfőnöknek, két
forgalmi tisztnek, két pénztárosnőnek, a vasúti vendéglősnek, továbbá a
pályafelvigyázónak.” Ripka Ferenc
leírásában ilyennek örökítette meg az
egykori Királyi Várót.
Bár néhány éve az épület oszlopos
főbejáratán és felhajtón a MÁV elvégeztette a legszükségesebb állagmegóvási és felújítás munkákat, az épület
mára rendkívül rossz állapotban van.
Az épület a Norvég Alap támogatásának köszönhetően a következő hónapokban megújul az állami tulajdonú
műemléképület, teljes külső és belső
rekonstrukcióra sor kerül. Visszaépítik a kupolás fedélszerkezetet, a három homlokzaton végigfutó egykori
kovácsoltvas oszlopokon álló, míves
perontetőt, és felújításra kerül a város
felőli oldalon a kocsifelhajtó, valamint az előtte lévő terület és a két
oldalán hajdan volt kerti ágyások.
Ezt követően az épület új funkciót
kap és idegenforgalmi célokat fog
szolgálni. Erről már megszületett a
megállapodás
az
önkormányzat és a
MÁV között. Az
épületben kialakításra kerül egy közlekedéstörténeti és
egy helytörténeti kiállítás, az egykori
hercegi, királyi és
királynéi várókból,
a fennmaradó területeken pedig idegenforgalmi létesítmény kap helyet.

A kiállítási részben a Közlekedési
Múzeum az udvari vonatokkal és a
királyi várók legszebb emlékeivel ismerteti majd meg a látogatókat, ötven
dokumentum és húsz műtárgy bemutatásával.
Ennek részeként idekerül a Városi
Múzeumból Erzsébet királyné és Ferenc József bronz mellszobra, de
olyan különlegességek is láthatók
lesznek, mint a MÁV 1052. pályaszámú udvari vonati gőzmozdonyának 1:5 arányú modellje, és a Tiszavidéki vasút udvari kocsijának 1857ből megmaradt bútorzata.
A helytörténeti kiállítás részeként
többek között olyan képeslapok és
fotókból nyílik itt kiállítás, amik a
királyi váró épületét, és az egykor ott
folyó életet mutatják be.
A munkálatok megkezdése előtt
áthelyezésre kerül a MÁV váróterem,
a jegypénztár és az ezekhez kapcsolódó szociális helyiségek. Ennek előkészítése már folyamatban van, zajlanak az ezzel kapcsolatos egyeztetések.
(k.j.)
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Gödöllői Állatvédelmi Nap

Nem csak kertészeknek...

Hetedik alkalommal

Növények sötét lakásba

A szeptember végi esős időjárás miatt elmaradt Állatvédelmi Napot október 2-án, szombaton rendezték meg az Alsóparkban.
A hetedik alkalommal jelentkező
program ötletgazdája és fáradhatatlan
szervezője Pintér Zoltán alpolgármester. A résztvevőket köszöntötte
Gémesi György polgármester és Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész,
Gödöllő díszpolgára is.
A közönség
Radnóti László
riporter műsorvezetésével, a
Dunakanyar
Szarvasgombás
Egyesület közreműködésével
megismerkedhetett a szarvasgomba „vadászat“ titkaival és
„eszközeivel“,
úgy mint a szarvasgomba kereső kutyával és a

szarvasgombát kiemelő lapáttal. Horkai Zoltán farkasai közül hármat mutatott be és meg önként jelentkező bátor hölgyek társaságában.
Az Állatvédelmi Nap elmaradhatatlan résztvevője volt az idén is a Gödöllői Kutyakiképző Iskola, melynek
bemutatóját Halász Árpád iskolavezető konferálta a tőle megszokott,
egyébként nagyon eredeti humorával.
A bemutató után bárki megsimogathatta a négylábúakat.

lis gondoskodást igénylő növénykének jót tesz, ha egy kaviccsal töltött
vizes tálcára helyezzük, tápoldatozzuk, és bőségesen – langyos, lágy vízzel –, kéthetente meglocsoljuk. Csak
annyira öntözzük, hogy a talaja nedves legyen, és ne álljon a cserép alatt
pangó víz.
Ügyeljünk arra, hogy a leveleit ne
érje nedvesség, és lehetőleg ne a lakás
egyik huzatos és hideg pontján találjunk neki helyet.

Ezüstfehér pettyek:
a szobalián

Gyönyörű és dekoratív:
a kehelyvirág

Telelő túlélők

„A tavaszi és a kora nyári esők, a
szokatlanul hűvös időjárás tönkretette
a fészekaljak egy részét, a tojások és a
fiatal fiókák közül jó néhány elpusztult. Ezek pótlására sok gólya pár második költéshez fogott, amit szakszóval sarjúfészeknek hívunk. Ezek a
madarak, mivel későn bújtak ki a tojásból, nem fejlődtek ki eléggé ahhoz,
hogy a szüleikkel tarthassanak Afrikába“ – mondta Becsei Ferenc.
A vándorlás parancsa erősebb a gólyáknál, mint a fiókanevelésé, hiszen
a szaporodóképes egyedek túlélése
fontosabb, mint a következő nemzedéké. A madárszülők persze kitartottak a fiókáik mellett, amíg lehetett. A
Magyarországon maradt fiatal fehér
gólyák közül sok már tud repülni és
önállóan táplálkozik, de egy részük
még a fészkét sem hagyta el. Mivel
ezek nem jutnak táplálékhoz, nagy

Ha eddig minden növénytartással
kapcsolatos kísérlet kudarcba fulladt,
vagy az otthon adottságai miatt meg
sem lehetett próbálni beszerezni szobanövényt, akkor itt az ideje változtatni. A lakás díszének számító virágok közül ugyanis nem mindegyik
igényel tágas és fényes teret. Bőven
akad közöttük olyan, amelyik egy apró és sötétebb lakásban is kiválóan érzi magát.

(l.t.)

Oltalom alatt az itthon rekedt gólyák

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére a nemzeti parkok befogják azokat a fiatal fehér gólyákat, amelyek nem tartottak szüleikkel az őszi vándorútra – mondta Becsei Ferenc, a Bükki Nemzeti Park
(BNP) őrszolgálati osztályának
vezetője.

Egy szép, de kevés gondoskodást igénylő szobanövény sokat dobhat az otthonunk hangulatán, ha a lakást minimális
mennyiségű fény éri.

veszélyben vannak, ezért a természetvédelmi őrszolgálat tagjai ezekben a
napokban az adott terület áramszolgáltatójával összefogva, emelőkosaras járműből befogják őket. Így biztonságos állatkerti környezetben telelhetnek, tavaszra pedig visszakapják szabadságukat – hangoztatta a
szakember.

Judik Béla, a BNP nógrádi tájegységvezetője arról tájékoztatott: Még
van egy kis remény arra, hogy a repülni tudó fiatal gólyák a Baltikumból dél felé vonuló, megkésett csapatokhoz csatlakozzanak. Ha ez nem sikerül nekik, befogják őket is. Mivel
azonban a természetes viszonyoknál
nincs jobb, amíg a táplálékszegény

időszak be nem köszönt, szabadodon
élhetnek.
Magyarországon ma mintegy
négyezer fehér gólyapár fészkel, a
nemzeti parkok GPS-koordináták
szerint is nyilvántartják gallyotthonaikat. Az új fészkekről és az itthon
maradt fiatal gólyákról azonban várják a lakossági bejelentéseket: minden nemzeti park honlapján megtalálható az ügyeleti telefonszám is.
Egyelőre nem tudni, hogy a teleltetés
hány gólyát érint majd, de számuk
meghaladhatja a százat.

Egyébként a fehér gólyák idei évét
a kettősség jellemezte: az időjárás miatt tönkrement a fészkek egy része,
viszont a sok esőnek köszönhetően a
fő táplálékukat jelentő kétéltűek és
hüllők sikeresen szaporodtak, emberemlékezet óta nem látott mennyiségű
élelmet biztosítva.

Az ájtatos növényként is ismert kehelyvirág Dél-Amerika esőerdeiből
származik. A növény gyönyörű, dekoratív levelei azt a hatást keltik, mintha
kézzel festették volna az ezüstzöld
alapra a sötétzöld foltokat. Az akár
60-80 centiméteresre is megnyúló növény fény-, víz- és tápanyagigénye
közepes, és kimondottan kedveli a
meleg, kicsit párásabb helyeket. Annak ellenére, hogy nem igényel extra
gondoskodást, ügyelj arra, hogy lehetőleg ne öntözd meszes és kemény
vízzel.
Hogyan tartsuk?
A kehelyvirágot a márciustól szeptemberig tartó növekedési időszakban
tartsd félárnyékos helyen. A minimá-

A malajziai esőerdőkből származó
szobalián levelei kissé féloldalasak,
fénytelenek, világos- vagy sötétzöld
alapon ezüstfehér pettyezéssel és a
levél szélén ezüstös szegélyezéssel.
A kis fényigényű kúszónövény
amilyen lassan, olyan magasra nő:
idősebb korára hajtásai 1,5 méterre is
nyújtózhatnak.
Hogyan tartsuk?
A kevés fényért cserébe a szobalián
gondozásakor ügyelni kell arra, hogy
a talaja mindig nedves legyen. A
legjobban a 18-24°C közötti hőmérsékleten érzi magát, és meghálálja, ha
kaviccsal töltött, vizes tálcára helyezzük, vagy afölé akasztjuk. Téli időszakban kevesebb vízzel öntözzük, de
ügyeljünk arra, hogy a gyökérzónája
mindig nyirkos legyen!
(a.i.)

Gazdit keresünk!
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
a Kotlán Sándor úti Gyepmesteri telepén látja el a gazdátlan, befogott
ebek ideiglenes elhelyezését. Célunk
minden esetben az, hogy a gazdátlan
állatok minél előbb új tulajdonosra
találjanak, vagy az elkóborolt kedvencek mielőbb visszakerülhessenek régi
otthonukba.
Figyelmükbe ajánljuk az alábbi
kutyusokat, valamint honlapunkat
(www.ghgkft.hu) ahol a „Gazdit keresünk“ címszó alatt, a többi gazdára
váró kutyát is megtekinthetik.
Érdeklődéseiket az alábbi telefonszámokon várjuk: 06-30-2410200
vagy 06-30-3033041

Brúnó: 1 éves, fekete kan

(pts)

Missi: fél éves, zsemle színű, szuka

Boy: 2 hónapos, barna-fekete kan

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. 06-30-454-8887

Október 9-10.:

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 06-20-9457816
Mogyoród, Temető u. 20.
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Közérdek

Őszi nagytakarítás – Elektronikai hulladék gyűjtés
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. partnereként a Zöld Híd Régió Kft. a Fe-Group Invest Zrt.-vel közösen, térítésmentes lakossági elektronikai- és akkumulátor hulladékgyűjtést szervez. A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok gyűjtése Gödöllőn, 2010. október 16-án 8 órától 14 óráig történik az alábbi, három kijelölt helyszínen.
1. Erzsébet krt-i lakótelep (Erzsébet krt. 26-27-28. sz. előtti parkoló)
2. Palota-kerti lakótelep, óvoda előtti parkoló
3. Szőlő utcai lakótelep (Szőlő utca 20-22-24 sz. előtti parkoló)
A megadott napon a gyűjtőpontra bárki elhozhatja, lemerült akkumulátorait működésképtelen, használaton kívüli, árammal,
elemmel, vagy akkumulátorral működő eszközeit, berendezéseit (háztartási gépek, IT és távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek, barkácsgépek, játékok, sportfelszerelések, vezérlő eszközök, világítótestek). Ezeket a berendezéseket a
megadott helyszíneken álló speciális gyűjtőjárműnél lehet leadni, kizárólag a fent megjelölt helyen és időben!

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
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.
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)

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 4-10-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
Október 11-17-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.

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.

Új tanulásszervezési eljárás Gödöllőn
Az elmúlt ötven évben mélyreható társadalmi, gazdasági-technológiai és kulturális változásoknak lehettünk tanúi az egész világon, amelyek gyökeres változást eredményeztek az emberi tudás társadalmi megítélésében. A mai világ az eddigiektől eltérő kompetenciákat preferál, megköveteli a tudás állandó megújítását, az élethosszig tartó tanulást. Ezen szükségletekhez közelebb álló pedagógiai rendszert kell kidolgozni, mely során a megfelelő értékek, attitűdök fejlesztése kerül előtérbe. Az oktatási rendszer megújítását szolgáló egyik eszköz a kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása.
Hazánkban a kompetencia alapú oktatás elterjesztésére való törekvés jelenleg az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretein belül történik, részben hazai és
részben az Európai Unió finanszírozásával. A TÁMOP- 3.1.4-08/1 pályázati felhívás során Gödöllő Város Önkormányzatának projektje támogatást nyert.
A projekt címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Gödöllőn.
A projekt Petőfi Sándor Általános Iskolában, Táncsics Mihály úti Óvodában, a Török Ignác Gimnáziumban, a Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda Tisza utcai feladat-ellátási helyén, a Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda Szabadság utcai feladat-ellátási helyén és a Szent János utcai Óvodában került megvalósításra.
A fejlesztési folyamatba bevont feladat-ellátási helyek egymással közvetlen felmenő oktatási, pedagógiai kapcsolatban állnak és a helyi sajátosságoknak megfelelően lefedik az oktatás vertikumát. A
kompetencia alapú oktatási módszer a tudás, a képességek és az attitűdök hármasának fejlesztését szolgálja. Törekvés arra, hogy a gyerekek maguktól ismerjenek fel összefüggéseket, maguktól tapasztaljanak meg felismeréseket, illetve a munkájuk során bevonják a társaikat a problémamegoldásba. Fontos a foglalkozásokon, az órákon a kooperatív, társas magatartásformák elsajátítása, amelyek nélkülözhetetlenek a mai világban. A kompetencia alapú oktatás ellentétben a hagyományos képzéssel egyéni igényeket elégít ki, egyénileg ütemezett, azonnali visszajelzést tanúsít, modulokkal, média anyagokkal dolgozik. A tevékenység központú gyakorlatok élményt biztosítanak, érdeklődést váltanak ki a gyermekekben. A foglalkozások során a változatos infokommunikációs eszközök alkalmazása színesebbé, érdekesebbé teszi a témák feldolgozását (laptop, projektor, fényképezőgép, kamera, fénymásoló használata). A pedagógusok véleménye alapján a gyerekek saját élményeiket a foglalkozások folyamatában spontán módon, szívesen elmondják. Nyíltabbak, szókincsük változatosabb, gazdagabb. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a programcsomagok nagy hangsúlyt fektetnek a széles ismeretanyag mellett a szókincsbővítésre, a kommunikáció fejlesztésére is.
Ellentétben a hagyományos alapokon nyugvó tanulási formával (a 45 perces tanóra, a hagyományos órarend, a hagyományos osztályozás, dominánsan frontális tanári munka átgondolása) a tanórán kívüli foglalkozások, a készség, képesség fejlesztő feladatok kerülnek előtérbe. A tanár szerepe is változik, a tananyagot közösen dolgozzák fel a diákok a tanár együttműködésével, melyben a tanár irányító
szerepe csak észrevétlenül működik.
Gödöllő Város Önkormányzatának TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0005 jelű projektje 2009. május 18-án vette kezdetét és 2010. augusztus 31-ével véget ért. A támogatás mértéke 68 603 241 Ft.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

2010. október 6.

Mozaik
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Október 10-ig (vasárnap)

Szlovák Konyha
az Erzsébet Királyné Szálloda éttermében

NOVEMBER 6-14-IG

LIBANAPOK
A SZÁLLODA ÉTTERMÉBEN.
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 – Még veretlen az U14-es csapat Futsal – Rajt az NB II-ben

Gödöllői sikerek a derbin Gólzáporos nyitány Szegeden
Parádésan teljesített a Gödöllői
Sport Klub felnőtt és ifjúsági csapata a Bag elleni, szomszédvári
rangadón. A megyei I. osztályú
bajnokság 8. fordulójában mindkét csapat hat gólt rúgott ellenfelének, így mondhatni, magabiztosan nyert.
A felnőttek párharca igazi presztízscsata volt, hiszen bagi oldalon hét gödöllői játékos szerepelt a csapatban. Két
felemás félidőt láthatott a szépszámú
nézősereg, az első játékrész a vendégeké volt, míg a második 45 perc egyértelműen a Gödöllőé. Húsz perc leforgása alatt kétgólos előnyre tett szert a Bag,
de Nagy Roland két szabadrúgás góllal
egalizált. A fordulást követően ismét a
látogatók szereztek vezetést, ez után viszont a bagiak hibáit könyörtelenül kihasználták a GSK fiataljai és a maguk
javára fordították a meccset. A csapat a
9. helyen áll jelenleg 10 ponttal. Az ifisták könnyed, 6–0-s győzelmet arattak és
továbbra is a 6. pozíciót foglalják el.
Pest megyei I. osztály, 8. forduló
Gödöllői SK – Bag 6–3 (2–2)
Gól: Lovrencsics Balázs (3), Nagy Roland (2)
Pest megyei I. osztály U19, 8. forduló
Gödöllői SK – Bag 6–0 (2–0)
Gól: Bercze Tamás (3), Veszely Károly,
Kurunczi Dániel, Szántó Péter
Megyei I/B osztály – GEAC siker
Sikeres hétvégén van túl a Gödöllői
EAC csapata, akik hazai pályán verték a
bajnoki címre is esélyes Vácdukát.
Pest Megyei I/B osztály, 8. forduló
GEAC – Vácduka 1–0 (0–0)

Megyei III. osztály – Megtorpant
a GSK II.
Jó kezdés után megtorpant a Gödöllői
SK második csapata. A gödöllőiek a
Tápióbicske otthonában kaptak ki, ezzel
elszenvedve idei első vereségüket a bajnokságban.
Pest megyei III. osztály, 6. forduló
Tápióbicske – Gödöllői SK II. 4–1
(3–0)
Gól: Tury Viktor
Utánpótlás foci – Két siker a
hétvégén
NB II., U17 közép C csoport, 8. ford.:
Gödöllői SK – RAFC 8–1 (4–0) Gól:
Babicz Benjamin (3), Kővágó Ádám
(2), Skultéti Renátó, Rózsavölgyi Dávid, Voina Erik
NB II., U15 közép A csoport, 8. ford.:
Csepel-Halászi – Gödöllői SK 4–2
(2–0) Gól: Husz Attila, Szabó Tibor
NB II., U13 közép A csoport, 8. ford.:
Csepel-Halászi – Gödöllői SK 4–2
(4–0) Gól: Rákóczi Péter, Kaján Máté
Megyei U16, gödöllői körzet 5. ford.:
Galgahévíz – GSK U15 B 9–0 (3–0)
Pest megyei U14, 5. forduló
Gödöllői SK – Taksony 4–3 (3–2) Gól:
Dobi Gergő (2), Mundrusz Máté, öngól
Pest megyei U13 ¾ pálya, 4. forduló
-llGödöllői SK – Pécel 0–7 (0–4)
Következik:
Október 09., szombat 10 óra, U15,
U13: Gödöllői SK – FTC
Október 10., vasárnap 10 óra:
Gödöllői SK U15 – Erdőkertes
Október 10., vasárnap 11 óra:
Gödöllői SK U17 – Jánoshida

Küzdősport – Remeklő Czeba tanítványok

Harminckét érem Jászberényből
Ismét jól szerepeltek Czeba Mihály, 5. danos mester gödöllői
tanítványai, ezúttal a Jászberényben második alkalommal megrendezett nemzetközi Lehel Vezér Taekwon-Do kupán.
A rendezvényen 120 versenyző 12
klubból mérhette össze tudását. A 23
gödöllői sportoló összesen 32 éremmel
térhetett haza. 8 arany, 8 ezüst, 16
bronz. Nem véletlen, hogy az induló
csapatok közül a gödöllői kapta a legeredményesebb csapatnak járó hatalmas
kupát! Egyéni versenyzőink közül sokan kaptak legeredményesebb elismerést, kategóriánként a gyerekek közül:
Osterling Ádám, Szántai Barna, Budai Bence, Sivatagi Gergő, Grób
László, Friz Wilhelm, Tavi Balázs.

A felnőttek közül: Szűcs Judit 1.
dan, a veteránoknál pedig, Bures Ferenc 1. dan, Nagy Imre 1. dan, Gábosi
Ede, Tavi Ronald.
Információk az edzéseinkről Czeba
Mihálynál a 06-20/530-4957 telefonszámon, valamint www.taekwon-do.hu
weblapon.
-li-

Röplabda – Elkezdődött a bajnokság

TEVA-GRC siker az első meccsen
Izgalmas csatában, de végül sima, 3:0-s sikerrel kezdte a bajnokságot a TEVA-Gödöllői RC
csapata a női extraligában hazai
pályán. A szenvedő fél a nyáron
nagy fiatalításon áteső Békéscsaba volt. A juniorok küzdelmében a vendégek örülhettek.
Deme Gábor tanítványai az idei
évben is a dobogó valamelyik fokának
megszerzését tűzték ki célul, mind a bajnokságban, mind a kupában. Ennek
ékes bizonyítékot adtak már a felkészülési tornák során, amelyeken remekül
teljesítettek és, ha nem is magabiztosan,

de az első bajnoki találkozójukon hozni
tudták a mindig nehéznek mondható
kötelező győzelmet a lányok. A csapat
legközelebb október 9-én lép pályára,
amikor is a nyáron igencsak megerősödött UTE vendégei lesznek a mieink.
Hazai pályán október 15-én láthatják
újra a röplabda szerelmesei a TEVAGRC együttesét. A BSE-FCSM csapata
lesz az ellenfél. A találkozó pikantériáját, azon kívül, hogy minden párharcuk
izgalmasra sikeredett eddig, az adhatja
majd, hogy a városmajoriak kispadján a
pár éve a gödöllői csapattal több sikert
elérő Hollósy László ül majd.

Atlétika – Gyermek csapat Ob

Összesített hatodik hely
Október 2-án került megrendezésre az országos gyermek csapatbajnokság 32 fiú és 36 leány
együttes részvételével a Puskás
Stadionban. A hat fős csapatok
mindkét nemben 7 számban
mérték össze erejüket: 60 m és
1000 m síkfutás, 60 m gátfutás,
magas-és távolugrás, kislabdahajítás, illetve 4x200 m váltó.
Az összesített eredmények alapján a
Gödöllői EAC szoros küzdelemben a 6.
helyen végzett (a fiúk a 6., a lányok a 10.
helyen végeztek csapatban). A legeredményesebb versenyzőink a fiú váltóban
szerezték meg az aranyérmet (Borhy
Botond, Kerekes Marcell, Simonváros Csanád, Pápai Benedek) 1.57.
08-as idővel. A további helyezettek Kerekes M. távolugrásban 488 cm-el és
Kovács Emma magasugrásban 145
cm-el második helyen, míg Pápai Be-

nedek 1000 m-en 3.11.23 perccel, Madácsi Réka 3.24.69 p a negyedik helyen
végzett.
További eredmények, fiúk: 60 m: 14.
Simonváris Cs.; 60 m gát: 4. Borhy B.;
magas: 16. Balogh Márton; kislabda:
17. Grenács Krisztián; Lányok: 60 m:
31. Szűcs Virág; 60 m gát: 20. Kriszt
Katica; 4x200 m: 25. GEAC (Kovács
E., Szűcs V., Madácsi R., Kriszt K.); távol: 30. Kondrák R.; kislabda: 21. Kriszt
-baMarcsi

Remeklő fiatal pecások
A Taekwon-do SE csapata

Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvezmény:
100 Ft/fő
További információ kérhető az
alábbi telefonszámokon: Kobzi
András:+36-30-609-87-29, Kobzi
Andrásné: +36-30-209-28-28
A rendezvény a Margita Kupa 6.
fordulója!

ső három hónapban
nincs, utána havi 500.
Minden egyéb, atlétikára hivatkozó toborzás független a
GEAC atlétikai szakosztályától.

Atlétika – Toborzó
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 mesteredzőnél,
a 30/4-955-439, 20/5-045-889, 28522-023 telefonon lehet. Tagdíj az el-

gabiztos szegedi rajt ellenére az első
játékrészben még döcögött a gépezet
(a 3. másodpercben vezettek a hazaiak), de a folytatásban tisztába kerültek az erőviszonyok és a második 20
perc játékának köszönhetően fölényes lett az idei első bajnoki meccse
Baranyai Pál csapatának.

Horgászverseny – Jó kapás az isaszegi tavon

Margita – Gyalogos teljesítménytúra
Gödöllő
60/60MTB/35/20/12/6
gyalogos teljesítménytúra
Rendezvény időpontja: Október 9.
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Általános Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 7-9 óráig
Cél nyitva tartása: 23 óráig
Nevezési díj: 60/60MTB/35/20 távokon 800 Ft/fő; 12/6 távokon 400

Magabiztos győzelemmel rajtolt az NB II-es bajnokságban a
Gödöllői Sport Klub teremlabdarúgó csapata. A Gödöllői Bikák együttese az SZTE EHÖK
SE otthonában lépett pályára
és nyert 7–1-re.
Gólkülönbség tekintetében a ma-

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

Az idén október 2-án rendezték a hagyományos városi horgászversenyt az
isaszegi tavakon három kategóriában:
gyermek fiú és lány, valamint felnőttben versengtek a sporthorgászok. A fiúknál, már mondhatni hagyományosan
a Montágh Imre iskola diákja, Pusoma
Norbert nyert, megelőzve Kiss Balázst (Damjanich) és Gyenge Zsombort (Szent Imre). A lányoknál Harmati Lilla (Hajós) volt a nyerő, a 2.
helyen Kiss Viktória végzett, míg a
képzeletbeli dobogó 3. fokára Simon-

váris Csenge és Zille (Szent Imre és
Palotakerti óvoda) állhattak fel. A felnőtt kategóriában Dvorszki Sándor
lett a legjobb, Pethő László és Horváth Zsolt előtt.
A díjakat Kálmán Magdolna, Gödöllő
aljegyzője adta át.
-ll-

A gödöllői csapat, Nagykáta elleni
Magyar kupa mérkőzése lapzártánk
után ért véget.
NB II., keleti csoport 1. forduló
SZTE EHÖK SE – Gödöllői Bikák
SK 1–7 (1–2)
Gól: Vidák Balázs (3), Szente Tamás,
Száraz Szabolcs, Schrancz Balázs,
Ughy Márk
Következik:
Október 11., hétfő 20 óra (egyetemi
sportcsarnok): Gödöllői Bikák –
MVFC Berettyóújfalu II.
-ttNői extraliga, 1. forduló
TEVA-GRC – Békéscsaba 3:0 (23, 26,
13)
Női extraliga juniorok, 1. forduló
TEVA-GRC – Békéscsaba 0:3 (-23, -17,
-18)
-ttA csapat őszi, haza menetrendje:
(a mérkőzések az egyetemi sportcsarnokban kerülnek megrendezésre)
Október 15., péntek 18 óra:
TEVA-GRC – BSE-FCSM
Október 30., szombat 18 óra:
TEVA-GRC – Nyíregyházi FSE
Október 30., szombat 18 óra
TEVA-GRC –Vasas Duna Autó Óbuda
December 19., svasárnap 18 óra
TEVA-GRC – NRK Nyíregyháza
(A juniorok mérkőzése minden esetben
a felnőtt találkozókat követően kerül
megrendezésre)
Lokálpatrióta Kupa – 14 csapat

Rossz idő, jó hangulat
Szeptember 26-án rendezték a Táncsics Mihály úti sportcentrum műfüves pályáján a Lokálpatrióta kispályás női és férfi labdarúgó kupát,
amelyre nyolc férfi és hat női csapat
nevezett. Az egész napi pocsék idő
ellenére (esett az eső a torna ideje
alatt) minden csapat hősiesen teljesítette a megmérettetést, kiemelendő
ez a hölgyeknél, akik néha meghazudtolva a törékeny női nemet szó
nélkül és lelkesen focizták végig a
napot.
Női Végeredmény: 1. Taksonyi
Hobbisták, 2. Szigetszentmiklósi
Szűzek, 3. Nőiláb FC Győr, 4. Szolnoki Góliát, 5. Veresegyház, 6. Tököli6tyúk
Legjobb Játékos: Tóth Ágnes (Taksonyi Hobbisták), Legjobb Kapus:
Varga Flóra (Nőiláb FC Győr),
Gólkirálynő: Pálinkás Réka (Szolnoki Góliát)
Férfi Végeredmény: 1. Pályakezdők, 2. Piactér, 3. MU 27, 4. Footbólió, 5. Kevert Pálesz, 6. Labdászok,
7. SZIE, 8. Katlan FC
Legjobb Játékos: Gémesi Csanád
(Piactér), Legjobb Kapus: Kókai
Bence (Pályakezdők), Gólkirály:
-tlMajoros Bence (Pályakezdők)

A Taksonyi Hobbisták

Küzdősport oktatás -

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

Muay Thai és boksz edzés
Felvételt hírdet 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
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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.

Gödöllői Szolgálat
INGATLAN
* Egyetem téren parkra néző, erkélyes első
emeleti 43nm-es 1,5 szobás lakás saját
tárolóval eladó Iá.10,9MFt 20-7722428
* 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 207722428
* János utcában sürgősen eladó Iem
52nm-es 2 és félszobás, tégla, konvektoros lakás Iár:9,8MFt 20-772-2429
* ÚJÉPÍTÉSŰ EGYSZINTES, KÉT UTCÁRA
NYÍLÓ 3+NAPPALIS IKERHÁZ JÓ
KÖRNYÉKEN,
ELADÓ
GÖDÖLLŐN
Iár:22.9 M FT 20-804-2102
* Ambrus közben 1+2félszobás 55nm-es
tágas, jó beosztású lakás eladó
Iár:11,5MFt 207722429

* Kastély közelében Alvégben 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
* Szabadka utcában 2szobás, erkélyes,
tégla,
konvektoros
lakás
eladó
Iár:10.9MFt Víz, villany, festés, burkolatok
felújítva. 20-804-2102
* 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 20772-2429
* Gödöllőn Kossuth L. u.-ban 71m2, 3szobás
erkélyes téglalakás eladó Iár:11,9MFt 20772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Jó vétel! Kossuth L. u.ban II. emeleti 2
szobás lakás eladó Iár:9,5MFt 20-8042102
* Központi részen I emeleti erkélyes lakás
eladó Iár:10.9MFt 20-539-1988
* 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 20-772-2428
* Magasföldszintes 2szobás konvektoros
lakás központban 11MFt! 20-539-1988
* Palotakert legszebb részén egyedi
mérős 2009-ben szépen felújított 1+2fél
szobás világos parkra néző erkélyes lakás
Iár:10,9MFt 20-772-2429
* Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102
* 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 20-8042102
* Sürgősen eladó Nagyfenyvesben
3szobás ikerház Iár:16.5MFt 20-8042102
* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, konvektoros, jó állapotú 2szobás,60nm-es lakás
a Kazinczy krt. Iár:10,9MFt 208042102
* Ügyfeleink részére keresünk eladókiadó, családi házakat, lakásokat!
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 20-804-2102
* Kertvárosban panorámás 110nm-es
családi ház eladó 26,5MFt 20-944-7025
* Eladó panorámás 26m széles 1850m2
építési telek Gödöllőn. Hamarosan két
részre osztható, amint az alatta lévő utca
megnyílik. Iá.:14,9MFt (20)944-7025
* Új 40m2 üzlet eladó Gödöllő központjában 25MFt 20/944-7025
* Új építésű nappali + 2 szobás lakások
Gödöllő központjában BOMBA áron
eladók. Ugyanitt egyedi penthouse lakás
16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2 alatt
20-944-7025
* Eladó Gödöllő, Szent János utcában 3.
emeleti, 2 szobás, 53 nm-es, erkélyes,
egyedi fűtésű lakás. Iá.: 11,5 M Ft. Tel.:
30/449-8342
* Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó 44 m2-es, 1
szoba+1 hálófülkéssé átalakított 4.
emeleti lakás. Iá: 7,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn 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 28/411-086
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
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* Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2 szobás, befejezés előtt álló, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es telekrésszel
eladó. Iá: 16,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn 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
* 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: 28/411-086 vagy 20-9194-870
* Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben épült
társasházban kétszintes (73+30 m2)
öröklakás. Nappali, 2 szoba, konyha kamra, fürdősz. A lakáshoz ponyvagarázs tartozik. Iá: 22,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 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 m2-es 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 950 nm-es panorámás telken
100 nm alapterületű, 3 szintes családi ház
(nappali, szoba, konyha, étkező, fürdőszoba, 2 wc, fűthető télikert; tetőtér félkész
állapotú; pincében: garázs, műhely,
mosókonyha, tároló. Iá: 32 mFt. FŐNIX Iroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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 Csanakban 970 m2-es
telken, 2 külön lakrészből álló, 2 generációs családi ház. Az egyik lakrész (földszintes) 80 m2-es, 2 szobás, a másik
lakrész (tetőteres) nappali+3 szobás. Iá:
40 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
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* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 1376 és
1433 m2-es összközműves építési telkek
eladók. Iá: 14 és 15 mFt. Tel.: 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: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* SÜRGŐSEN ELADÓ Veresegyházon tó
közelében, csendes környéken, 1996-ban
épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes családi
ház. Nappali+2 szobával, 2 gardróbszobával, különálló garázzsal. Iá: 25 mFt. Érd:
FŐNIX
Iroda
28/411-086
vagy
+3620/9194-870
* Gödöllő csendes részén központhoz
közel, 1200 nm-es telken 300nm-es két
generációs 7 szobás minőségi családi ház
eladó. Ára: 58,5 MFt. Tel: 30-684-5516.
* Vácszentlászlón 102 nm-es, 3 szobás
rendezett ház 1794 nm-es telekkel ár alatt
eladó. Ára: 13 MFt. Szadán 720nm-es
telken 5 szobás 180 nm-es ház eladó. Ára:
12,8 MFt. Tel: 20-5555-772.
* Gödöllőn 198 nm-es igényes két generációs családi ház, gyönyörű 1081 nm-es kerttel eladó! Iár: 63,9 MFt. Tel: 30-684-5516.
* Szadán eladó 2 generációs, 5 szobás
családi ház. Ára: 16,6 MFt. Szadán 4 szobás
140 nm-es igényes ház 930 nm-es telekkel
eladó. Ára: 35,5 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.
* Gödöllőn kiadó igényes 2 szobás bútorozott társasházi lakás! Ára: 80e/hó+ rezsi.
3havi kaucióval. Gödöllőn 120 nm-es 3
szobás bútorozott házrész kiadó. 100e/
hó+rezsi, 2 havi kaucióval. 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: 30684-5516.
* Eladó Gödöllőn 150 nm-es 5 szobás két
külön bejárattal rendelkező felújított
családi ház 830 nm-es telekkel. Ára: 33,4
mFt. Tel: 30-684-5516.
* EGYEDI AJÁNLAT! Sürgősen eladó
Gödöllőn, az Esze Tamás utca környékén
800 m2-es, parkos telken, aszfaltút kapcsolattal, 30% beépíthetőséggel, rajta
lakható felújítandó 2 szobás házzal.
IRÁNYÁR: 13.500.000 Ft. Tel.: 0630-9195960.
INGATLANVADÁSZ,
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 4543.
* KERESEK családi házat Gödöllőn.
Nappali + 2 vagy 3 szobával, 300-1000
m2-es telekkel, csendes helyen, 35 MFt
–ig. Tel.: 0630-337-9000
* Eladó Gödöllőn, a valkói út közelében,
szántó művelési ágú 1,1 ha-s földterület.
Villany a telek előtt. Beépíthetőség 3%.
Lovardának, befektetésnek ideális. Érd:
0620-669-0023
* GÖDÖLLŐI IKERHÁZ ÉPÍTÉSÉRE
TÁRSAT KERESÜNK. Tel: 30/534-9283
* 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

* Keresek megvételre 500-1500 m2-es
építési telket Gödöllőn, sík terület előny,
maximum 12 MFt-ig. Tel.: 0630-385-5569
* Gödöllőn a Szőlő utcában eladó 2,5
szobás, 61 nm-es II. emeleti, erkélyes
lakás. Azonnal beköltözhető. Iár: 14,7 M
Ft. Tel: 06-30-896-1291
* Eladó Szt. István téren 2. emeleti, 56
nm-es, 2 szobás, erkélyes, felújított lakás.
Ár: 12,3 MFt. Érd: 30/355-8020
* Peresben egy 1080nm és 1180nm-es
telek eladó közel a buszfordulóhoz.
Befektetésnek is kiváló. Érd: e-mail:
h74sanyi@citromail.hu
vagy
+447838599970-s telefonszámon.
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten egy földszinti, 56 nm-es lakás bútorozottan. 1 + 2
félszoba, fürdő, konyha. Azonnal
költözhető, tehermentes. Érd: +3630927-0161
* Gödöllőn, központ közeli csendes
helyen 1 szoba komfortos lakás azonnali
beköltözési lehetőséggel, tulajdonostól
eladó. Tel: 30/512-1926
* Eladó Dányban 95 nm-es rendezett ház
füvesített udvarral. Jó közlekedés,
kellemes környék! Irár: 14,2 millió Ft. Tel:
06-70-941-4458
* Gödöllőn, az Egyetem téren 59 nm-es, 2
szobás, felújított (tégla) lakás beépített
bútorokkal és konyhai gépekkel, garázzsal együtt eladó. Iár: 14,9MFt. Érd:
20/663-4119, 30/498-6885
* Gödöllőn, Királytelepen, Sajó utcában
857nm rendezett telken 84nm-es,
2szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóterű családi ház garázzsal,
pincével, kertkapcsolatos terasszal eladó.
Iár:27,5MFt. 20/486-2429
* Gödöllő legcsendesebb háza! Babati út
28.sz.alatti 830nm telken új építésű,
179nm földszintes, legkorszerűbb technológiával épült, extra energiatakarékos,
eladó. Burkolat igény szerint. 30-9355-737
* Városközponti, csendes helyen
téglaépületben, első emeleti 53 nm-es,
kétszobás, erkélyes, teljesen felújított
lakás beköltözhetően saját pincével
eladó. Iár: 12,4MFt. Tel: 06-70-5060-786
* 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: 06/70-6044403, 06/30-469-6721
* TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es
telken eladó egy 1992-ben épült 70 nm
alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh
Tamás - +36-70-333-1362
* Gödöllőn, Palotakerten 4emeletes társasházban eladó 2,5szobás 67nm-es,
erkélyes 3.em lakás tulajdonostól. Déli
fekvés, reluxa, kaputelefon, biztonsági
bejárati ajtó, tároló, jó parkolási lehetőség.
Vasút, HÉV, busz 1perc, egyetem, üzletek,
ovi, iskola közel. 20/9437-482
* A SZŐLŐ UTCÁBAN, felújított társasházban tulajdonostól eladó egy 69
nm-es 1+2 félszobás, klímás, erkélyes,
konvektoros lakás. Érd: 06-20-345-0074
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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 KIADÓ 55 m2-es,
2 szobás, részben bútorozott földszinti
lakás. Iá: 55 eFt+rezsi/hó. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
* Kiadó Gödöllőn kertes ikerház egyik
fele, 3szobás bútorozott, garázs és pince
is van 80.000Ft/hó+rezsi 2 havi kaució
szükséges 20-804-2102
* KIADÓ lakásokat –házakat -házrészeket
keresek ügyfeleink részére Gödöllő
területén 20-8042102
* Hosszú távra kiadó 120 nm-es újszerű
állapotú, kertes családi ház alsó szintje a
Fenyvesben,120eFt+rezsi/hó, két havi
kaució 20-772-2429
* Gödöllőn, Kertváros részen 110 nm-es
családi ház kiadó. Érd: 06-28-418-360,
06-70-226-9942
* Gödöllőn, a Reptéri úton egyszobás,
fürdőszobás, 54 nm-es sorházi lakás kis
kerttel hosszútávra havi 45 EFt +rezsiért
kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Tel.
0630-982-3659
* Gödöllő központjában két szobás, első
emeleti, erkélyes nem panellakás
bútorozatlanul októbertől hosszútávra
kiadó. Érdeklődni az esti órákban lehet:
30/852-6867.
* Gödöllő Központjában a Kossuth L.
utcában 62 nm-es, 2 szobás, bútorozott
lakás hosszútávra kiadó! 55.000 Ft /hó +
rezsi + 1 havi kaució. Érd: 30-6276-133
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* Egyetem téren 2 szobás (59 nm), részlegesen bútorozott, felújított lakás garázzsal együtt kiadó. Bérleti díj: 55 E Ft
+rezsi +kaució. Érd: 20/663-4119.
* Erzsébet királyné körúton október elsejétől 35.000,-Ft +rezsiért 1 szobás albérlet kiadó. Tel: 06-20-497-9997
* Kiadó 1 szoba-konyhás összkomfortos
apartman Gödöllőn (Máriabesnyőn). 60
ezer Ft-ért + villany. Tel: 28/419-456
* Gödöllő kertvárosi részén egyetemista
pár lakótársat keres. Külön bejáratú családi ház, külön kertrész. Saját berendezett
szoba (akár több személynek is). TV,
közös konyha, fürdő +WC. 35EF +rezsi
(Internet, kábeltévé, Tesco 5perc).
0670/542-5509
* Gödöllő központjában, Palotakerten
azonnal költözhető, 61nm-es felújított, 2
szobás, erkélyes, 2em. teljesen bútorozott, távfűtéses lakás hosszútávra kiadó.
2 havi kaució szükséges. 70-381-0055
* Gödöllőn 30 nm-es, 1 szobás lakás
nagyon alacsony rezsivel nem dohányzó
személy vagy pár részére kiadó. Tel: 0670-451-4323
* Gödöllőn, Blahán, zöldövezetben 80nmes, panorámás, bútorozott, kandallós,
tetőtéri lakás külön bejárattal, két kocsibeállóval, terasszal kiadó. Rezsivel együtt
nyáron 105.000,-Ft, télen 130.000,-Ft.
Kauciót nem kérek. 06-70-556-8381
* Gödöllő központjához közel 70 nm-es (2
szoba +nappalis, gázcirkós) családi ház
kiadó. 60.000,-Ft +rezsi (2 havi kaució).
Érd: du. órákban 06-70-540-2892
* 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 30-213-4882
* Kiadó Gödöllőn, palotakerti lakótelepen,
1 szobás, csendes, parkra néző, berendezett lakás. Bérleti díj: 50.000,-Ft. 2 Havi
kaució szükséges. Tel: 06-30-485-7649
* Kiadó Gödöllőn (Palotakerten) egy 44
nm-es félig bútorozott lakás. (Egyéni
vízóra, fűtésszabályozók.) Ár: 45.000,Ft/hó +rezsi +40.000,-Ft kaució. Tel: 0670-265-0799
* Alacsony rezsijű, 2 szobás, 56 nm-es,
konvektoros zöldövezeti lakás kiadó 2
havi kaucióval. (Bútorral vagy anélkül.)
Tel: 30/480-7229
* 30 nm-es konvektoros, bútorozott garzonlakás a központban 42.000,-+rezsi/hó
kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 0620-237-9131
* Kiadó Gödöllőn különálló épületben
szoba, konyha, fürdőszoba bútorozva,
háztartási gépekkel felszerelve. 40.000,Ft +rezsi +kaució. Érd: 20/253-4344

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllő belvárosában üzlet helyiség
reális áron kiadó. Érd:06 20 421-768
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
* Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új
építésű, 52 nm-es riasztós, légkondícionált üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának is! Külön tárgyaló,raktár rész! Tel.:
20/3464-718.
* 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
* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben
udvari, 30 nm-es üzlethelyiség. Irodának
is alkalmas. Tel: 06-30-346-5408
* Petőfi téren, utcafronton új, 42 nm-es
üzlethelyiség eladó! Tel: 06-309-509-841
* Városközpontban, emeleti, jelenleg
ügyvédi iroda berendezéssel együtt bérbeadó! Más tevékenységre is alkalmas.
Tel: 06/309-509-841
* Húsz éve működő műszaki-barkács
üzlet bérleti joga árukészlettel, berendezéssel együtt átadó. Tel: 309-509-841
* 50 nm-es üzlethelyiség a Kossuth Lajos
utcában irodának is kiadó. Tel: 309-617-621
* Gödöllőn, frekventált helyen 43 nm-es
utcafronti üzlethelyiség kiadó. Tel:
20/913-9769
* Pataktéri garázssoron, lakóházak felőli
oldalon, billenő ajtós betongarázs reális
áron eladó. Tel: 06-70-247-1270
* Üzlethelyiségek kiadók Szabadság
téren 80eFt+rezsi/hó, két havi kaució 20944-7025
ÁLLÁS
* Gépjármű márka szervíz, gödöllői
munkahelyre autószerelésben és villamossági szerelésben egyaránt jártas
munkatársat keres! Érdeklődni hétköznap, 09:00-tól 17:00-ig, a 06-30-2210687-es telefonszámon lehet.
* 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.
* Irodai munkára keresünk angol nyelvtudással, számítógépes ismerettel rendelkező,fiatal hölgyet Gödöllőre. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
info@masterkool.hu e-mail címre.
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Március 15. utcában 2 szobás, 68
nm-es, részben felújított családi ház
gondozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas szuterénnel
eladó. A szuterén (68 nm), garázs (20)
nm bérbeadó. Irányár: 23 mFt.
*A Damjanich utcában 2002-ben épült
nappali+3 fél szobás családi ház külön
bejáratú mini garzonnal 670 nm-es,
panorámás telken eladó. Iár: 26,9 mFt.
*A Kertvárosban nappali+2 szobás, 95
nm-es családi ház, 40 nm-es különálló
házzal, fedett autóbeállóval, melléképülettel, ásott kúttal1120 nm-es
telken eladó. Két generáció számára is
kiválóan alkalmas. Irányár: 26,5 mFt.
*A Kertvárosban, nappali +7 szobás, 2 szintes, kétgenerációs, felújított, családi ház, 3
férőhelyes garázzsal 850 nm-es, parkosított
telken sürgősen eladó. Iá: 36 mFt.

*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi
ház 550 nm-es, ősfás saroktelken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
*Kertvárosban 450 nm-es, nappali+6
szobás családi ház 3600 nm-es telken,
garázzsal, sok extrával (klíma, riasztó,
locsoló rendszer, elektromos kapu,
automatikus kerti világítás, járdafűtés,
kerti pavilonok stb.) eladó. Iár: 150 mFt.
*A Máriabesnyő Lakóparkban 2005ben épült, 193 nm-es, nappali+ 5
szobás, teraszos, igényes lakóház
beépített konyhabútorral, garázzsal
985 nm-es telken, szép természeti
környezetben eladó. Irányár: 36 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 620 nm-es,
szépen parkosított telken, 220 nm-es,
nappali+ 3 szobás, háromszintes,
garázsos, igényes családi ház, szaunával, kerti medencével, locsolórendszerrel eladó. Irányár: 38,5 mFt.
*A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken eladó
vagy a környéken nagyobbra cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
*A Királytelepen 240 nm-es, 3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú családi ház, szép gondozott, 506 nm-es
telken eladó vagy 2 szobás családi
házra és 1+2 fél szobás lakásra
cserélhető. Irányár: 26 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*ASZÓDON,
nappali+2
szobás,
amerikai konyhás, 2005-ben épült,130
nm-es családi ház 1080 nm-es,
parkosított telken, szép környezetben
eladó vagy gödöllői telekre, házra
cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár:
31,9 mFt.
*TURÁN nappali + 4 szobás, földszintes, garázsos, 130 nm-es, 2007-ben
épült lakóház (90 %-os készültségben)
927 nm-es telken eladó. Iá.: 28 mFt.
*KARTALON, 4 éve felújított 110 nmes, 3 szobás családi ház 1655 nm-es
művelt kerttel, melléképületekkel,
ólakkal eladó vagy gödöllői kis családi
házra, ikerházi lakásra cserélhető
értékegyeztetéssel. Irányár: 17 mFt.
*KARTALON 2000-ben épült 120 nmes, földszintes, nappali+3 szobás,
amerikai konyhás családi ház 500 nmes telken eladó vagy kisebb házra
cserélhető Gödöllőn vagy Kartalon.
Irányár: 21,5 mFt.
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* KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ
diplomás nyelvtanárokat keres ÚJ
BELVÁROSI ISKOLÁJÁBA minden nyelvből.
www.katedra.hu Telefon: 06-20-984-5070
*
Gödöllői
szépségszalonunkba
munkájára igényes FODRÁSZT és
KOZMETIKUST keresünk váltóműszakba
(vendégkörrel rendelkezők előnyben).
Fogyasztás, alakformálás profi szinten,
elérhető áron. Tel: 30/676-4335
* Gödöllői Missy Szépségszalonba
fodrászt,
masszőrt,
kozmetikust
felveszek. Tel: 06-30-247-6718
* Gödöllői SHELL Töltőállomás KUTAS és
SHOP-s KOLLÉGÁKAT KERES. Jelentkezni
önéletrajzzal személyesen lehet
* Multinacionális pénzügyi cég min.
középfokú végzettséggel (felsőfok előny)
munkatársat keres. Átképzés idejére
támogatást biztosítunk. Jelentkezés
önéletrajzzal: csorbae@freemail.hu Tel:
06-30-999-4881
* Budapest környéki munkahelyre
keresünk CNC vezérlésű élhajlító gépre
szakmunkásokat, továbbá hagyományos
forgácsolókat. Tel: 10-17-ig 70/2107905, e-mail: mail.09@freemail.hu
* FELVÁGOTT SZAKÜZLETBE gyakorlattal
rendelkező, igényes munkatársakat
keresünk. Tel: 06-20-9-415-157
* 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
* Nyugdíjas nő takarítást, házimunkát,
gyermekfelügyeletet, idősgondozást vállal. Tel: 06-20-371-5666
* Agilis INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐ kollégákat
keresünk
GÖDÖLLŐ
és
környékén. Szakképzettség nem, gépkocsi szükséges! LEVENDULA INGATLAN. 06
30/754-7434 Részletek a honlapunkon:
www.godolloi-ingatlanok.hu/karrier
* Gödöllői virágüzletbe gyakorlattal rendelkező virágkötőt felveszek. Tel: 20-453-3941
* Bp.-i munkahelyre keresünk CNC gépkezelőket, lakatosokat, CO2 hegesztőket
és porbeles hegesztőket, továbbá
keresünk győri munkahelyre PLC villanyszerelőket, CNC gépkezelőket, kovácsokat,
fényezőket. Érd: 10-17-ig 70/342-6751,
erikamarkus@freemail.hu
* Fiatal hölgyek jelentkezését várjuk
Gödöllőn a Passz sörözőbe. Érdeklődni:
06-20-38-99-222
* Kedves, megbízható eladónőt keresek
október elején a Happy Box üzlet helyén
nyíló Bizsu üzletembe. Kereskedelmi
végzettség, gyakorlat előny. A nyitás
napján, október 6-án mindenki ajándékot
kap. 06-209-326-919
* FODRÁSZ és MŰKÖRMÖS jelentkezését
várom 5 éve működő szépségszalonba!
Érd: 30/372-4056
* Vasalást vállalok otthonomban, szállítást megoldom. Vállalok még takarítást
is heti egy napra, vagy alkalmanként,
ablaktisztítást rendszerességgel. Érd: 0670-237-7059
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

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kisés
középvállalkozások
részére.
Ezen
kívül
Könyvvizsgálat,cégalapítás, adótanácsadás. JW
Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/2119388.
* FORDÍTÁS MAGAS MINŐSÉGBEN, TÖBB
MINT 40 NYELVEN. EGYEDI, "NEM
SÜRGŐS",
ALACSONY
DÍJTÉTELLEL
ANGOL FORDÍTÁSOK ESETÉN. KÉRJE
ÁRAJÁNLATUNKAT!
STUDIO
ONLINE
FORDÍTÓIRODA
WWW.STUDIOONLINE.HU
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
303006200. www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2
órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi
házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +3620-9370-199
*
KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555
*
KONTÉNERES
SITT
ÉS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS
GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +36-209-537-537
* 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: +36-30-202-0050
* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 0630/508-1380
*
CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20-5231-094
* Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201
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* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: +36-30-386-4456
* Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás,
izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás,
talp reflexmasszázs. Tel.: 70-701-9510.

* 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
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: +36-209527-289, +36-28-476-229
* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +3620-4-359-650
*
Nőgyógyászati,
bőrgyógyászati,
sebészeti
magánrendelések.
Biorezonancia, allergia vizsgálat, üzemorvosi szolgáltatásainkkal várjuk szeretettel.
Tartós lézeres szőrtelenítés kedvező áron!
Santemed klinika. Gödöllő, Remsey krt.
21. 28/516-530
* 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
* 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
* 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
* Állítsa vissza szervezete egyensúlyát
kínai tradicionális masszázzsal! – 10 nap
alatt 4-8kg-tól szabadulhat meg! Ne gondolkozzon, bátran jelentkezzen! Férfi és
nő is! Többféle masszázs, alakformálás,
infraszauna.
Várom
régi
és
új
vendégeimet! Dell’Edera Márta okl. gyógymasszőr. Gödöllő, Kossuth L. 24.-26. Tel:
06-70-522-4063
* SZERELÉS, JAVÍTÁS. Új konyhabútorok,
gardróbok készítése, javítása stb. Kisebb
munkák pl.:zárcsere, ajtónyitás, plusz
zárak szerelése, polcok, szekrények
rögzítése, kisebb festési munkák, laminált padló lerakás. Tel:06-70/201-1292
* Bármilyen LAKATOS MUNKÁT vállalok
Gödöllőn és környékén: pl. kerítések, kapuk,
védőrácsok, lépcsők, korlátok, előtetők
készítése. Műhely van. Tel: 20-337-9738
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: +36-20-4359-650
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást,
csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
+36-70-505-1177.

* Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
+36-20-2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +3630-9229-553.
* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: +36-209133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
* MŰKÖRÖMÉPíTÉS! Féléves tapasztalattal, kedvező árakkal vállalok zselés körmök
építését az Ön otthonában, akár hétvégén
is! Minőségi alapanyagokkal: Crystal Nails
termékekkel dolgozok! Érd.: 30-851-8763
OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL,
NÉMET, OLASZ, FRANCIA, SPANYOL ÉS
OROSZ CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVOKTATÁS. OKTÓBER 15-IG 26 200
FORINTÉRT IRATKOZHATSZ CSOPORTOS
TANFOLYAMOKRA. KEZDJ EL MOST NYELVET TANULNI: KEZDŐ TANFOLYAMOK
AKCIÓS ÁRA 19 000 FORINT! 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
* Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöllőn! Ára: 17,500 Ft. Érd.: Szabó Imre 0670-623-1977.
* TOP-TAN: Angol társalgás középfokon,
heti 1x3 órában: szerda 17.30-19.45-ig
vagy péntek 16.30-18.45-ig. Maximum 5
fős csoportok. www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-643.
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* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket,
papírrégiségeket vásárolok. Tel: +36-28412-230

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban
* 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: 30908-4130

Hogyan fér a körte az
üvegbe?
Töprengtem, amikor először láttam
szépen fejlett körtét mosolyogni egy
pálinkásüveg alján. Ezen túlmenően is
foglalkoztatott, milyen lehet a pálinka, s
a gyümölcsbe harapni, ami éveken át
pácolódott saját levében… Kiderült a
gyümölcs május környékén, még körülbelül 20 milliméteresen kerül az üvegbe,
s ott nő nagyra úgy, hogy a faágon függ
egyszemélyes üvegháza. Tantalosznak is
csak nézhette, őt borzalmas tettéért azzal
kínozta Zeusz, hogy éhezés közben érett
körték lógtak a feje felett, ám amikor
érte nyúlt, mindig feljebb emelkedtek,
minthogy elérte volna… Mi elérhetjük,
ősszel különösen, mégsem fogy sok
belőle, évente mindössze 6kg körtét
eszünk meg fejenként Magyarországon.
(Banánból 7kg, almából 20kg!)
Egyik legrégebben termesztett gyümölcsünkről van szó, már 3000 éve írnak
oltás formájában való nemesítéséről. A
vadkörtének, vackornak is finom fanyarsága, s éretten ebben is van cukor, ám
a nemesített fajták édesebbre érnek be,
mint az alma, jól tárolható télen, aszalva,
gyümölcssajtként szintén sokáig eláll.
Emlékszem, gyerekkoromban anyám a
padlásra felhordott szalmakupacból
válogatta ki nekünk az éppen megérett
lédús körtéket. Sokféle felhasználása
ismert, levestől a mártáson keresztül a
desszertvilágig, mégis háttérben van az
almával szemben.

* 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

Nagyon szeretem a körte gazdag - sárga,
zöld, hamvasan piros, okker, barna színvilágát, ami az ősz napsugaras heteit
idézi fel. Jobban párosítható a sajtokkal,
mint az alma, különösen a penészes sajtok finomak együtt a körtével. Példaként
egy recept: a meghámozott körtét fehérborban (pl. furmint) 10-15 percig
pároljuk, majd felső harmadánál elvágva
a kivájt magház helyére tegyünk kék sajtot, kevés rozmaringot. A tetejét visszahelyezve csavarjuk körbe bacon szalonnával és sütőben süssük meg.
Félbevágva, készítve kevesebb macera,
de nem néz ki olyan jól. Ugyanazt a
fehérbort kínáljuk hozzá. Szokatlan íz
világával jó tud lenni a camembert-es
körtesaláta is!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

* AKÁC ill. TÖLGY tüzifa eladó! 2100,-/q
és 2000,-/q gurigázva, szállítással együtt,
korrekt mennyiség számlával. Tel: 06-20505-7819
* Eladó hálószoba bútor, 2-3 ajtós
szekrények, asztal, fotel, szőnyeg, 400 l-s
fagyasztóláda, tálalószekrény, 2 m-es
akác szőlőkarók, sezlon, üstház, rekamié.
Tel: 06-30-486-1445
* Tűzifa eladó akciós áron! Tel: 30/9144950
* Eladó MEDI-THERM infravörös mélyhőterápiás rendszerű biorezonanciás ágybetét újszerű állapotban. Ár: 110.000,-Ft
Tel: 30/340-8354
* PÁNCÉLTŐKÉS, rövid-bécsi zongora
kifogástalan állapotban eladó. Gottf
Gramer 1878, Wilh Monev. Antik. Iár:
390.000,-Ft. Tel: 06-30-561-9120
* Ifjúsági hófehér 4 elemes 285×175
szekrénysor, fenyő natúr színű egyszemélyes ágy rugós matraccal és ágyráccsal,
halvány lila íves rácsos kiságy szép
állapotban baldachinnel eladó. 06-70701-4619

* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek
és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni szeretne
egészségéért, várjuk! Érd: 06-20-5448021
* KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ Egyéni és csoportos nyelvtanfolyamok a
belvárosban- Gödöllő, Kossuth utca 24.
TELC nyelvvizsga felkészítés és nyelvvizsgahely. www.katedra.hu Telefon: 06-20984-5070 (F.ny.sz.:13-0027-05)
* 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

* Kineziológia tanfolyamok: III. Testkód:
2010.okt.8-10. V. Szavaknál is hangosabban: okt.16. 17. 23. 24. VI. Szerkezeti
idegtan összehangolása: 2010.dec.11.
12. 18. 19. Gödöllőn. Előzetes jelentkezés: Barna Krisztina 20/323-1856
* Alsótagozatos gyerekeket korrepetálok,
tanulunk, leckét írunk. Tel: 06/70-5083348
* Felsőtagozatosok, középiskolások korrepetálását, vizsgára felkészítését vállalom kedvező áron. Tel: 20/545-7747
* ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára felkészítés, kicsiknek, nagyoknak,
egyénileg vagy 2-3 fős csoportokban. 60
perces órák! Kedvező áron! Hívjon bizalommal! 06-70/249-6739

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 Calor 2000 40 KW-s új kazán
füstcsővel és könyökkel 240.000,-Ft, ponthegesztő 40.000,-Ft, és bádogos hengerhajtó: 60.000,-Ft. Tel: 06-20-337-9738

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) 20-94-58-766, 28-611-728
* KERTÉSZEK és MG. termelők figyelem!
Kertészeti gépek kiárusítása! Akciós áron
kis- és nagy teljesítményű MTZ, SAME,
Lamborhini traktorok és az erőgépekhez
rendszeresíthető munkagépek nagy
választékban eladók. Alkatrész 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
* TEHERAUTÓHOZ KUPLUNGTÁRCSA
FELÚJÍTÁS, kuplungszerkezet szabályozása és köszörülése. Érd: 20-3-303-396

EGYÉB
* Nagyon szép anyacicától született, 7 hetes tarka és fehér játékos kiscicák elvihetők. Tel: 70/322-5239
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.
* 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
* HARKÁNYI ÜDÜLŐHASZNÁLATI jogomat
kedvező áron átadnám. 2010. 11. 22. –
11. 28.-ig. Érd: 20/770-3912
* MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL!
A LUDÁNYI MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-,
hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-,
gesztenye-, repce krém-, lépesméz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 0630-9891-721
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(Szent János u. 36.), Minko Benjamin (2117
Isaszeg, Csillag u. 9.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Sajtos Ferencné (Deák FeA Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási renc tér 2.)
utalványát nyerte: Juhász Ferencné (Mandula A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ftu. 2.), Gelei Boglárka (Fürdő u. 7.)
os vásárlási utalványát nyerte: Kalász Karina
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Leskó Péter (Behlen G. u. 20.)

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
OKTÓBER 13.

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

Recept:
csőben sült padlizsán
HOZZÁVALÓK (2 főre):
1 nagy padlizsán, 2 dl jó minőségű paradicsomszósz,1 gerezd fokhagyma, fél fej hagyma, 2 evőkanál tejföl, vagy joghurt, kis darab
(kb. 2 dkg) friss parmezán reszelve, olívaolaj,
só, bors, oregano, bazsalikom.
ELKÉSZÍTÉS:
A sütőt előmelegítjük 200 fokra. Egy tepsit alufóliával kibélelünk, azt meglocsoljuk kis olívaolajjal, megszórjuk sóval, frissen őrölt borssal
és szárított oreganoval. A padlizsánt kb. 1 cm
vastag karikákra szeleteljük és egyesével az
alufóliára helyezzük, úgy hogy egy rétegben
legyenek. A tetejét is meglocsoljuk egy pici olívaolajjal és megszórjuk a fűszerekkel. Beteszszük a sütőbe, és mintegy 20 percig sütjük,
amíg megpuhul és kívül ropogós piros lesz. (15
perc után meg kell őket fordítani!). Mialatt sül
a padlizsán, a paradicsomszószhoz hozzáadjuk

az olívaolajon megpárolt és felaprított hagymát
és fokhagymát, majd ráöntjük a paradicsomot
és összeforraljuk. Pici cukorral, sóval, borssal
ízesítjük. Levesszük a tűzről és belekeverjük a
tejfölt, a reszelt parmezán felét és a felaprított
bazsalikomot. A kész padlizsánkarikákat két
kis egyszemélyes hőálló edénybe, vagy egy
nagy lapos jénaiba elrendezzük, leöntjük a paradicsomszósszal és megszórjuk a reszelt parmezán másik felével. Forró grill alá tesszük és
addig sütjük, amíg a sajt megpirul.
(b.z.)

