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Nagy siker volt a IX. Liszt Fesztivál valamennyi koncertje a Gödöllői Királyi
Kastélyban.
(6. old.)

„56-os emlékfutás az egészséges társadalomért” elnevezésű jótékonysági futása során Gödöllőn járt ifj. Schirilla György.
(12. old.)

Tisztesség, becsületesség, a nemzet iránti elkötelezettség

Bizottsági eskütétel

Közös emlékezés 1956-ra

Testületi hírek
Október 21-én a városházán dr. Gémesi György polgármester vezetésével megtartotta második ülését a közelmúltban megválasztott új, a korábbi 24-gyel szemben 15 tagú önkormányzati képviselő-testület.

Hagyományainkhoz híven az idén is az egykori
Nemzetőrség udvarán gyűltek össze a gödöllőiek
október 23-án, hogy tisztelegjenek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Dr. Gémesi
György polgármester beszéde után ünnepi műsorra, majd koszorúzásra került sor. Városunkban
most is valamennyi párt és szervezet egy, közös
rendezvényen emlékezett.
– Az elmúlt húsz évben itt, Gödöllőn
mindig méltósággal és békességben
ünnepeltünk. Húsz esztendővel ezelőtt még az első világháborús szobor
előtt gyűltünk össze, mivel akkor
még nem volt igazán meg a helye az
ünnepnek – emlékezett vissza beszédében Gémesi György. – Később jöttünk ide, az akkor még egyetemi tanárképző intézetnek az udvarára, hiszen ez volt korábban a gödöllői
rendőrségnek a helyszíne, és itt lőtték
le Balázsovich Andrást, a 17 éves gödöllői fiatalembert, aki átmászva a
kerítésen bejött ide az udvarra, és
azután visszafordulva, hátulról érte őt
a gyilkos golyó. És itt emlékezünk
mindenkire, aki a forradalom, a szabadságharc és az azt követő megtorlás áldozatává lett Magyarországon
és határainkon túl. Pesti Rudolf javaslatára 1992-ben fenyőfát ültettünk,
majd emléktáblát avattunk Balázsovich András emlékére, és kopjafát is
állítottunk. Azóta mindenki itt, együtt
ünnepelt, aki megemlékezett az eseményekről Gödöllőn, felekezetre és

politikai hovatartozásra való tekintet nélkül.
– Még ma is inkább csak az emlékezés napja október 23-a – folytatta –, mert ugyan
húsz év alatt sok
dokumentum látott
napvilágot,
filmek és könyvek
készültek, de a
múlt még túl közeli ahhoz, hogy a
teljes valóságot
feltártnak tekintsük. Abban egyetérthetünk, hogy 1956-ban valóban forradalom volt Magyarországon, fiatalok
és felnőttek léptek fel a zsarnokság
megszüntetéséért.
Gémesi György felidézte a forradalom kitörésének hiteles budapesti
kronológiáját, a különböző helyszíneken történteket, s szólt arról a példátlan összefogásról, amit akkor a magyar nép megvalósított.

– Ismertek a további tények is november 4-ig. Az elkeseredett harc a
túlerővel szemben, a forradalom leverése, és azután a kegyetlen és gyilkos
megtorlások. Bízom abban, hogy a tények erről is a helyükre kerülnek, és
egyszer majd egy nemzedék megismerheti azt is, hogy mi történt október 23. után. Nem a felelősséget kutatva, hanem inkább azért, hogy az
érintettek lelke megnyugodjon.

Gémesi György beszéde folytatásában kritikusan megfogalmazta azt,
hogy nem mondhatjuk még el, hogy
kellőképpen élni tudunk a húsz éve
kivívott szabadsággal. Ismételten sürgette, újra kell rakni az erkölcsi alapokat, amelyeken felépülhet az a Magyarország, amelyért történelmünk
során annyian áldozták az életüket,
egzisztenciájukat.

Elsőként módosították a Szervezeti
és Működési Szabályzatot. A város
fejlődésének irányait figyelembe véve felülvizsgálták és módosították az
állandó bizottságok feladatkörét, több
esetben az elnevezését is.
A képviselő-testület a következő
állandó bizottságok létrehozását
hagyta jóvá egyhangúlag: Jogi és
Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság, Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottság, Kulturális és Oktatási Bizottság, Városfejlesztési Bizottság,
Népjóléti Bizottság, Egészségügyi
Bizottság.
Megszűnt a Sportbizottság (feladatát a sportügyi tanácsnok látja majd
el), s először alakult Nemzetközi és
Idegenforgalmi Bizottság.

(folytatás a 8. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

Testületi ülés – Kialakult a bizottsági struktúra

Esküt tettek a külsős tagok
(folytatás az 1. oldalról)
Az ülés befejezését követően ünnepélyes eseményre került sor a városháza
földszinti nagytermében. A képvise-

megfelelően Gödöllőn 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselő
és a polgármester alkotja a testületet.
A korábbi SZMSZ a létszámra vonat-

Pelyhe József, Kis Antal, Varga Árpád, Tóth Tibor, nem képviselő tagjai
Koós Albert, Klement Péter, Kárpáti
Viktor, Téglás János.
A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG elnöke Halász Levente, képviselő tagjai
Pelyhe József, Kis Antal, Varga Árpád, Tóth Tibor, Kristóf Etelka, nem
képviselő tagjai Darabont Tibor, Kónya Katalin, Gráf Csilla, Bartha Tibor, Horváth Miklósné.
A NEMZETKÖZI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG elnöke Szűcs
Józsefné, képviselő tagjai Pelyhe József, Varga András, Pecze Dániel,
nem képviselő tagjai dr. Fülöp István, Solymos Viktor, Fogarasiné Deák Valéria.

lő-testület előtt esküt tettek a bizottságok nem képviselő tagjai. Ezt megelőzően a polgármester köszöntötte
őket, s ismertette számukra a következő időszak várható bizottsági feladatait. Az eskü szövegét is ő mondta
elő – akárcsak az október 14-i alakuló
ülésen, amikor a jogi és ügyrendi bizottság külsős tagjai már eleget tettek
első kötelezettségüknek.
Mint ismeretes, az Országgyűlés a
nyáron takarékossági céllal csökkentette a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek létszámát. Ennek

kozóan is alkalmazott rendelkezéseket, melyeket most szinkronba hoztak a
törvénnyel. A bizottságok összetételét a
következők szerint fogadták el.
A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG elnöke Pelyhe József, képviselő
tagjai Szűcs Józsefné, Varga Árpád,
Halász Levente, Kristóf Etelka, nem
képviselő tagjai dr. Mundruczó Péter,
dr. Herbst Árpád, Köles László,
Schalkház Miklós.
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG elnöke
Kovács Barnabás, képviselő tagjai

Főtér – Minden üzlet megközelíthető

Figyeljünk a kiírásokra!
A térkő burkolatok révén helyenként már megmutatkozik a főtér
jövőbeni arca. A közműépítés után egyre több helyen burkolat,
támfal és útalap építés zajlik. A II. sz. rendelő mögött már leburkolták a parkolót, míg a rendelő melletti részen a már felbontott
járda újjáépítését kezdték meg. Lerakták a térburkolat nagy
részét a Polgármesteri Hivatal főbejárata előtt is, de a Gábor
Áron utcában az Átrium felöli járda burkolatépítése is sokat haladt előre.
A gyalogos forgalmat jelentősen nehezítő munkát végeznek a Petőfi
Sándor utcában, ahol a szennyvízcsatornát a hét elején sajtolják át a
Tormay Károly Egészségügyi Központ előtti mozgássérült rámpa alatt.
A későbbiekben a vízvezetéket is
ezzel a módszerrel vezetik át. A
szennyvízcsatorna építése folytatódni fog a Petőfi Sándor utcai lezárt
parkolóknál, ezért ezen a szakaszon
félpályás útlezárás lesz, jelzőőrös forgalomirányítással. Itt napközben gépkocsi torlódásra kell számítani. Ez idő
alatt a rendelő, és az okmányiroda
megközelítése biztosított valamelyik
lépcsőn és a provizórikus járdákon.
Javasoljuk, aki teheti, kerülje el ezt a
csomópontot és más útvonalon, például a piac felől kerülve közelítse
meg úticélját.
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A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG elnöke Guba Lajos, képviselő tagjai Szűcs Józsefné, Varga
András, Liptákné dr. Boros Andrea,
Pecze Dániel, nem képviselő tagjai
Dávid László, Harmath Jánosné, Magyariné Haász Annamária, Máthé
Ágnes.
A VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG elnöke Varga András, képviselő tagjai Kis Antal, Pelyhe József,
Pecze Dániel, Futás Levente, Kovács
Barnabás, nem képviselő tagjai ifj. Jeney László, ifj. Varga Árpád, ifj. Halász Levente, dr. Bucsy László,
Kaiser Ferenc.
vő parkolók a talajvízsüllyesztést követően is lezárva maradnak, mivel
ezen a részen a továbbiakban csatornázási munkákat végeznek.
A Gábor Áron utcában a Petőfi térig az út szegélynél, illetve a járda
szélén elektromos, közvilágítási és
távközlési kábelfektetés folyik, és
megkezdődik a kutatóárkos feltárás a
leendő kandeláberek helyénél. A gyalogos forgalmat itt részben a járdán,
részben ideiglenes járófelületen biztosítják.
Az építkezés teljes ideje alatt
a területen lévő intézmények,
hivatalok, bankok és üzletek
változatlan
nyitvatartással
működnek, bejáratuk a gyalogos forgalom számára megközelíthető.
A kivitelező kérik a gyalogosokat, hogy folyamatosan figyeljék a jelzéseket, információs kiírásokat!
bj

A NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG elnöke
Kristóf Etelka, képviselő tagjai Guba Lajos, Pecze Dániel, Tóth Tibor,
Varga Árpád, Liptákné dr. Boros Andrea, nem képviselő tagjai Dolányi Sándor, Gecse József, Lengyel Lászlóné,
Balog Gyula, Medve Erzsébet.
Az EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG
elnöke Futás Levente, képviselő tagjai Halász Levente, Guba Lajos, Varga András, Kovács Barnabás, nem
képviselő tagjai Boros Botond, Ormos Edit, Körösfői László, Győri Ferenc.
A korábbi évek takarékos önkormányzati gazdálkodásának folytatásaként a képviselők a bizottsági tagságukért nem részesülnek külön tiszteletdíjban.
Sor került az önkormányzati tanácsnokok megválasztására is. Közülük
hármat újraválasztottak, így a jövőben is Halász Levente látja el a kisebbségügyi tanácsnok, Varga Árpád
a vállalkozásügyi tanácsnok és Kis
Antal a közbiztonságügyi tanácsnok
feladatát. Első alkalommal választottak sportügyi tanácsnokot Pecze Dániel és ifjúságügyi tanácsnokot Tóth
Tibor személyében. A tanácsnokok a
helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzati feladatkörök felügyeletére választhatók.
Képviselő-testületi hatáskör nem ruházható át részükre és képviselő-testületi hatáskört sem gyakorolhatnak,

viszont az általuk felügyelt feladatkörökben csak az írásos véleményükkel terjeszthető előterjesztés a
testület elé.
Az 1994. évi LXIV. törvény szerint
a polgármestereket illetményük 2030 százalékának, az alpolgármestereket illetményük 10-20 százalékának
megfelelő, számlákkal igazolt költségtérítés illeti meg. A konkrét mértéket a képviselő-testület a polgármester esetében 30, az alpolgármestereknél 20 százalékban határozta
meg.
Végül megválasztották a „Gödöllő
város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyában kiírt
pályázatot elbíráló bizottságot. Ennek
tagjai: dr. Fábián Zsolt alpolgármester, Kovács Barnabás, Halász Levente, Pelyhe József képviselők és dr.
Kálmán Magdolna aljegyző.
Az egyebek napirendi pont keretében a polgármester arról a Gödöllőt ért
megtiszteltetésről tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az augusztusban
európai uniós támogatással elkészült
Zöld Óvodát mintaprojektként mutatják
be egy hamarosan elkészülő brüsszeli
kiadványban (erről bővebben következő lapszámunkban olvashatnak)
A képviselők arról is tájékoztatást
kaptak, hogy mikor adhatják le a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozatukat a polgármesteri hivatal kijelölt
it
helyiségében.

Fogadó változás
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy
dr. Gémesi György polgármester
ez évi fogadónapját az alábbi időpontokban tartja:
NOVEMBER 3-ÁN 13 ÓRÁTÓL,
DECEMBER 8-ÁN 10-12-IG ÉS 14-16 ÓRÁIG

Újabb megújuló utak, járdák
Tovább folytatódnak az út- és járdafelújítási munkák városunkban. A kedvező időjárási feltételeket kihasználva, a múlt héten az
Iskola utca és a Kör utca kapott új burkolatot. Ez utóbbi helyszínen járdaépítés is zajlik.
A Kazinczy lakótelepen is mintegy 2614 négyzetméteren újulnak meg a járdák, a
munkák a tervek szerint a héten érnek véget. Az idei esztendő igazolta, hogy indokolt nagy hangsúlyt fektetni a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére, karbantartására. Ennek keretében végzik a fiók-Rákos-patak, M3-as és az Úrréti tó közötti
szakaszának meder rendezését, a befejezést követően pedig megkezdődik a Ganzárok, Körösi Csoma Sándor utca és Rákos-patak közötti medrének karbantartása. jk

A Petőfi Sándor utcai munkák
részeként folytatódik talajvízsüllyesztés a parkolók Hivatal
mögötti részén, ezért itt megmarad a lezárás. E mellett a hivatali
parkoló bejáratának átvágására
is sor kerül, de a behajtás folyamatosan biztosítva lesz. A munkák miatt az Átrium üzletház
Petőfi Sándor utcai frontján lé-

Aszfaltozás az Iskola utcában

Kezdődik a téli időszámítás

Ő is tudja...

Óravisszaállítás
Szombatról vasárnapra virradóra, azaz 2010. október 31-én hajnali három órakor két órára kell visszaállítani az óramutatókat,
mivel ekkor ér véget a nyári, és kezdődik a téli időszámítás.
Bár korábban is volt rá példa, az órák rendszeres átállítását a hetvenes évek közepén, az akkori olajválság után vezették be, ettől remélve az energiával való takarékoskodást. Ez sok szempontból valóra vált,
sokan mégis úgy gondolják, több a kára, mint a haszna: fokozza a környezetszennyeződést, megzavarja az emberek és az állatok
bioritmusát és – nem utolsósorban – a lakosság körében is népszerűtlen.
Mivel a hét végén sokan kelnek útra, hogy szeretetteik sírjához utazzanak, nem árt figyelni, mert az óra átállítás miatt egy-egy vonat menetrendje módosulhat! A nemzetközi vonatok közül a Bécs–Budapest–Bukarest–Budapest–Bécs útvonalon közlekedő
Dacia expressz mindkét járatát Magyarországon éri az óraátállítás. A Budapestről Bukarestbe induló Dacia nemzetközi gyorsvonat Lőkösházán, a Bukarestből Budapestre tartó Dacia expressz Békéscsabán várja be a téli időszámítás szerinti indulási idejét. A Beograd nemzetközi gyorsvonat Belgrád felől érkező budapesti járata Kiskunhalason várakozik a téli időszámítás szerinti
indulási időre. Ami a belföldi vonatokat illeti, hajnalban csak néhány vonat közlekedik. Azokat a kettő és három óra közötti személyvonatokat, amelyek menetrend szerint hajnali három óráig nem érkeznek meg a célállomásukra, a vonatindító állomások
bj
már a téli időszámítás szerint indítják.
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Körvonalazódnak az elnökséggel kapcsolatos teendők

Sokat profitálhatunk az európai uniós eseményekből
2011 első félévében hazánk
tölti be az Európai Unió soros
elnöki tisztét. Az előkészületek
már megkezdődtek, a helyszín
felújítása mellett egyre több
diplomáciai kérdés is tisztázódik. Az elmúlt héten több nyilatkozat is megjelent a hazai
sajtóban, amiből egyre jobban
körvonalazódik, milyen feladatok várnak ránk január elsejétől.
Bár a kormány novemberben fogadja
el a magyar uniós elnökség programját, most még folyik az egyeztetés, a
civil szervezetekkel együttműködve –
mondta ki az uniós ügyekért felelős
államtitkár Győri Enikő, aki szerint a
magyar uniós elnökség egyik fontos
feladata lesz az energiapolitika, és a
romakérdés is, utóbbi kulcsa a munkahelyteremtés, és az integrációra
szánt pénz megfelelő felhasználása.
Október 20-án, a 2011 első félévében esedékes magyar EU-elnökség
legfontosabb feladatairól szóló, parlamenti vitanapon, a tárcák képviselői
beszámoltak az EU-elnökség feladatairól, céljairól.
– Magyarország európai uniós elnöksége csak nemzeti egyetértés kialakításával lehet sikeres – jelentette
ki Martonyi János külügyminiszter,
aki elmondta, a magyar elnökség alatt
várhatóan kiemelt hangsúlyt kap a
tagországok gazdaságpolitikájának
összehangolása, a növekedést és a
versenyképességet ösztönző EU 2020
stratégia, az energiaszektor liberalizációja, az európai polgárok jogainak
érvényesüléséről, a szabadságról és a
biztonságról szóló stockholmi program, a vízpolitika és a Duna-stratégia,
valamint a horvát csatlakozási szerződés aláírása.
Magyarország ezenkívül nagyon
aktív az unió Keleti partnerség programjának előmozdításában, május 25én nemzetközi csúcstalálkozó lesz a

témakörben, feltehetően Gödöllőn –
ezt a külügyminiszter a múlt héten a
Magyar Külügyi Intézetben külföldi
nagykövetek előtt jelentette ki, ahol
azt is elmondta, Magyarország – mely
számára alapvető fontosságú az energiabiztonság – a maga korlátozott
eszközeivel arra fog törekedni, hogy
előre lehessen lépni az európai közös
energiapolitika megteremtésében.
Kitért arra, hogy a magyar EU-elnökség hangsúlyt fog helyezni a kulturális sokszínűség megőrzésére. Európa kétségtelen komparatív előnyének nevezte a szerinte a kontinens
kulturális és nyelvi sokszínűségében
gyökerező kreativitást.
Martonyi János októberben Brüszszelben a magyar elnökségi tervekről
szólva kiemelt feladatnak nevezte a
gyermekszegénység elleni küzdelmet
és a romaintegrációt is.
A magyar kormány júliusi ülésén
meghatározta az elnökségi program
várható politikai céljait, amelyek az
aktuális politikai-gazdasági helyzettől és az előző elnökség idejéről áthúzódó feladatoktól függően még változhatnak. A végleges programot várhatóan decemberben fogadják el,
majd bemutatják az egyes uniós in-

tézményeknek: 2011 januárjában az
Európai Parlamentben ismertetik.
Az elnökségi előkészületek városunkban is javában zajlanak. Ebben
leginkább érintett a királyi kastély,
aminek vezetője, dr. Révész T. Mihály a napokban úgy fogalmazott,
Gödöllő, már most profitált a rendezvényből. „Az ország közös haszna
lesz, hogy hazánk egyik legszebb barokk épületegyüttese, a Gödöllői Királyi Kastély uniós források segítségével válik alkalmassá arra, hogy a
kiemelt EU-elnökségi, majd a hazai
állami rendezvények protokollhelyszíne legyen. Az egymilliárd forint értékű fejlesztéshez 900 millió forint
értékű EU-támogatást kapunk, ezt a
kisebbségi tulajdonos város önkormányzata 100 milliós önerővel egészíti ki, és 1635 négyzetméterrel bővülnek a kastélyban felújított terek” –
monta Révész T. Mihály. Elismerte
ugyanakkor, hogy az elnökség kezdetéig hátralévő idő nagyon szűkös, ám
szerinte megfeszített munkával a kivitelezés minőségi kompromisszumok nélkül december 31-ig befejezhető. A kérdésre, hogy milyen hasznot remél még a projekttől, elsőként
az ismertséget és az elismertséget em-

Ferenc. – A magyar nagykövetségekre
már ki lettek küldve olyan promociós
anyagok, amelyek Gödöllőt és a kastélyt népszerűsítik. A tervek szerint novemberben vagy decemberben az Európai Unió tagországainak nagyköveteit meghívjuk Gödöllőre, hogy bemutassuk nekik a kastélyt és a várost.
– A hétköznapi ember mit fog
érzékelni az EU-elnökségből?
– Magyarországon mintegy 250 esemény lesz, ebből 17 miniszteri informális ülés, 20-25 miniszteri szintű konferencia, és bő 200 különböző szintű
szakértői, államtitkári tanácskozás. A
miniszteri találkozóknak zömében a
gödöllői kastély ad otthont, de lesz tanácskozás Debrecenben és Balatonfüreden is. A szakértői helyszínek egyik
központja a Néprajzi Múzeum lesz Budapesten.
– A gödöllőiek a mindennapokban
mennyit fognak megérezni az itt zajló eseményekből?
– A reményeink szerint a lehető legkevésbé fogja zavarni az itt élőket. Természetesen lesznek nehézségek, lezárások is, de szerencse, hogy a kastély, a
Művészetek Háza és a 3-as számú főút,

amit az M31-es autópályáról
érkezők használni fognak, egyformán a HÉV egyazon oldalán van. Azonban mindaz a
presztízs, amit ezzel Gödöllő
és a gödöllőiek nyernek, szerintem, kárpótol majd mindenkit.
– Lehet-e már tudni, hogy
milyen illusztris személyiségek látogatnak el Gödöllőre?
– A magyar EU-elnökség
pontos menetrendjét csak decemberben véglegesítik, ezért
még nem tudni. A gödöllői
kastély a miniszteri találkozók helyszíne lesz, de ezeken kívül természetesen lesznek sokkal magasabb szintű
rendezvények is. Ami már most biztos,
a délkelet-ázsiai országokat tömörítő
gazdasági szervezet, az ASEAN ez idő
alatt itt rendezi meg tanácskozását, ami
azt jelenti, hogy a 48 tagország magas
szintű delegációja érkezik ide.
– Általánosságban véve, hogyan
áll Magyarország az előkészületekkel?
– Az EU-elnökség azt jelenti, hogy
Magyarországnak mint európai uniós
tagállamnak a huszonhetek nevében
előre kell vinni a közös ügyeket. Ezekre a feladatokra készen állunk. Tartalmilag az előző kormánytól viszonylag
jó örökséget kaptunk, de az elnökség
operatív előkészítésével azonban már
más a helyzet, az utolsó hónapokban a
fizikai előkészítésben nem történt semmi. Az előző kormány 2010-re 9 milliárd forintot szánt a szükséges kiadásokra, ebből 2,1 milliárdot azonban
meg nem valósult ingatlaneladásokhoz
kötött. Ezért tevékenységünket nyáron
azzal kellett kezdeni, hogy a tisztázat(a.i.)
lan dolgokat rendbe tegyük.

Magyar EU-elnökség

ASEAN-csúcs
Október 21-én Gödöllőn egyeztetett a 2011. január 1-jén kezdődő magyar európai uniós elnökség ügyében Robák Ferenc
kormánybiztos. A magyar EU-elnökség operatív ügyeinek kormánybiztosát Gémesi György
polgármester fogadta.
Robák Ferenc elmondta, hogy az előkészületek menete jól halad, bár az előző kormányzatnak „köszönhetően”
idő- és pénzhátrányból indultak. A magyar kormány döntése értelmében költséghatékony elnökséget szerveznek –
nem drága helyszíneket igénybe véve,
hanem állami tulajdonban lévőket
„helyzetbe hozva”. A gödöllői kastély a
miniszteri tanácskozások helyszíne
lesz – többek között gazdasági, hadügyi, kül- és belügyi téren.
Véleménye szerint Gödöllő városának mindennapjait nem sokat fogják
zavarni az események, mivel a tanácskozások helyszínéül szolgáló kastély,
valamint a sajtóközpontnak helyet adó
Művészetek Háza egyformán a HÉVsínek „túlsó” oldalán van, azaz nem a
Dózsa György utat fogják terhelni a delegációk. Természetesen azonban lesznek kisebb-nagyobb lezárások az Ady
Endre sétányon, a Szabadság téren, és a
3-as számú főúton – ezek ügyében viszont folyamatosan egyeztetnek a
rendőrséggel és Gödöllő város önkormányzatával.
– Az egész világ, de az EU-tagállamok biztos, hogy hónapokon át Gödöllőről fognak beszélni! – mondta Robák

lítette, mert „az idelátogatók számát
így tudjuk növelni”.
A turisztika, az európai színvonalú
szállodák és éttermek, a hungarikumok, így a kiváló magyar borok és
élelmiszerek, a közlekedési/szállítási
vállalkozások, a tolmácsok és a kulturális programok szervezői is haszonélvezői lehetnek a 2011 első fél
évében sorra kerülő magyar EU-elnökségnek. Szakértői vélemények
szerint ebbe a körbe sorolhatók még a
rendezvényeknek otthont adó települések, így Budapest, Gödöllő, Balatonfüred és Debrecen. Sokat profitálhatnak Magyarország soros EU-elnökségéből az egyes események
konkrét helyszínei, így a Gödöllői
Királyi Kastély vagy a budapesti
Néprajzi Múzeum.
Egyes becslések szerint a rendezvényekre érkező vendégek átlagosan

42.750 forintot (285 forint/euró árfolyammal számolva 150 eurót) költenek naponta. Az előzetes kalkulációk
átlagosan 250 rendezvényre és egyenként 160 résztvevőre készültek. Ezek
szerint az egynapos rendezvényekre
összesen 1,71 milliárd, a kétnaposakra 3,42 milliárd forint költés jut.
Figyelmet érdemelnek az ezekből
származó adóbevételek is. Rendezvényeknél naponta 342 millió forintos
áfával számolnak, míg iparűzési adóból napi bontásban 27,36 milliót remélnek. Jelentős a befolyó idegenforgalmi adó összege is: 45,6 millió forint egy napra. Összesítve mindez
egynapos rendezvényekkel számolva
414,96, kétnaposakkal kalkulálva
829,92 milliós adóbevételt jelent.
(b.j.)

Virtuális séta a felújított Lovardában

Csodálatos látványban lehet részük azoknak, akik megtekintik azt a virtuális
körsétát, amit a Gödöllői Királyi Kastély készíttetett a leendő uniós elnökségi
helyszínekről. A tanácskozásoknak a kastély lovardája ad majd otthont, aminek a felújítása jelenleg is folyik. A videó animáció segítségével azonban már
gyönyörködhetünk a látványban, ami januártól a delegációkat fogadja. A látványterv Gödöllő város honlapján (www.godollo.hu) is megtekinthető.

Gödöllőn járt Schmittné Makray Katalin

Hagyományok tisztelői
Október 21-én a Gödöllői Királyi Kastélyba látogattak el a
Magyar Nemzeti Öltözék Hagyományőrző Egyesület képviselői, köztük Schmittné Makray Katalin, a köztársasági elnök felesége is. A
vendégeket
Gémesi György polgármester és Újváry Tamás, a kastély
igazgatóhelyettese fogadta.
A polgármester az
egybegyűltekkel röviden ismertette a kastélyfelújítás legfontosabb állomásait, lépéseit a kezdetek óta,
majd ezt követően a
vendégek megtekintették a királyi
kastélyt. Felkeresték többek között a
királyi lakosztályokat, a kastélykápolnát, a dísztermet és a felújított Ru-

dolf-szárnyban az Arisztokrácia porcelánja címmel nemrégiben megnyílt
Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítást is. Ezen kívül a hölgyeket elkalauzolták a kastély azon felújított – de a
nagyközönség előtt még zárva lévő –

részeibe, melyek 2011-ben az Európai Unió Tanácsa első félévi magyar
elnökségi eseményeinek adnak majd
otthont.
(c.h.)
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Közélet

Újdonság volt az összefogás és a dizájn

Felnőttképzési centrummá fejlődnek

Nagy siker a Business Travel Show-n

Pályázatnyertes Művészetek Háza

A turizmus szakma október 2021-én rendezte meg a Business Travel Show-t a Hungexpo
területén, amelynek főszereplői az üzleti turizmus lehetőségeit kínáló szállodák, vendéglátóhelyek,
konferenciaközpontok és rendezvényhelyszínek képviselői voltak. A kiállításon nagy sikert aratott Gödöllő városának bemutatkozása. A szakmai rendezvény célja, hogy az utószezonban már
a következő évre tervezett turisztikai programokhoz hátteret biztosítsanak.

A Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft. 26
millió forint támogatást nyert
az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának „Építő közösségek – közművelődési intézményrendszer az élethoszszig tartó tanulásért“ pályázatán a Művészetek Háza felnőttképzési centrummá fejlesztése című tervével – jelentette be
csütörtöki sajtótájékoztatóján
Kovács Balázs ügyvezető igazgató.

Az egyéni látogatókon kívül a Magyar Turimzus Zrt. külföldi képviseletei által meghívott külföldi utazási
irodák keresték fel a standokat, akik
Magyarországot, mint turisztikai
célpontot kínálják. Voltak svéd, német, lengyel angol vendégek – tájékoztatta lapunkat Padányi Ágnes, az
önkormányzat turisztikai referense.
Mint megtudtuk, mindössze néhány önkormányzat élt azzal a lehetőséggel, hogy itt bemutatkozzon. A
gödöllői megjelenés nagy sikert aratott, s nem csak azért, mert rendkívül
impozáns stand várta az érdeklődőket. Újdonság volt ugyanis, hogy a
város, és annak idegenforgalmi életében jelentős szerepet játszó intézmények együtt jelentek meg: az önkormányzat, a Gödöllői Királyi Kastéllyal, az Erzsébet királyné szállodával és étteremmel, valamint a Lázár
lovasparkkal közös kiállítóhelyen ta-

lálkozhattak az érdeklődők. Mindenki
elhozta a maga ajánlatát, a királyi
kastély itt mutatatta be azt a virtuális
körsétát, ami az uniós elnökségi helyszínekre kalauzolja a nézőt.
Sokan dicsérték a megjelenést, kiemelték annak egységességét, és elismeréssel nyilatkoztak arról, ahogy ez
megjelent a dizájnban, amiben
visszaköszönt a városi honlap arculata.
Ez a grafikai megoldás teljes mértékben újdonságnak számított.
A gödöllői kiállítók közös programajánlattal is kirukkoltak a 2011-es barokk évhez kapcsolódva. A háromnapos ajánlatot elsősorban külföldi csoportok részére állították össze, de a
Gödöllői Városi Múzeum és a máriabesnyői tematikus utak megismertetésére is nagy hangsúlyt fektettek.
Ennek köszönhetően sokakat vonzott a gödöllői stand. Utazási irodák

és rendezvényszervező cégek, idegenvezetők és turisztikai szaktanácsadók egyaránt nagy érdeklődést tanúsítottak a programok iránt.
A rendezvényhez kapcsolódott az a
szakmai konferencia is, amin az uniós
elnökség és a turizmus kapcsolatáról
cserélték ki gondolataikat a szakemberek. Gödöllő itt is kiemelten szerepelt, a már ismert információk mellett
újdonsággal is szolgált: elhangzott,
hogy a jelenleg felújítás alatt álló Művészetek Házában lesz a rendezvény
sajtóközpontja.
A Magyar Turizmus Zrt. szakemberei a szervezett rendezvényekre körülbelül 40.000 főt várnak, s ehhez
külön kiadványokat készítenek. Három sajtóutat szerveznek az újságírók
részére, és a külügyminisztérium a
Turizmus Zrt-vel közösen régiós bemutatkozásokat is tervez.
jk

Gödöllő az egyik legvonzóbb település

A hét kérdése

Még mindig magasak az ingatlan árak

A múlt héten már ismertté váltak a személyi jövedelemadó
átalakítással kapcsolatos elképzelések. Az egykulcsos
adó jelentősen megosztja a
közvéleményt, mivel a szakemberek szerint az elsősorban a nagyobb jövedelműeknek kedvez. Kíváncsiak voltunk: – Ön szerint jól, vagy
rosszabbul járunk a tervezett
új adórendszerrel?

Kiemelkedik áraival Budapest keleti
agglomerációjának települései közül
Gödöllő. Ennek azonban meg van az
oka: a kertvárosi nyugalomhoz kiváló
közlekedés társul, miközben jó az infrastruktúra és az iskolai ellátottság. Megnéztük, hogy ennek milyen hatása van
az ingatlanpiacra, az árakra.
A válság árcsökkentő hatása ellenére
sem beszélhetünk alacsony árakról a
Budapesti agglomeráció keleti részén
fekvő Gödöllő esetében. A város határozottan kiemelkedik a környező települések közül áraival.
Egy új építésű, 40-50 négyzetméteres
lakás négyzetméterára 350-400 ezer forint között alakul nyilatkozta a sajtónak
dr. Tácsikné Fekete Anikó, a Magyartölgy Ingatlaniroda részéről.
A keleti agglomerációban magasnak
számító áraknak többek között az az
oka, hogy a fővárostól 30 kilométerre
fekvő Gödöllő az egyik legvonzóbb település közlekedési szempontból.
Amellett, hogy az autópályát is érintő
távolsági busszal és vonattal is bejuthatunk Budapestre, a HÉV mintegy 45
perc alatt ér be az Örs vezér terére. Autó-

val is gyors a közlekedés az autópálya,
és a most megépült M31-es autóút miatt, ami az M0-ással köti össze a várost.
Emellett lényeges, hogy Gödöllőn rendkívül jó az ellátottság oktatási intézményekből: az itt letelepedő fiatal párok
felkészülhetnek arra, hogy gyermekeik
óvodától az egyetemig mindent megtalálnak a városban. Az infrastruktúra gyorsan fejlődött az elmúlt években, így mára
100 százalékos ellátottságról beszélhetünk az ingatlanforgalmi szakember szerint.
Ahogy az ország többi, ingatlanpiaci
szempontból frekventáltabbnak számító
részén is év eleji, valamint nyári fellendülésről beszélnek, úgy Gödöllő esetében sincs ez másként, de most ősszel
megint úgy tűnik, hogy lelassult az ingatlanpiac. A vevők Gödöllőn is a mélyen áron alul kínált ingatlanokra vadásznak, a lakásuk kínálgatásában megfáradt vevők pedig alkalmazkodnak a
folyamatokhoz, s hajlandóak jelentős
mértékben csökkenteni ingatlanaik árát
– mondta Fekete Anikó. Ez az árcsökkenés akár a 20 százalékot is elérheti, de
erről megoszlanak a vélemények.
Forrás: www.ingatlanmagazin.hu

...hová való a pet palack!

Környezetünk védelméért!

„Az elmúlt években már olyan szorosra húztuk a nadrágszíjat, aminél
szorosabbra már nem tudjuk. Ezért
nagyon számítottam arra, hogy az új
adótörvénnyel egy kicsit enyhítenek
a terheinken. De sajnos a számítások
szerint nem így lesz.
Mivel mi már felneveltük a gyerekeinket, kiesünk abból a körből, akik
a gyerekek után igénybe vehetnek
majd kedvezményt. A férjem kiszámolta, hogy ha így marad minden,
akkor havonta 16-18 ezer forinttal

A kft az elmúlt két évben összesen 14
pályázaton nyert támogatást. Ezek
nagy részét önállóan, kisebb részét
konzorciumi partnereikkel – köztük a
Szent István Egyetemmel és a GAK
Oktató, Kutató és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft-vel – közösen
valósították meg. A kft rendkívül változatos, sokrétű feladatai épületének
felújításával és a megvalósítandó pályázatokkal a felnőttképzés irányába
bővülnek.
Bár Gödöllő gazdasága dinamikus,
szerkezete korszerűnek mondható,
stratégiai fekvése vonzó a kis-és nagy
befektetők számára, nagy szükség
van a hátrányos helyzetű rétegek támogatására.
A Művészetek Háza a projekt megvalósítása során ingyenes képzési
programokat indít alacsony iskolai
végzettségűek, érettségizett szakképesítés nélküliek, tartósan inaktívak,
regisztrált álláskeresők, GYES-ről,
kevesebb
most.”

pénzünk

marad,

mint

K-né V. Judit
„…Két óvodás kisgyerek nevelése
nem könnyű feladat, sem én, sem az
ismerőseim nem tudnánk megoldani
szüleink támogatása nélkül. Ezért is
voltam csalódott, amikor utánaszámoltam, hogy az új, „családbarát”
adórendszer mennyit is fog nekünk
jelenteni. Ha a jelenlegi elképzeléseket fogadja el a parlament, akkor
havi szinten mindössze 4000 forinttal
marad több a zsebünkben. Persze ennek is örülni kell, mert minden fillér
számít, de ha őszinte akarok lenni, ez
még egy pár cipőre sem elég a gyereknek.”
A. T.
„Ez az adótörvény-tervezet nagy felháborodást keltett, hiszen mindenki
azt várta, hogy kicsit könnyebben fog
megélni az új rendszer szerint. Ráadásul nagyon sokan érzik magukat
megbántva. Azok, akiknek nem lehet
gyermekük, azok, akiknek már na-

Kovács Balázs, a Művészetek Háza
igazgatója

GYED-ről visszatérők, pályakezdő
munkanélküliek számára.
A kínálat: 2010 novemberétől
ECDL tanfolyam (160 óra) és webanimátor tanfolyam (100 órában + szakangol tanfolyam 60 óra), 2011 márciusától házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam (200 óra + szakangol
tanfolyam 60 óra), 2011 szeptemberétől alapfokú angol nyelvtanfolyam
(180 óra).
Az érdeklődők számára csoportos
tájékoztató napot tartanak november
3-án, szerdán 10 órától Gödöllőn a
Petőfi tér 8. szám alatti épület 14-es
termében.
Információ: Lattner Ildikó +36/70977-2361.
e-mail: lattner.ildiko@muza.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. jb
gyok a gyermekei, és most sokkal
több adót fognak fizetni, mert nem
számítanak gyereket nevelőknek, és
azok is, akik kis jövedelemmel rendelkeznek, és ez a változás semmi
sem jelent majd nekik. Sokan úgy érzik, ők csak akkor számítottak, amikor a szavazatuk kellett…”
Barta László
„Nagyon sok elemzést elolvastam
ezzel kapcsolatban. Engem leginkább az lepett meg, hogy milyen magas jövedelemhatárral kell ahhoz
rendelkezni, hogy valakinek több legyen a pénze, mint eddig. Akik meghatározták ezeket az összegeket, szerintem nincsenek tisztában azzal,
hogy Magyarországon mennyi pénzből élnek (tengődnek) az emberek!
Ha ezek az elképelések igazak, akkor
például az én ismerőseim közül mindenki rosszabbul jár majd.”
Bauer Anna
A hét kérdése:
– Az Ön számára miért fontosak a nemzeti ünnepek?

Rendőrségi hírek – Elfogták az Alsóparki „mutogatóst”
2010. október 18-án reggel háromnegyed nyolckor állampolgári bejelentés alapján sikerült a
Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozóinak elfogni azt a 35 éves
hévízgyörki férfit, aki a gödöllői
Alsóparkban
szeméremsértő
módon viselkedett.
A férfi gyanúsítottkénti kihallgatása során elmondta, hogy egy éve hetente több
alkalommal szeméremsértő módon mutogatta magát a parkban és környékén.
A rendőrség kéri, hogy aki látta a 180
cm magas, normál testalkatú, ritka, szőkés hajú férfit a parkban „tevékenykedni”, az jelentkezzen a Gödöllői Rendőrkapitányságon személyesen, vagy a
28/514-645 telefonszámon, vagy a 112es, 107-es rendőrségi hívószámok valamelyikén, illetve névtelensége megőr-

zése mellett az ingyenesen hívható 0680/555-111-es telefonszámon!
Toplistás bűnözőt fogtak a gödöllői
rendőrök a múlt héten. A Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője által elrendelt
körözési akció során elfogásra került K.
József 32 éves turai lakos, aki ellen öszszesen 13 aktív körözés van érvényben.
A férfit több rendőrkapitányság kereste,
túlnyomó részt vagyon elleni bűncseNemcsak a rendőrséget, hanem a tűzoltóságot is riasztották október 22-én pénteken az
Isaszegi útra, ahol egy lakóingatlan gyulladt ki. Az ügyben
jelenleg folyik a nyomozás, a
tűz keletkezésének okát a
rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja.

lekmények (lopás, csalás, hitelsértés)
elkövetése miatt. Elfogását a bíróság is
elrendelte, mivel a jogerősen kiszabott
letöltendő szabadságvesztését nem
kezdte meg.
A férfi igazoltatása során a testvére nevére kiállított, saját arcképével ellátott
személyi igazolvánnyal próbálta igazolni magát. Sikeres elfogása a nyomozók
személyismeretének és a fényképpel ellátott körözési listának köszönhető. rkp
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Eljutottak a gödöllői adományok az iszaplavina áldozataihoz

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Szeretetlavina Devecsernek

Nemzetközi tudásfejlesztés

Mint arról múlt heti lapunkban
beszámoltunk, a máriabesnyői
bazilika közössége Kája Sándor kántor kezdeményezésére
gyűjtőakciót indított a vörösiszap lavina devecseri károsultjainak megsegítésére.
A kezdeményezésről a hívek kör
e-mailben, valamint a miséken
való kihirdetések alkalmával
értesülhettek.
Mindössze néhány nap alatt
több mint másfél millió forint
értékben gyűjtöttek össze adományokat.
A teherautó október 20-án, szerdán
reggel indult el Máriabesnyőről, a
csomagtérben tartós élelmiszerekkel,
tisztítószerekkel, a gyerekek számára
pedig édességgel megrakodva. A felhívásra ugyanis rendkívüli gyorsasággal érkeztek támogatások. Így a
devecseri plébániára Kája Sándor,
Pesti Rudolfné Gyöngyös és Rózsa
László diakónus 700 ezer forint értékű
élelmiszert és tisztítószert, valamint
880.000 forint készpénzt vihettek el a
vasárnapi templomi gyűjtésen felül,
amit az Egyházmegyén keresztül a
Katolikus Karitasznak utaltak át.
– A 8-as főútról letérve lesújtó látvány fogadott bennünket, Devecser
elöntött részében siralmas állapotok
vannak, pedig a tragédia óta eltelt 3
hét. Az utcákon fehér ruhás, maszkos
embereket látni, akik gipsszel szórnak fel mindent. A Jóisten külön ajándéka, hogy a templomot és a plébánia
épületét nem érte kár és a falu közepén álló feszületet is elkerülte az áradat. A plébánia alatt halott minden, ott

Október 17-én a Kastélykápolnában és a Szentháromság templomban is jótékonysági rendezvényt
tartottak a vörösiszap károsultak támogatására. Patricia Bach operaénekesnő, Bárkányi Éva zongoraművész és Horváth József kürtművész előadásában többek között
klasszikus művek és spirituális művek hangzottak el. A koncert keretén belül Ispán Franciska, a Zeneakadémia tanára gyermekruhákat,
Patrícia Bach pedig játékokat adományozott a nehéz helyzetbe jutott
gyermekeknek.
A rendezvény az Amerikai-Magyar
Környezetvédelmi és Kulturális
Társaság támogatásával valósult
meg. A koncertekhez kapcsolódva
szintén támogatást ajánlott fel a
Georgian Technical University Magyar Klubja Devecser számára. A
tervek szerint karácsony előtt a Solti Kamarazenekarral rendeznek hasonló jótékonysági koncertet.

csak fehérruhás gumicsizmás embereket látni – számolt be lapunknak tapasztalatairól Kája Sándor.
– Tudják, hogy hová kerültek az
adományok?
– A pénzadományt a plébániára vittük, a természetbeni dolgokat pedig
Ajka mellett a Karitász raktárában
gyűjtik, ahonnan központilag osztják
szét.
– E rövid látogatás alatt, volt lehetőségük találkozni, néhány szót
váltani a helyiekkel?
– A plébánián, amíg intézkedtünk,
beszélgettünk az éppen ott lévőkkel,
akik nagy szeretettel fogadtak bennünket. Écsy Gábor atya, a Karitász

részéről elmondta, nagyon sok adomány érkezik, az élelmiszerekkel nincs
gondjuk, de a lelkekben nagyon nagy a
kár. Az emberek keresik a gyógyírt,
sokan azért mennek be a plébániára,
hogy beszélgessenek. Úgy fogalmaztak, a sárlavina után, most a szeretetlavinát élik meg. Szeretném ezúton is
megköszönni mindenkinek, aki ehhez
hozzájárult. Példaértékű volt, hogy
két nap alatt ennyi adomány gyűlt
össze, mellyel a rászoruló bajban lévő
embertársainkon segíthettünk.

***
Összefogtak a Szent István Egyetemen is. Az intézményben a Magyar
Vöröskereszttel közösen végeztek
gyűjtést. A hallgatók közül a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
2002-2003-ban végzett hallgatói 320
ezer forintot ajánlottak fel a károsultak javára. Emellett a Gépészmérnöki
karról pedig egy csapat utazott a helyszínre, akik a házak takarításában vetjb
tek részt.

A Magyar Kármentő Alap
számlaszáma:
11794022-22222222

Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk 2010. november 14-én, vasárnap 13.15-re, Gödöllőn, az Erzsébet parkban tartandó megemlékezésre és koszorúzásra.
Beszédet mond: Pintér Zoltán, Gödöllő alpolgármestere
A kegyelet és tisztelgés koszorúját helyezik el: Gödöllő
Város Önkormányzata, a Gödöllői Királyi Kastély, az Erzsébet Királyné Szálloda, az Erzsébet Királyné Alapítvány, a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete,
a Sissi internetes fórum és a Sisi Baráti Kör képviselői,
továbbá a gödöllőiek.
A koszorúzás után a zártkörű zenés irodalmi műsor
Erzsébet-nap alkalmából a kastély dísztermében.

Október 18. és 21. között portugál, török, lengyel és osztrák közoktatási intézmények diákjait és pedagógusait látta vendégül a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A látogatás apropóját az az elnyert EU-s pályázat adta, melynek keretében a Comenius-program
segítségével lehetőség nyílt/nyílik nemzetközi együttműködésre, tapasztalatcserére a különböző országok iskolái, óvodái között.
– Tulajdonképpen egy 2 éves projektről
van szó, ahol mindig egy-egy ország
tölti be a házigazda szerepét. Az elmúlt
héten mi voltunk a sorosak, november
végén Bécs lesz a helyszín, majd jövő
tavasszal egy lengyelországi tanulmányút vár ránk – mondta el Varga
András, a Szent Imre iskola igazgatója.
– Milyen programok zajlottak Önöknél?
– A szakmai részben elsősorban óralátogatások – 4. osztálytól felfelé –, a pedagógiai módszerek, tapasztalatok cseréje
volt terítéken, ennek keretében előadást
hallgattunk a magyar oktatási rendszerről a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban. Ezek az iskolai együttműködések segítenek a tanároknak és diákoknak, hogy megszerezzék és fejlesszék
tudásukat, nagyobb figyelem irányul a
különböző kultúrák széleskörű megismerésére, ráadásul a partner országokból származó iskolák részvétele lehetőséget teremt a tanulók, de még a tanáraik számára is az idegen nyelvek gyakorlására. Nálunk a projekt munkanyelve az angol volt.
– Hányan vendégeskedtek Gödöllőn?
– Ötven külföldi diák és tanár érkezett,
körülbelül fele-fele arányban.
– A szakmai rész mellett milyen szabadidős programok zajlottak?
– Ellátogattunk Budapestre, ahol többek között megtekintettük a Parlamentet, sétát tettünk a Várnegyedben,
valamint a Hősök terén emlékeztünk
közösen történelmünk nagy alakjaira.
Természetesen Gödöllő nevezetessé-

geit is felkerestük, jártunk a Máriabesnyői Bazilikában, továbbá a csoport meghívást kapott a Lázár Lovasparkba is. Emellett sportnapot szerveztünk számukra, ahol fiú és lány
futballcsapatok mérték össze erejüket
a Táncsics Mihály úti sporttelepen.
A hét egyik kiemelkedő eseményeként felkerestük a királyi kastélyt.
Október 20-án este a díszteremben a
nálunk tanuló Frédéric Chopin Zeneiskolás diákok adtak ízelítőt abból,
hogy milyen gazdag is Gödöllő zenei
élete. A rengeteg program közül városunk egy-egy jeles művésze, illetve
művészeti csoportja sem maradhatott
ki. Többek között vendégünk volt a
hét során Maczkó Mária népdalénekes, a Pannónia Tánccsoport, gödöllő
néptáncosok és a Talamba Ütőegyüttes.

E pár nap legmaradandóbb emlékeként áll óvodánk udvarában az az öt
hársfa – mintegy az öt nemzetet jelképezve – melyeket közösen ültettünk
el és a „Barátság liget” nevet kapta.
hc

MEGHÍVÓ
A Sisi Baráti Kör ezúttal köszöni meg a személyi jövedelemadó 1 százalékából érkezett adományokat.
Az összeget most is az Erzsébet-napi megemlékezésre
fordítjuk.
Kérjük, hogy továbbra is segítsék tevékenységünket,
hogy méltóképen tudjuk ápolni névadónk emlékét.
A Sisi Baráti Kör adószáma:18665790-1-13
e-mail: sisibaratok@rubicom.hu
Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Pf. 211

Teleki Pál születésének 131. évfordulója alkalmából 2010. október 29-én (pénteken), 11 órakor koszorúzó megemlékezést
tartunk szobránál, a gr. Teleki Pál téren.
A Művészetek Házától 10.30-kor, a Premontrei Gimnázium parkolójából 10.45kor díjmentes autóbusz indul a térre, majd a megemlékezés után vissza. Az autóbuszra a közbeeső buszmegállókban is fel lehet szállni.
Honlapunkon részletesen, naprakészen tájékozódhatnak híreinkről, rendezvényeinkről, kirándulásainkról, kiadványainkról: http://www.telekipal.hu
Teleki Pál Egyesület elnöksége

Nekünk fontos!
2011 első félévében hazánk látja el az Európai Unió soros elnöki tisztségét. Gödöllő kiemelt helyszíne lesz az eseményeknek, hiszen 14 miniszteri és számos
államtitkári, szakértői megbeszélés, találkozó zajlik majd a kastély falai között.
Ön szerint mit jelent ez majd Gödöllő életében? Mondja el Ön is véleményét, vagy tegye fel kérdéseit. Nekünk fontos az Ön véleménye, ezért amennyiben azzal megtiszel, kérem töltse
ki az alábbi kérdőívet és juttassa el levélben az alábbi címre: Gödöllői szolgálat szerkesztősége, 2101 Pf 385, vagy dobje be a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt kihelyezett posatládába. A kérdőív a www.szolgalat.com oldalon is letölthető, és e-mailen elküldhető a godolloiszolgalat@gmail.com címre.
Név:
Cím (amennyiben nem kívánja megadni, kérem a városrész nevét adja meg):
Ön gödöllői lakos:
igen nem
Ön Gödöllőn dolgozik:
igen nem
örül-e, hogy jövőre városunk lesz az európai uniós elnökség kiemelt helyszíne?
Tudja-e, hogy előzetes becslések szerint közel 50 ezer ember érkezik hazánkba fél év alatt?
Tudja-e, hogy a felújított művészetek háza sajtóközpontként üzemel majd?
Tudja-e, hogy a miniszteri találkozók alatt a kastély és a művészetek háza bizonyos napokon nem lesz látogatható?
Tudja-e, hogy Európa számos országának sajtómunkatársa érkezik városunkba?
Tudja-e, hogy Európa számos televíziós stábja Gödöllőről fog közvetíteni, így városunk neve fél év alatt többször is elhangzik Európában?
Ön szerint Gödöllő, mint kiemlet helyszín növeli-e városuk jó hírnevét a világban?
Ön szerint az uniós félév után több turista érkezhet-e Gödöllőre?
Ön szerint fontos-e Gödöllőnek,hogy kiemelt helyszíne az elnökségnek?
fontosnak tartja-e, hogy a gödöllői szolgálat kiemelten foglalkozzon az eseménnyel?

igen nem
Igen nem
igen nem
igen nem
igen nem
igen nem
igen nem
igen nem
igen nem
Igen nem

Milyen pozitívumokat hozhat mindez a városnak?….............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Milyen negatívumoktól tart az elnökség ideje alatt?...........................................................................................................................
dr. Gémesi György polgármester
...........................................................................................................................................................................................
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egy másik világ
Van-e valami ezen a mi földi világunkon túl? Vannak, akik határozottan tagadják, hogy lenne. Mások hisznek abban,
hogy feltétlenül lennie kell
„még valaminek”.
De biztosat senki sem tud. Jeleket észlelhetünk, amiket így vagy úgy értelmezhetünk. Segítségünkre lehetnek a
vallási tanítások, melyeket évszázadokon vagy akár évezredeken keresztül dolgoztak ki az arra hivatottak
mindannak alapján, amit a természetben, a történelemben, az emberek
egymáshoz való viszonyában, az emberi cselekedetekben tapasztaltak.
Néha akadnak olyanok, akik egy
csapásra tapasztalnak meg valami
rendkívülit. Leginkább a klinikai halál állapotából visszatértek számolnak be arról, hogy csodás dolgokat
láttak, hallottak, hogy bepillantást
nyerhettek egy másik világba. Hogy
megérintette őket az örökkévalóság.
A viskó című regény hőse,
Mackenzie Allen Phillips élete nem
mentes a tragédiáktól. Szörnyű gyermekkora után rendezett családi életre
vágyik, s azt sikerül is megvalósítania. Feleségében igazi társra lel, öt
gyönyörű gyerekük születik. Aztán
egyszer csak elveszítik a legkisebb
gyermeküket, kisebbik lányukat,
Missyt. A legrettenetesebb módon,
ami csak elképzelhető: sorozatgyilkos rabolja el, végez vele.
Sem a gyilkost, sem a kislány holttestét nem találják meg a nyomozóhatóságok. Az utolsó nyomra, a kislány véres ruhájára egy elhagyatott
erdei viskóban bukkannak.
Mackenzie-t hatalmába keríti a
Nagy Szomorúság. Egy rút téli napon

levelet talál a postaládájában. Néhány
sornyi géppel írt szöveget: „…Ha
akarod, hogy újra találkozzunk, a következő hétvégén ott leszek a viskóban.” S az aláírás: „Papa”.
Mack rossz viccnek gondolja a
dolgot. Nincs feladó a borítékon. Valószínűleg nem is járt még aznap feléjük a postás. Papa. Ki a csuda az a
Papa? A felesége Istent szokta Papának nevezni, emlegetni.
Hosszas töprengés után úgy dönt,
hogy minden kétsége, rossz érzése ellenére útra kel. Elmegy abba a bizonyos viskóba, ahol a gyermeke megszáradt vére látszott a padlón.
A vérfolt még mindig ugyanott terjeng. De egyszerre csak csodálatosan
megváltozik minden. A téli erdő hirtelen tavaszi pompát ölt. Az épület
nem rogyadozó viskó többé, hanem
nagy, tetszetős, barátságosan berendezett ház. Nem is lakatlan: hárman
lakják.
S a három személy sok mindenre
megtanítja. Meg arra, hogy lássa a
láthatatlant. Hogy megbocsásson
azoknak, akiknek, úgy érezte, soha
sem tudna megbocsátani. Hogyan
érik el mindezt? Először is saját magukat mutatják meg neki. Feltárják a
lényegüket. Milyen az ő szeretetük az
ember iránt. Hogyan volt lehetséges,
hogy maguk is emberi alakot öltsenek, s mi volt ennek a célja.
Szeretet-körükbe gyakran sikertelenül próbálják bevonni a szabad akarattal bíró embert. Az megteheti,
hogy hátat fordítson nekik, hogy tőlük függetlenül, éppen az ő ellenükre
cselekedjék. De mindig visszavárják.
A megtérés kegyelmében a legelvetemültebbek is bármikor részesedhetnek.

Sok-sok beszélgetést folytat Mack
és a három személy. Kérdezhet tőlük
bármit, mindenre kielégítően válaszolnak. S megnyugszik a lelke, hálával telik el a szíve. Belátja: minden
baj ellenére csoda az élet, gyönyörű
ajándék a világ. Nincs okunk panaszra. Eltölthet bennünket a derű, s a
legfőbb teendőnk, hogy ezt a derűt
sugározzuk másokra is.
A viskó című regény hatalmas siker világszerte. Akik olvassák, nem
ritkán megveszik a barátaiknak, ismerőseiknek is: részesedjenek a tanításából. Természetesen nem elég
egyszer végigszáguldani a lapjain,
úgy olvasni, mint egy krimit, mint
egy érdekes történetet, hanem érdemes vissza-visszalapozni benne, elgondolkodni a mondandóján.
Mack álmodott? Álmodta volna,
hogy találkozott három személlyel?
Talán igen, talán nem. Mindenesetre
a különös álom után sok mindenre
képessé válik, amire korábban nem
volt képes. Határozottan lépked egy
fénybe borult úton, melyen addig
csak botladozott a sötétben.
(Wm. Paul Young: A viskó)

Barokk hangulat a GIM-Házban

A polgármester kiemelte: nagyszerű és
példaértékű, hogy egy olyan kulturális
műhely, mint a GIM-Ház, bekapcsolódott a jövő évi rendezvény magas szintű
lebonyolításába. Külön öröm, hogy ez
olyan fiatal gödöllői művészek által valósul meg, akik továbbgondolták, továbbfejlesztették és a mai korba, a mai
légkörbe ültették át azokat az értékeket,
amelyeket a barokk kor hagyott ránk.
A megnyitón dr. Révész T. Mihály, a
Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető
igazgatója elmondta: a kastély is öröm-

mel partner abban,
hogy az itt bemutatott művek és alkotások 2011-ben a
kastélyparkban láthatóak legyenek.
A tárlaton Hidasi
Zsófia, a program
kurátora,
Guba
Sándor építész és Remsey
Dávid grafikusművész vázolta
fel azokat a testet öltött elképzeléseket,
amelyeket ún. workshopok keretében
valósítottak meg. A Guba Sándor által
vezetett team tevékenysége nyomán
olyan művek, videó-installációk, lampionok, fűszobrok születtek a város
megújuló főterére, amik a barokk kertek
hangulatát idézik meg. A munka másik
része – melyet Remsey Dávid fogott
össze – a kastélyparkra koncentrálódott;
itt a Barokk színház inspirációjára jött
létre egy installáció. Ott olyan grafikai
díszítő elemek lesznek láthatóak, amik

A zongora sztárjai Gödöllőn
Óriási siker volt a Liszt Fesztivál, amelyet immár 9. alkalommal
rendezetek meg a királyi kastélyban. Az október 22-24. között
megtartott rendezvénysorozaton a hazai zenei élet kiválóságai
léptek a közönség elé. Tolmácsolásukban Liszt, Schumann és
Chopin művei csendültek fel.

-nád-

Bepillantás a jövő esztendőbe

Október 24-én, vasárnap nyílt meg a Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM-Ház) kiállítótermében a „Barokk Térinstallációk” elnevezésű tárlat, ami szervesen kapcsolódik majd a Barokk Év Gödöllőn 2011 rendezvénysorozatához. Az eseményen dr. Gémesi
György polgármester megnyitó beszédében elmondta: a város a
jövőben tematikusan, évről-évre egy meghatározott koncepció
köré építi a kulturális programjait; elsőként a barokk kor felidézése jelenik majd meg központi témaként Gödöllőn.

Pótszékes koncertek a Liszt Fesztiválon

a természeti formák használatával, azok bevonásával egy ún.
Barokk színházat vízionálnak,
mindezt a mai kor hagyományainak figyelembevételével

teszik.
Ezt követően az alkotók videó-installációval tették még szemléletesebbé és
érdekesebbé az általuk elképzelteket.
A workshop munkálataiban – ahol
makettek, látványtervek, grafikák és
installációk szerepelnek – az alábbi

művészek vettek részt: Bagdi Katalin,
Balogh András Miklós, Dörögdi Orsolya, Góg Emese, Hidasi Zsófia,
Horváth Orsolya, Juhász Ádám,
Lengyel Gergő, Lovas Dávid, Pallai
Patrik, Szabó Patrícia, Szilágyi Erzsébet, Szűcs Barbara, Tóth Viktória,
Turny Zoltán, Varga Zoltán Zsolt. A
koncepciót Hidasi Zsófia, Bugya Brigitta, Guba Anna és Szabó Emma
Zsófia találta ki.
A kiállítás további különlegességét
adja az a kezdeményezés is, hogy a
helyszínen az alkotók elhelyeztek egy
urnát, amibe a látogatók beledobhatják papírra vetett
gondolataikat, ötleteiket a művekkel kapcsolatban.
A tárlat 2010. december 12-ig tekinthető meg, minden szombat és vasárnap 14-től 17
óráig, illetve előzetes bejelentkezcr
zéssel is.

A Liszt Fesztivált 2002-ben a Jakobi Koncert hívta életre, 2006-tól azonban a
kastély saját szervezésben folytatja a nagysikerű kezdeményezést, ami az elmúlt években előkelő rangot vívott ki magának a hazai zenei események sorában. A koncerteket az idei évben is hatalmas érdeklődés kísérte, valamennyi
előadáson pótszékekre volt szükség.
A fesztivál első estéjén Jandó Jenő adott zongorakoncertet. Előadásában
Liszt Ferenc műveiből a Két legenda és a Zarándokévek ciklusból az Itália, valamint a Velence és Nápoly csendült fel.
Nemzeti ünnepünkön, október 23-án este Bogányi Gergely és Czitrovszky
Ilona (képünkön) estjét hallhatták az érdeklődők. Bogányi Gergely Liszt Ferenc két műve mellett Schumann Klavier-Quintett Esz-dur op. 44 című művét
szólaltatta meg, utóbbi előadásában a Rigó Quartett közreműködött.
Czitrovszky Ilona ugyancsak vendéggel lépett a közönség elé, Somogyi Eszterrel, az Állami Operaház szólóénekesével osztotta meg a pódiumot. Liszt Ferenc zongoraművei mellett ugyanis több dal is felcsendült a hangverseny során.
A fesztivál záróeseményén az Egri&Pertis Zongoraduó játékában gyönyörködhetett a közönség. A magyar zene óriásának művei mellett Schumann és
Chopin muzsikája is feledhetetlen perceket szerzett az érdeklődőknek.
jb

Indonéz táncest a királyi kastélyban
A korábbi években már több alkalommal
köszönthettünk indonéz művészeket városunkban. Gödöllő és Bogor testvérvárosi kapcsolatának eredményeként rendszeresen látogatnak el hozzánk művészeti csoportok, hogy megismertessék
kultúrájukat, hagyományaikat.
November 6-án, 17 órától ismét különleges élményt kínáló program várja az érdeklődőket a királyi kastély dísztermében, ahol a Padjadjaran táncegyüttes mutatkozik be.
Az Indonéz Köztársaság nagykövetsége szervezésében megvalósuló estre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A belépés ingyenes.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A 2010. november 3.
szerda, 10 óra
Szakmai nap a múzeumban
a Remsey Jenő-kiállításban
Remsey András és Őriné Nagy
Cecília tárlatvezetésével

2010. november 5.
péntek, 17 óra
REMSEY JENŐ, A MESTER
A Gödöllői Városi Múzeumban, a
Remsey Jenő-kiállítás termében
kötetlen beszélgetés tanítványaival:
Remsey András, Szekeres
Erzsébet, Bada Márta,
Lőrinc Ferenc, Kresz Albert,
Vidák István, Nagy Mari

Díjtalan rendezvények

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

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai

Október 27., szerda, 17.30
Kicsinyek hangversenye – A vonós
tanszak rendezvénye

Október 28., csütörtök, 17 óra
Bartek Zsolt és Fodor László (klarinét) növendékeinek hangversenye

Október 29., péntek, 17 óra
Deákné Ella Beatrix és Sivadóné
Benyus Hedvig (fuvola) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
BAROKK TÉRINSTALLÁCIÓK
A Barokk Év Gödöllőn 2011 kulturális programsorozat alkalmából a GIM-Házhoz kapcsolódó fiatal művészek közösen hozták létre azokat a terveket, amelyek jövőre a város megújult főterén és a kastélyparkban lesznek láthatók. A kiállítás a két projektre szervezett
workshop anyagát mutatja be.
A KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNÉN
VÁRJUK A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYÉT, ÉSZREVÉTELEIT!
A kiállítás látható: 2010. december 12-ig, minden szombat és vasárnap 14 órától 17 óráig, előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Gödöllő Város Önkormányzata, Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány, Onlineprint Kft., Gödöllői Városi Könyvtár, DŰLŐ Borkereskedés.
Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon: 06/28-419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Város–Kép

Tisztesség, becsületesség, a nemzet iránti elkötelezettség

Mindenszentek és Halottak napja

Közös emlékezés 1956-ra

Az emlékezés fényei

(folytatás az 1. oldalról)

Ehhez olyan összefogásra van
szükség, amely 1956 forradalmas
napjaiban megvalósult – mondta a
polgármester.
– Ma nem állnak velünk szemben
tankok, nincs idegen, megszálló hatalom, de vannak kihívások. Ezek között a legelső számú a nemzet fogyása. Ne legyen olyan nap, amikor nem
gondolunk erre! – hangsúlyozta. – A
második nagy kihívás a következő
generáció sorsa. Meg kell tanítani nekik, hogy mi történt a magyar történelemben, s őket kell helyzetbe hozni a

ennek eleget téve
lehetünk
méltók
azokhoz, akiknek
1956-ban egymásba
ért a kezük és a válluk.
Beszédében említést tett arról, hogy
a Magyar Televízióban az 56-os megemlékezés
programjait meghirdetve
október 23-át a szabadság napjaként
említették.

Mindenszentek (latinul: Festum omnium sanctorum) azoknak az üdvözülteknek a közös
ünnepe, akiket nem avattak
szentté, illetve akik nem kaptak külön napot a naptárban. A
Mindenszentek napja a Halottak napjának vigíliája, azaz ünnepi előestéje.

– Gödöllőn
nem nagyon
kell magyaráznom senkinek,
mi a Magyar
Szabadság
Napja. Eléggé
világosan ismerjük, hogy
1956 forradalmát leverték.
A magyar szabadság azután
érkezett
el,
Dr. Fábián Zsolt alpolgármes ter, dr. Nánási Éva
miután Antall
címzetes főjegyző, dr. Gémesi György polgármes ter,
József aláírta a
Pintér Zoltán alpolgármes ter koszorúz
Varsói Szerjövőnkért. Ez is, az is csak akkor sike- ződés megszüntetéséről szóló dokurülhet, ha a generációk együttműköd- mentumot és az idegen katonák 1991nek, ha a közéletben nem a pártszí- ben elmentek és valóban függetlenné
nek, hanem a tisztesség, a becsületes- vált Magyarország. Ezt ünnepeljük
ség, a nemzet iránti elkötelezettség azóta is Gödöllőn. Bízom benne,

A rendezvény a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesületének tagjai, Herczenik Anna, a Magyar Állami Operaház szólóénekese, Géczy And-rás
és Horváth Zoltán, és a Gödöllői
Városi Vegyeskar – Pechan Kornél
vezetésével, valamint az Ella Attila
által vezetett Gödöllői Városi Fúvószenekar ünnepi műsorával folytatódott. Zárásaként, a hagyományoknak
megfelelően a kopjafánál a város, az
önkormányzati intézmények, a civilszervezetek és a pártok képviselő elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
A rendezvényt követően az emlékezők a Dózsa György úti temetőbe
vonultak, ahol a forradalom két gödöllői halottjának sírjánál tisztelegtek.
Kiss Antal nyughelyénél unokaöccse, dr. Szőke Pál emlékezett, és
köszönte meg, hogy húsz éve, minden
évben összegyűlnek gödöllőiek, és le-

Géczy András, Herczenik Anna és Horváth Zoltán

számítanak majd. Húsz év után itt,
Gödöllőn – a közelmúlt történései tapasztalataiból merítve is –, fontos
ezekről őszintén és világosan beszélni, hiszen a továbbiakban is együtt fogunk koszorúzni. Ez a kötelességünk,

hogy a vér nélkül ölünkbe hullott szabadságról való megemlékezés, a Magyar Szabadság Napja egyre nagyobb
erővel hatja át gondolkodásunkat és
szellemiségünket – fejezte be gondolatait Gémesi György.

Balázsovich András sírjánál

róják kegyeletüket. Innen Balázsovich András sírjához vonultak, ahol
szintén virágokat helyeztek el, majd a
megjelent családtagokkal közösen
mondtak imát.

K i s s A n t a l s í r j á n a k m e g ko s z o r ú z á s a

A hajdani rómaiak őseiket és hőseiket
istenként és félistenként tisztelték,
szobrot emeltek, szentélyt állítottak
számukra. Marcus Agrippa i.e. 27ben építtette Pantheonnak nevezett
hatalmas templomát, ahol a papok az
összes isten tiszteletére áldoztak. A
Pantheont aztán Rómában 610 (egyes
források szerint 609) május 13-án keresztény templommá alakították, s IV.
Bonifác pápa Szűz Mária, Vértanúk
Boldogasszonya és minden vértanúk
tiszteletére szentelte. Nem csak vértanúkat, hanem valóban minden szentet
november 1-jén először Angliában és
Írországban kezdtek el ünnepelni a
700-as években. November első napja a megemlékezés napjaként a VIII.
században, 741-ben, III. Gergely pápa (731-745) idején jelent meg először, aki a kategóriát tovább bővítve a
Szent Péter Bazilika egyik mellékkápolnáját nem csak minden vértanúnak, hanem „minden tökéletes igaznak“ a tiszteletére szentelte.
Mindenszentek egyetemes ünneppé 844-ben, IV. Gergely pápasága
alatt vált. Az ünnepet még a VIII. században május 13-ról november 1-jére
tették át, valószínűleg azért, hogy ezzel a kelták régi népi újesztendejét
megszenteljék, ezzel ötvözve a régi
hagyományt az újjal.

A katolikus egyház az ünnepet
november 1-jén, az ortodoxia pedig
egy héttel később tartja.
A Mindenszentek napja után következő napot, Halottak napját 998 óta
tartják november 2-án. Ez az ünnep
összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal, mely 1000-re a világvégét várta. Ilyen elképzelések
mellett igyekeztek
a halottakkal „jóban lenni“, az elhunytak szellemeivel jó barátságba
kerülni. A sírokon
gyertyát gyújtottak,
hogy „szegény, fázós lelkek annak fényénél melengethessék magukat“. A
november 2-ai Halottak napja konkrétan Sz. Odiló clunyi apáttól (9621048,) ered. Ő ezt az emléknapot a
Cluny anyaegyház alá tartozó minden
bencés házban bevezette, s mindmáig
fennmaradt. Az ezredvégi világvége
várás elmúltával azonban az ünnep
megmaradt, egyre inkább elterjedt, és
a XIV. századtól Róma is átvette.

Halottak napjának hetét a Halottak
hetének is nevezik. Ezen a napon szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése
és a gyertyagyújtás. A néphit szerint
ilyenkor hazalátogatnak a halottak: a
gyertyák fényénél a „véletlenül kiszabadult lelkecskék“ újra visszatalálhatnak a sírba, nem kísértenek, és
nem nyugtalanítják az élőket.
A katolikus és az ortodox keresztény egyházak ünnepe 2000 óta újra
munkaszüneti nap hazánkban.
(b.z.)

(l.t.)

FELHÍVÁS
Gödöllő város önkormányzata

2010. október 29-én (pénteken) 17 órakor
Halottak Napi megemlékezést tart a Dózsa György úti temetőben.
A megemlékezésre várják mindazokat,
akik a halottaikra szeretnének emlékezni
gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Az eseményre a Dózsa György úti temető urnafalánál,
majd a Mindenki keresztjénél kerül sor.

A felújítás miatt viszik el a szobrokat

Egyházüldözés a Kádár-korszakban
Az Egyházüldözés a Kádár-korszakban c. kiállítás az 1956-os forradalom
és szabadságharc iskolai ünnepségének keretében nyílt meg a Premontrei
Gimnázium aulájában. A rendkívűl
látványos és megható ünnepi műsort
követően dr. Kertész Botond történész, az országos evangélikus múzeum munkatársa, a kiállítás kurátora
tartott előadást a korszak egyházpolitikájáról, a politika kétszínűségéről és
kegyetlenségéről. A mintegy 16 paravánon elhelyezett rendkívül gazdag
és igényesen kivitelezett kiállítási
anyag november végéig mindenki
számára megtekinthető a Premontrei
Gimnáziumban.

Megújul a Kálvária
Lezárult a Kálvária felújítására kiírt
közbeszerzési eljárás, így rövidesen
megkezdődhet a munka az Ezsébetparkban lévő építményen. A pályázatot a Reneszánsz Zrt. nyerte, ők végzik el a létesítmény alsó részének
munkálatait, a szoborcsoport alakjainak
felújítása pedig Varga Zoltán
kőszobrász feladata lesz.
A legnagyobb problémát
jelenleg az alépítmény vizesedése jelenti, így a munkák
során ezt is meg kell oldania
a kivitelezőnek. Emellett
megújul a burkolat, és graffiti
elleni védelemmel is ellátják
majd. A szobrok restaurálását
nem a helyszínen végzik,

azokat a november közepén tervezett
kezdéskor elszállítják, és majd a tavaszi átadásra szállítják vissza.
A Grassalkovich I. Antal által építtetett Kálvária a Norvég-projekt keretében nyeri vissza eredeti szépségét.
(ny.f.)
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Élő–Világ

Máté Bence nyerte a természetfotózás Oscar-díját

Nem csak kertészeknek...

Hangyányi titkok

Élő kertek

A Veolia Environnement „Az Év
természetfotósa“
pályázat
2010. október 20-án hirdette ki
eredményeit egy csodálatos
díjátadón a londoni Természettudományi Múzeumban. Az
idei elismerést Máté Bence,
hazánk közismert természetfotósa nyerte, az Év Ifjú Természetfotósa pedig ismét a skót
származású Fergus Gill lett.
A pályázatra idén több mint 31.000
nevezés érkezett, összesen 81 országból. A 10 főből álló szakmai zsűri 12
kategóriában választotta ki a legjobb
felvételeket.
A fődíjat az a fotográfus nyeri, aki
a legmeghökkentőbb, vagy különleges képet adja be a pályázatra. Máté
Bence az Eric Hosking-díjban szereplő kollekciójával nyert jogot arra,

A díjnyertes fotó

hogy a képét válasszák az idei legjobbnak. Ráadásul ez a díj, a 18-26
éves korú fiatal tehetségeket emeli ki
a pályázat több tízezer képe közül.
„Amikor 2009-ben először hangyákat fényképeztem, reggeltől estig
aktívak voltak. Később szerettem volna folytatni a fotózást, de sajnálattal
tapasztaltam, hogy az ismert hangyafészkek közelében egyetlen dolgozó
sem mozog. Feltűnt azonban, hogy a
járataik tiszták, annak ellenére, hogy
a fák folyamatosan hullatják leveleiket. Nem maradt más ötletem, mint
éjszaka felkeresni őket. Nagy meglepetésemre a hangyák aktívabbak voltak, mint bármikor azelőtt: tömött sorokban szállították a leveleket. Végigkövettem a nyomvonalukat, végül
minden út egy fa törzsénél folytatódott, felfelé a koronába. A hangyákat
vakufénnyel, háromméteres távolságból világítottam
meg, hogy sziluettjük
kellően
kontrasztos maradjon” – mondta fotójáról Máté
Bence.
A verseny fő
támogatója
a
londoni
Természettudományi Múzeum és a

Elefánt jött, orrszarvú ment

Angele Budapesten
Újabb elefánttal gyarapodott a
Fővárosi Állat- és Növénykert.
A Franciaországból érkezett,
Angele nevű ifjú elefántlányt a
tavaly beszerzett Assam párjának szánják. Ugyanakkor a
múlt héten láthatta utoljára a
közönség Lisimbát, a kert legifjabb, nem egészen két esztendős orrszarvúját.
Bemutatkozott az Állatkert legújabb
elefántja, Angele. A 9 éves, tehát még
meglehetősen fiatal állat a franciaországi La Palmyre állatkertjéből érkezett. Az elefánt mértékkel mérve még
viszonylag kicsiny, de így is két tonnás ormányos egy speciális, állatkerti
nagyemlősök szállítására kialakított
kamionnal tette meg a csaknem 2000
kilométeres utat.
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
szakemberei egy nagy teherbírású daru segítségével emelték át az elefántszállító konténert a kifutót határoló
árok fölött, majd egy „szánon“ az
Elefántház ajtajáig vontatták. Angele
azonnal feltérképezte új férőhelyét,

ormányával szinte minden szegletet
végigkutatott. Érkezése után nem
sokkal már nyugodtan táplálkozott is,

ami arra utal, hogy hamar megbarátkozott új otthonával. Azt azonban
egyelőre még nem döntötték el a kert
munkatársai, hogy a közönség mikortól láthatja az állatot.
Az új elefánt az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége által
fenntartott elefánt tenyészprogram
keretében került Budapestre, annak a
több éves programnak a részeként,
melynek célja, hogy a magyar főváros
állatkertjében ismét kiselefánt szüles-

BBC Wildlife magazin. A 2010-es
verseny és kiállítás fő szponzora a
Veolia Environnement, amely a világ
egyik vezető környezetgazdálkodási
szolgáltató cége. Multinacionális cégekkel és kormányokkal működik
együtt, hogy csökkentsék a környezeti károkat a mindennapi életünkben,
amit kötelességünk védeni.
(pts)

sen. Erre ugyanis utoljára 1961-ben
volt példa. A program első lépéseként
2008-ban elkészült az új Elefántcsarnok, amely a már korábban is meglévő Elefántházzal együtt a korábbiaknál nagyobb elefántcsapat elhelyezését is lehetővé teszi.
Az a speciális jármű, amellyel az
elefántot Budapestre szállították, újra szerephez jutott.
Ugyanis a Lisimba nevű, kétéves orrszarvút egy ládába
csalogatva a kamionra daruzták. Az egytonnás orrszarvút
az athéni Attica Park állatkertjébe vitték, szintén az európai állatkertek regionális tenyészprogramja keretében.
A 2008. október 22-én világra jött állat a második olyan
orrszarvú a világon, amelyik
mesterséges termékenyítés eredményeként látta meg a napvilágot (az első is budapesti születésű), és az első,
amelyik esetében a termékenyítést előzőleg fagyasztva tartósított hímivarsejttel hajtották végre. A születésekor 5060 kg-os állat az azóta eltelt két évben
ifjú orrszarvúvá cseperedett, így az állatkert szakemberei és az európai orrszarvú tenyészprogram irányítói elérkezettnek látták az időt arra, hogy új
helyet keressenek számára.
(pts)

Meg kell állítani az idegen fajok invázióját

Európai uniós intézkedés
Az invazív fajok terjedését vizsgáló
szakértők egész Európára kiterjedő
jogszabály-változtatást
sürgetnek,
melyekkel tenni lehetne az őshonos
vadon élő állatok védelmében is.
A kutatók sürgős intézkedést várnak az EU-tól, védelmet szeretnének
az európai őshonos fajoknak az „idegen betolakodókkal“ szemben. Az invazív, nem őshonos állatok, növények

és mikroorganizmusok legalább 12
milliárd euró kárt okoznak Európában
évente. A tudósok a Neobiota konferencián vettek részt Koppenhágában,
ahol erről a kérdésről folyt a diskurzus. Az EU-s jogszabályok bevezetése a legfontosabb lépés a következő
évben, annak biztosítása érdekében,
hogy a helyzet ne súlyosbodjon.

Ki ne élvezné, ha kertjében a
madarak, pillangók megpihennének, és gyakran vissza is térnének? Ezek a természetben
élő állatok nemcsak azért
hasznosak, mert elpusztítják a
kártevőket, hanem segítenek a
virágok beporzásában is. Ne is
beszéljünk arról az élményről,
amit a kerttulajdonosoknak
nyújt a madarak és pillangók
jelenléte! Csak egy kis odafigyelés kell hozzá és madárbaráttá alakíthatjuk a kertünket!
Sajnos, az utóbbi négy évtizedben az
ipari fejlődés hatására a madárállomány mintegy fele elpusztult, élőhelyük lecsökkent. Nyáron, amikor
mindenki nyaralni vágyik, az üdülőhelyek zsúfoltak, az üzemanyag árak
a magasba szöknek, nincs jobb annál,
mint a saját kertünkben élvezni a természet csodáit.
Ösztönözzük a madarakat és a pillangókat arra, hogy látogassák kertünket, alakítsunk ki számukra megfelelő élőhelyet.
A költöző madaraknak, de az itthon
áttelelőknek is nagy szükségük van
segítségre, hogy átvészelhessék a hideg évszakot. Helyezzünk kertünkbe
madáretetőt, tápláljuk őket télen is,
mert így bizonyosan visszatérnek.

Csökkentsük a gyepesítést!
Ez nem jó hír a környezet számára,
mert a szintetikus növényvédő szerek, károsíthatják a vadon élő állatokat. A rovarirtók pedig veszélyesek a
madarakra, és elpusztíthatják a hernyókat is.
A gyepet öntözni is kell, és ennek
fele elpárolog vagy elvész túlöntözés
esetén. Végül pedig a gyep elorozza a
termőföldet, így kevesebb jut a vetéseknek, kerteknek. A vadon élő állatok is kevésbé találnak élelmet, a madarak pedig fészekrakásra alkalmas
helyet.
Alakítsunk ki kertünkben madárbarát környezetet, ültessünk a pázsit

közé olyan virágokat, melyeket a pillangók is kedvelnek. Gondoskodjunk
megfelelő táplálékról is számukra!
Az ökológiai előzményeket figyelembe véve alakítsuk ki kertünket,
vagyis érdeklődjük meg, milyen növények és fák természetes élőhelye
volt az a hely ahová házunk épült. Ha
azelőtt bükk-, juhar-, vagy akár fenyőfa volt itt honos, ültessünk mi is
azt kertünkbe. Ha utánozzuk az eredeti természetes körülményeket, a vadon élő állatok bizonyosan gyakori
látogatóink lesznek.
A szintetikus növényvédő szerek és
műtrágya helyett alkalmazzunk inkább szerves trágyát, környezetbarát
növényvédő szereket. Az elképzelés
az, hogy visszaálljon a természetes
biológiai egyensúly az élővilágban. A
rovarok növényekkel táplálkoznak, a
madarak viszont megeszik a rovarokat. Ez a természetes az élővilágban!
Mi pedig időt és pénzt takarítunk
meg, mert a madarak elpusztítják a
kártevőket, a pillangók pedig beporozzák a virágokat.
A kisebb területet elfoglaló gyep
pedig kevesebb vizet is igényel!
(pts)

Gazdit keresünk!
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
a Kotlán Sándor úti Gyepmesteri telepén látja el a gazdátlan, befogott
ebek ideiglenes elhelyezését. Célunk
minden esetben az, hogy a gazdátlan
állatok minél előbb új tulajdonosra
találjanak, vagy az elkóborolt kedvencek mielőbb visszakerülhessenek régi
otthonukba.
Figyelmükbe ajánljuk az alábbi
kutyusokat, valamint honlapunkat
(www.ghgkft.hu) ahol a „Gazdit keresünk“ címszó alatt, a többi gazdára
váró kutyát is megtekinthetik.
Érdeklődéseiket az alábbi telefonszámokon várjuk: 06-30-241.0200
vagy 06-30-303.3041

Biri: 9 hónapos, rajzos szuka

9 hetes kiscicák ingyen elvihetők.
Tel.: 06-28.414.131

Zsömi: zsemle színű, 3 éves kan

(pts)

Bityó: lelkileg sérült,
6 év körüli, fekete szuka

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Fajtatiszta, 11 hetes erdélyi kopó
(kan) oltva, törzskönyvvel együtt eladó.
Tel.: 06-30.690.2251
Kiscicák ingyen elvihetők.
Tel.: 06-20-340.4861

Október 30-31. –
November 1.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 06-20-945.5495
Gödöllő, Úrréti u. 14.
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Közérdek

FELHÍVÁS – Gödöllő Kultúrájáért Díj
Gödöllő Város Önkormányzatának 12. sz. rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről – értelmében 2011. január 22-én, a MAGYAR KULTÚRA Napján szeretnénk átadni a GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT.
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy
legfeljebb két személy részesíthető“.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő munkáját.
A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára szíveskedjenek megküldeni
HATÁRIDŐ: 2010. NOVEMBER 20.

Guba Lajos s.k.
a Kulturális és Oktatási Bizottság Elnöke

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

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „B“ típus
Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2011. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A PÁLYÁZATRA AZOK AZ ÁLLANDÓ GÖDÖLLŐI LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ, HÁTRÁNYOS SZOCIÁLIS HELYZETŰ FIATALOK JELENTKEZHETNEK, AKIK:
a.) a 2010/2011 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.
A PÁLYÁZÓK KÖZÜL CSAK AZOK RÉSZESÜLHETNEK ÖSZTÖNDÍJBAN, akik 2011-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével ezt majd köteles bejelenteni 2011. szeptember 1-jéig az
OKM Támogatáskezelő Igazgatóságára (1244 Budapest, Pf. 920.)
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2010. OKTÓBER 29.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
CSATOLNI SZÜKSÉGES a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint összegét igazoló okiratot.
Tanulói jogviszony igazolást.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Döntéséről 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
(A Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán és az 529-192-es telefonszámon)
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A Városi Piac ünnepi nyitva tartása

Az ARTESZ KÓRUSALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával
az alapítványt támogatták.

Október 31., vasárnap és november 1., hétfő:
7-12-ig virágvásár

A 2009. évben kapott 643.456,-Ftot az alapítvány Gödöllői Városi
Vegyeskar kulturális tevékenységének, és erdélyi hangversenykörútjának támogatására fordította.

RAGADJ ECSETET, TOLLAT, CERUZÁT, ALKOSS KÉPET,
FESTMÉNYT, GRAFIKÁT!

Az Artesz Kórusalapítvány
kuratóriuma

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET
óvodás, általános iskolás és középiskolás korosztály számára.

„KÉZENFOGVA A TERMÉSZETTEL!” témakörben
A pályaművek bármilyen technikával készülhetnek.

1 SZÁZALÉK
BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2010. NOVEMBER 12.
A Gödöllői KFC vezetősége szeretettel köszöni minden magánszemélynek, akik adójuk 1%-t
felajánlották a 2009. évben: összesen 27.865,-Ft-t, amelyből az egyesület labdákat tudott vásárolni.

A legjobb munkák készítői értékes ajándékokat vehetnek át! A kész munkákat a következő címre várjuk: Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 7.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 25-31-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.
November 1-7-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1.
Tel.: 416-551.

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

2010. október 27.

Gödöllői Szolgálat 11

Mozaik

Márton napi libanapok és új borok
a szálloda éttermében november 5-14-ig.
Előételek
Libakocsonya
900 Ft
Ropogós libatepertő
citromos lilahagymával 1100
Libakolbász kerti zöldségekkel,
friss kenyérrel
1500
Egy szelet fűszeres roston libamáj
fokhagymás pirítóson
1300
Levesek
Libahúsleves apró macesz
gombóccal, tálban
900
Tejfölös libaaprólékleves 800

Főételek
Almával töltött egész liba ropogósra sütve köretével - 2-4 személyre
9900
Sült libacomb aszaltszilvás párolt
lilakáposztával, hagymás törtburgonyával
2700
Ludaskása - minden belevalóval
1400
Töltött libamell burgonyapürével,
birsalma kompóttal
2900
2 személyes Libatál - 1/2 liba sütve

káposztás cvekedlivel és labamáj
koronával ékítve
5900
Desszertek
Lúdláb torta
450
Birsalma kocsonya
450
Tarpai szilvalekvárral
töltött palacsinta
450
Újbor
ajánló a Wunderlich Pincészettől
Ha csak borozgatni kívánnak, libazsíros kenyeret adunk borkorcsolyának ajándékba.

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a betérő családos vendégeinket.
A főtér felújításának ideje alatt az étterem vendégeinek a szálloda mélygarázsa ingyenes!

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
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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Labdarúgás – Továbbra is menetel a GSK II.

Pilisen torpant meg a Gödöllő
Az elmúlt hétvégén a Pilis vendége volt a Gödöllői SK felnőtt és
U19-es csapata a megyei I. osztályú bajnokság 11. fordulójában. A
felnőttek négymeccses pontos
soroazta szakadt meg .
Négymeccses veretlenségi sorozat
szakadt meg, miután a házigazdák ötször mattolták a GSK védelmét, míg a
mieinknek ezen a napon nem ment a
góllövés. A játék nagy részében a mezőnyben sokkal többet birtokolta a labdát a Gödöllő, de a pilisiek kontratámadásai ellen nem tudott mit kezdeni
ezen a napon a gödöllői védelem, így
nagyarányú, 5–0-s vereségbe szaladt
bele városunk csapata. Az U19-es gárda
is alulmaradt, Sztriskó István legényei
2–1-re kaptak ki. A felnőttek a 11., míg
az ifisták a 9. helyen állnak 11 fordulót
követően.
A következő játéknapon nagy feladat
vár a mieinkre, miután a listavezető Üllő
csapatát fogadja majd a GSK.

Pest megyei I. osztály, 11. forduló
Pilisi LK – Gödöllői SK 5–0 (2–0)
Pest megyei I. osztály U19, 11. forduló
Pilisi LK – Gödöllői SK 2–1 (1–0)
Gól: Bercze Tamás
Megyei I/B osztály – Siker idegenben
Piliscsabán nyert a GEAC ezzel, 13
ponttal a 12. helyen áll jelenleg a tabellán a megyei I/B osztály északi csoportjában.
Pest megyei I/B osztály, 11. forduló
Piliscsaba – GEAC 1–2 (1–1)
Gól: Teréki Máté, Rákos Balázs
Megyei III. osztály – Élen a GSK II.
Ismét nyert, ezzel élre állt a bajnokságban a Gödöllői SK második csapata.
Legéndi György tanítványai ezúttal az
Úri csapatával szemben nem voltak úriemberek és verték őket 2–1-re. A csapat
győzelmével és a rivális Tápiószentmárton pontvesztésének köszönhetően át-

Emlékfutás – Az egészséges társadalomért

Schirilla György Gödöllőn
„56-os emlékfutás az egészséges társadalomért” elnevezésű jótékonysági futást kezdett
Mosonmagyaróvár és Salgótarján között Schirilla György.
Október 21-én reggel már Gödöllőről, a Művészetek Háza elől indult tovább gödöllői iskolások kíséretében. A
rajtnál Gémesi György polgármester
köszöntötte. A sportember gratulált a
megválasztásához és elismerését fejezte
ki Gödöllő fejlődéséért is.

Premontreis váltó sikerek

Küzdősport – Remek siker

Utánpótlás – Veretlen U14-sek

Elsöprő sikert arattak a Gödöllői ITF Taekwon-Do SE sportolói
az októberben megrendezett
gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt és veterán egyéni országos
bajnokságon.
Czeba Mihály, 5. danos mester által vezetett sportegyesület versenyzői
joggal érdemelték ki a legeredményesebb csapatnak járó kupát, miután 25
aranyat, 21 ezüstöt és 26 bronzérmet
szereztek. A sportolóink közül többen
is kiváló teljesítményt nyújtottak.

NB II., U15 közép A csoport, 11. ford.:
Gödöllői SK – Vasas Pasarét 2–2 (1–0)
Gól: Husz Attila (2)
NB II., U13 közép A csoport, 11. ford.:
Gödöllői SK 0–5 (0–3)
Pest megyei U16, 8. forduló
Gödöllői SK U15 B – Bag 3–5 (0–1)
Gól: Gyenes Zsolt, Szatai Patrik, Gráczer Krisztián
Pest megyei U14, 8. forduló
Kisnémedi – Gödöllői SK 2–5 (2–2)
Gól: Hegyi Balázs (2), Mihalik Zsolt,
Balogh Róbert (2)
Pest megyei U13 ¾ pálya, 8. forduló
Kerepes – Gödöllői SK 2–3 (1–2)
Gól: Hegyi Tamás, Pósa Márk (2) -ltKövetkezik:
Október 30., 13:30 óra (ifi: 11:30):
Gödöllői SK – Üllő
Október 31., 9:30 óra:
Gödöllői SK U12 – Isaszeg
Október 31., 11 óra:
Gödöllői SK U14 – Dunakeszi
amellett, hogy 1999 óta minden évben több alkalommal átússza a jeges
Dunát, már tizedik alkalommal szervez futást az 1956-os események emlékére.
-it-

Egy sima, egy fordított
Felemás játéknapokon vannak túl a
Gödöllői Sakkbarátok. Előbb a Törökbálint otthonában értek el nagyarányú, ötpontos győzelmet a megyei
sakk csapatbajnokság szupercsoportjában, majd, szintén idegenben a Biatorbágy otthonában vendégszerepelt a
GSBE II., és kapott ki a csapat egy izgalmas meccsen balszerencsével. A
szupercsoportban feljött a csapat a
negyedik helyre, míg a megyei I/A

osztályban a holtversenyes második
helyen áll jelenleg a Gödöllő.
Pest megyei szupercsoport
Törökbálint – GSBE 2,5-7,5
Pest megye I/A osztály, Herczeg Oszkár csoport
Viamatt SE – GSBE II. 3-2

Küzdősport oktatás

edzőnél a 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!
Weboldal:
www.crowgym.hu

Következik:
November 7., vasárnap, Pest megye
I/A osztály: GSBE II. – Alag
-vb-

Hetvenkét gödöllői érem
Bontovics Babett 2. danos mester 3
arany és egy ezüstéremmel a felnőtt
versenyzők közül a legjobb eredményt
érte el. Bures Ferenc, 1. danos mester
veterán kategóriában szerepelt kiemelkedően, míg a gyerekek közül Budai
Bence lett a legeredményesebb versenyző 2 arany éremmel.
Információk az edzésekről Czeba
Mihálynál a 06-20/530-4957-es telefonszámon, valamint az alábbi weblapon: www.tae-kwon-do.hu. Az edzések bármikor megtekinthetőek a régi

Futsal – Továbbra is hibátlan a Gödöllő

Magabiztos idegenbeli siker
Az elmúlt héten az újonc Salgótarján
otthonában vendégeskedett a Gödöllői Bikák teremlabdarúgó csapata. A
futsal NB II. keleti csoportjának 3.
fordulójában 5–1-es félidőt követően,
14–1-re verte ellenfelét Baranyai Pál
együttese, ami több mint magabiztos
győzelmet mutat.
A három fordulót követően pontveszteség nélkül álló Bikák követke-

ző mérkőzésüket hazai pályán játszották a Nagykáta ellen. A találkozót
lapzártánk után rendezték.
Futsal NB II., keleti csoport, 3. forduló:Salgótarjáni VSC – Gödöllői
Bikák 1–14 (1–5)
Gól: Ughy Márk (2), Tóth Sándor (3),
Riscutia Ákos (2), Vidák Balázs (3),
Száraz Szabolcs, Lovrencsics Balázs
(2), Szente Tamás
-ll-

Kispáylás foci – Kupa az ünnepnap keretében

Footbólió siker a műfüvön
Pápai Márton, Pápai Gergő, Törő Lajos).
Az országos döntőre 56 iskola csapata kapott meghívást, a végső rangsorban a két Premis váltócsapat kiváló
szereplésének köszönhetően az öszszesített pontverseny alapján a Premontrei Gimnázium az előkelő országos 21. helyen végzett. Gratulálunk a
versenyzőknek és felkészítőiknek,
Benkő Ákosnak, Gadanecz Györgynek, Sárdi Erzsébetnek, Szőrényi
Istvánnak, Mácsár Gyulának és a
Pápai családnak.
-mgy-

sodik helyet szerezte meg és időeredménye alapján meghívást kapott az
országos döntőre (Bobok Eszter, Gedeon Rea, Kinde Vanda, Winhardt
Júlia). A fiú 4x1500 méteres váltó szintén a 3. helyen végzett és időeredményük alapján ők is részt vehetett az országos döntőben majd (Korosa Gergely, Pápai Márton, Petrovics Péter,
Törő Lajos).
A Premontrei csapata
Az október 13-án megrendezett országos döntőben a
leány 4x800 méteres Premis
váltócsapat a legjobb Pest
megyei iskolaként a 10. helyen végzett, míg a fiú 4x
1500 méteres váltócsapat
szintén a legjobb pest megyei
iskolaként a negyedik helyet
szerezte meg (Korosa Gergely,

Sakk – Felemás partik

Felvételt 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

vette a vezetést a tabellán.
Pest megyei III. osztály, 9. forduló
Gödöllői SK II. – Úri KSK
Gól: Szabó László, Szeles Dávid

A jótékonysági futás során,
az útvonalon elhelyezkedő lakott területeken futók csatlakoznak Schirilla Gyögyhöz, akik határtáblától határtábláig kísérik őt. A csatlaókozók Gödöllőn is szalagot kötöttek az eseményt kísérő kopjafára, amellyel Schirilla
György október 23-án megnyitja a Salgótarjánból induló
utcai futóversenyt. A sportoló,

Atlétika – Diákolimpiai érmek
Szeptember 29-én az UTE atlétikai stadionjában rendezték
meg a Pest megyei V-VI. korcsoportos, atlétika ügyességi
és váltófutó csapatbajnokságot. A Premontrei Gimnázium
kimagasló versenyzést mutatott be, ugyanis minden benevezett csapata dobogón végzett.
A leány és a fiú magasugró csapat
(Szeghalmi Liliána, Czene Adrienn,
Gedeon Rea, Burján Vivien, Benyhe Ágota; Stabisevszki Áron, Farkas Péter, Babicz Benjamin, Sánta
Attila, Bense Márk), valamint a fiú
svédváltó csapat a harmadik helyen
végzett (Benyhe Pál, Urbán Domonkos, Sánta Attila, Pápai Gergő).
A leány 4x800 méteres váltó a má-

2010. október 27.

Sport

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
+36/70-60-44-388as számon lehet!

Az elmúlt hétvégén, október
24-én rendezték a 23-ai ünnepségsorozat keretében a Gödöllői Labdarúgó kispályás amatőr focikupán a Táncsics Mihály úti sportcentrumban.
A tornára kilenc csapat adta le a
nevezését, közülük a Footbólió csapata bizonyult a legjobbnak és nyerte
végül a tornát. A képzeletbeli dobogó
második fokára az Angyalföld állhatott fel, míg a 3. helyen az MU 27 nevű formáció végzett.
A torna legjobb játékosa Géczi
Krisztián, a legjobb kapus a Karcagi

DKV hálóőre, Ramos János, míg a
gólkirály Kapitány Zoltán (MU 27)
lett. A tornáról készült fotók, valamint
a teljes eredménysor és a részletes
végeredmény a www.sevo.hu oldalon
megtekinthető.
-tt-

Tömegsport – Beszámoló a gyalogos teljesítménytúráról

Jubilált a Margita 344,2
A Margita 344,2 Turisztikai és
Sport Egyesület immár 18. alkalommal szervezte meg a természetbarátot megmozgató őszi
túráját.
Az idei év rendkívülinek tekinthető,
ugyanis az egyesület 15. születésnapját
ünnepli. Ezen apropóból minden idei
rendezvényén rövidebb távokkal is előrukkolt az érdeklődőknek. A 60, 35 és
20 km-es távokon kívül először indította
a 12 és 6 km-es távokat is. Az egyesület
vezetőjével, Kristóf Zsolttal beszélgettünk.
– Mennyi induló volt az idei, jubileumi rendezvényen?
– Az öt távon összesen 873-an indultak,
ami példátlan létszám a történetében. A
legkedveltebb a 20 km-es táv volt, amit
348-an teljesítettek, a népszerűségi listán a 12 km-es táv következett, amelyet
221 fő választott, ezt a 6 km-es túratáv
követte 147 fővel, majd a 35 km-es
megmérettetés következett 79 teljesítővel, amelytől egyetlen fővel maradt el
a leghosszabb és legnagyobb kihívást
igénylő 60 km-es túratáv.
– Kik teljesítettek a legjobban?
– A gödöllői általános és középiskolások
versenyét magasan a Szent Imre Katolikus Általános Iskola nyerte 366 részt-

vevővel, így az iskola lehet a Margita
Vándor kupa boldog tulajdonosa egy
egész esztendőn keresztül.
– Ha jól tudom, ez a sorozat utolsó
versenye volt az idén.
– Igen, a rendezvény a Margita Kupa
hatodik, egyben utolsó fordulója is volt.
A kupáért folyó versenyt 2003 óta egyre
nagyobb sikerrel indítjuk. Idén 118 indulóból 98 fő teljesítette a Margita Kupa
megszerzésének feltételeit, ebből 20-an
14 év alattiak voltak. A Margita Vándor
Kupa és a Margita Kupák ünnepélyes
átadása az egyesület novemberi klubgyűlésén lesz a városházán. A díjkiosztóra november 2-án 18 órai kezdettel
kerül sor.
– Utána jöhet a megérdemelt pihenő?
– Sokat dolgoztunk az idén, ami természetesen nem panasz. Gratulálunk mindenkinek, aki sikeresen teljesítette bármely rendezvényét. Sok szeretettel vár
minden természetbarátot és sportot kedvelőt a jövő évi programjain is. Az egyesület ezúton is szeretne köszönetet mondani a közel 50 fős rendezői gárdájának,
akik szabadidejüket nem sajnálva szorgalmasan és önfeláldozóan dolgoztak
azon, hogy ez az év ilyen sikeres lehetett. Programjaink az alábbi weboldalon
olvashatók: www.margita344-2.hu -lt-
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

IRODA NYITVA TARTÁSA:
KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐN NINCS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

*Szadán 761 nm-es telken, jelenleg építés
alatt lévő, 120 nm alapterületű, nappali + 3
szobás földszintes családi ház KEDVEZŐ
ÁRON eladó. Iá: 20,9 mFt (burkolatok árát
nem tartalmazza). FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

*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

INGATLAN
*Őrbottyán külterületén lótartásra és
lakóház építésére alkalmas 2 Ha földterület
eladó. 850 Ft/nm2. tel.:70/7015617
*Gödöllőm teljesen felújított, magasföldszinti, 62 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás. Iá:
10,9 mFt. 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 28/411086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn jó állapotban lévő, 37 nm-es, 1
szobás földszinti lakás. Iá: 6,9 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: 15,5 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

*Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben épült
társasházban kétszintes (73+30 m2) öröklakás. Nappali, 2 szoba, konyha kamra,
fürdősz. A lakáshoz ponyvagarázs tartozik.
Iá: 22,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*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 nmes 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: 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban teljesen felújított,
nappali+2 szobás, 110 nm-es családi ház
700 nm-es telekkel. Iá: 26,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn teljesen felújított, nagyon jó
állapotú, kétszintes, nappali+3 szobás
családi ház szuterénnel (benne tornaszoba,
házt. helyiség), 480 nm-es telekkel. Iá: 26
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn Blaha városrészen 1500 nm-es
telken, 2008-ban teljesen felújított, nappali+1+3 félszobás családi ház, 2 külön
bejáratú
(szoba-konyha-fürdőszoba)
lakrésszel. Iá: 32 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Veresegyházon tó közelében, csendes
környéken, 2 utcára nyíló, akár 2 generáció
részére is alkalmas, 2008-ban épült, 100
m2-es, földszintes családi ház. Nappali, 1
szoba, 2 félszoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba,
garázs, 418 m2-es telek. Iá: 25,8 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Bag nyugodt, kertes övezetében jó állapotú
6 szobás családi ház eladó 12 mFt ir. áron
vagy gödöllői lakásra elcserélhető. Érd:
FŐNIX
Iroda
28/411-086
vagy
+3620/9194-870
*Gödöllő központjában családi okok miatt
sürgősen eladó egy 4. emeleti, 65 nm-es
lakás. Felújításra szorul. Iá.: 10,3 mFt. Tel.:
30/2736-873.
*Gödöllőn 5 szobás, 150 nm-es sorházi
lakás 430 nm-es telekkel eladó. Ára: 28,3
MFt. Gödöllő kertvárosban 136 nm-es, 5
szobás családi ház 1600 nm-es telekkel
eladó. Ára: 30 MFt. Tel: 20-555-5772.
*Felső-Gödön 170 nm-es, 4,5 szobás
családi ház 775 nm-es telekkel eladó.
Ára:53,6 MFt. Aszódon 5 + 2 félszobás
252 nm-es felújítandó családi ház ÁR
ALATT, 937 nm-es telekkel eladó. Ára:
22,1 MFt. Tel: 30-684-5516.
*Őrbottyánban 1280 nm-es telken épült 90
nm-es, 3 szobás családi ház eladó. Ára: 21
MFt. Kerepesen társasházi 120 nm-es 5
szobás, újszerű minőségi lakás eladó. Ára:
25,9 MFt. Tel: 20-555-5772.

*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

*Eladó Kartalon felújítandó 3 szobás 100
nm-escsaládi ház, 518 nm-es telekkel. Ára:
14,5 MFt. Veresegyház (csonkás) újszerű
120 nm-es, 3 szobás családi ház, 929 nmes telekkel eladó: 26 MFt. Tel: 20-555-5772.

*Gödöllőn a Nagyfenyvesben 1376 és 1433
m2-es összközműves építési telkek eladók.
Iá: 14 és 15 mFt. Tel.: 06-20-919-4870
*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 780 m2-es
építési telkek 8 mFt ir. áron eladók. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Eladó Püspökhatvanban 6 szobás, 2 generációs családi ház 3568 nm-es telekkel!
Ára: 25,1M Ft. Tiszaroffon téliesített 47 nmes nyaraló 448 nm-es telekkel, teljes berendezéssel, gépesítve eladó! Ára: 4,6 MFt. Tel:
30-684-5516.

*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

*Szadán eladó 880 nm-es építési telek,
téliesített lakható faházzal. Ára: 14,1 MFt.
Püspökhatvanban 100 nm-es, 3 szobás
felújított családi ház, 2000 nm-es telekkel
eladó. Ára: 15,5 MFt. Tel: 30-684-5516.
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*Gödöllőn eladó 3db. 2 szobás lakás. Szt.
János utcában 4. em. 55 nm, Kazinczy körúton 3. em. 60nm, és a Palotakerten 3.em.
61 nm-es. Ára mindhárom lakásnak 10,5
MFt. Tel: 30-684-5516.
*ÓRIÁSI ENGEDMÉNY!! 25,9 MFt.-ról 23,9
MFt.-ra! Eladó 4,5 szobás, 3 fürdőszobás
családi ház Gödöllőn. Szadán 2 utcára nyíló
1200 nm-es építési telek ÁR ALATT eladó! Ára:
5,7MFt. Tel: 30-684-5516. Eladó és kiadó
ingatlanokat keresek ügyfeleim részére!
Köszönöm hívását. Tel: 30-684-5516.
*Gödöllőn Munkácsy M. utcában felújítandó
53nm 1,5 szobás földszinti lakás eladó. Ár.
9,2MFt. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon
Kft. Pintér Mariann
*Gödöllőn Ambrus Z. közben 2,5 szobás
lakás eladó. Kartali családi házat beszámítana. Ár: 11,5 MFt Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Gödöllőn, János utcában 1.em.-i 64nm déli
fekvésű felújítandó lakás áron alul eladó.
Ár: 10,5 Mft. Tel: 06-70-3660999 Perfekt
Otthon Kft. Pintér Mariann
*Gödöllőn Kossuth L. utcában 2.em.-i 2,5
szobás déli fekvésű lakás eladó. Ár: 12
MFt. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon
Kft. Pintér Mariann
*Gödöllő, Erzsébet park mellett 2,5 szobás 67
nm felújított lakás eladó. Ár: 12,9 MFt Tel: 703660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Építési telek - Őrbottyánban családi okok
miatt sürgősen eladó belterületi 500nm telek.
Ár: 2 MFt. Közművek az utcában. Tel: 06-703660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Újépítésű ház Szadán 3szoba+nappalis
800nm-es telken eladó Iár:21,9MFt 20804-2102
*Szadán ’93-ban épült 3szoba+nappali,
garázs családi ház 1350nm-es gyönyörű
telken eladó Iá:17MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L.53. -ban II.
emeleti 2szobás, déli fekvésű lakás park
mellett, bútorral együtt is, jó tömbben!
Iár:9,3MFt 20-8042102
*Központi részen I.emeleti erkélyes lakás
eladó Iár:10.9MFt 20-539-1988
*Gödöllőn új építésű 1szintes 3szoba +nappalis, garázsos dryvit szigetelt családi ház
600nm-es telekkel eladó, kulcsrakész
Iár:33,9MFt 20-772-2429
*Alvégben 1015nm-es építési telek tulajdonostól eladó Iár:12.8MFt 20-804-2102
*Alacsony áron juthat 1szobás felújítandó
34nm-es lakáshoz Gödöllőn jó közlekedésnél Iá: 4,2MFt 20-772-2428
*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 Nagyfenyvesben 3szobás
ikerház Iár:16,5MFt 20-8042102
*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, konvektoros, jó állapotú 2szobás,60nm-es lakás a
Kazinczy krt. Iár:10,9MFt 20-8042102

*Építési telkek 1200-1400 nm Szadán, déli
fekvés, összközmű, Ár: 7,5 MFt. Tel: 06-703660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Ügyfeleink részére keresünk eladó családi
házat 42MFt-ig és lakást 16 MFt-ig
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 20-9447025

*Gödöllőn Kastély park mellett 45m garzon
lakás, 250nm kerttel eladó. Ár:10,7MFt Tel: 0670-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Kertvárosban panorámás 110nm-es családi ház eladó 26,5MFt 20-9447025

*Gödöllőn 966 nm parkosított telken 75nm
felújított 2 szobás családi ház eladó.
Ár:17,5MFt Tel: 06-70-3660999 Perfekt
Otthon Kft. Pintér Mariann

*Fenyvesi részen építési telkek eladók
11,5MFt és 14MFt 20-9447025
*Eladó panorámás széles 1800m2 építési
telek 30% beépíthetőséggel Gödöllőn.
Iá.:14,9MFt 20-9447025

*Gödöllőn 100nm 2 szobás felújított, gondozott családi ház 1250 nm telekkel eladó
vagy gödöllői egyedi fűtésű 1+2félszobás
lakást beszámítana. Ár.17,9 MFt Tel: 06-703660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Új építésű társasházban, nappali +2
szobás lakás Gödöllő központjában
BOMBA áron eladó. Ugyanitt egyedi penthouse
lakás
16,7MFt.
Lakások
300.000Ft/m2 alatt. 20-9447025

*Gödöllő-Blahai részén129nm , nappali+3szobás igényes sorházi lakás eladó.
Modern beépített bútorok, 2fürdőszoba,
garázs, panorámás telek.Ár.33,9MFt Tel:0670-3660999 Perfekt Otthon Pintér Mariann

*KIVITELEZÉS A LEGJOBB ÁRON! Kulcsrakész
házépítés 180.000 Ft /m2, komplett dryvitozás anyaggal 4000Ft/m2, festés 900 Ft
/m2, burkolás 2000Ft/m2. Villanyszerelés,
riasztó ill. kamerarendszerek telepítése.
Modern gépészeti megoldások akár megújuló
energiaforrásokkal.(20) 944-7025

*János utcában 3szobás 59 nm-es erkélyes,
jó állapotú konvektoros lakás eladó. 207722428
*AKCIÓ! Belvárosban 3szoba+nappalis,2
fürdőszobás teraszos, mediterrán stílusú
újépítésű ikerház 320nm-es saját telekkel
eladó. Kulcsrakész ár: 22MFt 20-772-2429
*Egyetem téren parkra néző, erkélyes első
emeleti 43nm-es 1,5szobás lakás saját
tárolóval eladó Iá.10,9MFt 20-7722428
*Gödöllőn
új
építésű
egyszintes
3szoba+nappalis, garázsos dryvit szigetelt
családi ház 600nm-es telekkel eladó
Kulcsrakész iár:33,9MFt 20-772-2429

*Kistarcsán 115m2-es, nappali +négy szobás,
garázzsal rendelkező ikerházi lakások eladók!
Kulcsrakész Iár:25.5Mft (20) 539-1988
*Gödöllőn, Szőlő u.-ban felújított két és fél
szobás, erkélyes, 2em-i lakás eladó!
Iár:15.5Mft. 20-539-1988
*Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó 55m2-es, két
szobás harmadik emeleti lakás.Iár.10.5Mft
20-539-1988
*Gödöllőn egyedi fűtéssel rendelkező, 3-ik
emeleti erkélyes lakás, két szobával eladó!
Iár:10.7Mft 20/539-1988

*Jó vétel! Gödöllőn új építésű részen
1370nm-es építési telek bekerítve
eladó.Iár:14MFt 20-772-2429

*Gödöllőn, Alvégben 90m2-es családi ház
felújított belsővel, 826m2-es telken
SÜRGŐSEN eladó!!! Iár:21Mft!!! 20-539-1988

*Árcsökkenés! Garázs-összekötéses ikerház emelt szintű szerkezet kész állapotban
18,9MFt 93nm nappali+3szoba 207722428

*Gödöllőn, Újfenyvesben építési telek
eladó! Iár:13.7Mft 20-539-1988

*ÚJÉPÍTÉSŰ EGYSZINTES, KÉT UTCÁRA
NYÍLÓ
3+NAPPALIS
IKERHÁZ
JÓ
KÖRNYÉKEN ELADÓ, GÖDÖLLŐN Iár:
22.9MFT 20-804-2102
*Ambrus közben 1+2félszobás 55nm-es
tágas, jó beosztású lakás eladó Iár:9,9MFt
20-772-2429 Árcsökkenés 11,5 MFt-ról!

*Központ közeli, 55 nm-es, 2 szobás,
MAGASFÖLDSZINTI, kelet-nyugati tájolású,
IGÉNYESEN felújított lakás kertvárosi hangulattal eladó. Iá: 11.9 Érd.: 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
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A
Kertvárosban
605
nm-es
gyönyörűen parkosított saroktelken 120
nm-es, ízlésesen felújított nappali+3
szobás családi ház (garázzsal, pincével) a központtól néhány percre eladó.
Irányár: 38,5 mFt.

*Egyetem közelében eladó 59nm-es,
2szobás, konvektoros fűtésű, világos, jó
beosztású, felújított, magasföldszinti lakás
6nm-es saját tárolóval, garázzsal. Beépített
szekrények, gépesített konyhabútor az ár
részét képezi! Iár:14,9MFt. 30/491-5020
*ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllőn az
Antalhegyen! 90 m2-es, 3 szobás téglaház
800 m2-es telekkel, aszfaltozott utcában,
óvodától, iskolától és buszmegállótól
néhány percre SÜRGŐSEN ELADÓ! Irányár:
16.000.000 Ft. www.ingatlanvadasz.hu – A
nagypostával szemben! Sorszám: 4619.
*ELADÓ LAKÁS Gödöllő, Kazinczy krt-on! 54
m2-es, 2 Szobás, földszinti, erkélyes, egyedi
fűtéses, azonnal költözhető lakás. IRÁNYÁR:
9.900.000 Ft. HÍVJON! 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ - www.ingatlanvadasz.hu.
Sorszám: 3250.
*Valóban tégla! ELADÓ FSZT-i téglalakás
János utcában. 36 m2-es, 1 szobás, 1,5
szobássá alakítható, gáz-, és vegyestüzelésű fűtés lehetőséggel, saját
pincével. IRÁNYÁR: 8.300.000 Ft. HÍVJON
MA: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ – A
nagypostával szemben! Sorszám: 3526
*Felújítandó, de nem bontandó JÓ VÉTEL!
ELADÓ Gödöllõn, az ESZE TAMÁS UTCA
KÖZELÉBEN 57 m2-es, 2 Szobás
TÉGLAHÁZ, 800 m2-es ősfás telken.
Kialakult környezet, jó szomszédok.
IRÁNYÁR: 12.800.000 Ft. Tel.: 0630-9195960. www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával szemben! Sorszám: 4543.
*Mintha az elsőn lenne, olyan magasan van!
ELADÓ János utca JOBBIK oldalán magasföldszinti téglalakás! 56 m2-es, 2 Szobás,
egyedi fűtéses, erkélyes, gyönyörű
zöldövezetre néző lakás eladó. IRÁNYÁR:
11.500.000 Ft. Telefonáljon: 06 (30) 9195960 www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával szemben! Sorszám: 4569.

*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
*Eladó Gödöllőn Zöld óvodától, új iskolától
2percre 90nm-es, nappali + 3szobás felújított családi ház melléképülettel, pincével,
1600nm-es rendezett telken. Iár:19,9MFt.
06-30/385-7372
*Városmajor utcában családi ház eladó.
20/3550-008
*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: 30-843-6440
*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

*ZSÁMBOKON, Pest közelében eladó 2
szobás karbantartott, gázfűtéses családi
ház rendezett 300 négyszögöles telekkel.
Iár: 7,7MFt. Tel: 06-28-462-132

*Eladó Turán vasútállomáshoz közel felújítandó, beköltözhető 80 nm-es családi ház
300 nöl telekkel. Gázkonvektoros, csatornás. Iár: 7 millió Ft. Érd: 20/9-352-152

*Gödöllőn, Palotakerten, közvetlen park
melletti liftes házban, 4.em. 44 nm-es,
szabályozható fűtéssel rendelkező lakás
eladó. Ár: 7,7MFt. Tel: 06-20-430-2720

*Gödöllőn, Isaszegi úton 2 telek
(1477+1406nm)
2
családi
házzal
(100+180nm) és egy egyéb 80nm
lakórésszel egyben vagy külön-külön is
eladó. Több generációnak és telephelynek
is kiváló. Parkosított kert kúttal, aszfaltozott
bejáró, betonozott udvar, 3 autónak fedél,
teljes közmű. 06-20-921-6974

*Kihagyhatatlan
ajánlat!
Gödöllőn
Kertvárosban 1092nm-es telken 154nm
tetőteres lakóház: 3szoba, nappali, étkező,
garázs, pince, udvar, kert terasszal, gáz
+vegyestüzelés
eladó.
Iár:49,9MFt.
30/3900-951

*Gödöllőn IPARI INGATLAN ELADÓ. 3391nm,
három telek, 1100nm 3szintes tégla épület.
Raktárak, irodák, szociális létesítmények.
Betonozott udvar rakodási rámpákkal.
Bérlővel vagy nélküle is. 20-921-6974
*2 és fél szobás, hálófülkés, tetőtéri, Fácán
sori lakás örök panorámával, garázs vásárlási lehetőséggel eladó. Iár: 19,5 MFt.
Beépített konyha, fürdőszoba, gardrób. Érd:
20-320-4023
*Gödöllő Palotakerten földszinti egyszobás, redőnyös, déli fekvésű, szabályozott fűtésű, jó állapotú lakás eladó. Tel:
28-421-619, 70-406-2064

*Fiatalok, gyermekesek! Zárt kertes társasházban Nappali és 2 szobás lakást
kínálok! Kedves szomszédok, jó közlekedés,
remek környezet. 15,49MFt. 30/629-0266

*Gödöllőn, Kazinczy körúton tulajdonostól
eladó (vagy gödöllői családi házra cserélhető) 2db egymás melletti 4.em. 2szobás,
klímás, vízórás 60nm-es (erkélyes, konvektoros) lakás 9,9MFt-ért, ill. 53nm-es
(cirkófűtéses) 9,6MFt-ért. 0670-361-7776

*Gödöllőn, a Kossuth utcában kínálok
csendes, udvarra néző, nappali+2 szobás,
klímás, sorház jellegű lakást. Irányár.:23,9
MFt. www.mareco.hu; 30/2132885
*Gödöllőn, Kampis Antal téren új építésű
lakások és kocsibeállók eladók! Tel:
30/946-7702
*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.
*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

*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 nm-es
telken eladó egy 1992-ben épült 70 nm
alapterületű téglaépítésű, 2 szobás nyaraló
a strand közelében. Érd: Végh Tamás - +3670-333-1362

*Gödöllő csendes részén KERESEK Nappali
+ 3 vagy 2 szobás családi HÁZAT, 400-1200
m2-es telekkel, 36 MFt –ig. Sík telek, aszfaltozott utca előny. Telefon: 0630-385-5569

*Szadán, 2 lakásos ház építésére is alkalmas 1439 nm-es telek eladó, aszfaltozott
utcában, a Gödöllőre átvezető szakaszon.
Irányár:9,9MFt. 30/629-0266

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

*75nm-es, 2,5szobás, összkomfortos,
vízórás családi ház garázzsal 1200nm
telken melléképületekkel, kúttal Turán
eladó. Iár: 5,8MFt. 0670-319-6519
*Eladó Gödöllő központjában 1 szobás,
felújított, klimatizált, földszinti panellakás
beépített konyha- és előszobaszekrénnyel. 8
MFt. Érd: +36-20-220-2499
*Kazinczy körúton 54nm-es, 2 szobás, erkélyes, műanyag ablakos, jó állapotú lakás
alacsony rezsijű házközponti fűtéssel, nyugodt, csendes lépcsőházban eladó.
Iár:11,5MFt. 20/243-2053
*Eladó Aszódon, Fesztivál téren 120 nm-es,
4 szoba +nappalis, 2 fürdőszobás, tetőtérbeépítéses új ikerház! Dryvit hőszigetelés,
garázs. Aszfaltos út. 23,4MFt. 309-645-920
*Gödöllőn zöldövezetben, csendes helyen,
másfél szobás, felújított, konvektoros, egyedi vízórás 3. emeleti lakás áron alul,
sürgősen eladó. Óvoda, iskola 5 percre.
0620-3946-722

*KERESÜNK Gödöllőn TELKET 8MFt-ig,
vagy KERTES HÁZAT 18MFt-ig óvoda, iskola
közelében, csendes, kisforgalmú utcában.
Tulajdonosok hívását várjuk. 20/250-7047
*Gödöllő Palotakerten 62 nm-es 2 szobás,
erkélyes tehermentes öröklakás szabályozható fűtéssel, azonnali beköltözéssel,
családi okokból eladó! Érd: 20-230-1343
*A SZŐLŐ UTCÁBAN, felújított társasházban
tulajdonostól eladó egy 69 nm-es 1+2 félszobás, klímás, erkélyes, konvektoros lakás.
Érd: 06-20-345-0074
*SZŐLŐ utcában eladó egy 69 nm-es, nagy
erkélyes, konvektoros, 1+2 félszobás, teljesen felújított lakás beépített konyhabútorral.
Iár:14,9MFt. Tel: 06-70-941-3288
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
*Gödöllő központjában KIADÓ 44 m2-es,
1+fél szobás, teljesen felújított lakás. Iá:
50Ft+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
*Hosszútávra kiadó a Fenyvesben 120 nmes újszerű állapotú, kertes családi ház
99eFt+rezsi/hó, két havi kaució szükséges
20-772-2429
*Zombor utcai egyszobás, összkomfortos,
1. em. konvektoros lakás kiadó: 40eFt/hó +
rezsi + 2 havi kaució. Tel: 30/350-4346
*2,5 szobás Kastélyparkra néző igényesen
felújított, bútorozott lakás klímával, riasztóval és költségosztós fűtéssel hosszútávra
kiadó. Érd: 20-9344-135

*A Kertvárosban, közel a központhoz,
715 nm-es parkosított telken 360 nm-es,
szinteltolásos nappali+3 szobás családi
ház (garázzsal, borospincével, mosókonyhával, kondi szobával, hatalmas
fedett medencével) eladó. Iá.: 55 mFt.
*Az Antal-hegyen, körpanorámás, 800
nm-es telken 2009-ben épült 238 nmes, kétszintes, nappali+ 3 szobás,
ízléses, kiváló minőségű családi ház
eladó. Iá.: 70 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.
*Az Alvégben 2 szobás családi ház,
997 nm-es telken (vállalkozásra alkalmas műhellyel, ipari árammal, ásott
kúttal) eladó. Irányár: 20 mFt. A műhely
ipari varrógépekkel együtt kiadó!
*A Március 15. utcában 2 szobás, 68
nm-es, részben felújított családi ház
gondozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas szuterénnel
eladó. Irányár: 23 mFt.
*A Damjanich utcában 2002-ben épült
nappali+3 fél szobás családi ház külön
bejáratú mini garzonnal 670 nm-es,
panorámás telken eladó. Iár: 26,9 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*BUDAPESTEN, a 17. kerületben,
kellemes kertvárosi környezetben stílusosan felújított 360 nm-es, szinteltolásos, nappali+5 szobás ikerházfél 360
nm-es telken kerti medencével, téli kerttel eladó vagy bérbeadó. Iár: 68 mFt.
*ASZÓDON,
nappali+2
szobás,
amerikai konyhás, 2005-ben épült,130
nm-es családi ház 1080 nm-es, parkosított telken, szép környezetben eladó
vagy gödöllői telekre, házra cserélhető
értékegyeztetéssel. Iár: 31,9 mFt.
*GALGAHÉVÍZEN, a falu szélén, szép
környezetben 1200 nm-es telken, 100
nm-es, 2 szobás családi ház melléképületekkel eladó. Irányár: 8,5 mFt.
*KARTALON, 4 éve felújított 110 nmes, 3 szobás családi ház 1655 nm-es
művelt kerttel, melléképületekkel,
ólakkal eladó vagy gödöllői kis családi
házra, ikerházi lakásra cserélhető
értékegyeztetéssel. Irányár: 17 mFt.
*VERESEGYHÁZON 240 nm-es, nappali+ 4 szobás tóparti ház gyönyörű
panorámával 2480 nm-es parkosított
kertben úszómedencével, teniszpályával, kerti tóval eladó. Panziónak, nyaralónak is kiválóan alkalmas. Iá.:77 mFt
*VALKÓN, erdővel övezett panorámás
dombtetőn 1417 nm-es telken 225 nmes új építésű, szerkezetkész családi
ház áron alul eladó. Irányár: 14,9 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN, 980 nm-es
panorámás üdülőtelken 45 nm-es, nappali+2 fél szobás téliesített nyaraló
parkosított kertben fürdőmedencével
eladó. Csereként budapesti lakást
beszámítanak. Irányár: 20 mFt.
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*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 az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás földszinti
konvektoros
lakásba
albérlőtársat
keresünk. Érd: 20-224-6598, 30-250-4696

*Gödöllőn kiadó családi ház bútorozottan,
azonnal beköltözhető állapotban. Két külön
család számára is alkalmas 95 E Ft-ért. Különkülön: 45 és 55 E/hó +rezsi. 20/3280-438

*Gödöllő központjában Kossuth L. utcában
55 nm-es, 3. emeleti 2 szobás lakás
hosszútávra kiadó novembertől. 45.000,-Ft
+rezsi. Érd: 06-70-243-1861

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

*Gödöllőn, Blahán egy szoba, konyha, tusoló
bútorozva, külön mérőórákkal kiadó. Max. 2 fő
részére. Ár: 30eFt +rezsi. Tel: 20/5868 444

*Külön bejáratú szoba-konyha, fürdőszoba
szigetelt téglaépületben, külön gázórával, 2
személy részére ATTILA utcában, ill nőknek
külön szobák, közös konyha kiadók. Busz
közel. Tel: 30/581-3827
*1 szobás lakás nagyon alacsony rezsivel
hosszútávra kiadó. Tel: 70/451-4323
*Blahán, zöldövezetben 65 nm-es, 2 szobás,
panorámás, tetőtéri lakás külön bejárattal,
garázzsal hosszútávra kiadó. 60ezer Ft
+rezsi +2 havi kaució. 30/948-6151
*Kiadó palotakerti lakás kisszobája közös konyha, fürdőszoba használattal. 20.000,-Ft +rezsi
fele. Kaució szükséges. Tel: 20-353-0949
*Gödöllőn, Palotakerten távfűtéses, 2szobás,
61nm-es lakás bútorozottan, felújított állapotban, azonnal költözhetően kiadó. Egyedi
fűtés, víz, villanymérés. 50.000,-Ft +2havi
kaució. (Közös költség 3eFt.) 70/315-3632
*Kiadó a Szabadság téren 2. emeleti 2,5
szobás, bútorozatlan lakás. Kéthavi kaució
szükséges. 59.000,-Ft +rezsi. 70/517-1370
*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
*Gödöllői zárt lakóparkban 75 nm-es lakás
hosszútávra igényes bérlőnek kiadó. AZONNAL KÖLTÖZHETŐ. Érd: 0620-413-1031

*Gödöllőn kiadó a Paál László közben egy
1,5 szobás, konvektoros, felújított lakás.
45.000,-Ft +rezsi. Tel: 0620-442-6492
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
*Újépítésű 40m2 üzlet eladó Gödöllő
központjában. 20MFt 20-9447025
*Gödöllőn, a belváros közepén minden
igényt kielégítő körpanorámás, új építésű
exkluzív 120 nm-es iroda hosszútávra kiadó.
Tel: 0620-9-443-356
*Gödöllőn a Városközpontban 35 nm-es
bolthelyiség kiadó, illetve 45 nm-es üzlethelyiség eladó! Tel: 0670-585-7435
*Petőfi téren, utcafronton új, 42 nm-es
üzlethelyiség
eladó!
Illetve
Városközpontban, emeleti, jelenleg ügyvédi
iroda berendezéssel együtt bérbeadó! Más
tevékenységre is alkalmas. Tel: 06/309509-841
*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Érd: 30/231-7508
*GARÁZS kiadó, (eladó): az egyetemi
lakótelepen, felújított téglagarázs. Tel:
0620-80-28-451
*GARÁZS ELADÓ Gödöllőn a Patak téri
garázssoron. Tel: 0620-312-7243

*Gödöllő Palotakerten 1 szoba összkomfortos, teljesen berendezett lakás (fűtésszabályozós) november 1.-től hosszútávra kiadó.
Tel: 20/510-9382

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

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

*17nm alapterületű helyiség kiadó. Frissen
felújított. Irodának (igény szerint, bútorokkal
berendezve) vagy üzlethelyiségnek alkalmas. Külön mért víz, áram van. 30.000,Ft/hó. Érd: 06/30/2027828

*Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 50 m2-es összkomfortos lakás
kiadó. (Kábeltévé, Internet.) Albérleti díj +2
havi kaució. Tel: +36-20-914-2007
*Gödöllői tavak mellett kétszobás családi
ház hosszú távra kiadó. Érd 30-213-4882
*Palotakerti, parkra néző, első emeleti, erkélyes 2 különbejáratú szobás lakás hosszútávra
kiadó. Egyetem, HÉV, vasút, Centrum közel.
Kaució szükséges! 20-3348-189
*Gödöllőn a Komáromi utcában kétszobás,
összkomfortos ház kiadó. Érd: 28/414-093,
30/613-1280

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

*Gödöllő központjában 46nm-es földszinti
és 56nm-es emeleti üzlethelyiség forgalmas
helyen,
jó
parkolási
lehetőséggel
hosszútávra kiadó. (Szabadság téri Gofris
mellett.) Tel: 28/414-149, 30/543-7898
*Gödöllő Dózsa György úti társasház zárt
parkolójából nyíló 21 nm-es GARÁZS ELADÓ.
Iár: 165.000,-Ft/nm. Tel: 20/946-2210
ÁLLÁS
*Gödöllői vendéglátó helyre fiatal pultos-felszolgáló hölgyet keresünk. Érd: 70 312-5965
*Gödöllő belvárosába, a Mini Szalonba
fodrászt, körmöst felveszünk. Tel.: 30/9625194
*KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉG!
Gödöllőről vagy a város vonzáskörzetéből,
legalább érettségivel rendelkező munkatársakat felveszünk tanácsadói munkakör
betöltésére. Barátságos környezetet, kezdő
anyagi támogatást, ingyenes képzést ajánlunk fel. Jelentkezni lehet: 06-30-768-58-52
*Gépjármű márka szervíz, gödöllői munkahelyre autószerelésben és villamossági szerelésben egyaránt jártas munkatársat keres!
Érdeklődni hétköznap, 09:00-tól 17:00-ig, a
30-221-0687-es telefonszámon lehet.
*A gödöllői LaValette étterembe beugrós
konyhalányt keresünk, szakképzett cukrász
előny. Tel.: 20/315-0951, 28/430-030
*Ingatlanirodánkba keressük megbízható és
jó kommunikációs készséggel rendelkező
leendő kollégáinkat! Gyakorlat előny, de nem
feltétel. E-mail: holdingatlan@gmail.com,
Tel.: 30-684-5516, 20-555-5772.
*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti
fodrász szalonunkba keresünk férfi-női
fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194-870 -es
telefonszámon lehet.
*Gödöllői Sörözőbe pultos hölgyet
felveszek 25 éves korig. Tel: 0620-3736100
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*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van. Többek
között autója belső takarítását is megoldom az
otthonában (a mindenes). Érd: 20-486-2747
SZOLGÁLTATÁS
*Gödöllőn, iskola, óvodával szemben Missy
Szépségszalonba fodrász szék bérbe adó
nagyon korrekt áron, masszőr szoba kiadó.
Műkörmöst felveszek. Kozmetikust pedig
vendégkörrel, nagyon korrekt feltételekkel.
30-247-6718
*Gödöllőn zöldséges üzletbe rakodómunkást keresünk. Tel: 06-20-9372-828
*Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon
(Szt. Imre u.10. R&R Haj és Test) keres
munkájára igényes FODRÁSZT és KOZMETIKUST. Érd: 20-3304-266 Brazda Réka

*Őszi pedikűr AKCIÓ! PÁRBAN JOBBAN
MEGÉRI! 2 vendég egyidejű kezelése esetén
–10 % kedvezményt kap a lábápolás árából!
Az őszi időszakban is szüksége van a
kényeztetésre, lába felfrissül és puha lesz
már az első alkalommal. Hívjon bizalommal!
Tel.: 30-851-8763
*FORDÍTÁS MAGAS MINŐSÉGBEN, TÖBB
MINT 40 NYELVEN. EGYEDI, "NEM
SÜRGŐS", ALACSONY DÍJTÉTELLEL ANGOL
FORDÍTÁSOK ESETÉN. KÉRJE ÁRAJÁNLATUNKAT! STUDIO ONLINE FORDÍTÓIRODA - WWW.STUDIOONLINE.HU
*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön
otthonában! Gerincferdülés, tartáshibák
kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak kezelése, műtét utáni rehabilitáció.
70/7015617 www.mobilgyogytornasz.hu
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére.
Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
+36-303006200. www.hutogepszereles.hu
*Gyorsszolgálat!
0-24-ig
dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény
szállítás. Tel: +36-30-9134-599. Hétvégén
és ünnepnapokon is.

*KATEDRA
NYELVISKOLA
GÖDÖLLŐ
diplomás
nyelvtanárokat
keres
ÚJ
BELVÁROSI ISKOLÁJÁBA minden nyelvből.
www.katedra.hu Telefon: 06-20-984-5070
*Friss nyugdíjas Eü dolgozó –szeretettelfelügyelné, gondozná idős, beteg vagy gyerek
hozzátartozóját. Eü intézetbe szállítását is!
Munka és ünnepnap. Tel: 20-354-9688
*Mérlegképes
könyvelő
munkatársat
keresünk! Önéletrajzokat fényképpel, telefonszámmal, név megjelölésével az alábbi
e-mail címre kérjük: adoinfo@invitel.hu
*Adminisztratív munkakörbe keresünk talpraesett egyetemista munkatársat! Főnix
Kft. Tel: 0620-337-2775 E-mail: fonixfonix@invitel.hu
*Női ruhaüzletbe 4 órás munkarendbe
ELADÓT keresek. Kedves, vidám, megbízható
fiatal nőt. Tel: 20/9547-249 (16-18 óráig.)
*FÉNYEZŐT gödöllői telephelyre felveszek.
Tel: 0630-222-3428
*Egészségügyi vizsgálat szervezésére telefon-marketingest keresünk. Tel: 30-5151-454

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás,
2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi
házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +3620-9370-199
*KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu
*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

*Családnál takarítást, vasalást vállalok.
Gyermekfelügyeletet igény szerint. Tel:
0620/224-5824

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

*Fiatal sofőrt felveszünk, angol alapfokú,
valamint targoncavezetői vizsgával. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a nodemy@paran.com
vagy bettina5@vipmail.hu e-mail címen.

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

Miller Zoltán is a BRAINTURBO módszerrel
tanul angolul!
Miller Zoltán, az egykori
Emberek együttes énekese, sikeres musical színész, a Csináljuk a fesztivált! győztese is folyamatosan fejleszti angol
nyelvtudását.
R: Zoli, mi motivál egy
ismert embert és személy
szerint Téged abban, hogy
angolul tanuljon?
MZ: Úgy gondolom, hogy
idegen nyelv nélkül a mai
világban, függetlenül attól,
hogy ki mivel foglalkozik, sokkal kisebb esélye
van bárkinek érvényesülni.
Számomra a napi munkához elengedhetetlen az
angol nyelv ismerete, elsősorban kommunikációs szinten. Nagyon sok külföldi ismerősöm,
barátom van és rengeteg an-gol nyelvű internetes oldalt olvasok.
R: Hogyan kezdtél el angolul tanulni?
MZ: Úgy kezdtem el, mint bárki más: az iskolapadban. Miután a várt eredmény elmaradt, több
nyelviskolánál is próbálkoztam, de szintén
csekély sikerrel.
R: Mi volt a kudarc oka?
MZ: Amire nekem szükségem volt, az az, hogy
angolul beszélni tudjak. Pont ezt nem tudtam
megfelelő szintre elsajátítani, mert az oktatás elsősorban a nyelvtanra koncentrált, így állandóan
kudarcélményem volt. Azt gondoltam soha nem
fogok tudni rendesen megtanulni angolul.
R: De azért, gondolom, nem adtad fel? Mi
volt a következő lépés?
MZ: Egy barátom hívta fel a figyelmem egy
különleges nyelvoktatási módszerre, a BRAINTURBO-ra. Ez a módszer kifejezetten a kommunikációra koncentrál és relaxá-ciós állapotban tanítja a nyelvet. Az elején kicsit szkeptikus
voltam, de a próbaóra és a mögöttem álló
hónapok meggyőztek a módszer hatékonyságáról.

R: Mi tetszik neked a
BRAINTURBO módszerben?
MZ: Nekem különösen tetszik, hogy a relaxációs
állapot miatt, szinte kipihenem magam tanulás
közben. Teljesen ki tudok
kapcsolni és közben még
nyelvet is tanulok. Számomra fontos, hogy rugalmasan illeszkedik hektikus
időbeosztásomhoz és bármikor tudok menni a
nyelvstúdióba. Mivel én
alapvetően lusta ember
vagyok, nem szeretek
otthon házi feladatot írni vagy magolni. Ezzel a
módszerrel egyiket sem kell.
R: A mozgalmas életed mellett, mennyi időt
kell szánnod a nyelvtanulásra, hogy eljuss a
kívánt szintre?
MZ: A rugalmas időbeosztás mellett, a módszernek köszönhetően, 3-4-szer olyan gyorsan
tanulok,
mint
egy
hagyományos
nyelviskolában. Így sokkal rövidebb idő, kb 3-4
hónap alatt jutok el ugyanarra a szintre, hogy
angolul folyékonyan tudjak beszélni.
R: Köszönjük a beszélgetést, és további sikereket kívánunk a 2010-es esztendőben is!
Ha Ön is a Miller Zoltán által alkalmazott,
különleges BRAINTURBO nyelvoktatási módszerrel szeretne nyelvet tanulni, ezt nálunk is
megteheti!
Kérem látogasson el hozzánk egy díjmentes
próbaórára, ahol személyesen is meggyőződhet
a módszerről.
Gödöllő Brainturbo Nyelvlabor
2100 Gödöllő Kossuth L. u. 40. II/4.
www.nyelvtanulas-gyorsan.hu
Részletekért hívjanak a +36-20/4141-472-es
telefonszámon!
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A föld alól is…
Nagy becsülete volt azoknak a
növényeknek, amelyeket a téli,
táplálékhiányos időkben lehetett
begyűjteni, megenni. Korábban nem
érdemes őket kiszedni a földből, a
téli hideg hatására alakul ki bennük
az a szénhidrát tartalom, amely
édessé és fogyaszthatóvá teszi őket.
E gyökerek régen életmentőek
voltak, éhinséget, vitaminhiányból
fakadó betegségeket küzdöttek le
vele az emberek. Aztán az élelmiszerek túltermelése kapcsán elvesztették becsületüket, ma már alig kapni
őket. Nemrégen, viszont a már unalmas körítések (krumpli, rizs, tészta)
helyett új ízeket keresve, az elegáns
éttermek kezdik ismét felfedezni és
divatba hozni őket. Gödöllőn és a
környező falvakba még sok kertben találni
feketegyökeret. Spanyolországból terjedt el,
a középkor végén már találkozni vele
hazánkban is. Németországban a káposzta,
krumpli mellett a leggyakoribb étel volt.
Élettani hatásait tekintve a legértékesebb
zöldségek egyike, valóságos „gyógyszertár”. Szénhidráttartalma olyan magas,
mint a borsóé, elérheti a 12-13%-ot, aminek
kellemes, édeskés ízét köszönheti. Ezt nem
cukor okozza, hanem mannit és inulin, ezért
a cukorbetegek is bátran fogyaszthatják. B-,
C-vitamin és karotin tartalmán túlmenően
E-vitaminbombaként is emlegetik. (A
növényi E-vitaminok jobban szívódnak fel,
mint a szintetikusak.) A feketegyökér
legértékesebb adottsága, hogy ásványi
anyagokban nagyon gazdag.
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Édesanyám kertjében, ahol nem kapáltunk
rendszeresen, onnan szedtük fel a feketegyökeret. Küllemre nem nagyon csábító, de
meg kell kóstolni! Elkészítve ízében a spárga,
articsóka, fehérrépa, karalábé keveredik.
Hamar megtanultam vele bánni, mert
megtréfálja az óvatlan felhasználót. Ha gyökerét megsértik, ragacsos tejnedv folyik ki
belőle, (a középkorban emiatt tartották
hatékonynak pestis és kígyómarás ellen)
ezért hámozni folyó víz alatt tanácsos.

*KERTGONDOZÁS:
sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20-5231-094
*Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201
*KÖNYVELÉS,
cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 0630/508-1380
*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

A kezet meg is barníthatja, bár kevésbé, mint
a zölddió. A gyökér fekete héja alatt hófehér
belső rejlik, ami nagyon könnyen és hamar
megbarnul, ezért hámozás után azonnal citromos hideg vízbe kell áztatni. Elkészítését
tekintve szinte mindent megcsinálhatunk
vele, mint amit spárgával is – azaz párolhatjuk, megfőzhetjük, megsüthetjük s magas,
12%-os cukortartalma miatt karamellizálhatjuk is. 15-20 perc főzés után pürésítjük
(tejjel, vajjal) vagy vajon, darabokban
kisütjük.
Novemberben
hozok
a
Fagyöngybe, meg lehet majd kóstolni!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást,
csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
+36-70-505-1177.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: +36-30-386-4456
*TETŐSZERVIZ. Azonnali hibaelhárítás,
tetőjavítás, bádogozás. Tel: 70/949-7007
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek
hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal!
+36-70-280-2276
*Gödöllői érettségizett, leinformálható,
nem italozó férfi házkörüli munkát vállal.
Kertépítészeti munka alkalmanként, rendszeresen földmunka, lakatos munkák,
bármilyen kerítés-készítés, javítás, festések. Csapadék víz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, kőműves munkák,
fakivágás. +36-30-402-7276
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek,
fürdőszobák
felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20-9527-289, 28-476-229
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +3620-4-359-650
*TERMÉSZETGYÓGYÁSZ és SPIRITUÁL
TERAPEUTA gyógyítást vállal. Tel: 0620396-6418, 0630-352-5234
*Zenekar vállalja esküvők, családi és
céges rendezvények zeneszolgáltatását.
Tel: 0630-656-7418, 0630-466-5176
*20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ MESTER VÁLLAL KARTONOZÁST, FESTÉST,
MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST.
Kisebb
kőműves munkákat, szigetelést, dryvitozást. Tel. 20-9-361-233, 28/610-982
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt
köröm, szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól!
Bárándi József 06-20-532-7275
*SZOLÁRIUM Gödöllő, PATAK TÉR! Ha Ön
abszolút veszélytelen szolit szeretne,
üzletünket keresse! Új Unió által engedélyezett csövekkel várjuk vendégeinket.
80Ft/perc! Ny: hétköznap: 9-20, szo.: 8-13.
*Ékszerezze fel magát! Füllyukasztás,
steril
fülbevalóval
2.000,-Ft/pár.
Orrlyukasztás, ezüst orrpiercinggel
5.000,-Ft/db. Tartós fogékszer, 3 hónap
garanciával 5.000,-Ft/db. Gödöllő, Patak
tér, SZOLÁRIUM.

*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, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30-9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák
Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: 20-9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
*MŰKÖRÖMÉPíTÉS! Féléves tapasztalattal, kedvező árakkal vállalok zselés körmök építését az Ön otthonában, akár
hétvégén is! Minőségi alapanyagokkal:
Crystal Nails termékekkel dolgozok! Érd.:
30-851-8763

OKTATÁS
*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVOKTATÁS. NOVEMBER 1IG 26 500 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
*Fiatal lány középfokú nyelvvizsgával
tanítást vállal olcsón. Érd: 20-459-8308
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*Eladó egy VAPORI 2000 típusú gőz
porszívó 200eFt-ért. Érd: 70/268-2459
*AKÁC ill. TÖLGY tüzifa eladó gurigázva.
2100,-Ft/q az akác, vagy 2000,-Ft/mázsa
a tölgy. Az ár tartalmazza a kiszállítást is.
Tel: 0620-624-2730

*Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöllőn! Ára: 17,500 Ft. Érd.: Szabó Imre 0670-623-1977.

*Kandallóbetét 14 KW-s légfűtéses,
öntöttvas, hozzá való füstcsővel és bontott cserépkályha elemekkel eladó. Érd:
70/375-7540

*TOP-TAN: Ha gondja van gyermekének a
matematika, fizika, kémia tantárgyakkal
általános vagy középiskolában, magántanuló, vagy vizsgára készül, hívjon bizalommal. Tanári segítséggel a tavalyi
gyengébb jegy is javítható. Hívjon: 30908-4130

*MARGARET DIVATRUHÁZAT, Gödöllő,
Patak tér. Új ruházati termékeink mellett
több száz, minőségi használt pulóver,
kabát, dzseki közül kényelmesen válogathat. Győződjön meg róla! Ny: hétköznap: 9-18.; Szo: 8-13.

*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)
*KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ Egyéni és csoportos nyelvtanfolyamok a
belvárosban- Gödöllő, Kossuth utca 24.
TELC nyelvvizsga felkészítés és nyelvvizsgahely. www.katedra.hu Telefon: 06-20984-5070 (F.ny.sz.:13-0027-05)
*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek
és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni szeretne
egészségéért, várjuk! Érd: 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
*ETI vizsgára felkészítő egészségügyi és
természetgyógyászati modul, valamint
fülakupunktúrás addiktológia tanfolyam
indul novemberben. Érd: Tóthné Kis Viola
tanár, ETI szakértő, vizsgáztató. 06-30-23185-32, www.belina.hu
*ANGOL
nyelvvizsgára,
érettségire
felkészítés,
angol
nyelvoktatás
hatékonyan, kommunikatívan, diákbarát
módon diplomás tanárral. Tel: 06/20986-4515
*Angolból óraadást vállalok, gyermekeknek
korrepetálást. Tel: 20/224-5824

ADÁS~VÉTEL
*Eladó egy 6 személyes teakfa étkezőgarnitúra. 80x150-es asztal. Dió színű. Ár:
210 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399.
*Toprider etetőszék, almazöld, kifogástalan állapotban eladó. Ár: 10 ezer Ft. Tel.:
70/627-9233.
*Stokke babakocsi zöld színben (fiúnaklánynak egyaránt használható) kifogástalan állapotban eladó (www.stokke.com).
Ár: 150 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.
*Eladó 3 éves Dunaferr radiátor, dupla,
600x1600-as,
fekvő.
Érdeklődni
a30/399-1729-es számon.
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket,
papírrégiségeket vásárolok. Tel: 28-412-230
*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
*BEÁTA 2 KW-s parapetes PB gázzal
üzemelő konvektor olcsón eladó. Tel:
0620-338-9266

*Gödöllőn eladó Wilccox 4 szálas, illetve
román 4 szálas interlock, fedőző,
gyorsvarrók és szabászgépek. Minden
gép 220-ra átszerelve. Tel: 20-9572-371
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Utazni jó!

Lackenhof – közeli,
hóbiztos síterep, minden
korosztály számára
A téli sportok szerelmesei már ismerik a jobbnáljobb síterepeket, vissza-visszatérnek az általuk
legkedveltebb helyekre, de szívesen próbálnak
ki új területeket is. Cikkünk ezúttal a síelésben
kevésbé jártas, azonban kíváncsi közönséget
célozza meg, akik szeretnék kipróbálni milyen
érzés a gyönyörű, hófödte lejtőkön szikrázó napsütésben csúszni a különböző tudásszintet
kívánó pályákon. Kikapcsolódás, élmény,
kihívás… az érzés leírhatatlan!
A sífelszerelés hiánya sem gond, hiszen a teljes
felszerelés akár a helyszínen is kölcsönözhető.
Tehát, irány Lackenhof!

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 20-94-58-766, 28-611-728
*10 éves Suzuki TU 125 motorkerékpár
2011. augusztusig érv. vizsgával eladó.
Érd: 70/375-7540

EGYÉB
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455583.
*Kisállatpanzió
20/9455-583.

várja

ügyfeleit.

*Hastáncosnő
20/9455-583.

fellépést

vállal.

Tel.:
Tel.:

*Nagyon szép anyacicától született, 8 hetes tarka játékos kiscica elvihető. Tel:
70/322-5239
*HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÉS reggelivel
és vacsorával a Jázmin panzióban. Ár:
19.900,-Ft-tól /7 éj/fő. Kedvezményes
fürdőbelépőjegy! Tel: 0620-4640-631,
www.jazminapartman.hu
*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-,
erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-,
repce krém-, selyemfű-, lépesméz kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk. 30-9891-721
*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: 28/411-298,
20/4359-650
*Egyetemi teniszpályán pályák bérelhetők
téli időszakra kedvezményesen. Teniszoktatást vállalunk. Tel: 20-937-5051
*Betegségeink energetikailag jelentkeznek, már a betegség előtt. Mindezek
diagnosztizálhatóak,
korrigálhatóak,
betegségeink elkerülhetőek, OKI szinten
kezelhetőek. Energetikánk és anyagi
jólétünk összefügg! Várom szeretettel
diagnosztikára, tanfolyamaimon benne
kezeléssel. (70) 384 2544, fenyoldal@gmail.com Felix mester
*GALGAMENTE TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA. A
komoly kapcsolatra vágyóknak. Országos
fényképes adatbázis. Ingyenes internetes
regisztráció. H. Boglárka 06-20/504-9910
web: http://galgamente.ctk.hu
*CSÖVES HANGERŐSÍTŐK, GITÁRERŐSÍTŐK JAVÍTÁSA, felújítása. Leégett
hangszórók
tekercselése,
hangerő
fokozása. Tel: +36-20-5818-654

Ez a hangulatos kis osztrák település AlsóAusztriában, az Ötscher-hegy lábánál terül el,
gyönyörű természeti környezetben. Hegyeshalomtól mindössze 260 km, így akár egy hosszú
hétvége eltöltésére is ideális úticél azoknak, akik
egy hosszabb szabadságot nem tudnak beiktatni.
Az igényesen karbantartott pályák december
közepétől húsvétig sízhetők. A pályák két
hegyről indulnak lefelé, a Kis Ötscher-ről és a
Nagy Ötscher-ről. A négy kék, öt piros és két
fekete pályára kilenc felvonó szállítja a sízőket
(FIS-pálya). Tizenhét kilométer sífutópálya és
kiépített szánkópálya is várja a vendégeket.
Napközben egy-egy pihenő beiktatásával
érdemes beülni a hütték valamelyikébe. A jól
ismert forralt bor (Glühwein) mellet kihagyhatatlan élményt nyújt a friss, meleg gőzgombóc
(Damfknödel), mákkal megszórva, szilvalekvárral a közepén és végül vanília szósszal nyakon
öntve….Isteni ízkavalkád!
Mindezen élmények Budapestről csupán négy
órányi kényelmes autóútra…
Ajánljuk kezdőknek és haladóknak, kicsiknek és
nagyoknak, pároknak és családoknak, vagy akár
egyedül utazóknak egyaránt.

(BZ)
Ajánlott útvonal: Hegyeshalom — Ybbs (A1) —
Gaming — Langau — Lackenhof (260 km)
Síbérlet árak tájékoztató jelleggel: 4 napos felnőtt síbérlet: kb. 112 EUR-tól/fő.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
NOVEMBER 3.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Sárossyné Mészáros Erzsébet
(Bartók B. u. 1.), Erdélyi Éva
Erika (Kör u. 10.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Halász Györgyné (Jókai u. 6.),
Kiss Anita (Szent János u. 24.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Pászti Dominik (Klapka
u. 38/A)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Wolf Miklósné (Tátra u. 3.)

Recept:
töltött tepsis krumpli
HOZZÁVALÓK:
4-5 szem közepes méretű krumpli, 1 pár virsli,
1-1,5 dl tejszín, reszelt sajt, puha vaj, só, ízlés
szerint bors és tárkony
ELKÉSZÍTÉS:
A krumplikat sós vízben, héjában megfőzzük, (nem kell, hogy tökéletesen megpuhuljanak) majd
lehűtjük. A krumplikat vízszintesen „megskalpoljuk“, kb. a negyedénél levágjuk és kiskanállal
óvatosan üreget vájunk a belsejébe. Figyeljünk, hogy a héja közben ne jöjjön le, mert a héjában
kell megsütni. A kikanalazott krumplibelet összetörjük egy villa segítségével, majd hozzáadunk
annyi tejszínt, hogy massza legyen belőle. A masszába belekeverjük az apró kockára összevágott
virslit és a fűszereket. A masszával megtömjük az üreges krumplikat, majd az aljukat és az oldalukat óvatosan megkenjük vajjal, és kikenjük a tepsit is. A tetejüket megszójuk reszelt sajttal és
200-220 fokon 10-15 percig sütjük, amíg az egész átmelegszik és a sajt ráolvad.
(b.z.)

VÁLTOZATLAN NYITVA TARTÁS!

A főtér felújítási munkálatai alatt az
érintett területeken lévő üzletek nyitva
tartása változatlan, valamennyi bolt
megközelítése biztosított.

Eladó egy szezont futott 205/65 R16 téli, illetve 215/70 R16 négyévszakos gumi garnitúra.
Tel: 06-70-409.7651

