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A tervek szerint haladnak az európai
uniós elnökségi helyszínek felújítási
munkálatai a királyi kastélyban.
(2. old.)
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A Szentháromság templomban tartja új
CD-jének bemutatóját az Arpeggio gitárzenekar október 16-án.
(6. old.)

Török Ignác szobránál emlékeztek meg a
gödöllőiek az aradi vértanúk kivégzéséről október 6-án.
(8. old.)

Tudósok és diákok tartottak előadásokat

Világsztárok a kastélyban

Török Ignác emlékkonferencia

Hárfafesztivál

Hadmérnökök a Magyar Szabadságharcban címmel
a Török Ignác Gimnázium fennállásának 55. és Vidos
Géza: Nemescsói Török Ignác tábornok című könyve
megjelenésének 70. évfordulója alkalmából történész emlékkonferenciát rendeztek az iskola névadójának tiszteletére október 9-én a Gödöllői Városi
Múzeumban.
A korszakot kutató neves történészek
mellett három gödöllői és egy gyöngyösi középiskola tanulói is előadást
tartottak. Ők 1848/49 hőseinek rokonsága körében szerzett ismereteiket osztották meg arról, hogy miként alakult a
későbbi generációk sorsa, valamint bemutatták, hogyan ápolják Török Ignác
emlékét a mátraaljai városban, ahol az
1795-ben Gödöllőn született aradi vértanú tábornok diákoskodott.
A konferenciát Gémesi György
polgármester nyitotta meg. Rövid köszöntőjében kiemelte, hogy minden
nemzetnek önérdeke múltjának megbecsülése – ebben mi sem hagyatkozhatunk másokra. Ez a felismerés Gödöllőn nem mai keletű. Helytörténeti
kutatások és korábbi előadások sora,
tovább a helyi értékvédelem eredményei bizonyítják ezt, mondta és az is
példázza, hogy a gimnázium jubileumi
rendezvényeire a város legrégibb épületének falai között kerül sor, mely
egyben a település múzeuma.
Amint arra Kedves Gyula ezredes,
a Hadtörténeti Múzeum igazgatója rámutatott, a napóleoni háborúk végére

kiderült, hogy a modern
hadviseléshez szükség
van hadmérnökökre. A
felismerés érvényesnek
bizonyult a magyar szabadságharc megvívásában is. Csakhogy
egyetlen év alatt nem
lehetett felállítani a hadmérnöki kart. A képzés
ugyanis 8 évet igényelt.
A hadmérnöki akadémiát végzett, majd a bécsi nemesi testőrségnél
erődítéstant oktató Török Ignác ebben a helyzetben feladatainak végrehajtásába civil mérnököket
is bevont. A magyar polgári átalakulásért küzdők oldalára állva emberfeletti megbízatást hajtott végre, a lehetőségek szerint eredményesen.
A tanácskozást levezető Sima Péter, a Madách Imre Szakközépiskola
történelem tanára az elhangzottakat értékelve állapította meg, milyen nagyszerű döntés volt, hogy az iskolát a
hadmérnökről nevezték el, aki nem
csak katona, hanem tanár is volt.

Hajagos József történész, középiskolai tanár Török Ignác és Komárom,
valamint Török Ignác esztergomi és
szegedi tevékenysége címmel tartott
előadást. Kifejtette: városunk szülötte
milyen erőfeszítésekkel erősítette 1848
végén a komáromi erődítményrendszert; 3000 ember dolgozott az építkezésen, később több mint 4000, de így is
túl kevés volt az idő a tél felé tartva,
hogy minden feladatot elvégezzenek
az osztrák sereg odaérkezéséig. Török
Ignácot Komáromban léptették elő ez-

redessé, az ostrom alatt lett ideiglenes
várparancsnok, később Kossuth ki is
nevezte és előléptette tábornokká. Sajnos a védőket intrikák és torzsalkodások osztották meg, a Török Ignác pedig
nem rendelkezett a szükséges parancsnoki eréllyel, de a várőrség teljesítette
feladatát, megvédte Komáromot. A későbbiek során Török Ignác Esztergomban és Szeged térségében végzett erődítést, de ezeknek a munkáknak a befejezéséhez sem volt elég ideje szabadságharcunknak. (folytatás a 4. oldalon)

Nagy sikerrel rendezték meg a
XII. Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivált a királyi kastélyban
október 7. és 10. között.

A rendezvényen a hangszer hazai és
nemzetközi mestereit láthatta a közönség, de – követve a korábbi évek
hagyományait – a fiatal tehetségek is
lehetőséget kaptak a bemutatkozásra.
A közönséget a csodálatos hárfa muzsika mellett egy kiállítás is megörvendeztette, amelyen Anne-Marie
és Gérard David (Svájc), valamint
a Salvi és a Camac hárfa manufaktúrák hangszereit tekinthették meg az
érdeklődők, aki – kihasználva a lehetőséget – meg is szólaltathatták
azokat.
(folytatás a 6. oldalon)
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Virtuálisan már sétálhatunk a főtéren

Már a burkolási munkák kezdődnek

Munkák a városközpontban

Megújuló Művészetek Háza

Nagy erőkkel dolgoznak a Főtérprogram megvalósításán a szakemberek, és sokak örömére egyre
inkább formálódik a tér jövőbeni
arculata, egyes részeken már a
burkolási munkák is megkezdődtek.
A talajvízszint süllyesztésre még mindig
szükség van, ezt a jövő héttől a Petőfi Sándor utcában az Átrium előtti terülten végzik, így itt megszűnik a parkolási lehetőség. Mivel a talajvizet szivattyúzni kell a
teljes csatornahosszon, újabb parkolókat

foglal el majd a vákuumos talajvízsüllyesztés, az üzletház boltjait
a Gábor Áron utcai beton útalapon
át lehet majd megközelíteni. A Petőfi utcai parkoló polgármesteri
hivatal felöli oldala előreláthatóan
október végéig zárva marad. A városháza mögött egyéb munkákra
is számítani kell: csatornafektetést
előkészítő talajvízsüllyesztés miatt át kell vágni a polgármesteri hivatal mögötti parkoló bejáratát is,
de itt a behajtás folyamatosan biztosított lesz provizórikus rámpával.
A tér másik részén, a Sulyán
cukrászda–Líceum nyomvonalon is bontásra kell számítani. Itt
távközlési vezetéket fektetnek, a
közlekedés biztosítására ideiglenes járdát építenek ki.
Intenzív munkavégzésre kell
számítani a héten az Okmányiroda – Tormay K. Egészségügyi Központ közötti szűk területen, ahol szennyvíz csatorna zajlik. Az Okmányirodába
való bejutás azonban biztosított lesz. Folytatódik az útépítés. A Coop és II. sz. rendelő
környezetében talajjavító réteg

terítése, majd ezt követően beton útalap
terítése tervezett a hét során folyamatosan.
A munkák jelentősen megnehezítik a
belváros közlekedését. A problémák mellett azonban sokan örömmel veszik észre a
leendő főtér újonnan megépített elemeit.
Bár a valóságban még nem, de virtuálisan
már sétálhatunk a szökőkút mellett az árnyas fák alatt, és gyönyörködhetünk a tér
látványában. Elkészült ugyanis az a video
installáció, amely ezt mutatja be az érdeklődőknek.
A virtuális séta megtekinthető az
alábbi honlapokon: www.godollo.hu és
www.godollofoter.hu címen.

Folyamatosan zajlanak a Művészetek Háza felújítási munkálatai is. A napokban befejeződnek a gépészeti munkák, a fűtés, a
vízvezetékek és az elektromos kábelek is a helyükre kerültek.
Jelenleg már az álmennyezet szerelése folyik, több helyiségben
már a festés is megkezdődött. A leendő rendezvénytérben, a korábbi előcsarnokban már megkezdték az eredeti tardosi vörösmészkő burkolat helyreállítását is.
Az épületen a héten újabb külső munkák kezdődnek: a homlokzati nyílászárók közötti falfelületekre felkerül a szigetelés,
majd ezt követően a végleges külső burkolat.
A felújítás az előre nem látható közműkiváltások miatt várhatóan november 30-ra fejeződik be.

(k.j.)

(j.z.)

Tervek szerint halad a Lovarda felújítása

Bírságolt a közbeszerzési döntőbizottság

Szépülnek az uniós elnökségi helyszínek

Felülvizsgálattal él a kastély

2011. január 1-jétől fél éven át hazánk látja
el az Európai Unió elnöki tisztét. A rendezvények kiemelt helyszíne a Gödöllői Királyi Kastély lesz. A hazai épített örökség
frissen felújított kiállítási és bemutató tere
ad majd otthont a miniszteri szintű megbeszélések zömének szakértői tanácskozásoknak, valamint ezekhez kapcsolódóan
számos, tartalmas időtöltést biztosító kulturális csemegének. A diplomáciai és protokoll programok helyszínéül szolgáló Lovarda felújításán jelenleg is nagy erőkkel
dolgoznak.
Dr. Révész T. Mihály, az intézmény
igazgatója lapunknak elmondta, az augusztus végén megkezdett felújítási munkák a terveknek megfelelően haladnak, és
minden adott ahhoz, hogy december végére befejeződjenek. Ennek érdekében még
hétvégén is, több műszakban, 40-50 fővel
folyik a munka a Lovardában, aminek az
alsó szintje a napokban már szerkezetkész
lesz.
A barokk istálló restaurálásával is sikerül tartani a kitűzött tempót, már a belső
restaurálás zajlik. A felújítást követően itt
múzeumi terek lesznek, az alsó szinten pedig kiszolgáló részeket: ruhatárat és mellékhelyiségeket alakítanak ki.
Az igazgatói tájékoztatás szerint csupán
a Schimmelhof-park, a Lovarda megközelítését támogató új bejárat környezethez
méltó építése kapcsán tapasztalható kisebb
elmaradás, aminek a forrás biztosítását a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vállalta. Ennek oka, hogy a napokban hozzák
meg a döntés arról, ki végezheti el a kivitelezést.
Mint megtudtuk, a felújítás mellett az
események menetéről is folyamatos az
egyeztetés. Az uniós elnökség 180 napjából közel kilencvenen keresztül lesznek
programok Gödöllőn. A tizennégy miniszteri szintű értekezlet dátumairól már megszületett a döntés, de a szakértői tanácskozások időpontjai még nem ismertek. Az
azonban már most tudható, hogy ez csaknem 30 olyan napot jelent majd, amikor a
kastély nem lesz látogatható.
A tanácskozások mellett az uniós eseményekhez kulturális programok is kapcsolódnak majd. Révész T. Mihály elmondta, ezek forrásainak biztosításáról
még folynak a tárgyalások. Úgy fogalmazott, arra törekednek, hogy amellett, hogy

igazodnak a felmerülő igényekhez, a kastély egyéb színvonalas rendezvényeit is
igyekeznek beilleszteni ezek sorába: például azt a kiállítást, amelynek segítségével
a kastély történetét ismerhetik majd meg
az érdeklődők, valamint a Kulturális
Örökségi Hivatallal közösen megrendezésre kerülő, a felújítás menetét, valamint
a magyar műemlék- és örökségvédelmet
bemutató tárlatot.
A Gödöllői Királyi Kastély folyamatban
lévő komplex fejlesztésének második ütemeként, a Lovarda és Barokk Istálló rekonstrukciójával közel 1700 (1635) négyzetméter területen folytatódik a felújítás. A
kiemelt projekt tervezett összköltsége 1
milliárd forint. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kapott 900 millió
forint pályázati támogatást a kisebbségi tulajdonos, Gödöllő Város Önkormányzata
100 millió forint összeggel, mint önerővel
egészítette ki.
A projektnek köszönhetően olyan multifunkcionális tér alakulhat ki, amelynek a főúri lovaskultúrát interaktív
módon
bemutató
tárlata évente 50
ezer látogatót vonz.
A kiállítás installációját ugyanakkor
úgy készítik el,
hogy a Lovarda tere
gyorsan átrendezhető legyen kulturális
rendezvények helyszínéül szolgáló térré. A projekt 2011
végén zárul, tehát az

elnökséghez kapcsolódó rendezvényekre még
a megvalósítási szakaszban kerül sor.
A kiállításhoz modern technológia párosul (pl. holokapu, 3D-s
vetítés stb.). A Barokk
Istálló földszinti helyiségei vendégforgalmi
térként funkcionálnak
majd, míg az emeleti
részen az egyes termekben a lovas hagyományok különböző korszakai és területei mutatkoznak be.
A padlószint alatt – a pinceszinten – két,
egyenként 80 m2-es teremmel gazdagodik
a terület, amely a pályázati projekt lezárultával 3D-s vetítőként oktatási célokat szolgál majd. Szintén itt kap helyet a Lovarda
befogadóképességéhez igazodó számú vizesblokk. A Lovarda megközelítését az új
bejárat előtti terület – ún. Schimmelhof –
felújítása segíti, amely környezethez méltó
kialakításával az ide érkező vendégek reprezentatív fogadóterületeként is szolgál.
Az elnökségi időszakot követően, a projekt részeként megtörténik a Barokk Istálló félemeleti (mezzanine) szintjén található termek falfestésének helyreállítása is,
földszinti terei pedig közönségforgalmi
funkciókat kapnak: információs iroda,
pénztár és ruhatár kerül kialakításra. A műemlék épület augusztusban megkezdett
munkálatait is a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hagyja jóvá és felügyeli.
(ny.f.)

A Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) 2 millió forintra bírságolta a Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft-t, és megsemmisítette a közbeszerzést lezáró döntését, de a jogsértést nem
lehetett reparálni, mivel közben új eljárásban nyertest hirdetett,
és szerződést is kötött az ajánlatkérő – a határozat a Közbeszerzések Tanácsa honlapján jelent meg.
A közbeszerzés a gödöllői kastély felújításának második
ütemét tartalmazta, becsült nettó 778 millió forint értékben,
uniós támogatás felhasználásával. Az első felhívásra két ajánlat érkezett, az egyiket a Laki Épületszobrász Zrt., míg a másikat a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. nyújtotta be. Az ajánlatkérő
Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft. mindkét ajánlatot érvénytelennek, az eljárást pedig eredménytelennek mondta ki.
Miközben a Laki Zrt. kezdeményezésére folyt a jogorvoslati
eljárás, az ajánlatkérő új, tárgyalásos eljárást kezdeményezett,
amelyre csak a Reneszánsz Zrt-t hívta meg. Mire a jogorvoslat
lezárult, az ajánlatkérő megkötötte a szerződést az egyetlen
ajánlattevővel.
A döntőbizottság határozatát követően a Gödöllői Királyi
Kastsély Kft. az alábbi nyilatkozatot tette közzé:
„A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. a
Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal
történő fejlesztése (II. ütem), a KMOP -2009-3.1.1/E keretén
belül megvalósuló rekonstrukciója tárgyában három közbeszerzési eljárás folytatott le. Az első eljárás, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra a Kbt. 92. § b) pontja
alapján eredménytelenül zárult. Az ezt követően megindított
második eljárásban ajánlattételre felhívott két cég (LAKI Épületszobrász Zrt., Reneszánsz Köfaragó Zrt.) közül a LAKI
Épületszobrász Zrt. három okból is érvénytelen ajánlatot nyújtott be, így az eljárásnak a Kbt. akkor hatályban volt 92/A. §
(2) bekezdése miatti eredménytelenné nyilvánítása volt szükséges. Az ezt követően megindított harmadik közbeszerzési eljárást a Gödöllői Királyi Kastély a Közbeszerzési Döntőbizottság előzetes kontrollja és jóváhagyása mellett indította meg,
amelyre jogszerűen hívta fel ajánlattételre az alkalmassági feltételnek megfelelő és a szerződés teljesítésére az előírt rövid
idő miatt képes Reneszánsz Kőfaragó Zrt.-t, amelynek eredményeként az építési szerződés megkötésre került. A szerződés
megkötését követően a LAKI Épületszobrász Zrt. jogorvoslati
kérelemmel élt a sorban második, eredménytelenül zárult eljárással szemben, kifogásolva ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatban kifejezésre juttatott álláspontja szerint a Gödöllői Királyi Kastély
jogsértően járt el akkor, amikor nem biztosított hiánypótlásra
lehetőséget egy olyan pénzügyi intézményi igazolás vonatkozásában, amely alapján – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatban rögzített véleménye szerint is – a LAKI Épületszobrász Zrt. nem felelt meg az alkalmassági követelménynek, és
maga az igazolás sem tartalmi, sem pedig formai szempontból
nem volt hiányzónak, sem hiányosnak tekinthető. A Gödöllői
Királyi Kastély a határozattal szemben, annak nyilvánvaló jogsértő jellege miatt, felülvizsgálati kérelemmel él, így a határo(b.z.)
zat jogerősnek nem tekinthető.”
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Választási visszatekintő

sópark közösségi kihasználásának
javítását. Szeretnék a Rákóczi Szövetségben is tovább dolgozni, de természetesen első helyen a képviselői
feladataim állnak.

Új arcok a képviselő- testületben
Gödöllő város új képviselő-testületének tagjai lapzártánkat
követően, október 14-én csütörtökön teszik le az esküt, s
tartják meg az alakuló ülést a
Szent István Egyetem Aulájában. A következő négy esztendőre több olyan képviselőnek
szavaztak bizalmat a gödöllőiek, akik első alkalommal
vesznek majd részt a döntéshozatalban. Lapunk kíváncsi
volt, hogyan értékelik a választási eredményeket, és milyen
elképzelésekkel kezdik meg a
munkát.
Kristóf Etelka (Jobbik)
– Mindenekelőtt ezúton is szeretném
megköszönni a Jobbik Gödöllői Alap-

fejlesztése, a közbiztonság javítása, a
helyi kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítése, a turizmusban és idegenforgalomban rejlő
lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása, a helyi kulturális és sportélet javítása. Az említett területeken
javaslatokat fogunk tenni.
Az elvégzett munkáról, az aktuális
témákról és javaslatainkról folyamatosan tájékoztatjuk majd a lakosságot
honlapunkon keresztül, melynek címe: godollo.jobbik.hu. Ezen kívül
fontosnak tartjuk a személyes kapcsolattartást a lakossággal, ezért rendszeresen fogadóórákat fogok tartani.
A fentieken túl, a Jobbik helyi szinten is azt az álláspontot képviseli,
amit az országgyűlési képviselőink is,
azaz minden olyan kezdeményezést,
célt támogatunk és megvalósításában
részt vállalunk, mely Gödöllő és így
közvetve Hazánk érdekében történik.
Pecze Dániel (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
– Elsősorban a választópolgároknak szeretném megköszönni a bizalmat. Mint blahai lakos, eddig is
igyekeztem az itt élőknek segíteni
(ilyen volt például a Rét utca alsó részének vízelvezetésének megoldása),

szervezete nevében a választópolgároknak a megyei listánkra és az egyéni jelöltjeinkre leadott szavazatokat.
A körülményeket figyelembe véve,
elégedettek vagyunk az eredményünkkel, hiszen elértük kitűzött célunkat, bejutottunk az önkormányzatba.
A képviselő-testületben és a bizottságokban aktív részvételre készülünk.
Választási programunkban már meghatároztuk azokat a területeket, amelyekkel mindenképpen foglalkozni
kívánunk. Ilyen többek között a közszolgáltatások színvonalának növelése a helyi szociális ellátórendszer

innentől kezdve ez viszont már kötelesség.
Legfontosabb feladat, hogy az infrastrukturális beruházások (játszótér,

blahai központi tér, az idősek otthonának esetleges bővítése) a közösség
építését szolgálják. Akkor leszek boldog és elégedett, ha négy év múlva az
emberek büszkék lesznek arra, hogy
ők ehhez a közösséghez tartoznak,
Gödöllő e külső csücskén.
Természetesen Gödöllő város önkormányzati képviselőjeként a városi
érdekeket is szem előtt kell tartanom,
s olykor kompromisszumokra lesz
szükség. Ám nagyon fontos, hogy
mindig őszinték legyünk az emberekkel, és amennyiben nem sikerül
megvalósítani valamit, eléjük kell
tudni állni és elmondani, hogy miért.
Tóth Tibor (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub)
– Először is szeretném mindenkinek megköszönni a bizalmat. Nagy
felelősség ilyen támogatottság mellett
dolgozni. Képviselői munkám során
szeretnék nagy hangsúlyt helyezni a
lakossággal való kapcsolat erősíté-

sére. Célom, hogy választókerületemben egy jó közösség alakuljon ki. Ennek érdekében szeretnék olyan programokat rendezni, ami közelebb hozza egymáshoz az itt élőket. Fontosnak
tartom, hogy segítsem a napi problémák, feladatok megoldását, ezért
rendszeresen egyeztetni fogok a palotakerti lakótelep közös képviselőivel. Szintén fontosnak tartom választókerületem fejlesztését, illetve az Al-

Nemcsak a városi képviselő-testületbe kerültek be új tagok, a gödöllői
német kisebbségi önkormányzat
munkájába első ízben kapcsolódik be
Király Zoltán, aki a Bleyer Jakab
Közösség képviselőjeként vesz majd

részt a munkában a következő négy
esztendőben.
– Biztos vagyok benne, hogy
együtt tudunk működni majd a német
kisebbségi önkormányzatban a többi
képviselővel, hiszen mindannyian a
német kisebbségnek az érdekeit kívánjuk szolgálni. Munkám során
nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a
német nyelv oktatására, és arra, hogy
kultúránkat minél szélesebb körben
megismertethessük a gödöllői lakosokkal. Szeretném, ha ebben a témában előadásokra kerülne sor, és fontosnak tartom, hogy ezekbe a programokba bevonjuk a Szent István Egyetem tagságát is. Meg kell keresni azokat a pályázatokat, amelyek segítségével ezeknek forrásokat tudunk biztosítani. Mindezek mellett kiemelt célom,
hogy a Bleyer Jakab Közösséget ismertté tegyem a gödöllőiek körében.
Polgármester-választás
Dr. Gémesi György, Gödöllő hatodszor megválasztott polgármesterének
nyilatkozatát múlt heti lapunkban olvashatták.

Két kihívója a sajtóban néhány sorban reagált az eredményekre:
Liptákné Boros Andrea (FideszKDNP) elmondta: úgy látszik, hogy
Gödöllőn nem nyerő az a pozitív
kampány, amit a Fidesz-KDNP foly-

tatott. Tudomásul kell venni, ha az
ember bemegy egy olyan focipályára,
ahol rögbiznek, akkor összetörhetik a
csontját – fogalmazott Boros Andrea.
„Elfogadom az eredményt, s tiszta
szívből kívánom Gémesi Györgynek,
hogy vigye végig azt a programot,
amit vállalt.“
Kovács Barnabás (MSZP) szerint
erre a végeredményre is létezett for-

gatókönyv, amivel a lokálpatrióták
meggyőző felhatalmazást kaptak. A sajtóban megjelent nyilatkozatában úgy
fogalmazott, az már korábban
nyilvánvalóvá vált, hogy a választási
rendszer átszervezése nem kedvez majd
a szocialistáknak. Így is történt, hiszen a
következő négy évben a helybéli
MSZP-sek véleményét, javaslatait csupán egy személy képviselheti majd a
jk
gödöllői önkormányzatban.

A Kisebbségi önkormányzati választás gödöllői eredményei
Múlt héten jeleztük, hogy helyhiány miatt a kisebbségi önkormányzati választások eredményét e
heti számunkban közöljük.
Cigány önkormányzat összetétele: Balog Gyula, Kubatov János, Lakatos Tivadar, Tanda Ildikó (valamennyien a
LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjei).
Lengyel önkormányzat összetétele: Kiss Zoltán Gyula, Egyesület Mezővári Ottóné, Bem József, Szabó László, Szabó
Márk László (valamennyien a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület jelöltjei).
Német önkormányzat összetétele: Arnold Katalin (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület), Meizner Sándor (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület), Vajna Istvánné, dr. Tangl
Anita (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület), Király Zoltán (Bleyer Jakab Közösség).
Ruszin önkormányzat összetétele: Havassy Marija, Havassy Miklós, Kovács Lászlóné, Lukács Lajos Kristóf (valamennyien az Magyarországi Ruszinok (Ruténok) Országos Szövetsége).

További tanácskozásokat terveznek Gödöllőn

Megtárgyalja mindazokat az önkormányzatokat és a régiókat érintő előterjesztéseket, amelyek az unió asztalára kerülnek.
Brüsszelben a múlt héten a Régiók
Bizottságának munkájára vetült a
fény, 2-300 rendezvényen, köztük

szemináriumokon és kiállításokon
mutatták be az önkormányzatok és a
régiók életét Európában.
Gémesi György, aki a magyar
delegáció alelnöke, elsők között tájékoztatta a plenáris ülés résztvevőit a
magyarországi és a gödöllői önkormányzati választások eredményeiről.
Nagy örömmel fogadták – nyilatkozta
lapunknak –, hogy a következő polgármesteri ciklusra is felhatalmazást
nyert a választóktól abban a városban,
amely Magyarország európai uniós
elnökségének kiemelt helyszíne lesz.
A polgármester látogatása során
további nemzetközi események gödöllői megrendezésére tett javaslatokat. A tervek szerint Gödöllőn tartja

Gödöllő város képviselő-testületének
alakuló ülésére.
Időpont: október 14., csütörtök, 18 óra
Helyszín: Szent István Egyetem, aula

Az ülésre ingyenes buszok indulnak 17.30-kor a
Művészetek Háza parkolójából, a Blaháné útról, a Napsugár étterem elől, és a máriabesnyői bazilikától

Dr. Gémesi György
polgármester

Segítség a vörösiszap katasztrófa
sújtotta településeknek

Polgármesteri vizit Brüsszelben

Október 5-7-ig Brüsszelben járt
Gémesi György polgármester,
ahol a Régiók Bizottságának
tagjaként részt vett a testület –
az Európai Unió regionális és
helyi képviselőinek közgyűlése
– plenáris ülésén. Mint ismeretes, a Régiók Bizottsága az EU
szervezetében az önkormányzati érdekképviselet legfontosabb plénuma.

Tisztelettel meghívom Önt és családját

majd kétnapos ülését a Régiók Bizottságának elnöksége, s feltehetően
a néppárti frakció is tanácskozik városunkban.
Mindezeket a programokat az Európai Unió finanszírozza, míg Gödöllőnek bevételt és további nemzetközi
elismertséget hoznak.
Gémesi György lapunkat arról is
tájékoztatta, hogy a jövő héten tárgyal
Robák Ferenccel, a magyar EU elnökség kormánybiztosával arról,
hogy mint várnak Gödöllőtől a következő időszakban, hiszen az elnökség hozadékából a város hosszú távra
kíván tovább építkezni.
Ezért azonban rengeteget kell és
rengeteget is fogunk dolgozni, fejezte
be nyilatkozatát a polgármester.
it

Dr. Gémesi György polgármester, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke is megdöbbenéssel értesült a Devecsert,
Kolontárt, és Somlóvásárhelyt elöntő vörösiszap okozta katasztrófáról.
Lapunk érdeklődésére elmondta,
hogy a város és az érdekszövetség vezetőjeként is segíteni kívánja a kárt
szenvedett településeket. A MÖSZ ne-vében ezúton is kéri a települési önkormányzatokat, hogy lehetőségeikhez mér-ten támogassák a kárelhárítást és az
újjáépítést. Hozzátette: a gödöllői képviselő-testület alakuló ülésén javaslatot
tesz arra, hogy egymillió forinttal támogassa a város a katasztrófa sújtotta
településeket.
A tervek szerint a Talamba ütőegyüttes október 16-án Ajkán jótékonysági koncertet ad a vörösiszap sújtotta településeken élők javára.
***
Akik adományaikkal támogatni szeretnék a vörösziszap sújtotta területeken
élőket, azok a magyar kormány által létrehozott Magyar Kármentő Alap
számlaszámán keresztül tehetik ezt meg.

Számlaszám: 11794022-22222222
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Közélet

Comenius-hét a Petőfi iskolában

Tudósok és diákok tartottak előadásokat

Minden, ami fa

Történész emlékkonferencia

A Petőfi Sándor Általános Iskola a 2009/10-es tanév során sikeresen pályázott a Tempus
Közalapítvány által kiírt Comenius iskolai együttműködések
projektre. A kétéves programban egy pestszentlőrinci, egy
török és egy erdélyi iskolával
összefogva vesz részt az intézmény. A projekt címe: Fa – a
bölcsőtől a kopjafáig.

A résztvevők 2010. augusztusától
2012 júniusáig négy projekttalálkozón járják körbe a fa témáját. Az elsőt
október 4-9. között Gödöllőn rendezték meg. Az iskola vezetése igyekezett olyan programot öszeállítani, ami
a partnerintézmények diákjait és taná-

Rendőrségi hirek
Itt az ősz, a vizes utak, a ködös reggelek
időszaka. Az utakon lehullott falevelek,
sok esetben sár és más szennyeződések
is vannak. Több ezer diák megy az iskolába Pest megyében is. Reggelente az
oktatási intézmények környékén különös körültekintéssel, óvatossággal
közlekedjünk!
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Baleset-megelőzési Bizottság felhívja
a járművezetők figyelmét az őszi közlekedés veszélyeire.
Célszerű ellenőriztetni az akkumulátort,
a gumiabroncsokat (7 Celsius fok alatt
téli garnitúrára cserélni), a világító berendezéseket és a fékeket. A nyári ablakmosó folyadékot télire cserélni és bekészíteni az autóba a jégoldó spray-t, jégkaparót, páramentesítőt, hiszen nemcsak a hőmérséklet változik, hanem
egyre több, különböző formában érkező
csapadékra is számítanunk kell. Az ablaktörlő gumikat már a tél beállta előtt
érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi nem töröl, hanem maszatol.
– A hidegebb idő beköszöntével ellenőrizzük az akkumulátorok állapotát.
– Párás ablakkal ne induljunk el, tisztítsuk meg a szélvédő teljes felületét.
– Ügyeljünk a visszapillantó tükrök tisztaságára is.
– Ellenőrizzük a gumik állapotát!
– A megváltozott látási viszonyok miatt
fontos a világítóberendezések kifogástalan működése, állandó tisztán tartása.
– Vezessünk lassabban, tartsunk nagyobb követési távolságot!
– Figyeljünk az úton lévő, lehullott levelekre, a burkolatra felhordott sárra,
szennyeződésekre. Ilyen viszonyok között csökken a tapadás, nő a féktávolság.
– Két keréken használjunk láthatósági
mellényt!
***
A Gödöllői Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat a Btk. 316.§ (1) bekezdésbe ütköző és a (2) bek. I. fordulata
szerint minősülő kisebb értékre elköve-

rait is megmozgatta.
Rajz- és fotópályázatot hirdettek a fa
és az állatok témakörben, amire azok
a külföldi gyerekek
is elküldhették munkáikat, akik nem jöhettek el Magyarországra. Akik azonban idelátogattak,
olyan túrákon vehettek részt, amelyek
segítségével megismerhették térségünk környezeti
szépségeit. A török és az erdélyi vendégek ellátogattak Babatvölgybe és Domonyvölgybe, ahol fogatozhattak, megismerhették
a magyar falusi udvart és
megtekinthettek egy lovas
bemutatót is. De szerveztek
számukra kirádulást Vácrátótra és Vácra, ahol a botanikuskertben játékos akadályversenyen vehettek részt a gyerekek és a tanárok.
A Comenius-hét nyitórendezvénye október 7-én volt a Petőfi iskolában, ahol a
házigazdák színes műsora mellett a vendégek is színpadra léptek, és zenével,
tánccal adtak ízelítőt saját kultúrájukból.
tett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
Egy gödöllői hölgy tett feljelentést,
mely szerint 2010. augusztus 2-án 19.25
óra körüli időben Gödöllőn, a Thegze
Lajos utcában található áruházban a bevásárlókocsin őrizetlenül hagyott női
táskáját ismeretlen tettes alkalmi lopás
módszerével eltulajdonította, benne személyes irataival, bankkártyáival, mobiltelefonjával és 31.500 forint készpénzzel. Az ismeretlen elkövető a sértett férje
nevén lévő bankkártyáról augusztus 2án 110.000 Ft-ot vett fel. A bűncselekménnyel okozott kár: 161.500 Ft. A Gödöllő, Dózsa György út 33. szám alatt
lévő ATM felvételen látható férfi az el-

lopott bankkártyáról 2010.augusztus 2án 19.29 órakor 50.000 Ft-ot, 19.30 órakor ismét 50.000 Ft-ot, majd 19.32 órakor 10.000 Ft-ot vett fel.
***
A Gödöllői Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat a Btk. 316.§ (1) bekezdésbe ütköző és a (2) bek. I. fordulata
szerint minősülő kisebb értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Egy
dányi hölgy tett feljelentést, mely szerint 2010. augusztus 17-én, 12.15 óra és
12.30. óra körüli időben Csömör egyik
áruházának parkolójában, a nyitott állapotú személygépkocsiból eltulajdonította a táskáját benne készpénzzel, bankkártyákkal, személyes okmányokkal és
mobiltelefonjával. Az ismeretlen elkövető a sértett nevén lévő bankkártyáról
Budapest, XV. Jókai utcán lévő ATMből két alkalommal kísérelt meg pénzfelvételi tranzakciót, melyek során
2010. augusztus 17-én sikerült 100 ezer
forintot felvennie. A bűncselekménnyel
okozott kár: 187.500 Ft.

Ezt követően nyílt meg a rajz és fotókiállítás, majd Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos ünnepélyesen elhelyeztek egy emléktáblát az általuk adományozott ezüstfenyő mellé, ami Comenius-faként díszíti jövőben az intézmény udvarát. jb

Kérjük, hogy aki felismeri a képeken
látható személyet vagy a bűncselek-

ménnyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Gödöllői
Rendőrkapitányságot a 28/514-645 telefonszámon, vagy a 112-es, 107-es
rendőrségi hívószámok valamelyikét, illetve névtelensége megőrzése mellett az
ingyenesen hívható 06-80/555-111-es
telefonszámot!
***
PÁLYÁZAT
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya pályázatot
hirdet saját logójának elkészítésére.
A pályázat tartalma: A rendőrség
bűnmegelőzési tevékenységét szimbolizáló kép, figura, alak, ábra, grafika, puzzle elkészítése.
Az elkészített munkákat a későbbi –
és különböző – felhasználási formák
miatt elektronikus úton kérjük megküldeni az iskola és azon belül a készítő nevének feltüntetésével.
Amennyiben a munka formája és
mérete ezt nem teszi lehetővé, a munkákat postai úton is elküldhetik.
A pályázat elbírálása: A beérkezett
pályamunkákat bűnmegelőzési területen dolgozó szakemberek bírálják
el. A legjobb munka a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Bű-megelőzési Osztályának logója lesz.
Beküldési határidő: 2010. november 30.
Beküldési cím: PMRFK Bűnmegelőzési Osztály 1133. Budapest, Pozsonyi u. 56.u.
E-mail cím: VetroTa @pest.police.hu
A pályázat részleteiről a következő
telefonszámon kaphatnak bővebb felvilágosítást: 06-1-237- 43 45.

A hét kérdése
Kedves Olvasóink!
Az elmúlt hetekben sokan nehezményezték, hogy lapunkból kimaradt „A hét kérdése” című rovatunk, melyben az
önök véleményének biztosítottunk helyet egy-egy témában. A közkedvelt sorozattal a jövő héttől újból teret
biztosítunk olvasóink különböző álláspontjainak.
A hét kérdése: – Ön mely fórumon követi nyomon a főtér felújításának menetét?
Válaszaikat elküldhetik levélben: Gödöllői Szolgálat, 2101 Gödöllő, Pf. 385, e-mailen: godolloiszolgalat@gmail.com

(folytatás az 1. oldalról)
Bona Gábor egyetemi tanár (Miskolci
Egyetem) Hollán Ernő hadmérnök, altábornagy, Pétervárad erődítője – aki később tagja volt a kiegyezést előkészítő
15-ös bizottságnak –, Pejach István
egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem) a bécsi hadmérnöki akadémián végzett, 1854-ben rabkórházban
meghalt Gyulai Gaál Miklós honvédtábornok életútját ismertette. Kovács István történész (MTA Történettudományi
Intézet) a lengyel hadmérnökök tevékenységéről tartott előadást. Mint tőle
megtudtuk, a magyar szabadságharcban
körülbelül 4000 lengyel harcolt a magyarok oldalán. Voltak közülük, akik tutajon érkeztek Magyarországra.
Hermann Róbert történész Heinrich
Hentzi császári és királyi vezérőrnagyról tartott előadást, aki 1849 januárjától
a budai vár parancsnokaként a magyar
sereget vezető Görgey Artúr ellenfele
volt. Műszakilag képzett tisztként erősítette a várat, az ostrom idején céltalanul rombolta Pestet, ugyanakkor érthetetlen módon figyelmen kívül hagyta a
magyar sereg vár elleni réstörő támadásait. Az ostrom utolsó napján a Szent
György téren kapott halálos sebet.
Hertelendy Kitty (Török Ignác Gimnázium) Hagyományőrzés Török Ignác
ma élő rokonsága körében címmel tartott előadást. Elmondta, hogy Török Ignác tábornoknak nincs népes, ma is öszszetartó rokonsága, mint Knézich Károlynak, Dessewffy Arisztidnek, Damjanichéknak, azaz Csernovicséknak és
még többeknek 1848/49 hősei, mártírjai
közül. Ennek az az oka, hogy a császárikirályi hadseregben, amely később
1848/49 tisztikarának egy jelentős részét adta, 20-30 százalékra korlátozták
azoknak a számát, akiknek házasságot
engedélyeztek. Így nincs egyenes ági leszármazott. A másik ok: Törökék köznemesek voltak és bár a századfordulón
a rokonság úgy tudta, hogy a 17-18. században ennél kicsit több volt a család
kezdetben, de a 19. században már gyakorlatilag a nem birtokjövedelemből élő
köznemességhez tartoztak. Nem olyanok voltak, mint a 1848/49-es katonai
vezetésében szintén részt vállaló né-

mely arisztokrata családjaink. Ezek az
egész történelmi Magyarországot behálózó, több ággal rendelkező népes rokonsággal bírtak, szám szerint is jóval
többen voltak. Az összetartozást jobban
számon tartották és jobban dokumentálták, mint a köznemesi famíliák.
A gimnazisták három Török Ignác rokonról szereztek tudomást. Mezőkövesden és Törökbálinton egyről-egyről és
dr. Nemescsói Ferenc sebészorvosról,
aki a budai várnegyedben született és
nőtt fel és a Svábhegyen telepedett le
végleg. Ő volt adatközlőjük a dolgozathoz és a másik két leszármazott létezéséről is tőle szereztek hírt.
Almásy Szabó Janka (Gödöllői Református Líceum) Tuzson János őrnagyról,
az 1849. július 31-i nyerges-tetői ütközet magyar csapatát vezető katonáról
emlékezett meg, unokatestvérének dédunokája, a Hatvanban élő dr. Barcza
Béláné dr. Tuzson Judit segítségével.
Pál László és Balog Martin (Berze
Nagy János Gimnázium, Gyöngyös)
Török Ignác és 1848/49 gyöngyösi emlékhelyei címmel tartottak előadást.
Az emlékkonferenciát bezáró Fábián
Bertalan, a Török Ignác Gimnázium
igazgatója kiemelte: jóleső érzéssel tapasztalta, hogy a korszakot legkiválóbban ismerő történészek egy középiskola
hívó szavára eljöttek és előadásokat tartottak az érdeklődőknek. Magatartásukban a forradalom és szabadságharc
egyik hagyatékának megnyilvánulását
látta. Második tapasztalatként megállapította: a diákokat küldő iskolákban
1848/49 örökségéhez méltó történelemtanítás folyik. Harmadikként kijelentette: az új generációk képviselőinek is
maradtak kutatásra érdemes területek a
magyar történelem egyik legismertebb
szakaszáról. Megköszönte Heltai Bálint, a Török Ignác Gimnázium történelem tanárának szervező munkáját – ő
néhány évvel ezelőtt az 1849. július 20-i
turai csata emlékére szervezett hasonlóan magas színvonalú konferenciát az
alsó Galga mente központjában, a helyi
Vigyázó Kör kezdeményezésére – továbbá Sima Péter és a Gödöllői Városi
Múzeum munkatársai közreműködését.
it

ÚJ SZOLGÁLTATÁSCSOMAG AZ INVITELTŐL – ERŐSÖDŐ VERSENYBEN
Csökkenő árak, előretörő csomagok, megszűnő különálló előfizetések, fejlődő internetpiac és erősödő verseny. Erre lehet számítani a magyar telekommunikácós és multimédia piacon a következő 2-3
évben az Invitel szerint. Felmérésük szerint várható, hogy hasonlóan az elmúlt évek trendjeihez a
mostani 38-40%-ról 47%-ra nő a háztatártások körében az internet előfizetések száma és folytatódik a felzárkózás az európai átlaghoz (65%). Tovább terjedhetnek, a kényelmesebb és minőségibb
televíziózást lehetővé tévő internetalapú tv technológiák (IPTV) és a csomagban árult lakossági előfizetések (TV, ADSL, telefon, mobilinernet) terjedésére is számít az Invitel, mert azok olcsóbb előfizetési árakat és kényelmesebb ügyintézést jelentenek az ügyfeleknek.
„Az unió fejlettebb országaiban, de még a régiós országokban is magasabb a lakossági internetelőfizetések aránya, mint hazánkban. A piac dinamikusan nő, ez év végére várhatóan a háztartások újabb
4-5%-a csatlakozhat majd otthonról is a világhálóhoz. De az is megfigyelhető, hogy az eddigi szolgáltatási portfóliók átalakulnak, az ügyfelek közül egyre többen ismerik fel: megéri ha ugyanannál a
szolgáltatónál fizetnek elő több dologra is, elsősorban azért, mert olcsóbb, rugalmasabb és kényelmesebb” – mondta Zsembery György az Invitel üzleti működéséért felelős vezérigazgató-helyettese.
2009-ben Magyarországon a háztartások 38-40%-a rendelkezett internet előfizetéssel ezzel az európai országok között az utolsók között vagyunk. Az Invitel úgy látja, hogy az internet elérhetőség
további növekedésének mozgatórugói várhatóan a csökkenő árak, a csomagban árult szolgáltatások,
az IPTV és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások lesznek.
Mivel egyre vonzóbb csomag ajánlatokkal jönnek elő a szolgáltatók, azok is megengedhetik majd maguknak az internetet és egy minőségibb TV előfizetést, akik esetleg eddig nem. Az Invitel úgy látja,
hogy a következő években egyre többen lesznek, akik az IPTV mellett döntenek majd. Elsősorban annak kényelmi szolgáltatásai miatt, valamint azért, mert ebben a technológiában van a legtöbb fejlesztési potenciál.
Napjainkban a magyar háztartások 27%-a, azaz 1,1 millió háztartás fizet elő legalább 4 távközlési
szolgáltatásra. Általánosságban elmondható, hogy különböző szolgáltatásokat legtöbbször nem egy
szolgáltatótól veszik igénybe. Ez komplikáltabbá teszi az ügyintézést és drágább is, mintha egy szolgáltatót választanánk. A kutatások azt mutatják, hogy a következő években akár több mint 1 millió
ügyfél válthat, vagy fizethet elő újonnan valamilyen telekommunikációs szolgáltatáscsomagra. Ehhez a legnagyobb motivációt az árkedvezmény jelenti, ami akár 20-30% is lehet. Ez elég erős motiváció ahhoz, hogy egy szolgáltatóhoz vigyék az ügyfelek minden előfizetésüket (TV, internet, telefon,
mobilinternet). Az árkedvezményen kívül a havi egyetlen számlából adódó egyszerűbb számlázás, illetve a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés is sokakat motiválhat.
Az Invitel ezt a trendet követi az Invi4 szolgáltatáscsomag bevezetésével. Az új szolgáltatáscsomagban a hagyományos telefon mellett az otthoni szórakozás elemeit: az InviTV, ADSL és mobilinternet
szolgáltatásokat gyúrta össze, és mindezt most igazán kedvező áron nyújtja új, vagy meglévő előfizetőinek, széles, kombinálható választékban. A kedvezményes ár, az egyetlen számla, a rugalmasan
összeállítható elemek (közel 70 féle variációból választhatunk) mind-mind olyan tényező, amellyel az
Invi4 a szabadság élményét nyújtja az egész családnak.
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Testvérvárosainkban vendégeskedtünk

Határokon túli programok

zonyult a rendőrségi tapasztalatcsere, amelynek során
a hazai viszonyok között is használható lehetőségekről cseréltek eszmét a gödöllői és a holland szakemberek.
A két város kapcsolatában mindig kiemelt helyet

Az elmúlt hetekben rendkívül gazdag programot kínáltak Gödöllő testvérvárosi kapcsolatai. Míg szeptember elején városunkban vendégeskedtek valdemorói, wageningeni és brandysi barátaink, a hónap
utolsó napjaiban Gödöllőről kelt útra egy delegáció,
hogy tovább erősítse a Wageningenben kialakított
kapcsolatokat.
Mint azt Fülöp Attiláné, a Testvérvárosi Egyesület alelnöke lapunknak elmondta, a programok központi témája az élethosszig
tartó tanulás volt.
A látogatáson az Egyesített Szociális Intézmény, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Polgármesteri Hivatal,
a Damjanich János Általános Iskola, a GIM-Ház, a városi múzeum, a könyvtár és a Művészetek Háza munkatársai mellett a civil szervezetek képviselői is részt vettek: a GATE Zöld Klub, a
REGINA, valamint egy, a városi kerékpározást népszerűsítő csoport tagjai kaptak helyet a delegációban.
Holland kérésre a gödöllői küldöttséggel utaztak a Gödöllői
Rendőrkapitányság és a Méhészet képviselői, valamint a Dixi
Rhythm Band tagjai is. A zenekar két koncertet adott testvérvárosunkban.
A küldöttséget fogadta Geert von Rumund, Wageningen polgármestere is.

A Talamba brandysi fellépése

A látogatást valamennyi résztvevő sikeresnek értékelte, a meglévő kapcsolatok ápolása mellett újak kiépítésére is lehetőségük
nyílt, de például a GATE képviselői új projektek beindításáról is
tárgyaltak. A számtalan rendezvény között nagy sikert aratott a
Damjanich iskola programja, aminek során egy helyi iskolában a
drámapedagógiai oktatást mutatták be. Szintén hasznosnak bi-

foglaltak el a szociális kérdések. Az Egyesített Szociális Intézmény már több alkalommal kapott ennek köszönhetően jelentős
adományt. Így volt ez most is, az intézmény 5000 euró támogatást
kapott fürdőszobafelújításra.
***
Nem sokkal a hollandiai látogatás előtt Brandys nad LabemStara Boleslavban is gödöllői vendégeket köszönthettek. A város
legnagyobb ünnepének tartott Szent Vencel napi rendezvények
keretében a Talamba Ütőegyüttes is színpadra lépett a helyi
művészeti csoportok mellett. Az
együttes repertoárjából ez alkalommal egy nemzetközi öszszeállítást mutatott be, amelyben különböző egzotikus kultúrák dobos zenéit játszották, afrikai és latin zenéket szólaltattak
meg.
***
Gödöllő testvérvárosi kapcsolatai során mindig nagy
hangsúlyt helyezett a művészeti
rendezvényekre. Az idei esztendő egyik ilyen kiemelt eseménye volt a valdemoroi Juan Prado festőművész kiállításának
megnyitója a királyi kastélyban.
A neves spanyol művész képei
október végéig tekinthetők meg
a felújított Rudolf-szárnyban.
jb
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Letűnt Budapest
Azt hiszem, az évtizedekkel ezelőtti Budapest leírása a legfigyelemreméltóbb Spiró György legújabb, Tavaszi Tárlat című regényében. Régen megszűnt villamosjáratok szerelvényei gördülnek benne ma már nyomuk sincs síneken. Bezártak, az emlékük
is elenyészett a moziknak, amiket említ, s a megjelenített preszszók, ha ugyan ma is vendéglátó helyekként működnek még, alaposan átalakultak. Hogy mi volt a szimpla és mi volt a dupla, egyre kevesebben tudjuk, már a 60-as években, mikor olyan korú lettem, hogy esetleg beülhettem presszóba, se volt divat szimplát
vagy duplát kérni, hanem csak egyszerűen kávét.
A regény 1957-ben játszódik, s mint a
szerző a könyv fülszövegében elmondja, egy akkoriban megjelent újságcikk, annak is egyik különös állítása indította regényírásra. Tizenegy
éves korában, tehát mindjárt frissiben
olvasta a cikket, s negyvenkét évvel
később egyszer csak felmerült az emlékezetében. Nyomozni kezdett, még
egyszer el akarta olvasni az irományt,
hogy megbizonyosodjék, nem csapta
be a memóriája.
Persze, hogy nem. Létezett a cikk,
el lehetett a nyomában indulni, keresni, kutatni, kérdezősködni.
S felépült a történet.
Valakit egyszer csak váratlanul
megvádolnak, mint Josef K.-t Franz
Kafka A per című regényében. A vád
homályos, a vádlók láthatatlanok. A
hősnek, Fátray Gyulának – Spiró leginkább úgy nevezi: hősünk – sehogy
se sikerül tisztáznia magát. Nincs mi-

ből, nincs kinek. Csak azt veszi észre,
kihűlt körülötte a levegő, a munkahelyén először csak az ebédlőből tiltják
ki, majd közlik vele a verdiktet: egyáltalán be se menjen többé. Az ismerősei nem fogadják a köszönését, ha
még van idejük, átmennek előle az
utca másik oldalára, telefonon letagadtatják magukat, vagy egyszerűen
kijelentik, nem tudnak semmiről,
nem emlékszenek semmire, nem intézhetnek el semmit.
Egyedül egy ügyvéd barátja áll
szóba vele, felvilágosítja: egy koncepciós per alanyai közé látták jónak
beválogatni, hiába is kapálódzik, hiába a tény, hogy 1956 októberében és
novemberében is beteg volt, magatehetetlen, aranyér műtéten esett át a
Rókus kórházban, majd tüdőgyulladást kapott, így ha akart volna, sem
vehetett volna részt semmiféle megtorolni kívánt dologban. Amit elhatá-

Világsztárok muzsikáltak Gödöllőn

Hárfa fesztivál a kastélyban
(folytatás az 1. oldalról)
A nyitóhangversenyen, október 7-én,
csütörtökön este a Zeneakadémia ifjú
tehetségei, Razvaljajeva Anasztázia, Farkas Mira, Papp Tímea, Or-

bán Kornélia mutatkoztak be a gödöllői közönségnek. Előadásukban
többek között Csajkovszkij, Paganini
és Farkas Ferenc művei csendültek
fel.
A fesztivál második napján Vigh And-

rea, Liszt-díjas hárfaművész, a Zeneakadémia tanszékvezető tanára a
Kossuth-díjas Onczay Csaba gordonkaművésszel adott nagysikerű
koncertet a kastély dísztermében.
A fellépés során a tavaszi nagysikerű
japán turnéjuk programját hallhatták az érdeklődők.
Az est során olyan remekműveket szólaltattak meg, mint Smetana
Moldvájának átirata,
Saint-Saëns Hattyú és
Ravel Habanera című műve, Debussy,
Csajkovszkij és
Paganini dallamai is hozzájárultak a feledhetetlen élményhez, amit a közel kétórás hangverseny nyújtott.
Szombaton és vasárnap a
Bécsi- és a Berlini Filharmonikusok szólóhárfásai örvendeztették meg a közönséget:

roztak vele kapcsolatban, elhatározták, és pont.
De mégsem itt van a pont. Hősünket a regény végén a Dózsa György
úton, Hősök terén hömpölygő május
elsejei felvonuláson látjuk, megint bizakodó, megint derűlátó.
Mi történt közben? Például megnyílt a Műcsarnokban a Tavaszi Tárlat, ahol már a Rákosi-korszakban
formalistának bélyegzett, betiltott
művészek is kiállíthatták a képeiket,
szobraikat. A hősünkkel szembeni
koncepció elhatározói pedig valamilyen okból mégis meggondolták magukat, nagylelkűen „megbocsátottak”.
Épülni kezd „a legvidámabb barakk”.
(Spiró György: Tavaszi Tárlat)
- nád -

Xaier de Maistre és Marie-Pierre
Langlamet, akik 5 évvel ezelőtt már
felléptek Gödöllőn. A két művészt az
idén is nagy érdeklődéssel várta a közönség.
Xavier de Maistre, az amerikai hárfaverseny győztese, a Bécsi Filharmonikusok szólóhárfása október 9én, szombaton este tartott koncertet, a
fesztivál záró vendégművésze pedig
október 10-én, vasárnap este MariePierre Langlamet, az izraeli hárfaverseny győztese, a Berlini Filharmonikusok, korábban a Metropolitan szólóhárfása volt. Műsorukban többek
között Albeniz, Debussy, művei mellett Schubert, Chopin és Bach átiratokat hallhattak az érdeklődők.
Kép és szöveg: jk

Október 16-án a Szentháromság templomban 19.30 órai
kezdettel mutatja be új, immár
negyedik, Dimenziók című
hanghordozóját az Arpeggio
Gitárzenekar. Az idén nagykorúvá érett, azaz, 18 éves együttes a népszerű komolyzenei átiratok mellett népzenei feldolgozásokat is megörökített új
albumán.
Kemény munkával telt az idei esztendő az Arpeggio Gitárzenekar számára. Miután megrendezték a IV.
Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivált,
az új cd munkálataira összpontosítottak, s mindeközben már készülnek a
hagyományos adventi koncertre is –
tudtuk meg Kósáné Szabó Beátától,
a zenekar vezetőjétől.

Az új, a hétvégén bemutatásra kerülő album igazi különlegességeket
kínál az érdeklődőknek, egyfajta zenei barangolásra hívja a közönséget,
akik nemcsak különböző zenei stílusokkal, hanem többféle népzenével is
találkozhatnak. A cd-n és a szombati
koncerten ugyanis a kizárólag gitárzenekari produkciók mellett többek
között magyar, angol, argentin, ír és
örmény dallamok is felcsendülnek

Talambásított karácsony
Sokak számára kellemes meglepetés volt a múlt év karácsonyán
a Talamba Ütőegyüttes koncertje, amit a Magyar Televízió tűzött
műsorra. Az ünnepi dallamok ismét felcsendülnek november 28án vasárnap 17 órakor, ezúttal a Szent István Egyetem Sportcsarnokában.
A Talamba koncertje kiváló
lehetőséget ad arra advent
első vasárnapján, hogy ráhangolódjunk az ünnepekre.
A felcsendülő karácsonyi
dallamok közül több a tavalyi televízióműsorban is elhangzott. Az egyébként crossover koncerten többek között
az Adeste fideles dalokból
hangzik majd el egy csokorra való, de szerepel a programban Bach két műve, a D-moll toccata et fuga, valamint az Air, és Beethoven
Holdfény szonátája is – tudtuk meg Zombor Leventétől, az együttes vezetőjétől.
Az est az ünnepi hangulat mellett igazi különlegességekkel is szolgál. A koncert vendége lesz ugyanis Varnus Xavér orgonaművész, aki a múlt évben felkérte az együttest a televíziós felvételre, és az Erkel Ferenc Általános Iskola
egyesített gyermekkórusa, csaknem száz fővel. A kórus több számban is közreműködik majd. Az ünnepi hangversenyre már a hét eleje óta kaphatók a jegyek a belvárosi jegyirodában, és az interneten, a www.jegy.hu címen.
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Figyelték az akciókat a gödöllőiek

Bemutató koncert a Szentháromság templomban

Dimenziók az Arpeggiótól

Adventi koncert a SZIE Sportcsarnokban

majd, de a nemzetközi fellépések során megszeretett
darabokat is hallhatják majd
az érdeklődők.
A program sokszínűségét
jól mutatja, hogy a gitárzenekar több vendéget is hívott
a bemutatóra. A Chopin Zeneiskola vonós- és fúvós tanszakának tanárai közül többen is közreműködnek az esten, de a Cibri énekegyüttes is
segít a produkció különlegessé tételében.

Az új, Dimenziók című cd-hez a helyszínen kedvezményesen juthatnak
hozzá az érdeklődők. A bemutató után
sem pihen a zenekar, december 1118-án ugyanis a királyi kastélyban
tartják meg hagyományos adventi
koncertjüket. Az idén két alkalommal
is felcsendül majd a gitármuzsika, mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján több koncerten is megtölti a köbj
zönség a nézőteret.

Őszi könyvtári napok
Az elmúlt évek hagyományait
követve, a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ az idén is csatlakozott az
Őszi Könyvtári Napok országos
rendezvénysorozatához. A program során az idén is nagy hangsúlyt helyeztek a könyvtárhasználat népszerűsítésére, és
a családok olvasási szokásait
helyezték a középpontba.
Az október 4-10. között zajlott programsorozat idején számtalan akció
várta az érdeklődőket. Mint azt Fülöp
Attiláné igazgatótól megtudtuk, szokás szerint nagy sikert hozott a „Megbocsátás hete”, aminek során az olvasók késedelmi díj nélkül hozhatták
vissza a lejárt határidejű könyveket. A
legnagyobb érdeklődés azonban a beiratkozási akció volt. Az elmúlt héten
több mint kétszáz új tagot regisztráltak alapszintű tagság kiváltásával a

könyvtárban. Bár az éves tagdíj lényegében töredéke egyetlen könyv
árának, mégis most sokan éltek azzal
a lehetőséggel, hogy ingyenesen iratkozhattak be. Ugyancsak nagy volt az
érdeklődés a vasárnapi kedvezményes akció iránt, amikor is az emeltszintű tagságit is 50 százalék kedvezménnyel válthatták ki.
A könyves vasárnapon – amelyen
10-18 óráig várták az olvasókat –
több program közül is választhattak
valamennyi korosztály tagjai. Többek
között baba-mama programok, filmvetítés, teaház, sakkverseny, vetélkedők várták az érdeklődőket. Itt hirdették ki a Földgömb magazin és a
könyvtár közös „versenyének” eredményét is, amelynek során a legmesszebbre jutott könyvtári könyvet
keresték. Mint megtudtuk, a leghosszabb utat bejárt könyvet Portubj
gáliába vitte el olvasója.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
PROGRAMAJÁNLÓ
A GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUMBAN

II. Iskolásoknak (5-8. osztály)
„A játszótársam, mondd,
akarsz-e lenni”
A magyar cserkészet története
1910-től napjainkig című kiállítás
segítségével megismerkedhetünk a
cserkészek életével,
mindennapjaikkal, hagyományaikkal.
Kb. 60 perc
Időpont egyeztetése:
Kerényi B. Eszter (28) 419-068
A foglalkozás ára: 200 Ft/fő

III. Iskolásoknak (9-12. osztály)
A mezőváros élete
Helytörténeti óra keretében
tárlatvezetéses foglalkozás.
Helye: Gödöllő a nyitott város
(állandó kiállítás)
Időpont egyeztetése:
Gaálné dr. Merva Mária: (28) 421-999
Igényelhető: folyamatosan
A foglalkozás ára: 1.500 Ft/csoport

A gödöllői művésztelep
Múzeumi óra a gödöllői
művésztelepről, a 19-20. század
művészetéről, a szecesszióról.
Helye: A gödöllői művésztelep
(állandó kiállítás)
Időpont egyeztetése:
Őriné Nagy Cecília: (28) 421-998
Igényelhető: folyamatosan
A foglalkozás ára: 1.500 Ft/csoport

A múzeum bemutatása feladatlapok
segítségével
Foglalkoztató óra a múzeum
kiállításaiban.
Helye: Gödöllői Városi Múzeum
állandó kiállításai
Időpont egyeztetése:
Tóbiás Csaba, Guba László:
(28) 422-002,
godolloi.muzeum@vnet.hu
A foglalkozás ára: 1.500 Ft/csoport

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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Gödöllő anno plusz

Megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharc 54. évfordulója alkalmából

Hová tűnt a Schimmel ló?
A Gödöllői Királyi Kastély felújításának következő üteme
már javában folyik. 2011 első
félévében Magyarország lesz
az Európai Unió soros elnöke,
így a gödöllői kastélyban több
fontos megbeszélés és konferenciát rendeznek, amelynek
helyszíne a most felújítás alatt
álló Lovarda lesz. Ezzel párhuzamosan megújul a legdélebbi,
Rudolf-szárny – Lovarda – Istállók által határolt udvarrész, az
ún. Schimmelhof is. Az udvar
Grassalkovich I. Antal kedvenc
lováról, Schimmelről kapta a
nevét, ugyanis a XVIII. század
második felétől (első említése
1763-ból való) az udvar közepén állt Schimmel életnagyságú márvány szobra.
Grassalkovich I. Antal nagybirtokosként és fontos udvari tisztségek viselőjeként gyakran utazott, hol Bécsbe
vagy Budára, hol birtokaira, így nagy
becsben tartotta az akkori közlekedés
legfontosabb „eszközeit”, a lovakat.
Számukra szép és kényelmes istállót
építtetett először a kastélykápolnával
szimmetrikus épületszárnyban (a
mostani ún. Gizella-szárny földszintjén), majd egy külön épületrészt a Lovarda mellett, távolabb a lakrészektől.
A gróf legkedvesebb lováról,
Schimmelről (mely németül „penészt” jelent, és használták a szürke
vagy fehér ló megnevezésére is) egy
anekdota is fennmaradt, melyet elő-

2010. OKTÓBER 23.
szombat, 15.00

A szobor az 1930-as években

Helyszín:
A Szent István Egyetem volt Tanárképző Intézetének parkja,
a régi Nemzetőrség udvara (Szabadság út 9.)
Program:
14.30-tól térzene a Gödöllői Városi Fúvószenekarral
Vezényel: Ella Attila

Ünnepi beszédet mond: dr. Gémesi György polgármester
A műsorban közreműködik:
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete
Gödöllői Városi Vegyeskar
Rendező: Horváth Zoltán
Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően
a kopjafa koszorúzásával zárul
Az ünnepséget követően
az 1956-os forradalom gödöllői hősi halottai
Balázsovich András és Kiss Antal sírjának megkoszorúzása
a Dózsa György úti temetőben
Információ:
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel: 06-28.514.130, 06-70.452.7268
www.muza.hu

nem szomorítottam, sem kegyvesztésbe nem esthetem.”
A kedvenc ló emlékét őrző, szépen
kifaragott ágaskodó lószobor méltó

Schimmel szobra, mögötte a fedett folyosó

ször Odrobenyák János közölt: „A
gróf valahányszor télre Bécsbe utazott, kedves szürke lovát az otthon
maradt udvari személyzet illetőleg a
tisztség különös figyelmébe ajánlotta,
sőt távoztakor azt mondta, hogy aki e
szürke paripa elvesztét neki hírül adja, az őt nagyon megszomorítja s a
gróf kegyét eljátssza. A szürke paripáról időnként jelentést kellett Bécsbe
küldeni. A paripa azonban örök életű
mégsem lehetett s végre mégis megdöglött. Gödöllőn ez oly rémülést idézett elő a gróf emberei között, hogy
nem volt köztük egy sem, ki elég bátorsággal bírt volna e hírt a kegyes
grófnak tudomására hozni, mindenki
félt a kegyvesztéstől. Egy azonban végre mégis találkozott, aki elég merész
volt Bécsbe a grófhoz felutazni, s
midőn egyetsmást a gróf kikérdezett
tőle, elkezdé:
– Hja a Schimmel, a Schimmel…
– Mi, talán beteg? – kérdé a gróf.
– Hja a Schimmel, a Schimmel!!
– Megdöglött?? – kérdé újra a
gróf.
Alighogy kimondta e szót a gróf, a
küldött hirtelen közbevág:
– Nem én mondtam, hogy a Schimmel megdöglött, maga a gróf úr mondotta; tehát én a gróf urat sem meg
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Város–Kép

dísze volt a legdélebbi szárny és az
Istálló–Lovarda által közbezárt udvarnak. Állítólag amikor 1866-ban
Erzsébet először Gödöllőn járt,
érdeklődve nézte
meg a híres ló
szobrát. Aztán pár
év múlva, amikor
egyre több időt töltött a kastélyban a
lovakat és a lovaglást kedvelő királyné, számára nem
csak fedett verandát, hanem fedett
folyosót is tervezett Ferdinand
Kirschner neves
bécsi építész. A
folyosó, az ún.
Wanderbahn a Lovarda és az Istállók
felé elágazott, és
szépen megkerülte
Schimmel szobrát.
Az 1896-ban megjelent Ripka Ferenc: Gödöllő, a
királyi család otthona című könyvben lévő fényképen jó látszik a ma-

gas talapzaton álló szobor és mögötte
a borostyánnal dúsan befuttatott fedett folyosó.
Erzsébet királyné halála után a verandával együtt valószínűleg a folyosót is elbontották, ekkor a lószobrot
körbeépítették valamelyik építmény
szép, apácarácsos léceivel, tetőzetet is
kapott, így már nem volt annyira kitéve az időjárás viszontagságainak. A
rácsozatos fülke és a szobor a helyén
állt még a Horthy-korszakban is.
Több fényképet ismerünk róla az
1930-40-es évekből, aztán 1945 után
eltűnt.
További sorsáról újabb legenda
kelt életre, mely szerint a gödöllői lakosok és a kastély személyzete elásta valahol a Schimmelholfban. Eddigi
kutatásaink azonban nem vezettek
eredményre…
Most, hogy elindult a Schimmelholf felújítása, szeretnénk végre a
nyomára bukkanni a lószobornak, így
arra kérem Önöket, kedves Olvasók,
ha valakinek bármilyen információja
van Schimmelről, jelentkezzen a kastély muzeológusainál! Segítsenek nekünk megkeresni Grassalkovich I.
Antal legkedvesebb lovát!

A rendezvényt eső esetén is megtartjuk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Felhívás!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság
kikiáltásának évfordulója alkalmából városi ünnepséget rendezünk 2010. október 23-án (szombaton) 15.00 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, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb október 21-ig, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. belvárosi jegyirodájában nyitvatartási időben, a
06-28.514.130, vagy az intézmény tikárságán, a 06-70.376.6544-es telefonszámon Tábikné Surman Szilvia munkatársunknál hétköznap 9-16 óráig.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületei segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 14.30 óráig a helyszínre juttatni, hogy a koszorúzás rendjének összeállításáért felelős munkatársaink
zavartalanul és időben elvégezhessék feladataikat.
Megértésüket köszönjük.

Felhívás
Gödöllő város halottak napi hagyományos megemlékezése
a szokásos helyszíntől eltérően idén
október 29-én, pénteken 17 órai kezdettel
a Dózsa György úti temetőben lesz a ravatalozónál,
majd a Mindenki keresztjénél.

Kaján Marianna

Az egész magyar nemzet gyásznapja

Október 6.
A gödöllői hagyományoknak megfelelően október 6-án, a magyar nemzet
gyásznapján a Petőfi utcai Török Ignác-szobornál emlékezett meg városunk közössége az aradi vértanúkról.
A Török Ignác Gimnázium diákjai
elevenítették fel az 1849. október 6-ai
gyászos napot, melyen Budapesten
kivégezték gróf Batthyány Lajos mi-

niszterelnököt, illetve Aradon a 13
honvédtábornokot. Ezt követően Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. A történelmi megemlékezést követően megkoszorúzták a gödöllői születésű Török Ignác tábornok
szobrát.
(a.i.)
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Élő–Világ

Az állatvilág rémségei

Újjáépült az állatkerti Bivalyház és a Régi Zsiráfház

Mi a szép?

Zebrák és flamingók

Az e-mailen érkezett fotó elvileg elveszett macskát ígér, ám a képet megnyitva meghatódottság helyett leginkább hátrahőkölhetünk a látottakon:
fenyegető hosszú karmok, kitüremkedő, megszámlálhatatlan csáp az állat fején. „Nem hiszem, hogy bárki
meg merné közelíteni, vagy pláne el
akarná lopni ezt a rémséget“– jegyezte meg a csillagos vakond láttán
az egyik címzett. Van, aki szimplán
csak megborzong, van, aki pedig gratulál a brilliáns photoshop láttán – írta
az állati csúnyaság rejtélyéről szóló
cikkének bevezetőjében a The New
York Times.
Az emberek gyakran adnak hangot
csodálatuknak párducokról, impalákról vagy akár saskeselyűkről készült
felvételek láttán, sőt még olyan egzotikus fajok példányait is kedvesen nézegetjük, mint például a medúza, a
polip, vagy éppen az imádkozó sáska.
Ám vannak olyan állatok is, amelyek
az embert rendszerint hátrahőkölésre
késztetik, és csak undort váltanak ki.
Valljuk be, a rondaság tudománya
messze elmarad a szépségétől – mely
például a szupermodellek arcberendezését behatóan elemzi –, ám léteznek kutatók, akik megpróbálják feltárni, miért tartunk szörnyen csúfnak
bizonyos állatokat, amelyek amúgy
nem fenyegetnek méreggel, és nem is
eszik el előlünk a táplálékot.

Két különleges épületet nyitottak meg
a Fővárosi Állat- és Növénykertben.
A Bivalyház, illetve a Régi Zsiráfház
nevet viselő állatházak eredetileg
1912-ben épültek Kós Károly és Zrumeczky Dezső tervei szerint. A II. világháborúban azonban lebombázták
ezeket a létesítményeket a bennük elhelyezett állatokkal együtt.
A
tönkrement épületek
pótlására a hatvanas években
az akkori idők
építészetére jellemző „szocreál“ állatházakat
emeltek,
de
azok nem illeszkedtek
a
műemléki környezethez.
Az Állatkert rekonstrukciójának
soron következő állomásaként a háború utáni épületeket az idei év első
felében lebontották, és visszaépítették
az eredeti állatházakat. A műemléki
szempontok figyelembe vétele mellett úgy alakították ki az épületeket,
hogy az a korszerű állattartás követelményeinek is megfeleljen.
Az 1866-ban megnyílt Fővárosi
Állat- és Növénykert ma is meglévő,
műemlék épületeinek nagy részét
1909 és 1912 között, a városligeti intézmény száz évvel ezelőtti nagy átépítésének idején emelték. Bár jó részük ma is látható, némelyikük a II.
világháborúban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a háború után
meg sem próbálkoztak a felújításukkal.

folyásolja érzékelésünket: Az egészséges, emberi húsra vonatkozó fogalmaink perverz megsértésének érezzük a látványt“.

Esztétikai előítélet
és állatvédelem
Állatvédők rámutatnak arra, hogy
amikor kutatók eldöntik, mely fajok
érdemlik meg az alapos tanulmányozást – vagy éppenséggel védelmet –,
tudniuk kell, hogy esztétikai előítéletek is közrejátszhatnak választásukban. Morgan J. Trimble, a Pretoriában működő Dél-afrikai Egyetem
munkatársa kollégáival csaknem két-

A csúfság, mint avantgard
Ám a rút állatokat egyáltalán nem
érinti, hogy az ember annak találhatja
őket – és azokat sem érdekli ez a
vélemény, akiknek olyan házi állatuk
van, amelyet mások riasztónak vagy
csúnyának gondolnak.
A klasszikus szépséget könnyű felfedezni, ám léteznek más szempontok
is: A nehéz, szokatlan vagy a csúnya
dolgok iránti fogékonyságot sokan
éppen a kifinomultság egyik jelének
tekintik, egyfajta útlevélnek a művészeti avantgárdhoz. Minden attól
függ, hogy miként fogjuk fel. „A
szépségre a rajta esett sérelem is fel-

A legcsúfabbak...
Az egyik legcsúnyább lény éppen a
csillagorrú vakond, amelynek közelképe Nancy Kanwiser, a Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatója szerint „azért riasztó, mert olyan,
mintha az állatnak nem is lenne pofája, vagy mintha fejét elvitte volna valamiféle robbanás“. A blobfish (Psychrolutes marcidus), ez az Ausztrália
mélytengeri vizeiben élő hal viszont
éppen ellenkezőleg, egyetlen szétolvadó arcnak tűnik, hatalmas orral és
elhúzott szájjal, mintha egy karikaturista alkotta volna.
Ott van még a borneói proboscis
majom (Nasalis larvatus) vagy az elefántfóka hímje, amelyeknek nyúlványszerű orrát sem tartjuk éppen
szépnek, akárcsak a vámpírdenevér
borotvaéles fogsorát. A rücskös varacskos disznó trapézszerű feje is
mintha Picasso Guernicájából lépett
volna elő, rokona, a babirussza pedig
még ijesztőbb lehet sokak számára.
Ezek a benyomások azonban a tudósok számára nem az érintett állatról
nyújtanak tájékoztatást, hanem arról,
hogy mit tart az ember ijesztőnek és
zavarónak, vagy miként dolgozza fel
az ember az egy pillanat alatt szerzett
vizuális információt, hogyan forgatja
meg, bontja le és állítja olyan emberi
perspektívába, amelynek valamilyen
értelmet tulajdonít.
„Senki nem találná a csillagos vakondot csúnyának, ha orrcsillaga sugárzóan kék lenne“ – állítja Denis
Dutton, az új-zélandi Canterbury
Egyetem művészeti és filozófiai tanára. „Ám a rózsaszín orr anyagának
hasonlatossága az emberi húshoz be-

ezer állatfajra vonatkozó irodalmat
vizsgált át, és arra az eredményre jutott, hogy a tudósok is elfogultak lehetnek, egyes fajokat kevésbé behatóan tanulmányoznak, mint másokat.
A szakember szerint minél inkább
hasonlónak találjuk az állat valamely
testrészét az ember megfelelő testrészéhez, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy csúfnak fogjuk tartani. Hasonlóan vélekedik Denis Dutton is. „Az elefánt ormánya nem kelt
ellenérzést, mert egyáltalán nem hasonlítható máshoz, de a proboscis
majom megnyúlt orra eléggé hasonlít
az emberére ahhoz, hogy párhuzamba
állítsuk vele“ – fejtette ki.
Emberi tulajdonság az is, hogy
megriaszt bennünket a betegség vagy
a betegesnek vélt torzulás. „Ez mindenre vonatkozik. Bármire, ami komolyan aszimmetrikusnak látszik ott,
ahol szimmetriát várunk, ami szokatlanul rücskösnek, szabálytalannak tűnik ott, ahol sima felületet feltételezünk, vagy ami példának okáért azt a
benyomást kelti, hogy paraziták és
férgek mászkálnak a bőrön“ – mondta
Geoffrey Miller új-mexikói kutató.

hívhatja a figyelmet“ – idézett egy érdekes véleményt az amerikai lap.
A csillagos vakond orrának másokat elborzasztó érzékelő nyúlványait
más megközelítésben akár a hajnal
rózsás ujjainak is lehet minősíteni...

A megújult Bivalyházban vörös
vadbivalyok, ecsetfülű disznók, rózsás flamingók és törpe manguszták
kaptak helyet. A Régi Zsiráfház azonban csak nevében emlékeztet az egykori nyakigláb lakókra, hiszen a zsiráfok a két éve átadott Szavanna komplexum lakói. A Régi Zsiráfházban zebrák, törpepapagájok és keselyűfejű
gyöngytyúkok vannak.

Az újjáépített Régi Zsiráfház alapterülete 172 négyzetméter. A homlokzatokon 487 darab, eozinmázat utánzó, fémoxid mázú kerámiadísz található. A majolika díszítő elemeket az
eredeti állatházakról készült korabeli
fotók alapján készítették. Különlegességnek számít az épület eredeti méretben visszaépített tölgyfa ajtaja,
amelyeket 100 évvel ezelőtt a zsiráfokra méreteztek. A két ajtószárny
mindegyike 480 cm magas, 130 cm
széles és mindegyikük 250 kg.
A Bivalyház alapterülete 213 négyzetméter a boronafalak 1100 folyóméter borovi fenyőrönkből készült,
amelyek közül a leghosszabbak 6,5
méteresek. Az épületet mintegy 15
ezer darab, dupla fedésben rakott fa(pts)
zsindely fedi.

Gazdit keresünk!

(pts)

Fajtatiszta, 10 hetes erdélyi kopó
(kan) oltva, törzskönyvvel együtt eladó.
Tel.: 06-30.690.2251
Kiscicák ingyen elvihetők.
Tel.: 06-28.414.131

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: 06-30.241.0200
vagy 06-30.303.3041

Szelejka: 3 hónapos, rajzos szuka

Léni: 2 hónapos, fekete szuka

Rotweiler: a Kertvárosban találták

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Gödöllőn, a Mátyás király utcában
talált, elkóborolt kan kutya. Oltási
biléta van a nyakörvén. Ha nem jelentkeznek érte, új gazdát keresnek
neki.
Tel.: 06-30.454.8887

Október 16-17.:

dr. Szász László
Tel.: 06-30.991.7092
Veresegyház, Levendula u. 63.
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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)

ÜGYELETEK

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)

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 11-17-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.
Október 18-25-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12.
Tel.: 410-251

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Pályázati hirdetmény – Piac
A JÁTÉKKUCKÓ – Kreatív Nonprofit Kft.(2100.Gödöllő,Mikszáth K.u.10.) 2009.évi működéséről.
A Játékkuckó- Kreatív Nonprofit Kft. jelentése az éves beszámoló mérlege :
eszközök- aktívák, - passzívák és összköltségi eljárással készített eredmény kimutatása alapján készült.

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2009.december 31.

A tétel megnevezése

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése

Adatok E Ft-ban

Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök
Forgó eszközök
Követelések
Pénzeszközök

1 005
1 005
1 349
885
464

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Anyagi jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

12 533
8405
8220
11 118
742
94

Eszközök összesen

2 354

Saját tőke
Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Mérlegszerinti eredmény
Kötelezettségek
II.Hosszúlejáratú kötelezettségek
III.Rövidlejáratú kötelezettségek
Források összesen

1 208
3 000
-2 336
544
1146
649
497
2354

Üzleti tevékenység eredménye
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Mérlegszerinti eredmény

544
544
544
544

Jakus Csaba
ügyvezető

A Gödöllői Piac Kft. (Gödöllő, Szabadság út 3.) pályázatot hirdet a városi piac udvarán lévő pavilon bérleti jogának megszerzésére 2010. november 1-től 2011. december 31-ig.
A pályázaton a városi piac udvarán lévő 166 sz. 5,23 m2 alapterületű üzlet
bérleti joga szerezhető meg.
Az üzletben zöldség-gyümölcs, virág, ajándéktárgyak kiskereskedelmi tevékenysége folytatható (egyéb tevékenységi kör előzetes egyeztetés alapján).
Bérleti díj: 53.000 Ft+ÁFA/hó. Kaució: 2 havi bérleti díj
A bérlemény megtekinthető a piac nyitvatartási ideje alatt (7-18 óráig, szombaton 7-13-ig) a fenti címen.
Bővebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a piac ügyvezetője szolgál a
helyszínen, illetve a 06/30-503-0777-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 27., 10 óra.

Felhívás
ANGOL ÉS NÉMET NYELVTANFOLYAM INDUL A
TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUMBAN
NYOLCADIKOS TANULÓK SZÁMÁRA.
Érdeklődni a 420-380-as telefonszámon lehet Jánossy Zsolt (angol)
és Csikósné Hunics Györgyi (német) nyelvtanároknál.

2010. október 13.

Mozaik

Gödöllői Szolgálat 11

NOVEMBER 6-14-IG

LIBANAPOK
A SZÁLLODA ÉTTERMÉBEN.
A főtér felújításának ideje alatt az étterem vendégeinek
a szálloda mélygarázsa ingyenesen vehető igénybe.
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 – Gólzáporos utánpótlás sikerek

Futsal – 16 között a kupában

Tovább remekel a Gödöllői SK

Sikeres kuparajt

Továbbra is szorgosan gyűjtögeti
a pontokat a fiatal gödöllői csapat a Pest megyei I. osztályú bajnokságban. Lovrencsics László
tanítványai ezúttal Tárnokon tudtak nyerni hátrányból, míg az ifisták döntetlenre végeztek.
A felnőtt csapat az első félidő után
egy gólos hátrányban volt, de a játékosok ismét remek csapategységről tanúbizonyságot téve, megfordították a mérkőzés állását és a 85. percben szerzett,
menetrendszerinti Lovrencsics Balázs
góllal nyerni tudtak 2–1-re. A GSK
újabb sikerének köszönhetően ismét
egy helyet előrelépve, a 8. pozíciót foglalja el a tabellán 13 ponttal. Az U19-es
gárda 3–3-as döntetlent ért el, ezzel a 3.
helyen áll 16. egységgel.
Pest megyei I. osztály, 9. forduló
Tárnok – Gödöllői SK 1–2 (1–0)
Gól: Kővári Péter, Lovrencsics Balázs
Pest megyei I. osztály U19, 9. forduló
Tárnok – Gödöllői SK 3–3 (0–2)
Gól: Bercze Tamás, Tóth Bence, Szántó
Péter
Megyei I/B osztály – Döntetlen
idegenben
Idegenben szerzett pontot a GEAC
csapata, ezzel a dobogó 13. helyén áll
jelenleg Nagy Béla együttese.
Pest Megyei I/B osztály, 9. forduló
Dunabogdány – GEAC 2–2 (1–1)
Megyei III. osztály – Sikeres
meccspótlás
Elmaradt meccsét pótolta a Gödöllői
SK második csapata az elmúlt szerdán
Erdőkertesen. A találkozón a gödöllőiek
akarata érvényesült és nyertek is 3–2-re,

Sikeresen vette első akadályát
a futsal Magyar kupában a Gödöllői SK teremlabdarúgó csapata. A Gödöllői Bikák a Nagykáta együttesét verték 4–3-ra,
ezzel a legjobb 16 közé jutottak.
A találkozó többnyire arról szólt,
hogy a gödöllői gárda próbált a fegyel-

Utánpótlás foci – Gólzáporos
hétvége

Horgászverseny – Újra kaptak a halak

NB II., U17 közép C csoport, 9. ford.:
Gödöllői SK – Jánoshida 10–1 (4–0)
Gól: Skultéti Renátó, Rózsavölgyi Dávid (2), Somogyi Levente (3), Háló Buda, Voina Erik, Krizsanyik Kristóf, Babicz Benjamin
NB II., U15 közép A csoport, 9. ford.:
Gödöllői SK – Ferencvárosi TC 4–1
(2–0) Gól: Husz Attila (2), Hegyi Balázs (2)
NB II., U13 közép A csoport, 9. ford.:
Gödöllői SK – Ferencvárosi TC 1–11
(0–6) Gól: Varsányi Botond
Pest megyei U16, 7. forduló
Gödöllői SK U15 B – Erdőkertes 12–6
(7–3) Gól: Gyenes Zsolt (5), Szatai Patrik (4), Gergelyi Noel (2), Puskás Gábor
Pest megyei U14, 5. forduló
Szentendre – Gödöllői SK 2–2 (1–0)
Gól: Ifj. Morvai László, Mihalik Zsolt
Pest megyei U13 ¾ pálya, 4. forduló
Mogyoród – Gödöllői SK 13–1 (8–1)
-llGól: Lovász Barnabás
Következik:
Október 16., 14 óra (ifi: 12 óra):
Gödöllői SK – Újlengyel
Október 16.,9 óra:
Gödöllői SK U14 – Kistarcsa
Október 17., 9 óra:
Gödöllői SK U12 – Kistarcsa

Trónfosztás a fiúknál

Röplabda – Újabb siker

Magabiztos újpesti győzelem
Sikeresen vette a második forduló akadályát is a TEVA-GRC
csapata, akik a nyáron megerősödött Újpest vendégeként
nyertek magabiztosan, 3:1-re.
Deme Gábor tanítványai az első
két szettben már megmutatták, hogy
melyik a jobb csapat és annak ellenére, hogy a harmadik szettben szépíteni tudott a fővárosi csapat, a negyedik játékban visszaállt a rend és végül
magabiztos játékkal verte ellenfelét
idegenben csapatunk. A lányok a következő hétvégén a nagy rivális BSEFCSM csapatát fogadják majd október 15., pénteken 18 órai kezdettel az
egyetemi sportcsarnokban, ahol majd
minden bizonnyal elkél a bíztatás a

lányoknak.
Női Extraliga, 2. forduló
UTE – TEVA-GRC 1:3 (-18, -23, 17, 17)
Utánpótlás – II. Pál István emléktorna
2010. október 17-én, vasárnap a
Madách Imre Szakközépiskolában
kerül megrendezésre a II. Pál István
emléktorna, amelyet a serdülő korosztálynak rendeznek meg.Részletes
-llprogram: www.grcvolley.hu
Következik:
Október 15., péntek 18 óra:
TEVA-GRC – BSE-FCSM
(a juniorok mérkőzése a felnőttek után)

Kispályás Foci – Móres és Kanárik az élen

Száz százalékos listavezetők
A hetedik, illetve a 8. játéknapon vannak túl a városi kispályás labdarúgó bajnokság résztvevői. Az első osztályban a
Móres csapata vezet hét fordulót követően száz százalékos mérleggel, 21
ponttal, megelőzve a 12 pontos BF. Vill,
valamint a 11. egységet gyűjtő Caterpil-

lar csapatait. A másod osztályban a Kanárik-Don Pepe csapata magabiztosan
vezeti a tabellát. A hét meccsen 80 gólt
rúgó Kanárik 21 pontosak, őket a 20
pontos Kevert Pálesz, valamint a 16-16
pontos Csak a Foci és Szilz csapatai
követik. Részletek: www.sevo.hu

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-

mezetten védekező ellenfele mögé kerülni, de ez az első játékrészben nem
nagyon sikerült, míg az elveszített labdákból veszélyes kontrákat vezetett a
Nagykáta. Kovacsics Károly aztán
egy egyéni villanást követően előnyhöz juttatta a Bikákat, így a folytatásra
kénytelen volt kijönni sündisznó állá-

míg a hétvégi játéknapon nem jelent
meg a Pánd együttese, így 6 ponttal
gazdagodott a GSK II., ezzel a 2. helyen
áll jelenleg 15 ponttal.
Pest megyei III. osztály, 7. forduló
Erdőkertes II. – Gödöllői SK II. 2–3
(1–1) Gól: Szeles Dávid, Szekeres
László, Várszegi Gábor

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

Két héten belül immáron a
második horgászversenyt rendezte a Pelikán Horgászegyesület és a Fogyatékosok Pest
megyei Sportszövetsége.
Az egyesület elnöke, a horgászversenyek legfőbb támogatója Gerőfi László az isaszegi tavon biztosított
helyszínt a résztvevőknek, akik remek időben hódolhattak szenvedélyüknek. A fiúknál megtört a hagyo-

mány és az első alkalommal
induló Plachy Dániel (Petőfi iskola) megelőzte az eddig egyeduralkodó Pusoma
Norbit, valamint a szintén 2.
helyen végző Lakatos Ernőt (mindkettő Montágh
iskola). A 3. helyen Lakatos
Dávid (Isaszeg) végzett. A
lányoknál Harmati Lilla elsősége mondhatni borítékol-

-tt-

ható volt, ugyanis egy szem hölgyként indult a versenyen. A díjakat
Tóth Tibor, a Fogyatékosok Sportszövetségének elnöke biztosította a
versenyre.
-ll-

Gerőfi László (balról a harmadik) a Pelikán Horgászegyesület elnöke és a lelkes horgászok

Küzdősport – Tagtoborzó a Real-Sec-nél

Cél a népszerűsítés
A 2000 óta létező Real-Sec olimpiai Taekwon-do SE megnyitja
kapuit a nagyközönség előtt is.
Az eddig többnyire szűk körben
tevékenykedő egyesület vezetője, Vidák Adolf az olimpiai sportág kiszélesítését tűzte ki célul,
valamint a szövetséggel karöltve
a jövő nemzedékének kinevelése a célja a klubnak. Vidák Adolffal beszélgettünk.
1984 óta űzöm a taekwon-do sportágat kezdi az egyesület vezetője. Tíz évvel
ezelőtti megalakulásunk óta többnyire
szűk körben tevékenykedtünk, az volt a
célom, hogy egy olyan csapatot neveljek ki, akik majd a klubunk edzői is lehetnek.
– Most jött el az idő?
– Az elmúlt 10 évben sikerült elérni,
hogy az ország legerősebb klubjai közé
tartozunk. Sikerült hét országos első he-

sából a vendégcsapat, ez által mindkét
oldalon több lehetőség adódott. A kapu
előtt határozottabb Gödöllő, ha nem is
magabiztos, de megérdemelt győzelmet ért el idei első hazai meccsén.
A bajnokság második fordulójának
mérkőzése, az MVFC II. elleni találkozó lapzártánk után ért véget.
Magyar Kupa. 1. forduló
Gödöllői Bikák – Nagykáta 4–3 (1–0)
Gól: Kovacsics Károly (2), Ughy
Márk (2)

lyet szereznünk a különböző kategóriákban az elmúlt 3-4 évben, ami bizakodásra, és bővítésre sarkallt bennünket.
– Több egyesület, akik ezzel a sportággal foglalkoznak hazánkban, magas szakmai munkáról beszélnek, a
2008-as Olimpiára mégsem delegáltunk magyar sportolót a taekwon-do
szakágban.
– 196 tagországa van a nemzetközi
szövetségnek, tehát nem egyszerű kijutni egy-egy világversenyre. A hazai szövetség célkitűzése az, hogy megerősítve
a honi bázisokat, a közeljövőben kinevelni egy olyan generációt, amelyik kijuthat majd az ötkarikás játékokra. Mi is
beléptünk a felnőttek közé és az a célunk, hogy népszerűsítsük a sportágat.
– Kiket várnak az egyesületükbe?
– Leginkább gyerekek jelentkezését
várjuk. Teljesen nyílt a bekerülés, tehát,
ha valakinek megtetszik a sportág, sok

szeretettel várjuk az edzéseken. Az edzések helyszíne a Montágh iskola tornaterme és ezúton köszönöm Prém
Katalin igazgató asszonynak az önzetlen segítségét.
– Ha jól hallottuk, két hasonló küzdősportot is oktatnak.
– Igen az egyik a taek-bo, ez egy új küzdősport, Koreából hoztuk. A taekwondo és az aerobik vegyes változata. Egy
órás, igen intenzív edzés, főként tömegsportos tevékenység, amelyre a hölgyeket várjuk sok szeretettel. A másik
ágazat, amit elkezdtünk az a Hopkido,
amelyet körülbelül egy éve oktatunk. Az
ijkido-hoz hasonlítható ez az ágazat,
amely megmaradt tiszta harcművészetnek. Szeretnénk kiszélesíteni ezt a sportágat is, erre az edzésre a 14 év fölöttieket várjuk.
Az edzések helyszíne és időpontja:
Hétfő és péntek 18:30-20:30-ig (taekwon-do)
Péntek 17:00-18 óráig gyerek taekwondo; 18:00-19 óráig take-bo; 19:00-21
óráig Hapkido;
Telefonszám: +30/20-264-27-89
-li-

Vívás: Huniber-Ház Európa Kupa október 16-17-én

Négy döntős a hétvégéről
Október 9-én, a Vasas csarnokban junior kardválogató
versenyt rendeztek, amelyen 47-en indultak. A versenyt német és osztrák vívók is nehezítették. Gödöllőről legtovább Kurucz Balázs tanítványa, Valkay Ferenc jutott. Valkai a 6. helyen zárta a versenyt.
A tőrözőknél Czakkel István
tanítványai jeleskedtek az elmúlt
hétvégén, Hódmezővásárhelyen.
A korosztályukban harmadik helyezést értek el Ernhoffer Orsolya és
Markolt Dániel, míg 5. helyezést
szerzett Takács Flóra.
-zs-

Huniber-Ház Európa Kupa
A GEAC Vívószakosztálya szeretettel meghívja Önt és kedves családját
nemzetközi kadet (U17) női és férfi
kardversenyére. Az Európai Kadet
Körverseny ezen állomásán, több,
mint 20 ország 350 versenyzője mérkőzik egymással. Szurkoljon velünk a
magyar csapat tagjainak!
Időpont: 2010. október 16-17.
Helyszín: Egyetem Sportcsarnok
Program: 2010. október 16.:
9 órától férfi kard egyéni; 13 órától
női kard csapat; 17.30-tól döntők
2010. október 17. (vasárnap)
9 órától női kard egyéni; 10 órától férfi
kard csapat; 16.30-tól döntők

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

2010. október 13.

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.

GYÁSZKÖZLEMÉNY
* Fájó szívvel értesítjük mindazokat, akik
ismerték és szerették, hogy RAVASZ
ILDIKÓ életének 49. esztendejében elhunyt. Temetésére 2010. október 21-én 13
órakor, a gödöllői temető központi ravatalozójában kerül sor. A gyászoló család.
INGATLAN
* Gödöllőn a Boncsokban (Csiperke uban) 16 m utcafronti szélességű, 800
m2-es zártkert, egy 12 m2 alapterületű,
2 helyiségből álló típus faházzal. Iá: 5,5
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* 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 20/9194-870
*
Gödöllőn
zöldövezetre
néző,
téglaépítésű háztömbben 45 m2-es, 1
szobás 1. emeleti, egyedi fűtésű lakás
nagy erkéllyel. Iá: 10,5 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn 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

Gödöllői Szolgálat
* 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: 18,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411086 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 28/411086 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 +3620-9194-870
* 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 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! Kertvárosban 500 m2-es parkosított, panorámás
telken eladó 110 m2 lakóterű, nappali +
2 szobás szinteltolásos családi ház
kertkapcsolatos terasszal. Iá: 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
* ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! 150 nm
lakóterű, nappali + 5 szobás, kitűnő
állapotban lévő újszerű, kétszintes
mediterrán jellegű családi ház nagy
terasszal, pincével, 874 nm-es parkosított telekkel 60 mFt helyett 38 mFt
ir.áron eladó. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
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* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb
részén teljesen felújított 130 nm
lakóterű, nappali + 4 szobás kétszintes
családi ház, 1108 nm-es telekkel. Iá: 39
mFt. Tel: 20/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 1376 és
1433 m2-es összközműves építési
telkek eladók. Iá: 14 és 15 mFt. Tel.: 0620-919-4870
* 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, 1996ban épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes
családi ház. Nappali+2 szobával, 2
gardróbszobával, különálló garázzsal.
Iá: 25 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
* ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült, nappali + 3
szobás, 93 nm alapterületű földszintes
családi ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 26
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Szilasligeten 704 m2-es, örökzöldekkel beültetett, gyönyörűen parkosított
telken, 105 m2 alapterületű, nappali + 2
szobás, kifogástalan állapotú családi
ház, beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 14
m2-es terasszal. Iá: 25,9 mFt.
* Új-Hatvanban, központhoz közeli
csendes utcában, 70 nm-es, 2 szobás
felújításra szoruló polgári jellegű,
utcafrontos családi ház melléképülettel,
250 nm-es összközműves telekkel. Iá:
10 mFt. Érd: 20/9194-870
* Gödöllőn eladó 3 db. 2 szobás lakás: a
Szt. János utcában 4. em. 55 nm, a Kazinczy-n 3. em. 60nm, és a Palotakerten
3. em. 61 nm. Ára mindhárom lakásnak
10,5 mFt. Tel.: 30-684-5516.
* Gödöllő központjában eladó 4. em-i,
69 nm-es, 2,5 szobás, gázfűtéses, erkélyes lakás, valamint egy 84 nm-es, 3
szobás felújított lakás. Ára: mindkét
lakásnak 14 mFt. Tel.: 20-555-5772.
* ÁRCSÖKKENÉS! 17,4 mFt.-ról 16,2
MFt.-ra! Gödöllőn ikerház mindkét fele
eladó! ÓRIÁSI ENGEDMÉNNYEL: 25,9
mFt.-ról 23,9 mFt.-ra. Eladó 4,5 szobás,
3 fürdőszobás családi ház! Tel.: 30-6845516.
* Gödöllő központjában 100 nm-es,
minőségi kivitelezésű, reprezentatív
modern lakás garázzsal eladó vagy
kiadó! Ára: 30 mFt, vagy kiadás esetén
250eFt./hó + rezsi. Tel.: 20-555-5772.

* Gödöllőn eladó 2 generációs, külön
bejáratú, egyetem közeli 150 nm-es
családi ház. Ára: 35 mFt. Eladó Gödöllőn külön bejáratú 2 generációs, 150
nm-es családi ház, központhoz közel.
Ára: 33 mFt. Tel.: 30-684-5516.
* Gödöllőn 303 nm-es, 5 szobás
igényes családi ház, parkosított udvarral
eladó! Ára: 50 mFt. Gödöllőn eladó 275
nm-es, 2 generációs családi ház, jelenleg is működő üzlettel! Ára: 46 mFt. Tel.:
20-555-5772.
* Gödöllőn, központ közeli, 300 nm-es 2
generációs, 7 szobás minőségi családi
ház eladó. Ára: 58,5 mFt. Eladó
kifogástalan állapotú, külön bejáratokkal rendelkező 2 generációs, 2
szintes családi ház Gödöllőn! Ára: 36,2
mFt. Tel.: 30-684-5516.
* Gödöllőn kiadó igényes, 2 szobás,
bútorozott, társasházi lakás! Ára: 80 ezer
Ft/hó+ rezsi, 3 havi kaucióval. Gödöllőn
120 nm-es, 3 szobás, bútorozott házrész
kiadó. 100 ezer Ft/hó+rezsi, 2 havi kaucióval. Tel.: 30-684-5516.
* Egyetem téren parkra néző, erkélyes
első emeleti 43nm-es 1,5 szobás lakás
saját tárolóval eladó Iá.10,9MFt 207722428
* 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 20-7722428
* 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 55nmes tágas, jó beosztású lakás eladó
Iár:11,5MFt 207722429
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* 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
20-772-2429
* Gödöllőn Kossuth L. u.-ban 71m2,
3szobás erkélyes téglalakás eladó
Iár:11,9MFt
20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Jó vétel! Kossuth L. u.ban II. emeleti
2szobás lakás eladó Iár:9,5MFt 208042102
* Központi részen I emeleti erkélyes
lakás eladó Iár:10.9MFt 20-539-1988
* 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! 20539-1988
* 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 208042102
* Sürgősen eladó Nagyfenyvesben
3szobás ikerház Iár:16.5MFt 208042102
* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, konvektoros, jó állapotú 2szobás,60nmes lakás a Kazinczy krt. Iár:10,9MFt
208042102
* Ügyfeleink részére keresünk eladókiadó, családi házakat, lakásokat!
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 20-804-2102
* Kertvárosban panorámás 110nm-es
családi ház eladó 26,5MFt 20-9447025

* 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 11.lakás számú nappali + 2
szobás lakás Gödöllő központjában
BOMBA áron eladó. Ugyanitt egyedi
penthouse lakás 16,7MFt.Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-944-7025
* Központ közeli, 55 nm-es, 2 szobás, MAGASFÖLDSZINTI, kelet-nyugati tájolású, IGÉNYESEN felújított lakás kertvárosi hangulattal eladó. Iá: 11.9 Érd.: 30/491-5020
*
KERESEK
Gödöllőn,
Blahán,
Központban, Harasztban, Csanakban
ügyfeleim részére családi házat.
Katonáné Enikő 06-30-491-5020
* Erzsébet park közelében, kertvárosi
hangulattal eladó egy 55nm-es, kétszobás, D fekvésű lakás tárolóval.
Kedvező rezsi költség. Iár: 10,5MFt.
Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020
* KERESEK ügyfeleim részére eladó lakást
Gödöllőn. Katonáné Enikő 30-491-5020
* ELADÓ JÁNOS UTCA SZEBBIK
OLDALÁN magasföldszinti TÉGLALAKÁS! 56 m2-es, 2 Szobás, egyedi
fűtéses, erkélyes, zöldövezetre néző
lakás eladó. IRÁNYÁR: 11.500.000 Ft.
Telefonáljon: 06 (30) 919-5960
www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával
szemben! Sorszám: 4569.
* KERESEK családi házat Gödöllőn.
Nappali + 2 vagy 3 szobával, 300-1000
m2-es telekkel, csendes helyen, 35 MFt
–ig. Tel.: 0630-337-9000
* Keresek megvételre 500-1500 m2-es
építési telket Gödöllőn, sík terület előny,
maximum 12 MFt-ig. Tel.: 30-385-5569
* 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
* 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
* Gödöllő Szt. János utcában eladó
téglaépítésű bruttó 47 nm-es egylégterű
lakás (:klíma, egyedi gázfűtés, erkély,
biztonsági ajtó, fa nyílászárók.) Azonnal
költözhető. Iár:10,9MFt. (Bútorozva:
11,9M.) Érd:06-70-362-2672.
* Gödöllő központjában, csendes
környezetben (Szent I. tér) 1. emeleti 2
szobás, erkélyes lakás eladó. Érd: 0630-905-3284, 06-30-599-5558
* 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
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* Gödöllő legcsendesebb háza! Babati
út 28.sz.alatti 830nm telken új építésű,
179nm földszintes, legkorszerűbb technológiával
épült,
extra
energiatakarékos, eladó. Burkolat igény
szerint. +36-30-9355-737
* Városközponti, csendes helyen
téglaépületben, első emeleti 53 nm-es,
kétszobás, erkélyes, teljesen felújított
lakás beköltözhetően saját pincével
eladó. Iár: 12,4MFt. Tel: 70-5060-786
* 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
* Eladó Gödöllőn Zöld óvodától, új
iskolától 2percre 90nm-es, nappali +
3szobás felújított családi ház melléképülettel, pincével, 1600nm-es rendezett telken. Iár:19,9MFt. 30/385-7372
* Palotakerti 36 nm-es 1 szobás lakás
6,7M Ft-ért, ill. 57 nm-es 2 szobás, teljesen felújított lakás 9,4M Ft-ért eladó.
Érd: 06-30-843-6440
* Gödöllőtől 15 km-re 2 szintes családi
ház sürgősen eladó. Iár: 16,7M Ft. Tel:
0670-271-7378, 0630-771-5794
* Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es, 1,5
szobássá átalakított, korszerűsített
fűtésű lakás eladó! Iár: 8,9MFt.
Ingatlanosok kérem, ne hívjanak! Tel:
06-30-544-0208 v. uzita@rubicom.hu
* 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:
70-604-4403, 30-469-6721
* TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nmes telken eladó egy 1992-ben épült 70
nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh
Tamás - +36-70-333-1362
* Gödöllőn 3 szoba, nappalis ikerház 2
fürdőszobával, terasszal, fedett kocsibeállóval tulajdonostól eladó. 300-s
telek, teljes közmű, új ovi, iskola, busz
közel. 22MFt. 70/224-7052
* Eladó Turán vasútállomáshoz közel
felújítandó, beköltözhető 80 nm-es
családi ház 300 nöl telekkel.
Gázkonvektoros, csatornás. Iár: 7 millió
Ft. Érd: 06/209-352-152
ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó.
Tel.: 20/9455-583.
* 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 44 m2-es,
1+fél szobás és 50 m2-es 2 szobás, teljesen felújított luxuslakás. Iá: 50 és 60 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

Gödöllői Szolgálat
* Hosszú távra kiadó 120 nm-es újszerű
állapotú, kertes családi ház alsó szintje
a Fenyvesben, 120eFt+rezsi/hó, két
havi kaució 20-772-2429

* 2,5 szobás Kastélyparkra néző igényesen felújított, bútorozott lakás klímával,
riasztóval és költségosztós fűtéssel
hosszútávra kiadó. Érd: 20-9344-135

* Gödöllő Palotakerten egyszobás,
összkomfortos, berendezett, szabályozható fűtésű, redőnyös, földszinti lakás
kiadó. 40.000,-Ft +rezsi. 1 havi kaució.
Érd: 20/418-5348, 28/421-135

* Gödöllő városközpontban 25 nm-es
különálló lakrész alacsony rezsivel egy
fő (férfi) részére kiadó. 30.000,-Ft/hó
+rezsi +2 havi kaució. Tel: 20/3238-106

* Erzsébet királyné körúton október
elsejétől 35.000,-Ft +rezsiért 1 szobás
albérlet kiadó. Tel: 06-20-497-9997

* Gödöllőn a Szent János utcában felújított, bútorozott, egyedi mérőórákkal rendelkező lakás kiadó. Érdeklődni:
28/411-259 déli vagy esti órákban.

* 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

* Kiadó az Erzsébet körúton egy 34 nmes III. emeleti jó állapotú lakás
egyetemista lányoknak vagy párnak
novembertől. Tel: 0620-2248-973.

* 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 Palotakert lakótelepen kiadó
felújított egy szoba összkomfortos lakás
nemdohányzó egyetemista hölgy vagy
pár részére. Tel: 0670-506-5363

* Gödöllő központjában, Palotakerten
azonnal költözhető, 61nm-es felújított, 2
szobás, erkélyes, 2em. teljesen bútorozott, távfűtéses lakás hosszútávra
kiadó. 2 havi kaució szükséges. 06-70381-0055
* Gödöllőn 30 nm-es, 1 szobás lakás
nagyon alacsony rezsivel nem dohányzó
személy vagy pár részére kiadó. Tel: 0670-451-4323
* Gödöllőn, Blahán, zöldövezetben
80nm-es, 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
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:
06-70-265-0799
* Alacsony rezsijű, 2 szobás, 56 nm-es,
konvektoros zöldövezeti lakás kiadó 2
havi kaucióval. (Bútorral vagy anélkül.)
Tel: 30/480-7229
* Zombor utcai egyszobás, összkomfortos, 1. emeleti konvektoros lakás kiadó:
40.000,-Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució.
Tel: 06-30/350-4346
* Ambrus Z. közben 1 szobás lakás
kiadó. Tel: 20/9743-038

* Gödöllőn János u. elején 1,5szobás
felújított, bútorozott, gázkonvektoros,
alacsony rezsijű földszinti lakás 1 v. 2
személynek hosszútávra kiadó. 50.000,Ft +rezsi (2havi kaució). 30-2014-769
* Kossuth L. utcában 1+2 félszobás IV.
emeleti lakás kiadó. 50.000,-Ft +rezsi
+2 havi kaució. Tel: 30/760-5471
* Másfél szobás, egyedi vízórás, konvektoros, tiszta lakás kiadó. Kaució szükséges. Tel: 0630-270-7119
* Igényesen kialakított különálló 35nmes lakrész (nappali, fürdőszoba,
gardróbszoba) családi háznál, kertvárosi
övezethez –HÉV, autóbuszpu. centrum,
egyetem 7-7 percre gyalog- különálló
zártkerti parkolási lehetőséggel, havi fix
55.000,-ért rezsivel együtt! kiadó. Külön
konyhával nem rendelkezik, de konyhasarok megoldható. Telefon, kábeltévé,
internet lehetséges. Azonnal költözhető.
Kaució szükséges. 06-30-9011-930
* Hosszútávra kiadó nov. 1.-től
egyedülálló kis családi ház (központi
fűtés, 2 kis szoba, fürdő, konyha, üvegezett veranda) 55.000,-Ft/hó +rezsi. 1
havi kaució. Tel: 28/411-988
* Gödöllőn a Paál László közben felújított 44 nm-es másfélszobás, konvektoros, külön víz-gázórás, bútorozott
lakás hosszútávra kiadó. Érd: 06-20454-4578, 06-20-590-6673
* Gödöllő központjában egyszobás
bútorozott, felújított, felszerelt lakás
kiadó. Tel: 20/248-0001
* 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
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KISTARCSÁN,
NAGYTARCSÁN,
CINKOTÁN
ÖSSZKÖZMŰVES
ÉPÍTÉSI TELKEK ÉS IPARI TELKEK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
RENDKIVÜLI AJÁNLATAINK:
* Az új Fenyvesben 1+3 fél szobás, 85
nm-es, 2002-ben épült, igényes ikerházi
lakás konyhabútorral, beépíthető tetőtérrel, két terasszal eladó. Iá: 27mFt.
* A központban 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 2.em., régi, polgári lakás hatalmas,
osztatlan közös kerttel eladó. Iá.: 19 mFt.
* A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telken, pincével, melléképülettel eladó.
Iá: 19,9 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* VERESEGYHÁZON, a Széchenyidombon, 1040 nm-es telken, 280 nm
–es, földszintes, új építésű családi ház
minőségi kivitelben eladó. Iár: 62 mFt.
* KEREPESEN 100 nm-es családi ház
785 nm-es telken, 160 nm-es raktárhelyiséggel, 80 nm-es fedett gépkocsi
tárolóval eladó. Irányár: 27 mFt.
* HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 21 mFt.
* ISASZEGEN 110 nm-es, nappali+ 4
szobás, ikerházi lakás, garázzsal 400
nm-es telekkel sürgősen eladó vagy
gödöllői lakásra cserélhető. Iár: 16,5 mFt.
* KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nmes, 3 lakásos családi ház (fúrt kút,
garázs) eladó. Iá: 41 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Március 15. utcában 2 szobás, 68
nm-es, részben felújított családi ház gondozott 718 nm-es telken garázzsal, 68
nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas
szuterénnel eladó. A szuterén (68 nm),
garázs (20) nm bérbeadó. Iá: 23 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 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.
TELKEK, ZÁRTKERTEK:
* GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1376
nm-es,(22x62) panorámás építési telek
eladó, közmű a telek előtt, 25 %-a
beépíthető. Irányár: 14 mFt.
ÜZLETEK,IRODÁK:
* A központban, (a Magyartölgy
Ingatlaniroda mellett) földszinti 22 nmes iroda, mellékhelyiségekkel, tárgyaló
használattal, parkolási lehetőséggel
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 4000
Ft/hó/ nm (rezsivel együtt)+ ÁFA.
* A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztóval) eladó vagy kiadó. Irányár:
15 mFt. Bérleti díj: 80 e. Ft./hó+ rezsi.
* A Szabadság úton 22 nm-es, felújított üzlet berendezéssel együtt eladó. Iá: 5,2 mFt.
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Október a látás
hónapja

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

Gyorsan elröpült
a nyár, és bizony
érezhetően hosszabbodnak
az
esték. Ezért talán
egy picit több
időnk jut egy-egy
jó
könyv
elolvasására,
vagy egy izgalmas film megnézésére…
Olvasás,
TV
nézés - ez bizony
szem nélkül nem megy! De jó-e a szemünk?
Keveset törődünk ezzel, pedig az információk 80%-át a látásunk adja.
Volt már szemészeti szűrésen? Ha volt, akkor
milyen régen?
Legalább 2 évente ellenőriztetni kell látásunkat. Különösen 40 éves kor felett, vagy ha
valamilyen panasz alakul ki.
A gyerekek látásszűrése kiemelten fontos,
mert náluk, ha az egyik szemük gyengébb,
könnyen alakulhat ki tompalátás, ami hat éves
kor után már nem javítható. Vigyázat! Nem
minden „rossz” szemű gyermek kancsalít!
Optikai üzletünkben nem csak szemüveget
készítünk, hanem egész nap-folyamatosan
látásvizsgálatot is végzünk. A szemvizsgálat
ingyenes, és vásárláshoz sincs kötve!
Mit tartalmaz egy szemvizsgálat?
A szemvizsgálatot optometrista végzi, aki a
látási problémák megbeszélése után tesztek
sorozatával leméri, hogy szükség van-e
szemüvegre, esetleg kontaktlencsére, és ha
igen, akkor milyen erősre.
A szem elülső részét réslámpával lehet vizsgálni, ami egy keskeny fényű biomikroszkóp.
Réslámpával vizsgálható a könny minősége, a
kötőhártya, a szaruhártya, az írisz (=szivárványhártya), a pupilla állapota és a szemlencse.
A szem belsejét szemtükörrel vizsgáljuk,
amivel a szemlencse (szürkehályog), és a
szemfenék állapota derül ki (pl. a magas
vérnyomás, a cukorbetegség következtében
kialakult retina-elváltozások).
Fontos műszerünk a non- kontakt tonométer,
mellyel a szemnyomás ellenőrizhető. Az
emelkedett szemnyomás az okozója a zöldhályognak. Ez egy alattomos betegség, mert akár
panaszok nélkül is károsíthatja hosszú éveken
át a szem belsejét, és kezelés nélkül akár vaksághoz is vezethet. Nálunk a szemvizsgálatnak mindig része, a szemnyomás ellenőrzés!
Ezek fájdalommentes vizsgálatok. Amenynyiben gyanú merül fel bármilyen rendellenességre, úgy tovább irányítjuk a pácienst
szemészeti szakrendelésre, vagy üzletünkben
vizsgálja meg szemész szakorvos.
Nálunk nem kell sorban állni, heteket várni a
szemvizsgálatra, sőt még ingyenes is!
Október a látás hónapja. Vigyázzon szeme
egészségére! Adja meg magának a jobb látás
esélyét!
Várjuk szeretettel! Címünk: MSE Optika,
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel: 28/417-367
Szőke Emese
optometrista, látszerész mester

* Gödöllőn a Tűztoronyházban hosszútávra kiadó egy bútorozatlan 1,5 szobás
42nm-es, egyedi mérőórás lakás.
Rendkívül alacsony rezsivel. Tel:
20/336-4068
* Fácánsori lakóparkban földszinti
65nm-es, kétszobás, nagykonyhás
lakás kiadó. Alacsony rezsi, gáz közp.
fűtés. Bármikor költözhető. 65.000,-Ft
+rezsi. Kaució szükséges. Uitt garázs
kiadó. 70/237-7059
* Gödöllőn kiadó családi ház bútorozottan, azonnal beköltözhető állapotban.
Két külön család számára is alkalmas
95 E Ft-ért. Külön-külön: 45 és 55 E/hó
+rezsi. 20/3280-438

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* 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: 30-9911-778
* Gödöllőn, frekventált helyen 43 nm-es
utcafronti üzlethelyiség kiadó. Tel:
20/913-9769

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

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.

* Irodai munkára keresünk angol nyelvtudással, számítógépes ismerettel rendelkező,fiatal hölgyet Gödöllőre. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
info@masterkool.hu e-mail címre.
* Ingatlanirodánkba keressük megbízható
és
jó
kommunikációs
készséggel rendelkező leendő kollégáinkat! Gyakorlat előny, de nem feltétel. E-mail: holdingatlan@gmail.com,
Tel.: 30-684-5516, 06-20-555-5772.

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

* Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti
fodrász szalonunkba keresünk férfi-női
fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194870 -es telefonszámon lehet.

* Gödöllő központjában szépségszalonba fodrászt, műkörmöst, pedikűröst,
kozmetikust
keresek,
kedvező
feltételekkel. Tel: 06-30-989-3652
* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van.
Többek között autója belső takarítását
is megoldom az otthonában (a mindenes). Érd: +36-20-486-2747

* Pataktéri garázssoron, lakóházak
felőli oldalon, billenő ajtós betongarázs
reális áron eladó. Tel: 06-70-247-1270
* Gödöllő Dózsa Gy. úti társasház zárt
parkolójából nyíló 21 nm-es garázs
eladó. Iár: 165.000,-Ft/nm. Tel:
0620/946-2210
* Gödöllőn, a belváros közepén minden
igényt kielégítő körpanorámás, új
építésű exkluzív 120 nm-es iroda
hosszútávra kiadó. Tel: 0620-9-443-356
* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben
udvari, 30 nm-es üzlethelyiség. Irodának
is alkalmas. Tel: 06-30-346-5408
* Húsz éve működő műszaki-barkács üzlet
bérleti joga árukészlettel, berendezéssel
együtt átadó. Tel: 06/309-509-841
A MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság

PÁLYÁZATOT HIRDET
Büfé üzemeltetésére
(2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)

* 65-70 év közötti nyugdíjas nénit
keresünk gyermekfelügyelet céljából.
Napi 3-4 óra munka. Gödöllő
belvárosában
élők
előnyben.
Jelentkezni: rövid önéletrajz beküldésével az info@ili.hu email címre, vagy postai
úton: Wright Alexandra 2100 Gödöllő,
Kőrösfői u. 2.

* Gödöllői vendég látó helyre fiatal pultos-felszolgáló hölgyet keresünk. Érd:
06 70 312-5965

* 50 nm-es üzlethelyiség a Kossuth
Lajos utcában irodának is kiadó. Tel: 06309-617-621

A bérlemény jellege: büfé
A szerződés időtartama: A helyiség
üzemeltetésére a kiíró üzemeltetési
szerződést köt határozott időtartamra,
2011. január 01-től 5 évre

* KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ
diplomás nyelvtanárokat keres ÚJ
BELVÁROSI
ISKOLÁJÁBA
minden
nyelvből. www.katedra.hu Telefon: 0620-984-5070
*
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

A MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság

PÁLYÁZATOT HIRDET
Takarítási szolgálatra
(2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)
A szolgáltatás jellege: az épület teljes körű
napi rendszeres takarítása, tisztántartása,
növényápolás

* FELVÁGOTT SZAKÜZLETBE gyakorlattal rendelkező, igényes munkatársakat
keresünk. Tel: 06-20-9-415-157
* Felnőtt szakápolói végzettséggel, 10
éves szakmai tapasztalattal vállalom
idős betegek ápolását, gondozását
(főzés, mosás). Takarítás megegyezés
alapján. Tel: 0630-501-9207
* 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
* 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
* FODRÁSZ és MŰKÖRMÖS jelentkezését várom 5 éve működő szépségszalonba! Érd: 30/372-4056
* A GAK Nonprofit Közhasznú Kft.
pályázatot hirdet a társaság ügyvezetői
pozíciójának betöltésére. Részletes
pályázati felhívás a www.gak.hu honlapon érhető el.

Bérleti díj: A 2011. évi bérleti díj 110.000,Ft/hó + rezsi (külön mérőóra alapján)

Az épület alap területe: 3250 m2
Az ajánlat összege: éves árajánlat, amely
tartalmazza az évi 4 db nagytakarítást is,
és amelynek nagysága a pályázat
elbírálásánál előnyt élvez.

A pályázatok beérkezési határideje:
2010. 10. 27. 10 óra

A pályázatok beérkezési határideje:
2010. 10. 27. 10 óra

A pályázatok leadási helyszíne:
Gödöllő, Szabadság út 23. (9-16 óra)

A pályázatok leadási helyszíne:
Gödöllő, Szabadság út 23. (9-16 óra)

* NÉMEDI AUTÓMOSÓ AUTÓ-KOZMETIKA
gépjárműápolói
munkakör
betöltésére
munkatársat
keres
felvételre. Gyakorlat, nemdohányzó
előny. Gödöllő, Magtár-köz 2. Tel:
28/417-314

További információ és a pályázat kiváltása
(2010. október 20-ig): Tábikné Surman Szilvia
titkárság vezetőnél, munkanapokon 9-16
óráig (Tel.: 70/376-65-44).

További információ és a pályázat kiváltása
(2010. október 20-ig): Tábikné Surman Szilvia
titkárság vezetőnél, munkanapokon 9-16
óráig (Tel.: 70/376-65-44).

* Nyugdíjas nő, német, angol nyelvismerettel,
felhasználói
szintű
számítógépes tudással részmunkaidős
irodai elfoglaltságot keres. 70/320-2281

A pályázatok elbírálásának határideje:2010.10.29.

A pályázatok elbírálásának határideje:2010.10.29.

A szolgáltatás jellege: büfé/kávézó jellegű
vendéglátó ipari tevékenység

Az év legnagyobb akciói októberben!
Ne hagyja ki! Most érdemes
szemüveget csináltatni!

* Petőfi téren, utcafronton új, 42 nm-es
üzlethelyiség
eladó!
Illetve
Városközpontban, emeleti, jelenleg
ügyvédi iroda berendezéssel együtt bérbeadó! Más tevékenységre is alkalmas.
Tel: 06/309-509-841

* TAKARÍTÁST VÁLLALOK S.O.S. Tel:
20/489-6697

2010. október 13.
* SZAKÁCSOT keresek Gödöllőre
egyműszakos munkarendbe, önálló
munkavégzésre. Tel: 20/316-5833
* Pomázi sörözőbe fiatal, agilis pultos
lányt keresünk. (Feltétel: szakmai
gyakorlat, ill. bizonyítvány, szakmai
önéletrajz.) Tel: 20/4923-044, femasystemkft@freemail.hu
SZOLGÁLTATÁS

Gödöllői Szolgálat
* 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, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés,
dobozok,
fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes
helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési
lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +3620-423-4828, www.interiortrans.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu

* PEDIKŰR-MANIKŰR! Lábunk minden
évszakban igényli az ápolást! Nyáron
kiszárad, kirepedezik a sarkunk, hideg
időben a zárt cipők bőrkeményedést,
tyúkszemet okozhatnak, ami megkeseríti mindennapjainkat. Szánjon rá
havonta egy kis időt, hogy széppé,
üdévé
varázsoljam
fáradt
lábait
kényelmesen, Önnél! Megérdemli a
törődést! Tel.: 30-851-8763
* FORDÍTÁS MAGAS MINŐSÉGBEN,
TÖBB MINT 40 NYELVEN. EGYEDI, "NEM
SÜRGŐS", ALACSONY DÍJTÉTELLEL ANGOL FORDÍTÁSOK ESETÉN. KÉRJE ÁRAJÁNLATUNKAT! STUDIO ONLINE FORDÍTÓ-IRODA - WWW.STUDIOONLINE.HU
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép,
villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán
belül.
+36-303006200.
www.hutogepszereles.hu

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás,
2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi
házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +3620-9370-199
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
+36-70-613-5662.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 NYELVEN, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, Email:info@ili.hu
* PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú
kis
csoportunkba,
ill.
egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Zöldség vagy gyümölcs
a paradicsom?
Ez a kérdés mindig élénk vitát vált ki, s ha
el is döntetik, miszerint gyümölcs, nincs
megegyezés abban, hogy mi a kritériuma a

2010. október 13.
aminek a termését eszed (pl paradicsom,
eper stb) az gyümölcs, aminek a szárát, levelét vagy gyökerét (káposzta, répa stb)
eszed, az zöldség.
Számomra egyszerű, a legtöbb gyümölcs
tartalmaz fruktózt, azaz gyümölcscukrot,
ami az édes ízért felelős. A közvélemény
általában az édes növényrészeket tartja
gyümölcsnek, a nem édeseket pedig zöldségnek. De hova álljanak a gombák? Ezek
sem nem gyümölcs-, sem nem zöldségfélék, a növények és állatok országa
mellett fennálló harmadik kategóriát
képviselik.

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási
munkák rövid határidőre. Tel: +36-30202-0050
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. Tel: 205231-094 www.kalyhasmester.hu
* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron!
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ
MESTER VÁLLAL KARTONOZÁST,
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST.
Kisebb kőműves munkákat, szigetelést,
dryvitozást. Tel. 06-20-9-361-233,
28/610-982
* TETŐSZERVIZ. Azonnali hibaelhárítás,
tetőjavítás, bádogozás. Tel: 70/9497007

kategorizálásnak.
Definíció
szerint
gyümölcsnek nevezik egy növény érett, az
esetek többségében lédús, húsos magházát
vagy magházait. De tovább töprengünk,
hiszen a paradicsom és alma húsos
magházát szeretjük, ám a dió magházába
beletörne a fogunk. Továbbá az uborka,
cukkíni, avokádó, a paprikafélék, hüvelyesek és tökfélék is botanikailag gyümölcsnek tekintendők a fenti definíció alapján,
hiszen ezek mindegyike érett magház.
Édesanyám megoldotta a gordiusi csomót:

Meg vagyunk kavarva rendesen, Szent
Ágoston jut eszembe, aki az időről úgy
fogalmazott, Ha senki nem kérdezi tőlem,
akkor tudom: ha azonban meg kell magyaráznom, nem tudom.
Egyébként a paradicsom a burgonyafélék
családjába tartozik.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

* 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. +36-30402-7276
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Teljes körű épületgépészeti munkák.
Tel: 20-9527-289, 28-476-229
*
GALÉRIA
ÜZLETHÁZ
SZÉPSÉGSZALON Szabadság tér 27.
Pedikűr, műköröm építés: Barbara 0620-576-8097.
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: 06-30/8569346, www.reginanet.hu

* Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külső színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és
dekorációs munkák. Tel: 30-386-4456
* Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás,
izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás,
talp reflexmasszázs. Tel.: 70-701-9510.
* Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák,
burkolás,
gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +3630-9229-553.
* Tetők felújítása, kivitelezése,
ácsmunkák Tóth László. Tel: +36-309229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 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 15IG 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

* SZOLÁRIUM GÖDÖLLŐ, PATAK TÉR! Új
0,3 EU komfortos csövekkel az
egészséges szoláriumozásért! 80,Ft/perc! Nyitva: munkanap: 9-20-ig,
szombat: 8-13-ig. Tel: 28/412-564
* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 0630/508-1380
* REDŐNYJAVÍTÁS, REDŐNYFELÚJÍTÁS!
Gurtni csere akár még ma! Villanyszerelést is vállalunk! Péter úr és társai
munkaközösség. Tel: 20-3685-888
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden,
ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE,
ZSANÉROK,
ZÁRAK
CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. skype:
artistalaci, 20/2038-718
* PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése.
Tel: +36-70-505-1177.

* Munkavédelmi oktatás és vizsga
Gödöllőn! Ára: 17,500 Ft. Érd.: Szabó
Imre 06-70-623-1977.
* TOP-TAN: Angol és német tanfolyamaink már elindultak. Ha most
szeretnél csatlakozni, szeretettel
várunk. Az első óra ingyenes. Maximum
5 fős csoportok. www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-643.
* TOP-TAN: Ha gondja van gyermekének a matematika, fizika, kémia
tantárgyakkal
általános
vagy
középiskolában, ne várja meg amíg becsúsznak az első rossz jegyek. Tanári
segítséggel a tavalyi gyengébb jegy is
javítható. Hívjon: 30-908-4130
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* Eladó egy 6 személyes teakfa
étkezőgarnitúra. 80x150-es asztal.
Dió színű. Ár: 210 ezer Ft. Tel.:
30/619-9399.

* 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
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal
felnőttek és gyerekek részére
egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
28/511-366, 2O/ 543-1775. Az I.L.I.
Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb
nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)

* Kiállításokból visszamaradt KEREKES
háztartási kukák eladóak. Méretek: 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L:
8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel:
+36 (20) 32-99-695
* Tűzifa eladó akciós áron! Tel:
30/9144-950
* Egyfázisú körfűrész és 1 évet
használt 120 literes villanybojler
eladó. Tel: 28/414-479 (8-19-ig).

* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn,
kezdőknek és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel.
Ha tenni szeretne egészségéért, várjuk! Érd: 06-20-544-8021
* 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
* Felsőtagozatosok, középiskolások korrepetálását, vizsgára felkészítését vállalom kedvező áron. Tel: 20/545-7747
* Tanítói diplomával rendelkezem.
Alsó tagozatos gyermekek korrepetálását vállalom. Szükség szerint
a házi feladat elkészítését is segítem.
Tel: 30/274-2698

ADÁS~VÉTEL
* Eladó 1 db gyermek íróasztal
görgős székkel. Ár: 12.000 Ft. Tel.:
30/6342-172.
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok.
Tel: +36-28-412-230
* 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. 06-70-701-4619

Utazni jó!

Madrid
Párizs, London, Róma, Bécs és Prága.
Elsősorban ezek a kulturális kincsekben
bővelkedő városok jutnak eszünkbe akkor,
amikor arra gondolunk nem ártana kicsit
bővítenünk történelmi, képzőművészeti
ismereteinket. De vajon mire gondolunk
Madrid kapcsán? A bikaviadal, a város
világhírű focicsapata, no meg persze
Puskás is sokunkban biztosan felmerül, de
Madrid ennél jóval többet rejt magában.

* Sürgősen eladó egy plüss sarokgarnitúra (25.000,-Ft), egyszemélyes
ágyneműtartós heverő (5.000,-Ft), 4
elemes, 8 részes szekrénysor
(25.000,-Ft). Érd: 0670-533-7561

EGYÉB

* KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ
- Egyéni és csoportos nyelvtanfolyamok a belvárosban- Gödöllő,
Kossuth utca 24. TELC nyelvvizsga
felkészítés
és
nyelvvizsgahely.
www.katedra.hu Telefon: 06-20-9845070 (F.ny.sz.:13-0027-05)
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* AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) +3620-94-58-766, 06-28-611-728
* Társ és partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
* Nagyon szép anyacicától született,
7 hetes tarka és fehér játékos kiscicák elvihetők. Tel: 70/322-5239
* ALKALMI ÁRON eladó 60 nm-es,
téliesített,
szétszerelhető
faház
500eFt-ért. Érd.: 20/9194-870
* Kedves Társkeresők! Szeretnék
segíteni azoknak az embereknek,
akik boldogabb, kiegyensúlyozottabb
életre vágynak. Minden korosztálynak
meg kell tapasztalnia ezt az érzést.
BÁRMIKOR SZÜKSÉGE LEHET RÁM,
ŐRIZZE MEG A TELEFONSZÁMOMAT!
06/30/2284096, 06/20/9674009
* HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÉS reggelivel és vacsorával a Jázmin panzióban.
Ár: 19.900,-Ft-tól /7 éj/fő. Kedvezményes fürdőbelépőjegy! Tel: 20-4640631, www.jazminapartman.hu
* Ismételten várjuk régi és új vásárlóinkat csányi almáinkkal. Idared,
piros KR11, zöldalma: 80-200,-Ft-ig.
Kapható: sütnivaló, vagy léalma 50-60
Ft-ig. Tel: 28/411-2981, 20/4359-650
* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-,
hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-,
gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 06-30-9891-721

Volt szerencsém néhány napot a spanyol
fővárosban tölteni, így elhatároztam, hogy
felfedezem. Eredetileg úgy terveztem,
hogy 3-4 nap aktív pihenés után a tengerpartra is elutazom, hogy kipihenjem az év
fáradalmait, de ez nem így alakult,
Madridot ugyanis nem lehet pár nap alatt
„letudni”. Az utcákon való bolyongás
önmagában felér egy építészettörténeti
sétával, hiszen ugyanúgy megtalálható a
modern építészet számos formája (Torres
Kio), mint a régebbi koroké (El Palacio
Real). Parkok (Jardines de Sabatini, El
Parque del Retiro), terek (Plaza Mayor) és
természetesen jobbnál jobb kis éttermek
tarkítják a város összképét. Óriási a város,
óriási tömegek mozognak benne, mégis
tisztaság és ápoltság honol mindenfelé. Jól
esik akár eltévedni is benne, mert minden
utca, út, utcácska újabb látnivalót rejteget.
Nem is beszélve Madrid nagyszerű
művészeti gyűjteményeiről (Prado, Centro
de Arte Reina Sofia…), melyek olyan
művészek (Velázquez, Goya, Picasso, El
Greco, Bosch…) alkotásait őrzik, akik
miatt érdemes idelátogatni.
Kicsit több mint három óra alatt már landolhatunk is Spanyolország fővárosában,
hiszen Budapestről az ősz folyamán naponta közvetlen repülőjárat közlekedik. (FB)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
OKTÓBER 20.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Kalydy Endréné (Tátra u. 3.),
Oláh Krisztián (Dessewffy A.
u. 28.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Tóth Emese (Szabadka u. 6/A),
Bernáth Megi (Forint u. 8.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Bartha Lilla (Panoráma
u. 5.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Székelyné
Hőnig Gizella (Eperjes u. 6.)

Recept:
almás-habos sütemény
HOZZÁVALÓK:
A tésztához: 4 tojás sárgája, 140 g hideg vaj,
100 g porcukor, 1 evőkanál citromlé, 250 g
liszt, 1 teáskanál sütőpor
A töltelékhez: 1 kg alma, fahéj és cukor ízlés
szerint, sárgabaracklekvár
A habhoz: 6 tojásfehérje, 250 g porcukor,
1 evőkanál citromlé vagy ecet
ELKÉSZÍTÉS:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, majd fóliába csomagolva 1 órára a hűtőbe tesszük. Ez
alatt meghámozzuk az almát, lereszeljük és
egy nagy lábasban megpároljuk, ízlés szerint
fahéjjal és cukorral ízesítjük, majd hagyjuk kihülni.
A tésztát a pihentetést követően lisztezett deszkán tepsi méretűre nyújtjuk, majd a tepsibe

egyengetjük. Villával megszurkáljuk és 200
fokra előmelegített sütőben 10 percig elősütjük. Kivesszük, vékonyan megkenjük sárgabaracklekvárral, majd egyenletes rétegben rásimítjuk a tölteléket. Ezután 180 fokon kb 20
percig sütjük. Eközben a tojásfehérjékből a cukorral és a citromlével kemény habot verünk,
amit a süteményt tetejére simítunk, majd kb.
10-15 percig tovább sütjük.
(b.z.)

Szombati moderntáncképzések

Gödöllőn!
Különösebb táncos előképzettséget
nem igényel. Jó társaság, minőségi oktatás, jó hangulat és persze
zsírégetés minden mennyiségben.
Helyszín: Láng Fitness Stúdió
(www.langfitness.hu)
Gödöllő, Dózsa György út 35.
Oktató: Hegedűs Tamás (A Budapest
Táncszínház táncművésze)

Tel.: 06-70.381.3159

