
Az Országgyűlés 2000-ben nyilvání-
totta a helyi önkormányzatok napjává
szeptember 30-át, annak emlékére,
hogy 1990-ben ezen a napon tartották
az első helyhatósági választásokat
Magyarországon. Erre emlékeztek a
múlt héten a kastélyban megtartott
rendezvényen.

Gémesi György, a MÖSZ elnöke
köszöntő beszédében elmondta, az
önkormányzati törvény tervezett vál-
toztatása kapcsán még sok területről
nincsenek pontos információk, ezért
is szerették volna, ha a tanácskozáson
az érintett tárcák vezetői, valamint a
különböző településtípusok képvise-
lői is felszólalnak. Sajnálatát fejezte
ki, hogy a belügyminisztériummal
hosszas egyeztetések után sem tudtak
megállapodni a részvételt illetően,
így az nem képviseltette magát.

A rendezvényen a TÖOSZ részéről
Schmidt Jenő, a szövetség elnöke
köszöntötte a megjelenteket, aki érté-
kelte az önkormányzatok helyzetét,

majd felajánlotta az
egyesülést a MÖSZ
részére, mivel mint
mondta, egy új típu-
sú szövetségben erő-
teljesebben lehet ér-
vényesíteni az önkor-
mányzati érdekeket.

Gémesi György
kijelentette, ez a le-
hetőség nem először
vetődik fel, a MÖSZ
nyitott az együttmű-
ködésre.

Az előadások sorát Virág Rudolf,
a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium helyettes államtitkára nyi-
totta, aki a tervezett közigazgatási re-
formról szólt, majd Szita Károly, a
Megyei Jogú Városok Szövetsége
társelnöke, Kaposvár polgármestere
beszélt az önkormányzati rendszer át-
alakításával szemben támasztott ön-
kormányzati elvárásokról. Elmondta,
három évvel ezelőtt, amikor úgy gon-

dolták, hogy az önkormányzatok
rendkívül kiszolgáltatott helyzetben
vannak, az alábbi pontokban fogal-
mazták meg kéréseiket az akkori kor-
mány felé:

– Történjen meg a feladatok újra-
osztása;

– Az önkormányzatokhoz telepített
feladatokat vagy finanszírozzák, vagy
vegyék vissza;

– Differenciálják a különböző tele-
pülések esetében a feladat telepítést;

– Változtassanak a finanszírozási
rendszeren;

– Vállaljon nagyobb szerepet az ál-
lam a közfeladatok ellátásában. 

Most is ezeket kérjük – mondta
Szita Károly, aki kijelentette: A tele-
pülések identitásához hozzátartozik
az oktatás. Ne vegyék el ezt tőlük!

(folytatás a 3. oldalon)
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Polgármesteri elismerések, önkormányzati helyzetértékelés

Tanácskozással ünnepeltek
Közös szervezésű konferencián ünnepelte szep-
tember 30-án a Helyi Önkormányzatok Napját a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Telepü-
lési Önkormányzatok Országos Szövetsége. A Gö-
döllői Királyi Kastélyban megtartott rendezvé-
nyen a közigazgatási reformmal kapcsolatos kér-
désekről hangzottak el előadások, majd átadták a
TÖOSZ által alapított Köllner Ferenc Emlékdíjat,
valamint a MÖSZ által 2000-ben alapított Polgár-
mesteri Ezüstlánc-díjat és az Arany-gyűrű-díjakat.
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Kiváló, arany minősítést kapott a Gödöllői
Városi Fúvószenekar jubileumi koncertjére,
amit a kastély lovardájában telt ház előtt
rendeztek szombaton este. (5. old.)

Menhelyen élő kutyusokat vihettek haza
a hét végén megrendezett örökbefogadási
napon, ahol Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos
várta a leendő gazdikat. (7. old.)

A Gödöllői Taekwon-do SE versenyzői
Jászberényben 3 arany-, 6 ezüst- és 9
bronzérmet szereztek egy nemzetközi ver-
senyen. (8. old.)

Mahátma Gandhi születésnapján ün-
nepli a világ 2007 óta az Erőszak-
mentesség Világnapját. Október 2-án,
vasárnap a gödöllőiek a főtéren, a Vi-
lágbéke-gong mellett emlékeztek
meg erről a napról, melynek program-
sorozatába harmadik éve kapcsolódik
be városunk.

Az ünnepi program a F. Chopin Ze-
neiskola népi énekes együtteseinek
műsorával kezdődött. A Cibri ének-
együttes somogyi népdalokat énekelt,
majd a Sercli Énekegyüttes somogyi
bornótákat adott elő. Utánuk a Cilibri
Énekegyüttes palóc népdalcsokorral
következett, majd a Kalapos ének-
együttes székelyudvarhelyi hagyo-
mányt elevenített fel. E műsorrészt a
Cibri Énekegyüttes zárta magyarbődi
népdalokkal.

A Gödöllő Táncegyüttes felnőtt
csoportjaink műsorában Felső-Tisza
vidéki botoló, nagyecsedi táncok, Kü-
küllő-menti táncrend, marosmagyarói
forduló és korcsos, valamint kalota-
szegi legényes, csárdás és szapora
gyűjtögette a közönséget.

Ünnepi beszédében dr. Gémesi

György polgármester elmondta: Sok-
féle világnap van egy esztendőben, de
a 2001. szeptember 11-ei , illetve a
2002-es Bali szigetén történt esemé-
nyek miatt nagyon fontos döntése
volt az ENSZ-nek, hogy október 2-át
az Erőszakmentesség Világnapjának
nyilvánította.

(folytatás a 4. oldalon)

Erőszakmentesség

A békéért
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ILYEN VOLT… ILYEN LETT
A Királyi Váró a Norvég Alap támogatásával újult meg. 

Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!

Mélygarázzsal bővül a város-
központi parkoló kínálat

A főtér átépítése során mintegy 80 par-
kolóhely szűnt meg a városközpontban.
Ezt fogja pótolni a Rézgombos Szolgál-
tatóház alatt és a mellette lévő parkoló
alatt a következő három évben építendő
mélygarázs. A beruházás során itt össze-
sen 167 önkormányzati tulajdonú par-
kolóhely – köztük 76 mélyparkoló-hely
– alakul ki. A mélygarázst elkészülte
után az önkormányzat 250 millió forint
plusz áfa áron megvásárolja. Ennek ér-
dekében a város hosszú lejáratú hitelt
vesz fel. A képviselő-testület szeptem-
ber 29-én elfogadta az ELSZER 
INVEST Kft.-vel kötendő adás-vételi
előszerződés tervezetét.

Amennyiben a parkolók kihasznált-
sága eléri a 40 százalékot, kitermeli a
törlesztőrészletet. Jelenleg a városi par-
kolók átlagos kihasználtsága 34 százalé-
kos, amit az idegenforgalom várható 
fejlődése minden bizonnyal emelni fog. 

Az önkormányzat előrelátóan törek-
szik a parkolási lehetőségek bővítésére.
Ennek a szemléletnek a jegyében épült
mélyparkoló a Városi Piac, majd a
Városi Könyvtár és a Tűztorony-ház
alatt, s nyert pályázati támogatást
Gödöllő kamerával őrzött, ingyenes
P+R parkoló létesítésére a vasútállomá-
son. A főtéren kiesett parkolók pótlására
jelenleg területet bérel az önkor-
mányzat.

Kávézó nyílik a Királyi Váróban

A képviselő-testület kávézó üzemel-
tetése céljából egyhangúlag elrendelte a
Királyi Váróban kialakított 48 négyzet-
méteres helyiség albérletbe adását a 
K & K Monarchia Kereskedelmi Ven-
déglátó és Szolgáltató Kft-nek. A mű-

emléki épületet és környezetét az
EGT/Norvég Finanszírozási Mechaniz-
mus támogatásával újították fel. A Kirá-
lyi Váróban üzemelő kávézó segíthet az
épületet a városi élet szerves részévé
tenni. A Gödöllői Városi Piacon évek
óta magas színvonalon és a gödöllői
polgárok körében közkedvelten műkö-
dik a Monarchia Rétesház. Köntös Sán-
dor, a K & K Monarchia Kft. ügy-
vezetője az önkormányzat felkérésére
adott ajánlatot a kávézó üzemeltetésére.

Közterületi térfelügyelet – Meg-
állapodások a rendszer üze-
meltetéséről

Egyhangúlag elfogadta a képviselő-tes-

tület az együttműködési megállapo-
dásokat Gödöllő Város Önkormány-
zata és a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság között a közterületi térfel-
ügyeleti rendszer üzemeltetésére, va-
lamint a Gödöllői Rendőrkapitány-
sággal a közrend és közbiztonság te-
rületén történő együttműködésre. 

A képviselők szeptember 15-én első
olvasatban tárgyalták meg a közterü-
leti  térfelügyeleti rendszer működte-
téséhez szükséges együttműködési

megállapodás ter-
vezetét. Azóta a
Pest   Megyei
Rendőr-főkapitány-
ság, a Gödöllői
Rendőrkapitány-
ság és az önkor-
mányzat között
megtörténtek a
pontosító egyezte-
tések. A felek meg-

állapodtak abban, hogy a korábbi ter-
vezetet tartalma szerint szétválaszt-
ják. A testületi ülés után a képviselők
megtekintették a próbaüzemben mű-
ködő rendszer városházán kialakított
központját.

Felsőoktatási Ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj pályázat jövő évi forduló-
jához is csatlakozik a gödöllői önkor-
mányzat 2 és fél millió forint erejéig.
Az idei pályázati ciklusban 64 ál-
landó gödöllői lakhellyel rendelkező,
szociálisan hátrányos helyzetű fiatal
részesült ösztöndíj támogatásban.

it

Rendkívüli testületi ülés

Rendkívüli testületi ülés
Lapunk április 27-ie számában tájékoztatta az olvasókat a képviselő-testület
áprilisi üléséről. Az összefoglalóban beszámoltunk arról is, hogy „a képvi-
selő-testület elfogadta a Jogi és Ügyrendi Bizottság határozati javaslatát,
miszerint a Vörös István képviselő által benyújtott, „Javaslat Gödöllő város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormány-
zati rendelet módosítására” című előterjesztést – a jelenleg hatályos  jogsza-
bályokban szereplő formai és egyéb előírásoknak való megfelelés hiányá-
ban – tárgyalásra nem tartotta alkalmasnak.” 
Írásunkban beszámoltunk arról is, hogy „Vörös István nem ment el a saját
előterjesztését tárgyaló Jogi és Ügyrendi bizottsági ülésre, mivel, mint
mondta, nem kapott rá meghívót, amit nem jelezett a hivatal felé. A képvi-
selő-testületi ülés meghívója azonban eljutott hozzá s abban szerepelt, hogy
Vörös István előterjesztését tárgyalni fogja a bizottság…
Az írás megjelenése után Vörös István helyreigazítási kérelemmel fordult
lapunkhoz. Szerkesztőségünk úgy látta helyesnek, ha a képviselő-testület
ülésén elhangzottakat szó szerint közli, s ezt meg is tette a május 18-ai lap-
szám 2. oldalán. 
Ezt követően Vörös István ismét helyreigazítási kérelmet juttatott el hoz-
zánk, szerkesztőségünk azonban úgy vélte, nem jogos a fideszes képviselő
kérése. Ezek után Vörös István bírósághoz fordult. 

A Pest Megyei Bíróság az ügyben 2011. július 13-án a kérelmet első fokon
elutasította.

„…A Ptk. 79. §-nak (1) bekezdése értelmében sajtó-helyreigazítást abban
az esetben lehet csak kérni, ha valakiről napilap valótlan tényt közöl, vagy
híresztel, illetőleg való tényeket hamis színben tüntet fel. 
A felperes személyes előadása alapján azonban megállapítható, hogy a fel-
peres maga sem állította, hogy az alperes a személyére nézve valótlan tényt
közölt, vagy híresztelt volna, illetőleg, hogy való tényeket tüntetett volna fel
hamis színben. A felperes által sérelmezett két mondat tartalmát tekintve tel-
jes mértékben megfelel a valóságnak. Valójában a felperes az ebből levon-
ható következtetést sérelmezte arra hivatkozva, hogy ezzel Gödöllő város
lakosságának azt sugallják, hogy ő hanyag képviselő. 
A bíróság álláspontja szerint azonban nem sajtó-helyreigazítás tárgya az,
hogy adott esetben az egyébként valós tényközlés alapján ki, milyen követ-
keztetésre jut…”  – áll az ítélet indoklásában. 

Pecze Dániel beszámolójában el-
mondta, hogy tavaly tavasszal Bucsy
László doktornak köszönhetően a
Blaháért Társaság vezetőségi tagjává
választották, majd a Lokálpatrióta
Klub képviselőjelöltje lett. Máthé
László korábbi képviselővel közösen
átnézték a körzetben lévő neuralgikus
problémákat és a választásokig si-
került megoldani  a Rét utca vízelve-
zetését, a közlekedést segítő tükrök
kihelyezését.

Pecze Dániel képviselői ciklusának
első évében téli közlekedésre is alkal-
mas járda épült az Idősek Klubjánál,
járda készült a Hunyadi János utcá-
ban a Csillag utca és a Szilágyi Erzsé-
bet utca között, az Attila utca és az
Öreghegyi út között. Kijavították a
járdát az Öreghegyi úti buszmegálló-
ban. Rácsokat javítottak a Csalogány
utcában és a Kápolna közben és tisztí-
tották a Rákos patak medrét. 
Sok lakost érint az M3-as autópálya

zajszennyezé-
se. Az érintett
városrész lakói
aláírást gyűj-
töttek, ami
után az Állami
A u t ó p á l y a
Központ  Zrt.
elvégezte a 
z a j m é r é s t .

Nem meglepő módon az eredmények
határérték alatt maradtak. Ezután
Pecze Dániel kezdeményezésére az
önkormányzat a KÖR-KER Környe-
zetvédelmi Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft-től megrendelt egy három
mérőpontos, 24 órás zajmérést. En-
nek az eredményeivel keresik majd
meg az ÁAK Zrt-t. Ugyancsak folya-
matban lévő ügy a Berkenye utca
megnyitása és a Lázár Vilmos utca
közlekedésének javítása. 

Az est résztvevői számos kérdést
és kérést fogalmaztak meg. Hiányol-
ták, hogy a Blahai városrészen nincs
fedett autóbuszváró és több ponton
még hiányzik a járda. Szóvá tették,
hogy a területen található Tüzép telep

hangosan üzemel, éjjel is végez ra-
kodást. Kérték az autóbusz menet-
rend iskolai időszakhoz igazítását. 

Pintér Zoltán alpolgármester a fel-
vetésekre vá-
laszolva el-
m o n d t a ,
hogy az ön-
kormányzat
a város több
pontján sze-
retne további
fedett autó-
buszvárókat
kialakítani.
A polgár-
mesteri hiva-
tal kezdemé-
nyezte a Volánbusz Zrt-nél a menet-
rend utazói igényekhez igazítását. A
Tüzép telep ügyében a hivatal hatósá-
gi osztálya folytat vizsgálatot. 

Nagy hangsúlyt kapott a fórumon,
hogy a közrend és a közbiztonság
romlott a városrészben. Bucsy Lász-
ló, a Blaháért Társaság elnöke kifej-
tette, az ott élőket is állampolgári jo-
gon megilleti a nyugalom.

Tóth Csaba rendőr alezredes,
rendőrségi főtanácsos óvatosságra,
körültekintésre kérte a lakókat. Kifej-
tette, hogy egy jól működő polgárőr-

ség sokat segíthetne és az is, hogy a
Szomszédok Egymásért Mozgalom
gyökeret verne Gödöllőn. Civil segít-
ség nélkül szélmalomharc marad a
bűnözés elleni küzdelem. Pelyhe Ró-
bert körzeti megbízott rendőr bemu-
tatkozásként elmondta, hogy elsőd-
leges feladatuk a kapcsolattartás a la-
kossággal és kisebb ügyekben nyo-
mozási jogkörrel is rendelkeznek.   it

Elutasította a bíróság Vörös István keresetét

Tényszerűen

A Blaháért Társaság szeptember 27-én lakossági fórumot rende-
zett a Blahai Napközis Táborban. A telt házas eseményen Pecze
Dániel, a térség önkormányzati képviselője beszámolt a ciklus el-
ső évében végzett munkájáról, programjának megvalósulásáról,
majd Pintér Zoltán alpolgármesterrel és Tóth Csaba rendőr al-
ezredessel, rendőrségi főtanácsossal együtt válaszolt a számos
kérdésre, amelyek főként a közlekedésre, a közbiztonságra, a 
zajvédelemre, valamint az utak és járdák állapotára vonatkoztak.
A Teszári Miklós titkár által vezetett fórumon bemutatkozott 
Pelyhe Róbert körzeti megbízott rendőr is.

Civil segítséget vár a rendőrség a bűnözés ellen 

Lakossági fórum Blahán
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(folytatás az 1. oldalról)
Dietz Ferenc, a TÖOSZ társelnö-

ke, Szentendre polgármestere is
egyetértett azzal, hogy az oktatás a te-
lepüléseknél van a legjobb helyen, és
fontosnak nevezte, hogy helyben is
maradjon. Mint mondta, ez a rendszer
a legtöbb önkormányzatnál jól műkö-
dik, bár tény, hogy a kistelepüléseken
vannak problémák. Beszédében fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy az ön-
kormányzatok sokat emlegetett hitel-
állományának a jelentős része fejlesz-
tésre fordított hitel, ami a települések
javát szolgálta. 

A községek képviseletében Sipos

Jánosné, Rózsaszentmárton polgár-
mestere tartott előadást, aki – csatla-
kozva a korábban elhangzottakhoz –
szintén úgy foglalt állást, hogy az ok-
tatás helyben van a legjobb kezekben.
Mint mondta, a pedagógus bérek fi-
nanszírozásával jelentős teher kerül-
ne le az önkormányzatok válláról, az
azonban nem lenne szerencsés, ha az
igazgatók kinevezésére nem helyi
szinten kerülne sor, mint ahogy az
sem, ha az alsó tagozatot elvinnék a
településekről. Egyúttal felhívta a fi-
gyelmet az iskolák népességmegtartó

erejére, ami különösen fontos a kiste-
lepülések számára.

A tanácskozást ünnepi program
zárta, aminek során polgármesterek
vehettek át kitüntetést. 

A Köllner Ferenc Emlékdíjat az
idén Szilágyi Menyhértnek, Csorvás
polgármesterének ítélték oda, aki a
TÖOSZ társelnökeként is kiérdemel-
te ezt az elismerést. A MÖSZ 2000-
ben alapított Polgármesteri Ezüst-

lánc-díját Nagy Sándor, Kistelek
polgármestere vehette át. Az Arany-
gyűrű-díjban György Istvánt, Buda-
pest főpolgármester-helyettesét ré-
szesítette a MÖSZ azért a munkáért,
amit korábban Kőbánya polgármes-
tereként végzett. Ezt a rangos szak-
mai díjat Lehóczki István, Emőd
polgármestere is átvehette a Helyi
Önkormányzatok Napjának ünnepi
konferenciáján. (ny.f.)

A nemzeti köznevelésről szóló
törvény koncepciójának egyik
fő elve, hogy a közoktatás nem
szolgáltatás, hanem közszol-
gálat, amelynek ellátása alap-
vetően a magyar állam felada-
ta, joga és kötelessége, mond-
ta el csütörtökön Gödöllőn az
egyetem aulájában Hoffmann
Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium oktatásért felelős
államtitkára a több száz fős
hallgatóság előtt. Előadását
követően a NEFMI szakértői
válaszoltak az előzetesen fel-
tett kérdésekre.

Bár a törvénykoncepció csak másnap-
tól volt olvasható a kormányzati hon-
lapon, az államtitkár őszi országjárá-
sának már harmadik állomásaként,
Szombathely és Miskolc után látoga-
tott Gödöllőre.

A politikus 11 pontba gyűjtötte
össze azokat a problémákat, amiket
az új törvénynek véleménye szerint
orvosolni kell. A legsúlyosabbnak azt
tartotta, hogy az értékalapú nevelést
háttérbe szorító értékrelativizmus kö-
vetkezményei már tetten érhetők a fi-
atalok normaszegésének és deviáns
viselkedésének erősödésében. Ezért a
személyiség fejlődésének elősegítése,
azaz a tágan értelmezett nevelés válik
a köznevelési rendszer elsődleges fel-
adatává olyan értékek alapján, ame-
lyeket az új törvény és a törvényi fel-
hatalmazás alapján készülő Új Nem-
zeti alaptanterv fektet le.

A megújuló iskolarendszerben az
állam irányítja, szabályozza, ellenőrzi
a nevelést és oktatást, gondoskodik
színvonalas működéséről, hogy az or-
szág bármely településén azonos mű-
veltséghez jussanak a tanulók. Az in-

tézményrendszer fenntartója fősza-
bályként az állam, amely a kormány-
hivatalon keresztül látja el feladatait.
Kivételt képez az óvodai nevelés el-
látása, mivel az a jövőben is a telepü-
lési önkormányzatok kötelezettsége
lesz.

Hoffmann Rózsa úgy vélekedett,
hogy az iskolák költségvetése attól
nem fog változni, hogy az állam lesz
a fenntartó. Az államháztartáson belül
változik a pénz elosztása. Jelenleg,
miközben a törvény deklarálja, hogy
az állam kötelessége a közoktatási
intézmények működtetése, a központi
költségvetés átlagosan az intézményi
működési költségek 45 százalékát fe-
dezi, a többit az önkormányzatok ad-
ják hozzá. De az önkormányzat bevé-
tele is állami pénz, mondta az állam-
titkár. A változás az lesz, hogy az ál-
lamháztartás rendszerén belül az ön-
kormányzatoknak visszajuttatott fo-
rintok száma fog csökkenni. A köz-
ponti költségvetéshez kerül a na-
gyobb összeg, azért, hogy a pedagó-
gusok bérét központilag tudják fe-
dezni.

(l.t.)

Október 1-jével kezdődött és
október 31-ig tart a 2011. évi
népszámlálás, a pótösszeírás
2011. november 1. és 2011. no-
vember 8. között történik – ezt
azonban csak azok vehetik
igénybe, akik önhibájukon kí-
vül nem voltak olyan helyzet-
ben, hogy eleget tudjanak ten-
ni válaszadási kötelezettsé-
güknek.

A 40 ezer számlálóbiztos közel 5 mil-
lió címet keres fel a népszámlálás le-
bonyolítása érdekében. A számláló-
biztosok sorszámmal ellátott hivata-
los okmánnyal kötelesek igazolni,
hogy megbízatásuk e munkára szól.
Az igazolvány a garancia arra, hogy
az illető a lakásba kizárólag a nép-
számlálás miatt szándékozik bejutni.

A számlálóbiztosok váro-
sunkban is felkeresték már
a lakásokat.

A kérdések megválaszolásának há-
rom módja van: interneten keresztül,
önkitöltőként, illetve személyesen a
számlálóbiztosnak válaszolva.

Az internetes kitöltéshez a
www.enepszamlalas.hu honlapra kell
belépni, ahol egy azonosító és egy
egyedi kód megadásával lehetővé vá-
lik a népszámlálási kérdőívcsomag
online felületen történő kitöltése. Ez
az azonosító és az egyedi kód az adott
címre szóló adatszolgáltatói csomag-
ban eljuttatott lakáskérdőív első olda-
lán, az „Azonosító” és az „Internetes
belépési kód” mezőben található. In-
ternetes kitöltés esetén valamennyi
ott lakó személynek ezt a kitöltési
módot kell választania. A kérdések in-
ternetes megválaszolására 2011.

október 1-16. között van lehetőség. A
papír alapú önkitöltés a felvétel első
két hetében lehetséges, valamint az
adatszolgáltató a kérdéseket megvá-
laszolhatja személyesen a számláló-
biztosnak, aki az összeírás céljából
2011. október 1-31. között keresi fel.

A gödöllői tapasztalatok szerint vá-
rosunk lakói szívesen fogadták a biz-
tosokat. A kitöltések során azonban
legtöbbször az a kérdés okozott gon-
dot, hogy az ott lakókat akkor is az
adott címen kell összeírni, ha nincse-
nek oda bejelentkezve.

Országosan mintegy 21 ezer címről
töltötték ki a kérdőíveket interneten
október 1-jén, a népszámlálás első
napján, délután 4 óráig – erről Virágh

Eszter, a népszámlálás szóvivője tá-

jékoztatta a sajtót. Ez azt jelenti, hogy
Magyarország 4,4 millió háztartásá-
ból 21 ezerből érkeztek be kitöltött la-
kás- és személyi kérdőívek a KSH
központi informatikai rendszerébe,
tehát a 21 ezernél jóval több állam-
polgár szolgáltatott már adatot.

(b.z.)

Polgármesteri elismerések, önkormányzati helyzetértékelés

Tanácskozással ünnepeltek
Gödöllőn tartott előadást Hoffmann Rózsa 

A közoktatás közszolgálat

Népszámlálás, 2011

Kedvező fogadtatás
Folyamatosak a karbantartási munkák

Jelentős felújítás kezdődött

Nagy Sándor

Szilágyi Menyhért Lehóczki István Dr. György István

Megkezdődött a munka a vas-
úti pályaudvaron, a Királyi Váró
melletti területen. A rossz kö-
rülmények miatt csak kevesek
által használt parkolót lezárták
a forgalom elől, és megkezdő-
dött a korszerű P+R és B+R
parkolók kialakítása.

Az önkormányzat és a MÁV közös
pályázatának eredményeként közel
130 millió forintból újul meg a terü-
let, amihez a KMOP „Parkolók és
csomópontok fejlesztése” című pá-
lyázaton 117 millió forint támogatást
nyert a konzorcium.

A fejlesztés eredményeként egy
korszerű kamerás megfigyelőrend-
szerrel ellátott, gépkocsik és kerék-
párok tárolására egyaránt alkalmas lé-
tesítményt alakítanak ki, aminek a
munkáit a napokban kezdték meg.
Mivel a terület parkolása a felújítás
végéig nem használható, a gépkocsi
tulajdonosok a szemközti parkolót
vehetik igénybe.

A P+R parkoló kivitelezését a Ma-
gyar Aszfalt Kft. végzi, jelenleg az ő
szakemberei dolgoznak a helyszínen.
A B+R parkolót, amit az itt lévő épü-
letben alakítanak ki, az AKL Kft. va-
lósítja meg.

A jó időt kihasználva a múlt héten
is városszerte több helyszínen folytak
a járda és az útburkolati karbantartási
munkák, dolgoztak többek között a
Damjanich és a Hunyadi utcában, va-
lamint a Dózsa György úton.

Befejeződött a felújítás a Besnyő
utcában, ahol áteresz átépítést köve-
tően új járdát alakítottak ki. Az utolsó
munkafázis az aszfaltozás volt, a na-
pokban ezzel is végeztek.

A feladatok között most elsősorban
az őszi karbantartási munkákra helye-
zik a hangsúlyt a VÜSZI munkatár-
sai: takarítják a csapadékvíz-elvezető
árkokat, és folyamatosan ellenőrzik a
vízelnyelő rácsok állapotát, ahol
szükséges elvégzik a felújítást. 

(k.j.)
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BREAKELJ AZ ILL SKILL SUQADDAL

Immár sok éves hagyomány, hogy Wageningenből, hollandiai 
testvérvárosunkból kétévenként küldöttség érkezik Gödöllőre. Az október

6-9. között Gödöllőn tartózkodó delegációval tart az Ill Skill Squad modern
breaktánc csoport is, akik a júniusi Testvérvárosi Fesztiválon való 

fellépésükkel hatalmas sikert arattak a gödöllőiek körében.
Akiket érdekel a tánctanulás eme formája, azok október 7-én holland

vendégeinktől elsajátíthatják a fogásokat.

A TÁNCTANÍTÁS IDŐPONTJA:  Október 7., 15 órától
HELYSZÍN: Művészetek Háza

Ezt követően 17 órától az Ill Skill Squad tagjai fellépnek a Művészetek
Háza konferencia termében

A programmal kapcsolatban bővebb információ: 30/967-3070, Sándorné
Pálfalvy Beáta, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke 

Meghívó – Török Ignác Gimnázium

A gödöllői Török Ignác Gimnázium tisztelettel
meghívja Önt az intézményben végzett osztá-
lyok tablóit, csoportfotóit tartalmazó

TABLÓK KÖNYVE 1959-2011
kötet díszbemutatójára, melyet

2011. október 14-én, pénteken 17.30 órakor
tartunk az iskolában (Gödöllő, Petőfi Sándor
u. 12.)

Tájékoztatjuk, hogy a díszbemutatón a „TABLÓK KÖNYVÉ”-t csak ezen a
napon használt, alkalmi bélyegzőlenyomattal adjuk át megrendelőinknek, a
kötet vásárlóinak. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg programunkat!

Fábián Bertalan igazgató

(Folytatás az 1. oldalról) 

Október 2-át, Mahatma Gandhi szü-
letésnapját, aki minden cselekedeté-
vel, gondolatával az erőszakmentes-
séget hirdette.

Ez a nap jó alkalom arra, hogy el-
gondolkodjunk azokon a szörnyű és
pusztító eseményeken, melyek a világ

különböző részein megkeserítik az
emberek mindennapjait. És talán
ezekből a gondolatokból előbb-utóbb
cselekvésre késztető tettek alakulnak
ki, melyek talán elősegítik azt, hogy
minél kisebb részben legyen az erő-
szak a világtörténelem része.
A polgármester végezetül Mahatma
Gandhi tanításaiból idézett, kinek né-

zetei szerint a szeretet
és az erőszakmentes-
ség mindent legyőz.
Az erőszakmentesség
az, amikor azokat sze-
retjük, akik minket
gyűlölnek. Ha csak
azokat szeretjük, akik
minket is szeretnek,
az nem erőszakmen-
tesség. Az élet harcá-
ban a gyűlölet legyőz-

hető a szeretettel. A szeretet nagyobb
a gyűlöletnél és az övé a végső győ-
zelem.

Lorenzo Molinari, a világbéke
menet magyarországi koordinátora, a
Háború és Erőszak Nélküli Világ 
Szervezetének tagja köszöntőjében
kiemelte: Gödöllő kiemelt szerepet
tölt be a világbéke képzeletbeli tér-
képén; már harmadik alkalommal tar-

tunk itt megemlékezést az erőszak-
mentességgel kapcsolatban. A béke
– amit a legtöbben a háború ellenté-
teként definiálnak – világszerte mos-

toha téma. Nap-
jainkban az em-
beriség nagy ré-
széről elmond-
ható, hogy vagy
háborúzik vagy
éppen mások öl-
döklését nézi a
televízióban. A
béke nevében

már országokat bom-
báztak le, nőket és
gyerekeket öltek
meg. Közben pedig
azt hangoztatjuk,
hogy civilizáltak va-
gyunk. Amikor erő-
szakról beszélünk,
akkor ne csak hábo-
rúra gondoljuk, ha-

nem létezik gazdasági, pszichikai
erőszak is. Ez a nap arról szól, hogy a
béke nem a háború hiánya, hanem
erény. Egy lelkiállapot, szellemi beál-

lítódás, jó akarat, bizalom és igazsá-
gosság. A béke és az erőszakmen-
tesség itt kezdődik

Ezután az Erkel Ferenc Általános
Iskola Gyermekkórusának műsora
következett. Énekük után a gyerekek
szabadon engedték a békét jelképező
galambokat az A-40 Postagalamb
Sportegyesület Gödöllő jóvoltából,
Maszlag Attila, Béres Attila és Kiss
András segítségével. 

Végül bárki megszólaltathatta a Vi-
lágbéke-gongot és üzenetet írhatott a
békefalra.                   Kép és szöveg: it, ch

Holland napok lesznek a hét
végén városunkban. Egy idő-
ben két rendezvénynek is ott-
hont ad Gödöllő: egyrészt ek-
kor látogat hozzánk Wagenin-
gen küldöttsége, másrészt itt
rendezik meg a holland-ma-
gyar testvérvárosok konferen-
ciáját.

Wageningen és Gödöllő testvérvárosi
kapcsolata már húsz esztendős múltra
tekint vissza. A jubileumot az idén vá-

rosunkban, jövőre pedig Hollan-
diában ünneplik településeink. Ehhez
kapcsolódóan  október 7-én pénteken
fotókiállítás nyílik a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ-
ban, ami az elmúlt két évtized ese-
ményeit eleveníti fel. A küldöttség
tagjai részt vesznek a szombati főző-
versenyen is, így városunk lakói a
holland gasztronómiából és népzené-
ből is ízelítőt kaphatnak. 

Elsősorban az ifjabbak számára le-
het vonzó az  Ill Skill Squad modern

breaktánc csoport által kínált lehető-
ség: a júniusi Testvérvárosi Feszti-
válon óriási sikert arató fiatalok a
Művészetek Házában oktatják majd
az érdeklődőket, október 7-én 15
órától, 17 órától pedig fellépésüket
láthatja a közönség. 

Pénteken, október 7-én kerül sor a
holland-magyar testvérvárosok kon-
ferenciájára, melyen a települések
polgármesterei, alpolgármesterei és
képviselői mellett a Holland Önkor-
mányzatok Országos Szövetségének
elnöke is részt vesz, valamint a kül-
ügyminisztérium is képviselteti ma-
gát.  A tanácskozáson a kapcsolatok
jövőjéről, a továbbfejlesztési lehető-
ségekről is szó esik majd. jb 

Eldőlt, hogy kik jutottak be az X-Fak-
tor következő fordulójába, azaz a
Mentorok házába. A tehetségek több
fordulón keresztül mérettették meg
magukat, hogy eljussanak a döntő
előtti utolsó lépcsőfokig.

A táborban 150 előadóból már csupán 50-
en mutathatták meg újból énektudásukat Ke-
resztes Ildikó, Malek Miklós, Geszti Péter
és Nagy Feró előtt. A mentorok ezt követően
hozták meg döntésüket, hogy kik azok, akik
folytathatják a menetelést a tehetségkutató
showműsorban, és kik azok, akiktől búcsúz-
nak. 

Az utolsó meghallgatása után Géczi And-
rás (képünkön) a 25 év felettiek között köl-
tözhet be a Mentorok házába.

A hét folyamán számtalan
színes program várja az érdek-
lődőket a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Köz-
pontban, az Országos Könyv-
tári Napok keretében.

A hét végéig tartó rendezvénysorozat
keretében számtalan akcióval, ked-
vezménnyel várják az olvasókat. A
programot  a könyves vasárnap zárja
október 9-én. Ezen a napon is vetél-
kedők, családi programok várják  lá-
togatókat: sakk bajnokságon, és kü-
lönböző társasjátékokban mérhetik
össze tudásukat a vállalkozó szelle-
műek, s ekkor adják át az Év Olvasója
díjakat is. 
A rendezvény egyik különlegessége

lesz 11.30-tól a Leonar3do-bemutató,
amin a különleges számítógépes esz-
köz megalkotójával, Rátai Dániellel
is találkozhatnak az érdeklődők. A be-
rendezés rövid idő alatt a könyvtárlá-
togató gyerekek kedvence lett. Hasz-
nálata nem csak szórakoztatásra ad
lehetőséget, hanem új távlatokat nyit
az oktatásban és a képességfejlesztés-
ben is. bj 

Vonzó programnak bizonyult a főtéren és az Erzsébet királyné szálloda udvarán megrendezett borhétvége és szarvas-
gomba napok. A szeptember 30. és október 2. között megrendezett eseményre sokan látogattak ki, ami nem meglepő,
hiszen a kellemes, nyarat idéző estéken finom borok gasztronómiai különlegességek és hangulatos zene csábította az
érdeklődőket. A fesztivál hangulatot idéző rendezvény nemcsak a helyiek, hanem a városunkba látogató külföldiek
körében is sikert aratott. jb

Az Erőszakmentesség Világnapja Gödöllőn

Együtt a békéért

Testvérvárosok találkozója

Holland napok

ISMÉT MAGYAR NÓTA EST!

A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület 2011. október 14-
én (péntek), 19 órakor ismét Magyar Nóta Estet rendez.

Helyszín: Művészetek Háza színházterme

Közreműködik: 
Madarász Katalin, Gránát Zsuzsa, Demeter Ágnes, Zsuzsa Mihály

A művészeket kíséri: Gödöllő Város Népi Zenekara

Országos Könyvtári Napok

Vasárnap is programok
Borhétvége és szarvasgomba napok

Géczi András a 
Mentorok házában 
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Egyik neves színművészünk
könyvet írva életéről, emlékei-
ről, felidézve azt az időt, mikor
filmet forgatott a Szovjetunió-
ban, megállapítja: ott el kell fe-
lejteni azt a szót, hogy „miért”.
Teljesen megmagyarázhatatla-
nul estek vagy nem estek meg
a dolgok.

Szerb Antal világirodalom történeté-
ben Dosztojevszkij hőseiről írja: euró-
pai ember nem szívesen töltene köz-
tük egy éjszakát. Kiszámíthatatlan,
mit tesznek a következő pillanatban,
ütésre lendül a kezük, vagy zokogni
kezdenek, esetleg váratlanul beavat-
nak életük nagy titkába. 
Ljudmila Ulickaja, a világhírű orosz
írónő legújabb, Imágó című regényé-
ben útikalauzunkká szegődik egy
minden ésszerűséget, logikát nélkü-
löző világban, végigvezet négy évti-
zed szovjet valóságán. 
Sztálin halálától indul a történet,
vagy inkább történetek sokasága, s
tart egészen a Gorbacsov-féle „pe-
resztrojkáig”. A szereplők száma vég-
telen, vannak, akik mindössze egyet-
len róluk szóló elbeszélés idejére je-

lennek meg, míg mások makacsul
visszatérnek újra és újra, elolvashat-
juk a halálukról való beszámolót, az-
után még újfent szerepelnek életük egy
addig ismeretlen oldalát mutatva be. 
A fejezetek olykor kerek egész novel-
láknak tűnnek, vagy akár valóban
azok is, ha nincs bennük a három fő-
szereplő valamelyike, esetleg együtt
mindhárman, akiknek a sorsát követ-
hetjük a regényen végig.
Ilja, Miha és Szanya. Iskolatársak
voltak, még gyerekként lettek jó ba-
rátok. Árvák vagy félig árvák – ez is
jellemző a korban: a szülők eltűntek
lágerekben vagy a háborúban. Ilja és
Miha is meg-megjárják a börtönt,
Szanya nem, Szanyát nem érdekli
semmilyen illegális tevékenység,
egyedül csak a zene. A fényképész
Ilja azonban fotográfiáit juttatja kül-
földre, megjelennek a felvételei kü-
lönböző nyugati lapokban, a költő
Miha pedig szamizdat kiadványok
szerkesztésében, terjesztésében vesz
részt. 
Elkísérhetjük őket Moszkva hírhedt
Lubjanka börtönébe, részt vehetünk a
kihallgatásaikon. Megmártózhatunk
a szovjet mindennapokban, Moszk-

vában vagy falun, esetleg a Krímben.
Mi történt a krími tatárokkal, s mi
egyikük feleségének, Olgának falusi
pap nagyapjával? Számos furcsasá-
got, érdekességet ábrázol az író, lát-
tatóan, átérezhetően, s nem utolsósor-
ban mulatságosan. Nincs olyan tragé-
dia, melyben ne lehetne fellelni a hu-
mornak legalább egy szikráját, bizo-
nyítja.  
A több száz oldalas regény mindvé-
gig izgalmas, olyan olvasmány,
amelyben ráismerhetünk a mi magyar
közelmúltunk jó néhány jelenségére
is.  
(Ljudmila Ulickaja: Imágó) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Őrült világ

A Gödöllői Királyi Kas-
tély lovardája adott ott-
hont a fennállásának 20.
évfordulóját ünneplő Gö-
döllői Városi Fúvószene-
kar jubileumi minősítő
koncertjének, amit októ-
ber elsején, a Zene Világ-
napján rendeztek meg. 

A hangversenyre
jóformán a meg-
hirdetés hetében el-
keltek a jegyek, telt
ház fogadta a zene-
kart és a Magyar
Fúvószenei és Ma-
zsorett Szövetség
által delegált zsűrit.

Az est első részé-
ben népszerű zene-
kari művek szólal-

tak meg az úgynevezett kon-
certfúvós program során, töb-
bek között Suppé Könnyűlo-
vassági-nyitányát és Kodály
Zoltán Háry János című mű-
vének intermezzóját hallhatta
a közönség. 
A második részben a szóra-
koztató zene kategóriájába
tartozó darabok kaptak he-

lyet. J. Williams műve mellett
például az Earth Wind & Fire
muzsikáját is műsorra tűzték a
gödöllői fúvósok. 

Mint azt Ella Attilától meg-
tudtuk, a zsűri döntése alapján
a Gödöllői Fúvószenekar mind-
két kategóriában kiemelt arany
minősítést kapott.

jk

Nagyszabású vállal-
kozást vitt végbe a
Gödöllői Fiatal Művé-
szek Egyesülete a már
klasszikusnak számító
musical, a Masteroff-
Kander-Ebb alkotótrió
Kabaréjának bemuta-
tásával a Művészetek
Házában. 
A sokunk által ismert
történet, Cliff és Sally
egymásra találásának,
majd elválásának re-
génye a múlt század 30-as éveinek egyre inkább fasizálódó Berlinében ma sem érdektelen. A zene, a
dal, a tánc uralja a színpadot, s mindezen elemeket sikeresen oldotta meg a szereplőgárda. Cliff sze-
repében Neumann Balázst, Sallyében Miklós Krisztinát láthattuk, a folyamatosan jelen levő kon-
feransziét Derzsi György alakította. 
Az idősebb pár, Schulz úr és Schneider kisasszony tragikus sorsát Hábetler András és Herczenik
Anna játszotta el megrázóan. Hat táncos profi módon adta elő a táncokat, a zenét pedig a Hot Jazz
Band szolgáltatta. Az előadás zenei rendezője Fodor László, rendezője Horváth Zoltán volt.  
Egyelőre két előadást tartottak, az elmúlt hét csütörtökén, illetve vasárnap, de a zsúfolt ház, az ének-
számok után újra és újra feltörő taps azt előlegezi meg: nem csak ennyi volt. N. A.

Egy év alatt elfogyott Herceg
Egérváry Elemér Naplója, az
ifjú olvasók már a második ki-
adás példányait vehetik kézbe,
ezzel egy időben pedig a neves
szerző Sajcetli című újságjá-
nak második kiadásából a leg-
frissebb kastélybéli esemé-
nyekről is tájékozódhatnak. 

Faludy Ildikó és Reményi Márton
közös munkája – a kastély lakóit és
történetét bemutató hercegi rangú
egér története – egyaránt óriási sikert
aratott a gyerekek, a szülők és a mú-
zeumpedagógusok körében. Rendha-
gyó kiadványt 2010-ben múzeumpe-
dagógiai Nívódíjjal jutalmazta a szak-
ma. Az első kiadásban megjelent
1000 példány fél év alatt elfogyott an-
nak ellenére, hogy a kastély 2011 első
félévében jóformán alig volt látogat-
ható az uniós elnökségi események
miatt. 

A napokban már a második kiadás
látott napvilágot, 2800 példányban. A
nagy siker és a szakmai támogatás
birtokában most már országos terjesz-
tés szerepel a tervek között, jelenleg
ennek a megvalósításán dolgoznak a

szakemberek. A két szerző azonban
most sem tétlenkedik, mint azt Fa-
ludy Ildikótól megtudtuk, már készül
a folytatás. Herceg Egérváry Elemér
naplójának II. részét várhatóan a jövő
év nyarán vehetik kézbe a gyerekek.
Ebben már nem csak a kastélyba, ha-
nem Máriabesnyőre, a Királyi Váró-
ba, a Barokk Színházba és a Hattyús-
tó partjára is elkísérhetik kedvencüket
kalandjai során. 

De, hogy addig se maradjanak le a
legfrissebb kastélybéli hírekről, min-
den fontosat megtudhatnak a Sajtcetli

című kiadványból, Herceg Egérváry
Elemér újságjából, aminek második
száma jelent meg a napokban. Ennek
az elkészítése Faludy Ildikó és Ora-
vecz Éva munkáját dicséri, a gyerme-
kek számára színes, szórakoztató mó-
don, humorosan nyújt információkat
a kastély történetéről, az aktuális kiál-
lításokról, újdonságokról és a terve-
zett programokról. 

A humor egyébként is fontos sze-
rephez jut mind a két kiadványban,
amit külön ki is emeltek a kastélyban
nemrég megtartott múzeumpedagó-
giai tanévnyitón. Faludy Ildikó ezzel
kapcsolatban úgy fogalmazott: még
mindig szokatlan, hogy a tudást szó-
rakozva is el lehet sajátítani. Pedig ez
az út vezet oda, hogy megváltozzon
az a sajnos még mindig gyakori véle-
mény, hogy a múzeum egy unalmas
hely. Mert nem az. Vonzó lehet a 
gyerekek számára is, jó példa erre a
kastély kínálatában szereplő Elemér-
túra is, amelyen a mese helyszíneit
járják végig a gyerekek. Érdekesség
hogy Elemér a modern eszközöket is
kedveli: az új állandó kiállításban a
kastélyos számítógépes játékokban is
ő segít a gyerekeknek. 

A kisegérnek egyébként saját face-
book-profilja és e-mail címe is van
(elemer@kiralyikastely.hu), amelyen
szívesen válaszol a gyerekek kérdé-
seire. jk

Naplója és újságja is van a magas rangú egérnek

Herceg Egérváry Elemér sikerei

Kiváló arany minősítés a gödöllői fúvósoknak

Nagy sikerű jubileumi koncert
A Kabaré a Művészetek Házában

Azok a 30-as évek
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Első olvasatra talán meglepő lehet, hogy
kerül a víztorony a műalkotások sorába,
bár a létesítmény országosan védett ipari
műemlék, ha azonban valaki már járt a
Szent István Egyetem területén lévő épü-
letben, és lehetősége volt megcsodálnia,
egyetért azzal, hogy városunk egyik kü-
lönlegessége megérdemli ezt a címet.
Az egykori Agrártudományi Egyetem
parkjában a közeli egyetemi lakótelep víz-
ellátási gondjainak enyhítésére 1955-ben
Jánossy György és Czebe István építész
tervei alapján épült. Eredetileg a ma kilá-
tóként üzemelő toronytető csillagászati
megfigyelőhelyként szolgált volna, de
végül is nem vették birtokba a csillagá-
szok.
Már a környezetét is nagy műgonddal ter-
vezték meg. A rézkakas földre vetett ár-
nyéka jelölte ki a tornyot övező téglak-
erítés vonalát. A kerítésen belül a szélka-
kas árnyékának mozgását felhasználva vi-
rágórát is terveztek az egyetem kertészei-
nek segítségével. Az eredeti elképzelés
szerint a virágóra egyben az évszakokat,
hónapokat is jelezte volna: a hajnali órák-
hoz ültetett virágok tavasszal, a dél körü-
liek nyáron, a délutániak ősszel
nyíltak volna. A telet a téglafalra
felfuttatott borostyánnal szándé-
kozták jelezni.
A torony bejárata fölött kapott he-
lyet Borsos Miklós „Arion és a
delfin” című bronz domborműve,
ami feltűnően hasonlít ahhoz, ami
a művész síremlékén is látható. A
torony csúcsán levő szélkakas Me-
gyeri Barna munkája. A szélkakas
földre vetett árnyéka jelölte ki a
tornyot körülvevő téglakerítés vo-
nalát. A víztorony napóraként is
szolgált volna, a torony mutató-
ként, a téglakerítés pedig számlap-
ként. Az idő múlását a 12 zodiákus
jegyét ábrázoló kőszobor mutatta
volna 8 és 17 óra között. A napóra
működését a kőfalon kívül egy er-
dőbe vágott nyíladék segítette vol-
na. A kőszobrokat Nagy Géza (Bi-
ka, Rák, Oroszlán, Nyílas, Vízön-
tő, Halak) és Molnár László (Kos,
Ikrek, Szűz, Mérleg, Skorpió, Bak)
faragta, ezeket 1962-ben állították
fel. 1990-ben ide került a Mező-
gazdasági Vízgazdálkodás- és
Geodéziatörténeti Kiállítás a Víz-
gazdálkodási és Meliorációs Tan-
szék szervezésében.

Forrás: www.viztorony.hu

MŰALKOTÁSOK GÖDÖLLŐN

A gödöllői víztorony

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, amelyek között megtalálhatók az elmúlt
századokból reánk maradt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban ezekkel is-
mertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tudhatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket
már csak a festmények, fényképek őriztek meg számunkra. 

Csaknem 100 gyermek látoga-
tásával zárta a Gödöllői Királyi
Kastély Európai Uniós forrás-
ból megvalósuló fejlesztésé-
nek I. ütemét, akik négy intéz-
ményből – a gödöllői Montágh
Imre Általános Iskolából, Spe-
ciális Szakiskolából, a fóti Ká-
rolyi István Gyermekközpont-
ból, a NEFMI Aszódi Javítóinté-
zetéből és a Vakok Iskolájából
– érkeztek kísérőikkel.

A gyerekek a délelőtt folyamán meg-
tekintették a kastélyt, majd csatla-
koztak a kastély lovardájában tartott
hivatalos projektzáró rendezvényhez.

Mint azt Gönczi Tibor igazgató el-
mondta, a rendezvény célja az volt,
hogy olyan gyerekeket láthassanak
vendégül, akik nehezen, vagy talán
sosem juthatnának el az intézménybe,
viszont akiknek élményt nyújthat egy

látogatás a kastélyban és egy ebéd ab-
ban a teremben, ahol az első félévben
a soros magyar EU-elnökség idején
Európa vezetői tárgyaltak.

„Gödöllői Királyi Kastély komp-
lex, környezetbarát üzemeltetését le-
hetővé tevő újjáépítése és családbarát
szolgáltatásokkal történő fejlesztése –
I. ütem KMOP-2007-3.1.1/E-2008-
0002” 2008 szeptemberében megkez-
dett fejlesztés az Európai Unió támo-
gatásával, mintegy 1,6 milliárd forint-

ból valósult meg. Nem csak a Gizella-
és a Rudolf-szárny újult meg, hanem
romantikus, tájképi formában a kas-
tély parkjának belső, 5 hektáros része,
valamint az Erzsébet- és a Ferenc
József-előkert. A látogatók kényelmét
audio-guide rendszer, érintőképer-
nyők, Braille-térképek, liftek segítik.

(k.j.)

Gyerekek vették birtokba a Királyi Kastélyt

Gyermekbarát projektzáró

100 éves a gödöllői HÉV

Az idei esztendő jeles évforduló Gödöllő közlekedéstörténetében, 100 eszten-
deje ugyanis annak, hogy Gödöllőig kiépült a HÉV vonala.

A jubileumhoz kapcsolódóan szerkesztőségünk kéri, hogy akinek HÉV-vel
kapcsolatos régi fotók, emléktárgyak, dokumentumok (pl. régi jegy, menet-
rend, bérlet stb.) vannak a birtokában, juttassa el azt részünkre. Természete-
sen az archiválást követően visszajuttatjuk a tulajdonosnak.

A fotók és egyéb dokumentumok leadására személyesen a Művészetek Há-
za ügyfélszolgálatán van lehetőség, postai úton a 2101 Gödöllő Pf. 385. cím-
re, valamint e-mailen az info@szolgalat.com címre juttathatják el.

(b.z.)

„Az Úr így szólt Mózeshez:
„Szólj Izrael fiaihoz és mondd
meg nekik: A hetedik hónap el-
ső napja legyen pihenőnap
számotokra, harsonazengés-
sel és ünnepi összejövetellel.”
(Lev 23, 23-24)

A hagyomány a teremtés napját a
Biblia szerinti a hetedik hónap, Tisri,
1. napjára teszi, így Ros Hasana az új-
év ünnepe.

A világ teremtése óta eltelt éveket a
zsidó bölcsek az összes, korukban lé-
tező feljegyzés tanulmányozásával, a
Biblia által számon tartott életkorok
áttekintésével számolták ki, a Terem-
tés könyvének első fejezeteiben emlí-
tett éveket a ma használatos évvel
egyenlő hosszúságúnak véve, a te-
remtés hét napját a mai napokkal egy-
formának tekintve. Így a teremtés
időpontját i.e. 3761. Tisri hónap 1.
napjára, este 11 óra 11 perc 20 másod-
percre tették.

A Tóra az Emlékezés napja, és a
Sófárfúvás napjaként említi ezt az ün-
nepet. A napot elmélyült imádkozás
jellemzi. Az imák fő témája Isten kor-
látlan hatalma a világ és az emberiség
fölött. Vallási kötelezettség ezeken a
napokon a sófár hangját hallgatni,
ami ősidők óta a bűnbánatra figyel-
meztet.

Ros Hasanával kezdődik az a tízna-
pos önvizsgálat és bűnbánat időszak
(tíz bűnbánó nap), amelyet a Jom Ki-
pur, az engesztelés napja zár le.

Az ünnepi vacsorához kapcsolódó
legismertebb szokás, amikor egy da-
rab almát mézbe mártanak. Az idei
évben szeptember 28-án este köszön-
tött be a zsidók életében az 5772. év.

„Az Örökkévaló akaratából jó és
édes évre virradjunk!”

(pts)

Meghívó
2011. október 6-án 16.30-kor megemlékezést tartunk

a Török Ignác-szobornál,

az aradi vértanúk tiszteletére.

Kérjük megjelenésével tisztelje meg ünnepségünket!

A Török Ignác Gimnázium igazgatósága

Koszorúzási szándékát az iskola portáján,
vagy a 28/420-380-as telefonszámon október 6-án 16 óráig jelezze.

Beköszöntött a zsidó újév
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Október 8-án, 10.30-12.00 között
Október 9-én kizárólag előzetes

telefonos egyeztetés alapján: 
17-18 óráig:

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: dr. Michalik László 
Tel.: 20/981-3100.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Cicák gazdit keresnek
Domonyvölgyben, üdülőtelken hagyott, most
ivartalanított 2 éves fekete anyacica és fe-
kete-fehér 3 hónapos lány, fiú kiscica keresi
szerető gazdáját! 

Tel.: 20/996-7608, este: 28/488-178

Kiscicák ingyen
elvihetők!

Telelfon: 
20/340-4861.

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME)
ciprusi partnerszervezetének
(BirdLife Cyprus) becslése sze-
rint a szigetországban közel 90
ezer madár esett orvvadászok
áldozatául az idei vonulási sze-
zonban.

A madarakat hálóval, vagy ragadós
lépvesszővel fogják, egy részüket ét-
termek veszik át, másokból trófea
lesz. A szervezet ezért most nyílt le-

vélben fordul Ciprus igazságügyi és
belügyminiszteréhez a helyzet mielőbbi
megoldása érdekében. A petíciót bárki
aláírhatja a szervezet honlapján. Az
MME felhívja a figyelmet arra, hogy
a levadászott madarak egy része ha-
zánkban költ, így ha a nem lépünk fel
hatásosan az orvvadászat ellen, az sú-

lyos csapás lesz Magyarország bioló-
giai sokféleségére nézve is.

Az illegális vadászat elsősorban a
hazánkban is honos barátposzátákat

érinti. A ciprusi éttermek sajnos biz-
tos felvásárlói a befogott madarak-
nak, ugyanis belőlük készítik az „am-
belopoulia“ nevű ételt. A szándéko-
san befogott madarak mellett számos
más faj, többek között baglyok, légy-
kapók és a ciprusi hantmadár is a há-
lókba akad. 2010-ban a szakemberek
becslése szerint – a vizsgált Famagus-
ta és Larnaca kerületekben – 1,4 mil-
lió madár pusztult el így. „Tudjuk,
hogy az őszi vonulási időszakban te-
szik ki a legtöbb csapdát, és ha nem
lépünk már most, a következő hetek-
ben drasztikusan megnő az elpusztult
madarak száma“ – mondta Martin
Hellicar, a BirdLife Ciprus kam-

pányfelelőse. A ciprusi madárvédők a
petíció szövegében felhívják a figyel-
met arra, hogy a biodiverzitás drámai
csökkenése közben a tradíciókra hi-
vatkozni ellentétes a józan ésszel és
bűnpártolással ér fel, valamint erőtel-
jes jogi lépéseket követelnek a csap-
dázókkal szemben. 
Az civil szervezet adatai szerint eddig
122 különböző madárfaj egyedei kerül-
tek a csapdákba, közülük 58 a BirdLife
nemzetközi felmérései szerint veszé-
lyeztetett, vagy megóvása az európai
közösség számára kiemelten fontos. A

Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület kéri, hogy – az országo-
kon átívelő hatás miatt – minél többen
írják alá a ciprusi igazságügyi minisz-
ternek és belügyminiszternek szóló petí-
ciót, amelyet www.birdlifecyprus.org
honlapon találnak. mme

A Magyar Madártani Egyesület
munkatársai Jászberény hatá-
rában találtak egy áramütött
fehér gólyát, egy elvileg már
madárbaráttá alakított oszlo-
pon fennakadva. 

Ez az eset rávílágít arra, hogy a ma-
dárbarát átalakítások során nem elég
a jó szándék és a rendelkezésre álló
költségvetés, hanem pontosan be kell
tartani a javasolt műszaki megoldá-
sokat is. Jelen esetben ugyan kétféle
madárvédelmi eszközt is felhelyeztek
az oszlopra („szigetelő papucsot” és
madárvédelmi burkolatot), azonban
egyiket sem a megfelelő módon.

A szigetelő papucsot nem erre az
oszloptípusra fejlesztették ki, így az
utólagosan rászabott darabok nem

fedték be megfelelően az oszlop ke-
resztkarát, ami földelt kiülőhelyül
szolgál a madarak számára. A madár-
védelmi burkolathoz az MME és az
áramszolgáltatók által javasolt mű-
szaki megoldás szerint egy hosszab-
bító elemet is fel kellett volna szerel-
ni, ami további 50 centiméteren bur-
kolta volna a vezetőt, így megakadá-

lyozta volna, hogy a gólya a hiányo-
san befedett keresztkaron ülve hozzá-
érhessen a csupasz vezetékhez.

Magyarországon az első, áramütés
okozta tömeges madárpusztulásra
1980-ban derült fény, amikor a Haj-
dú-Bihar megyei Újtikos község ha-
tárában egy rövid, 20 kV-os vezeték-
szakasz alatt a Hortobágyi Nemzeti
Park szakemberei 19 egerészölyv, 1
gatyásölyv, 4 vörös vércse, és több tu-
cat vetési varjú tetemét találták meg.
Az MME 2003-ban kezdett országos
adatgyűjtésbe, amely évtől kezdődő-
en minden évben meghirdette orszá-
gos középfeszültségű oszlop felmé-
rési (KFO) kampányát. Emellett szá-
mos további esetről lakossági vagy
szakmai bejelentés során értesülünk,
így például az egyik legsúlyosabb
ilyen esetről is, amely során 2006
őszén mintegy 200 fehér gólya pusz-
tult el Újtikos határában egy rövid ve-
zetékszakaszon áramütés következ-
tében. mme

Közel 90 ezer madár esett a ciprusi orvvadászok 
áldozatául az idei vonulási szezonban

„Madárbarát” oszlop végzett egy fehér gólyával

Biztos védelem?
Fotó: Horváth Márton

Ciprusi hantmadár

Már a nagyközönség is láthatja
a Fővárosi Állat- és Növénykert
bivalyházának legfiatalabb la-
kóját, a most tíznapos vörös
vadbivaly borjút. A kafferbi-
vallyal igen közeli rokonság-
ban álló, ám annál állatkertek-
ben ritkábban látható afrikai
patások 2008 óta élnek Buda-
pesten. A Kalüpszó nevű anya-
állat borja egyelőre még nem
kapott nevet.

Szeptember 20-án kedden, egy ritka
kisállat jött világra a Fővárosi Állat-
és Növénykertben, mégpedig a vörös
vadbivalyoknál. 
A kicsi azonban világrajövetele után
nagyon gyámoltalannak és gyen-
gének tűnt, sokkal kevésbé életerős-
nek, mint amilyennek egyébként
lennie kellett volna. Éppen ezért a
borjú anyjával együtt az első napokat
a bivalyház belsejében, minden zava-
ró körülménytől elzárva töltötte, ami

viszont azzal járt, hogy mostanáig a
nagyközönség sem láthatta. Kalüp-
szó, az ötesztendős, csehországi szü-
letésű anyaállat azonban rendkívül
gondos szülő, és úgy tűnik, az első
napok nehézségeit sikeresen átvészel-
te a kis bivalyborjú. A gondozók így
elérkezettnek látták az időt, hogy az
anyát és borját kiengedjék a kifutóra
– mondta Hanga Zoltán, a Fővárosi
Állat-és Növénykert szóvivője.
A kicsi nevet egyelőre még nem ka-

pott, ám az állatgon-
dozók azt már megál-
lapították, hogy a jö-
vevény hím ivarú. Az
afrikai vörös vadbi-
valy (Syncerus caffer
nanus) voltaképpen
azonos fajba tartozik
a vadászírók leírásai
nyomán a hazai kö-
zönség számára is is-
meretes kafferbi-
vallyal. Termete va-

lamivel kisebb ugyan, ám ennél
sokkal lényegesebb különbség, hogy
a színe nem fekete, hanem vöröses, és
nem annyira a nyílt szavannákat, mint
inkább az erdős területeket részesíti
előnyben. Ezért aztán vörös kaffer-
bivalynak, vagy afrikai erdei bivaly-
nak is szokták nevezni. 
Az Afrika középső területein élő vö-
rös vadbivalyokat a világ 25 állatkert-
jében összesen mintegy száznegyven
egyed képviseli.

Vörös vadbivaly született a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Október 1-jén a gödöllői repülőtéren rendezték meg a Hungária Kupa  cour-
sing versenyt, melyen nemcsak az agarak gyorsaságát, hanem szépségét is
megcsodálhatták az érdeklődők.
Az agárversenyek e fajtájánál egy gép segítségével zsinóron húznak tárcsák-
kal változatosan kijelölt pályán műnyulat. A kutyák párban indulnak a ver-
senyen, s teljesítményüket bírók pontozzák. Az agarak gyorsaságát, űzési
kedvét, intelligenciáját, fordulékonyságát és kondícióját vetik össze.            it

Hungária Kupa a repülőtéren

Szélvészgyors agarak

Örökbefogadó nap a TESCO parkolójában

Jövő héten újra

Kutya örökbefogadó na-
pot szervezett a gödöllői
TESCO áruház október 1-
jén, szombaton. 

Az áruház parkolójában
Pécsi Ildikó Kossuth-díjas
színművész, Gödöllő dísz-
polgára, Szűcs Lajos olim-
piai bajnok labdarúgó és
Pintér Zoltán alpolgár-
mester igyekezett az ér-
deklődőket megnyerni az
ember leghűségesebb ba-
rátjának örökbe fogadá-
sára vagy a Herman Ottó
Magyar Országos Állat- és
Természetvédő Egyesület
Gödöllői Szervezete által
fenntartott szárítópusztai
menhely támogatására.

it

1.
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A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-17
éves kor közötti, focizni vágyó FIÚKAT korosztályos labdarúgó csapa-

taiba. Ha szeretsz focizni és egy remek közösség tagja akarsz lenni,
akkor itt a helyed! Érdeklődni: +36/20-958-04-14

Szeptemberben induló leány teremfoci (futsal) csapatba is várjuk
14-18 év közötti LÁNYOK jelentkezését. 

Érdeklődni: +36/70-60-44-388

Focizz velünk és csatlakozz 
a Bikákhoz!

Elindult a szezon a taekwon-do-
soknál. A Gödöllői Taekwon-do
SE edzései a központi edzőte-
remben, a Testvérvárosok útján

(a Megyeri kerékpárüzlet felett),
valamint a gödöllői Művészetek
házában látogathatóak. 
Ha érdekli a harcművészet, vagy csak

sportolna valamit, csatlakozzon. Világ
és Európa-bajnok versenyzőkkel edzhet
együtt, valamint a magyar Taekwon-do
válogatott vezetőjétől, Czeba Mihály
V. danos nemzetközi mestertől és világ-
bajnoktól tanulhatja el a sportág szépsé-
geit.
Érdeklődni:06/20-5304957
www.tae-kwon-do.hu

Küzdősport – Indul a Taekwon-do szezon

Világbajnokokkal edzhetsz!

Két, nehezebbnek mondott mér-
kőzést követően (BSE, UTE), egy
újabb kötelező győzelem a női
röplabda bajnokság 5. játéknap-
ján. Talán, így lehet a legegysze-
rűbben összefoglalni a TFSE-
KRA elleni találkozót,
amelyet 3:0-ra nyertek
Ludvig Zsolt tanítványai.

A papíron, és mint bebizonyo-
sodott, a pályán is gyengébb fő-
városiak ellen igencsak álmo-
san kezdett a TEVA-GRC, de a
folytatásra magukra találtak a
hölgyek és magabiztos sikert ért

el, míg junior lányok is nyerni tudtak.
NB I. Liga, alapszakasz 5. forduló:
TEVA-Gödöllői RC – Aluprof-TF Bu-
dapest Volleyball Team 3:0 (14, 12, 6)
Junior mérkőzésen: TEVA-Gödöllői
RC – TFSE-KRA 3:1 (19,-23,21,19)   -li-

A Pest megyei I. osztályú labda-
rúgó bajnokság 7. fordulójában a
játéknap előtt szintén négy pon-
tos Sülysáp vendége volt a Gö-
döllő, így joggal mondhatta min-
denki, hogy ez egy „hatpontos”
meccs lesz. A csapatért szorítók
nagy örömére Lovrencsics Lász-
ló tanítványai magabiztos, 5–1-
es sikert arattak, ezzel egy kicsit
fellélegezhetnek.

Idegenben nyerni sosem könnyű, ez
közhely. Az elmúlt hetek vérszegény
helyzetkihasználása miatt joggal lehe-
tett bosszús a tréner, de ezúttal törlesz-
tettek valamit a fiatalok, ugyanis egy
félidő alatt elintézték a házigazdákat. A
4–0-ás félidőt követően ugyan vissza-
vett a társaság, de ez sem veszélyeztette
a magabiztos győzelmet, amellyel két
helyet előrelépve, a 12. helyet foglalja el
a GSK a tabellán a megszerzett 7 pont-
jával.

Az U19-es csapat ismét nyert, ezzel a
megszerzett 12 pontjával jelenleg az 5.
pozíciót foglalja el Sztriskó István csa-
pata.

A következő játéknapon hazatér a Gö-
döllő, vagyis ismét a Táncsics Mihály
úti sporttelepen fogadhatja ellenfelét a
csapat, miután véget értek a pálya fel-
újítási munkálatai.
Pest megyei I. osztály, 6. forduló
Sülysáp – Gödöllői SK 1–5 (0–4)
Gól: Smeló Dávid, Csernyák Tamás,
Somogyi Levente (2), Czuczor Attila
Pest megyei I. osztály U19, 6. forduló
Sülysáp – Gödöllői SK 1–2 (0–2)
Gól: Farkas Péter, Koczeth Zsolt
Következik: 
Október 8., szombat 15 óra (ifi: 13 óra):
Gödöllői SK – Veresegyház VSK

Megyei III. osztály – Három pon-
tos debütálás

Győzelemmel debütált a kispadon Mor-
vai László, aki Legéndi György lemon-
dását követően, a Tinnye ellen ült le elő-
ször a Gödöllő kettő kispadjára. A belé-
pő mondhatni magabiztos lett, a GSK II.
a Tinnyét verte könynyedén, 5–1-re.
Pest megyei III. osztály, közép cso-
port, 5. forduló: 
Gödöllői SK II. – Tinnye 5–1 (2–1)
Gól: Várszegi Gábor, Pakuts Barna,

Tury Viktor, Szabó László, Lovrencsics
László
Következik: 
Október 2., vasárnap 15 óra, egyetemi
felső pálya: Gödöllői SK II. – Kisalag

Utánpótlás – Újabb remeklés a fi-
ataloktól

Ezúttal sem bírtak az ellenfelek a Gö-
döllői SK, bajnokságban szereplő csa-
pataival. A mérleg: Öt meccs, 3 győze-
lem, 2 döntetlen.
NB II. U17, közép-kelet, 7. forduló:
Gödöllői SK-Maglód – Szigetszentmik-
lós 4–1 (1–0) Gól: Husz Attila, Szabó
Bence, Győri Gergő, Tóth-Velez Va-
lentin
NB II. U17, közép-kelet, 7. forduló:
Dunaharaszti MTK – Gödöllői SK-Tura
1–1 (1–0) Gól: Gráczer Krisztián
NB II. U15, közép-kelet, 7. forduló:
Gödöllői SK – Vecsés 5–2 (1–2) Gól:
Tóth Márk, Mihalik Zsolt, Molnár Már-
ton (3)
NB II. U13, közép-kelet, 7. forduló:
Gödöllői SK – Vecsés 5–2 (2–1) Gól:
Horváth Gábor, Pósa Márk (3), Pintér
Roland
Megyei U13, Nagykáta körzet, 3. for-
duló: Dunakeszi – Gödöllői SK U12
3–3 (2–2) Gól: Salamon András, Tóth
Benedek, Kovács Benedek -ll-

Labdarúgás – Sikerrel mutatkozott be Morvai László

Megvan a második GSK győzelem

Röplabda – A TFSE is kipipálva

Álmos kezdés, magabiztos befejezés

2011. okt. 8. szombat 17:00

TEVA GRC – Békéscsabai RSE

Szent István Egyetem, 
Sportcsarnok

NB I. NŐI RÖPLABDA 
MÉRKŐZÉS

Megvan az első siker. Idegen-
ben tudott nyerni először NB I.
2011/2012-es kiírásában a Gö-
döllői Bikák csapata. Szente
Tamásék a MAFC vendégeként
tudták elhozni mindhárom baj-
noki pontot.

A 4. fordulóban végre sikert ért a ru-
tin, vagyis a nem éppen fiatal átlag
életkorú, de annál rutinosabb Gödöllő
nyerni tudott a fővárosi, szintén újonc
MAFC csapata ellen. A találkozó egé-
szét tekintve, teljesen megérdemelten
nyerte a meccset a Gödöllő.

A Győr sikeres nemzetközi szerep-

lése miatt – akik bejutottak Európa
legjobb 16 futsal csapata közé az
UEFA Cup-ban – az 5. fordulóban
nem lépett pályára a Gödöllő. A 6. já-
téknapon szomszédvári rangadón bi-
zonyíthatja a csapat, hogy nem a vé-
letlen műve volt a győzelem, ugyanis
a Rubeola FC Csömör vendége lesz a
Gödöllői Bikák együttese. A találko-
zót október 10-én rendezik a csömöri
sportcsarnokban 20:30 órás kezdés-
sel.
Futsal NB I., 4. forduló
MAFC – Gödöllői Bikák 2–4 (2–3)
Gól: Simonyi Gábor (2), Vidák Ba-
lázs, Schrancz Balázs -ll-

Rendezvény időpontja: 2011. ok-
tóber 8. szombat
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Általá-
nos Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 7-9 óráig
Cél nyitva tartása: 23 óráig
Csomagmegőrzés biztosított.
Ellátás túra közben: csoki, víz,
üdítő
Célban: zsíros kenyér, lekváros ke-
nyér, üdítő
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző

Nevezési díj: 60/60MTB/35/20 tá-
vokon 800 Ft/fő; 12/6 távokon 400
Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvezmény
100 Ft/fő
Térkép: Gödöllői-dombság turista-
térképe 
További információ kérhető az
alábbi telefonszámokon: Kobzi 
András: +36-30-609-87-29, Kobzi
Andrásné: +36-30-209-28-28
A rendezvény a Margita Kupa része!

Gödöllő 60/60MTB/35/20/12/6 gyalogos
teljesítménytúra

Futsal NB I. – Megvan az első

Idegenben nyert először a Gödöllő

A Gödöllői Taekwon-do SE sike-
resen szerepelt az idén szeptem-
berben is Magyarországon, Jász-
berényben megrendezett nem-
zetközi versenyen. A Csehor-
szágból, Szlovéniából, Szerbiá-
ból, Boszniából, Koszovoból,
Horvátországból érkező ver-
senyzőkkel kellett megküzde-
niük a sportolóinknak.  A ver-
senyt 3 arany, 6 ezüst és 9
bronzéremmel zárták a gödöl-
lőiek.

Gyermek kategóriában Osterling
Ádám teljesített a legjobban és két

ezüstérem birtokosa lett, ifiként Tóth
Dániel és Horváth Fruzsina szerepel-
tek nagyon jól.
A felnőtteknél
Bese Renáta 2
é r e m m e l ,
Bontovics Ba-
bett pedig, egy
aranyéremmel
zárta a ver-
s e n y t .
Összesítve a
gödöllői csa-
pat a 2. helyen
végzett az in-
duló országok

csapatai közül és az ezzel járó elismerést
Czeba Mihály, a klub vezetője vehette
át. A bírókat magyar részről Vajkovics
Ferenc és Horváth Gergő mesterek
képviselték. A klub következő nemzet-
közi rangos versenye az Európa kupa
lesz Szerbiában. -li-

Küzdősport – Nemzetközi Taekwon-Do Kupa

Gödöllői érmek Jászberényből

Továbbra is hibátlanul állnak a
gödöllői hölgyek a Pest megyei
bajnokság B csoportjában. Az
5. játéknapon a forduló előtt
még szintén veretlen Alsóné-
medi vendége volt a Gödöllői
KSC, a rangadót egy igazán iz-
galmas és küzdelmes csatá-
ban a mieink nyerték egy gól-
lal.

A férfiaknál a Gödöllői SK csapata a
félidőben még négy góllal vezetett a
Mogyoród kettő vendégeként, végül
döntetlent ért el idegenben.
Pest megyei B csoport nők, 5. for-
duló: Alsónémedi SE – Gödöllői
KSC 19:20 (9:10)
Pest megyei B csoport férfiak, 5.
forduló: Mogyoród KSK II. – Gödöl-

lői SK16:16 (6:10)
Következik:
NB II. keleti csoport, férfiak: Októ-
ber 8., szombat 17 óra (juniorok: 15
óra), Hajós tornaterme: 
Gödöllői KC – XVI. ker KMSE
Pest megyei B csoport, nők: Októ-
ber 8., szombat 13 óra, Hajós torna-
terme: Gödöllői KSC – Inárcs-Ör-
kény KC II. -lt-

Kézilabda – Pontszerző GSK

Hibátlan hölgyek

Három játéknapon van túl a Gö-
döllői EAC asztalitenisz szak-
osztályának egyes, valamint ket-
tes férfi alakulata az NB II.
Észak-keleti, illetve az NB III. kö-
zép csoportjában.

A GEAC I. mérlege egyelőre impo-
záns: három győzelem, míg a GEAC
kettő egy győzelemmel és egy vere-
séggel áll (a 2. fordulóban szabadna-
pos volt a gárda) a 2011/2012-es baj-
noki szezonkezdetben három fordulót

követően.
NB II. férfiak, Észak-keleti csoport,
1-3. forduló eredményei:
Váci Reménység II. – GEAC I. 5:13;
GEAC I. – Diósgyőr ASE 14:4;
GEAC I. – Apagy 11:7
NB III. férfiak közép csoport, 1-3.
forduló eredményei:
Vecsési SE – GEAC II. 14:4; GEAC
II. – Váci Reménység III. 11:7

-tt-

Asztalitenisz – Elrajtoltak a bajnokságok

Még hibátlan a GEAC I-es csapata
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A Gödöllői Városi Múzeum
meghívja Önt

2011. OKTÓBER 15-ÉN 

SZOMBATON 16 ÓRÁRA

ÚJ SZERZEMÉNYEK A
GÖDÖLLŐI VÁROSI

MÚZEUMBAN
2007-2011

című kiállítás megnyitójára

A kiállítást megnyitja:
Dr. Gémesi György

polgármester

Az új szerzeményeket 
bemutatja:

Őriné Nagy Cecília 
Benkő Zsuzsanna 

dr. Czeglédi Noémi
Kerényiné Bakonyi Eszter

Fábián Balázs

A 2011-es évben is 
megrendezésre kerül a

Gödöllői Városi Múzeum
gyűjteményét gazdagító
műtárgyak bemutatása

időszaki kiállítás keretében.
Négy év gyűjtőmunkájának
az eredményét mutatjuk be

egy reprezentatív 
válogatásban. 

A helytörténeti gyűjtemény
sok érdekes, a polgári és

paraszti világhoz is köthető
tárggyal gazdagodott a

gödöllőiek ajándékozásai
révén.

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

MVM koncertek
13. Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál

2011. október 6-9. 
EU Konferenciaterem (Lovarda)

2011. október 6. (csütörtök), 19
óra – Razvaljajeva Anasztázia

2011. október 7. (péntek), 19
óra – Emmanuel Ceysson
A Párizsi Opera szólóhárfása

2011. október 8. (szombat), 19
óra – Anneleen Lenaerts
A Bécsi Filharmónikusok
szólóhárfása

2011. október 9. (vasárnap), 11 óra – A hárfa sokszínűsége
Hangszerbemutató koncert gyerekeknek, műsorvezető: Vigh
Andrea. A hangversenyen a gyerekek meg is szólaltathatják a
hangszereket!

Kedves Gyerekek! Ha van olyan játékotok, mellyel szívesen
szereznétek örömöt gyermekotthonok lakóinak, akkor hozzátok
magatokkal és tegyétek bele a hangversenyteremben elhelyezett
kosarakba!

2011. október 9. 19 óra – Vigh Andrea zenekari estje 
Händel- és Debussy-művek

Gödöllői Királyi Kastély

Gödöllő lakosainak kedvezményes jegyek a 
Királyi Kastély jegypénztárában! 
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655 

Október 3-10-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Október 10-17-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Közérdekű telefonszámok

Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon
fordulhatnak segítségért. Ezért a jövőben közölni fogjuk a leg-
gyakrabban kért számokat:

ELMÜ központi hibabejelentő:  06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:  06-20/524-0340

HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.

VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300

TÁVHŐ Kft.:514-096

Zöld Híd Kft.: 418-603

Segítség Közalapítvány

A Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet a
gödöllői rezsihátralékkal rendelkező családok
támogatására.
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján
vagy a 106-osszobában lehet igényelni.
Leadási határidő: 2011. október 21., péntek

Igényes, jó minőségű táncoktatás indul Gödöllőn!

Már két éve jól működő táncképzés idén is folytatódik október 1-jé-
től. Az órák finoman ötvözik a modern -és  jazztánc technikai elemeit,
melynek eredményeként egy jó hangulatú, könnyed, aktív testmoz-
gást eredményez a résztvevőknek. A szinvonalról a Budapest Tánc-
színház szólista táncosa, HEGEDŰS TAMÁS gondoskodik.
Szeretettel várunk minden kedves mozgásra vágyó érdeklődőt, telje-
sen kezdő szinttől is!  MINDEN SZOMBATON 10 ÓRÁTÓL!

Gödöllő, Láng fitness, Dózsa György út 36. www.langfitness.hu; Tel.: 70/381-3159

1. Wageningen (Hollandia): holland specialitás 550.- Ft

2./ Vancsa Family (Kistarcsa): halászlé – 790.- , kolozsvári töltöttkáposzta 790.-, hétvezér pörkölt burgonyával 790.-

3./ Galgavirág Bt. (Galgahévíz):csülkös-pacal burgonyával 750.-, birkapörkölt burgonyával 750.- Ft

4./ Bálint Józsefné Rózsika – zöldséges (Gödöllő): Nógrádi roma töltött káposzta 790.- Ft

5./ Berkes család (Gödöllő): Babgulyás füstölt csülökkel 650.-, Mangalica szalonnán pirított slambuc 500.-, 

Fűszeres fokhagymás lapcsánka 250.-Ft

6./ János és Márti (Gödöllő): Csülökpörkölt burgonyával 690.- Ft

7./ Vállaj község német nemzetiségi önkormányzata: Studli 150.-/ db (helyben fizetendő)

8./ Veres Miklós (Gödöllő):Pacalpörkölt burgonyával 690.-Ft

9./ Nagy Zoltánné (Gödöllő): Gulyásleves 590.-Ft

10./ Nagy Zsolt (Gödöllő): Vörösboros marhapörkölt tarhonyával 620.-Ft

11./Kasza Ilonka, Erdélyi Vándor Székelyek Köre: Erdélyi töltött káposzta 790.-, Tejfölös túrós puliszka 650.-Ft

12./ Koch Ferenc-Papp Attila – Skotner Andrea (Isaszeg): Székelykáposzta gazdagon + palacsinta 850.-, 

Dámszarvas pörkölt burgonyával 950.-Ft

13./ Szőlőhegyi Borozó (Szada): Csirkegulyás Csilla módra 650.-Ft

A 2011. október 8-ai, a Városi Piacon tartandó főzőverseny étlapja

REGIONÁLIS FIZIKA SZAKKÖR ÉS TANÖSVÉNY A PREMONTREI GIMNÁZIUMBAN

A Premontrei Gimnázium idén ősztől kétféle foglalkozásra is szeretettel várja a gödöllői és a környékbeli iskolák
diákjait, tanárait. Elsősorban 10-12. évfolyamos, a fizika iránt érdeklődő diákok részére indul a „Nevezetes fizika kí-
sérletek reprodukálása 1.” nevű rendhagyó fizika szakkör. A foglalkozások során olyan híres fizika kísérletek elvég-
zésére kerül sor, amelyekről nagyon sok diák hall a fizika órákon, de közülük csak keveset lehet órai keretben bemu-
tatni. A kísérletek jó alkalmat adnak arra is, hogy a témához kapcsolódó más kísérleteket, illetve az órai anyaghoz nem
kapcsolódó, de a gyakorlati életben fontos ismereteket szerezhessenek a diákok. A szakkör októbertől decemberig tart,
havonta egy alkalommal. A 2-3 órás pénteki foglalkozásokra a következő kísérleteket tervezzük:
1. Foucault inga kísérlet – október 28.
2. Kísérletek a légnyomásra, Toricelli és Guericke kísérlet – november 18.
3. Hangtani kísérletek, suttogó tükör – december 9.

A szakkörön való részvétel ingyenes, jelentkezni dr. Seres István tanár úrnál lehet 2011. október 21-ig, a 
vanittsutnivalo@gmail.com e-mail címen.

Másik ajánlott programunk az iskolánk parkos udvarán, a nyáron elkészült „Nyitnikék Tanösvény” megismerése. A
tanösvény nyolc állomása segítségével a diákok megismerkedhetnek a Gödöllő parkjaira jellemző állatvilággal, érde-
kes növényekkel, madár- és állatvédelmi eszközökkel. A tanösvény alkalmat ad arra, hogy természetismeret és bioló-
gia órákon, a gyerekek a szabadban ismerkedhessenek Gödöllő élővilágával. A tanösvény látogatása előre egyeztetett
időpontban önállóan is lehetséges, de igény esetén örömmel biztosítunk szakvezetést is. A tanösvény látogatására je-
lentkezni Kerényi Zoltán tanár úrnál a vanittsutnivalo@gmail.com e-mail címen vagy a 06-20-823-1520-as telefon-
számon lehet.

Felhívás – Kihelyezett fogadóóra
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy október

hónapban kötetlen beszélgetéssel egybekötött 
kihelyezett fogadóórát tartok.

Helyszín: Művészetek Háza, Novo Café
Időpont: 2011. október 7. 17.30

Vendégek: Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere
László Ferenc, Palotakert körzeti megbízottja

Szeretettel vár mindenkit: Tóth Tibor önkormányzati képviselő

Papírgyűjtés a 
Petőfi iskolában

Kedves Szülők! 
Tisztelt környezetünkben élők!

PAPÍRGYŰJTÉST rendezünk 
2011. október 12-13-án a Petőfi Sándor

Általános Iskola udvarán
(Gödöllő, Munkácsy Mihály út 1.)

Október 12-én 14 órától 18 óráig, 
13-án 7 órától 15 óráig lehet az 

összegyűjtött papírt leadni.
Az összegyűlt papírért kapott összeget

teljes egészében tanulóink 
jutalmazására fordítjuk.

Köszönjük, ha segítik céljaink 
megvalósítását!

A Petőfi iskola diákjai és tantestülete

Felhívás – Református Líceum előkészítő

A Gödöllői Református Líceum ingyenes felvételi elő-
készítő tanfolyamot indít 2011. október 8-án, 9 órai
kezdettel a 2012/2013-as tanévre felvételizni szándé-
kozó hatodikos tanulóknak.

Szeretettel várjuk a diákok szüleit is, akiknek ugyan-
ebben az időpontban szülői értekezletet tartunk.
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819,   szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

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

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a családos vendégeinket.

Minden hétvégén (szombat, vasárnap)
12.00-től 15.00-ig büfé jellegű (svédasztal) ebéd az étteremben.

A menü ára: 2990 Ft/fő
Az ár tartalmazza a korlátlan étel- és italfogyasztást: kétféle leves,

négyféle főétel, desszertek, üdítő, soproni csapolt sör, folyóbor, kávé.



INGATLAN
* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes
közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889

* Sürgősen eladó Gödöllő, Palotakerten 61 nm-es, kétszobás,
erkélyes, teljesen felújított lakás. Tel.: 06/20-212-6315.

* Sürgősen eladó igényesen felújított, nagyon jó beosztású,
egyedi fűtésmérős -szabályzós lakás Palotakerten, másfél-
szobás, konyha-étkezős, külön fürdő, wc-s, 45nm-es.Iár:
8,9MFt 20-772-2429

* Gödöllő központjában 4 emeletes házban jó állapotú 2 szobás
60 nm-es erkélyes téglalakás eladó. Iár: 11,7MFt
20/7722428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1
szintes 2 szoba +nappalis ikerház 350nm-es telekkel, tárolóval
érintkezve, kulcsrakész ár 18,9 MFt  20-772-2429 

* Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős, tégla,
betongerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár: 17,9MFt
20-772-2429 

* Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nap-
palis, 62nm-es lakás leköthető I.ár:15,5MFt 20-772-2429   

* Gödöllőn felújított, műanyag ablakos, erkélyes, 2 szobás
konvektoros téglalakás eladó Iár 10,9MFt  20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

* Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali
+1 szobás, konyha-étkezős nettó 45nm-es, cirkófűtéses lakás
eladó. Választható burkolatok, színek. Iár: 11,9MFt 20-772-2429 

* Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-
9447025

* Gödöllőn, központhoz gyalog is közel, Új építésű, 4 szoba
+nappalis, duplakomfortos, amerikai konyhás, garázsos önálló
ház 450 nm-es telekkel eladó. Iár: 32 MFt 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU   

* Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó.
I.ár: 12,9MFt 20-772-2429  

* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati fekvésű
jó beosztású lakás, berendezési tárgyakkal együtt Iár: 7,8MFt
20-804-2102 

* AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nap-
palis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulc-
srakészen eladó 24,5MFt-ért 20-772-2429  

* Szabadka utcában két szobás lakás 8,9 MFt Iáron eladó 20-
804-2102 

* Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali + 1 hálószobás
55nm-es, felújított, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,5MFt  20-
772-2429   WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9MFt 20-804-2102

* Veres Péter u.-ban újszerű 114nm-es, garázsos családi ház
szép 725nm-es sarok telken eladó!  20-944-7025

* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102

* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás,
53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár:9,3 MFt 20-8042102

* Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás
9.6MFt 20-804-2102

* Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő
központjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás
16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alka-
lmas 800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó!
Minden közmű a telken! 20-539-1988

* Központban, 76m2-es cirkós lakás, garázzsal eladó!
23.6MFt 20 539-1988

* Szabadka u-ban 3.em-i erkélyes, felújítandó lakás eladó! Iár:
9,5MFt ! 20-539-1988

* Sürgősen eladó Harasztban kiváló állapotú 4 szoba +nap-
palis, alápincézett, 2 garázsos, jó beosztású családi ház  500
nm-es telekkel Iár 29,9MFt  20-772-2429 

* Gödöllőn, Új fenyvesben 110m2-es különálló családi ház
sürgősen eladó! 20-539-1988

* Gödöllőn Kastély mögött az alvégben, 1100m2-es telken felújí-
tott, bővíthető ikerházi lakás eladó! Iár:22.9MFt! 20-539-1988

* Veresegyház örökpanorámás részén építési telkek eladók!
12Mft! 20-539-1988

* Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes ügyfeleim
részére! 20-539-1988

* Gödöllőn eladó tégla konvektoros felújított elsőemeleti egyszobás
lakás gkcsbeállóval. 7,9 MFt. www.lipcsey.com  30-6336-110

* Aszódon jó helyen eladó felújított tégla konvektoros mfsz. egys-
zobás lakás gkcsbeállóval.  8,2 MFt. www.lipcsey.com  30-6336-110

* Magas minőségű 113 m2 újszerű ház garázzsal Gödöllőn
csendes helyen eladó.  26,5 M Ft. www.lipcsey.com   30-6336-110

* Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozás-
ra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdős-
zoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen
külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

* Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nap-
pali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondo-
zott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

* Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes
fejújított lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok,
fa belső nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső nyílászárók.
Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek megfelelően kialakí-
tott elektromos hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alac-
sony rezsi, csendes környék. Azonnal költözhető. Ár: 13.900.000
Tel.: 30/860-6087; 30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen

* Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti,
erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezs-
gőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az
erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.

* Gödöllőn SŰRGŐSEN eladó a Kazinczi lakótelepen egy I.
emeleti, 2 szobás, loggia-s, felújított, egyedi fűtéses igényes
lakás ALKALMI ÁRON Eladási ár: 11 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Palotakerten 1+ kettő félszobás, 63 nm-es
öröklakás. Iá: 9,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali +
2 szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes
ikerház-fél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból
(30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló tár-
sasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280
eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Fenyvesben nappali+ 4 szobás, két fürdőszobás
társasházi öröklakás saját kertrésszel, kocsibeállóval és pincetároló-
val. Összes beépített terület: 130 nm. Iá: 28 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllő kertvárosában eladó 168 nm alapterületű sarok-
telken lévő családi ház 2 nappalival, 3 szobával, szaunával, kon-
diteremmel. Iá: 34,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn a Csanakban eladó MOST ÉPÜLŐ nyolclakásos, kertes
övezetű társasház külön kertrészekkel. Eladási ár: 12-22,4mFt
kulcsrakész állapotban, decemberi átadással. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó az Antal-hegyen nappali+ 3 szobás, tetőteres,
tégla építésű családi ház. Iá.: 29,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Szadán eladó földszintes 2+ fél szobás családi ház. Iá. 12
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Királytelepen 2+ félszobás, tégla építésű kis
családi ház, 600 nm-es telken Iá: 12,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Fenyvesben kétszintes, 2 fürdőszobás, 5 szobás
családi ház 60 nm-es melléképülettel. Iá: 29,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, a Körösfői utcában eladó egy 75 m2 alapterületű, jó
elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás családi ház, új beépített
minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A mediterrán
hangulatú kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és
borospince teszi hangulatossá. Iá: 21 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Szent István téren 2 szobás, 56 nm-es,
erkélyes felújított öröklakás egyedi fűtésrendszerrel. Iá.: 11,7
mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Harasztban kifogástalan állapotú kétsz-
intes, nappali+3 szobás 140 nm összterületű családi ház
szuterénnel. Iá: 31 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó az Erzsébet parkkal szemben 100 nm-es, jó
állapotban lévő polgári ház, a telken garázs, szaletli,
örökzöldek. Iá: 25 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Szilasliget-Kerepesen eladó kétszintes 48 nm összterületű
nappali+ 2 szobás ház zártkerten. Iá.: 12,5 mFt Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Kertvárosban egy 110 nm alapterületű, 750
nm-es telken lévő családi ház. Iá: 33 mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, Központban eladó 44nm-es, 1+félszobás,
FELÚJÍTOTT, egyedi fűtésszabályzóval, mérővel, nyugati
fekvésű, azonnal költözhető lakás gépesített konyhával, saját
tárolóval. Iá:8.5 30/491-5020

* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezés-
sel (műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt.
90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha
(egybe) fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nap-
pali, gardróbszobák, fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár
2család részére is megoldható lakhatás. 300nm rendezett
telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383

* SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn Remsey krt.-on 61 nm-es 1 és
2 fél szobás, 2.emeleti ERKÉLYES szép igényes, saját tárolós
lakás eladó! Iár:14.9MFt. Tel: 30/228-1060

* ÁRON ALUL, SÜRGŐSEN eladó! Gödöllőn, Király-telepen
1108nm teljes közművel telek ásott kúttal, melyen egy felújítandó
95nm-es családi ház található. Iár:11.9MFt. Tel: 30/491-5020

* Gödöllőn Szőlő utcában, 69 nm-es, 1 + 2 félszobás, III.
emeleti, ERKÉLYES, KONVEKTOROS, felújított(új külső belső
nyílászárók, burkolatok) lakás tárolóval eladó.Iár:12.7MFt. Tel:
30/491-5020

* Antalhegyi u.96.sz. alatti, arborétum jellegű kertben
2405nm telken 184nm-es, 4szoba, nagy nappali, hallos, 2
pincével, egyedi kivitelezésű családi ház eladó. Iár:58,5MFt.
30/9628-151 

* Szt. Imre u. egyedi fűtéses, erkélyes, D-Nyi fekvésű, 68nm-
es, belső galériás lakás komplett konyhával, extrákkal 22,5MFt
iáron, Kossuth L.u. 4.em. 2szobás 9MFt iáron eladó. 30/331-
7992, 30/331-8172 
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megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget

nem vállalunk.
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* Aszód központjában, csendes helyen eladó egy 36nm-es
egyedi mérőórás, alacsony rezsijű, pár éve felújított földszinti
lakás. Érd: 17 után 70/3844-813 

* Gödöllő és Szada határán aszfaltozott utcában 1450nm-es
telken új építésű 85nm-es bővíthető, 2fürdőszobás, összkom-
fortos családi ház eladó (garázs, pince, ásott kút). 30/274-3407 

* Eladó LAKÁS az EGYETEMI LAKÓPARKBAN! 59nm-s 2szobás,
1.em. konvektoros fűtésű, jó állapotú. Szép környezetben, az
egyetemhez közel. Iár: 14,2MFt. 70/291-2992 

* Gödöllőn, az Egyetemen a standdal szemben eladó felújított
59nm-es, egyedi fűtésű 2szobás lakás, nagy tárolóval. Közelben
posta, ABC, gyógyszertár, orvosi rendelők. Csendes, parkos-
erdős területen. Iár: 13,4MFt. 30/422-7603, 30/385-7372 

* HARASZTBAN, központhoz, HÉV-hez Erzsébet parkhoz közel,
2szintes sorházi ház kicsi udvarral, kerttel, garázzsal tulaj-
donostól eladó. Megbízható szomszédság, kertvárosi hangulat.
Ára: 21 MFt. 20/222-5907

* Szadán építési telek (1300nm-es) eladó, nyugodt
környezetben található. Iár: 7MFt. Érd: 30/852-8413 

* Eladó Gödöllőn a központban, 2 liftes házban, 2.em. 1,5
szobás, konyhás, egyedi fogyasztásmérővel felszerelt távfűtés-
es lakás tárolóval, alacsony rezsivel. Iár: 9,7 MFt. 30/608-1631  

* Eladó a Kazinczy körúton egy 60 nm-es 2 szobás,
panorámás 4.em. lakás. Iár: 9,55 MFt. Tel: 20/823-1726 

* MOGYORÓDON, József Attila úton eladó 3szobás családi ház
–pincével, melléképülettel, belső telekkel- fele része tulaj-
donostól. DK-i fekvésű, napfényes. Iár: 9,9MFt. 28/441-623 

ga APAJ belterületén eladó 2 szoba összkomfortos családi ház
800 nöl-es, két utcára nyíló telekkel. Iár: 7,2 MFt. Érd:
20/313-5804

* Félkész házat vagy 2 szintes kész házat vásárolok központi
helyen, Gödöllőn, jó állapotút 30 millió Ft körüli árban. Érd:
28/410-066, 20/981-8633 

* Gödöllőn, Erzsébet körúton 55nm-es, 2 szobás, 3.em.
vízórás, távfűtéses, jó állapotban lévő, DK, DNy fekvésű, napos,
világos lakás eladó. Iár: 10MFt. 70/4545-894, 30/2100-125,
28/420-972 

* Gödöllőn Szabadka utcában téglaépítésű, egyedi fűtéses,
erkélyes, 2. emeleti felújítandó 50,14 nm-es lakás eladó. Tel:
30/203-5912 

* KAZINCZY KÖRÚTON egy 1,5 szobás 60 nm-es szépen felújí-
tott LAKÁS ÁRON ALUL ELADÓ az első emeleten. 70/217-0500 

* Palotakerten egy 1,5 szobás 62 nm-es szépen felújított
lakás eladó. Azonnal költözhető, alacsony rezsi. Iár: 12,7MFt.
Tel: 70/217-0500 

* Gödöllő Szt. János utcában egy 30 nm-es 1 szobás,
téglaépítésű, felújított garzonlakás eladó. Alacsony rezsi. Iár:
8,5MFt. Tel: 70/217-0500 

ALBÉRLET KIADÓ
* Kiadó Gödöllő-Máriabesnyő csendes környezetben 60 m2-es
különálló családi ház 2-3 fő részére. 50 ezer ft+rezsi+2 havi
kaució. Tel.: 20/ 3 280 417

* Kertes ház kiadó! Hosszú távra! 160 m2, garázzsal, szauná-
val. Érdeklődni: 30/588-5889

* Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló csalá-
di ház. Tel.: 20/986 4946

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

* Gödöllőn, a Szent J. utcában azonnali költözéssel, hosszú
távra kiadó egy 50 nm-es, felújított 1+2 félszobás lakás. Kon-
vektoros, redőnyözött, részben bútorozott, külön tárolóval. 60
ezer Ft + rezsi, kaució szükséges. Tel.: 70/-629-9669.

* Gödöllőn, a Palotakerten, 2 szobás, 64 nm-es lakás, egyedi
fűtéssel kiadó. 45 ezer Ft + rezsi. Tel.: 20/7760-801.

* Gödöllőn a Remsey krt.-on kiadó nappali+2+fél szobás lakás
60eFt+rezsi+2 havi kaució. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Harasztban 60 nm-es ikerház 500 nm-es telekrésszel
hosszú távra kiadó. 55eFt/Hó + rezsi 2 havi kaució szükséges.
20 7722428  

* Gödöllőn a Kertvárosban 4 szobás, 2 fürdőszobás, nappalis
120nm-es ingatlan bútorozva hosszútávra kiadó. Tel:
20/9443-356 

* Palotakerten 1+3 félszobás lakás bútorozottan kiadó 2011.
november 1-től. 60.000,-Ft/hó +rezsi +1 havi kaució. Érd:
20/221-4408 

* Gödöllőn, kertvárosi családi házas 4lakásos épület I.em.
2szoba +nappali 96nm-es, egyetemhez közel, összkomfortos
lakás kiadó: iár: 70.000,-Ft +rezsi -2havi kaució. /Vagy eladó:
iár: 18,5MFt. 20/965-0066

* Másfélszobás, egyedi vízórás, konvektoros, tiszta lakás
hosszútávra kiadó. Kaució szükséges. Érd: 30/270-7119

* Kiadó Gödöllőn 90 nm-es felsőszint külön bejárattal, alac-
sony rezsivel, bebútorozva, autóbeállási lehetőséggel. Igény
esetén saját kertrész. Háziállat nem akadály. 20/264-5307

* KÖZPONTBAN bútorozatlan, 2 szobás, napfényes, távfűtés-
es, harmadik emeleti lakás kiadó 50.000,-Ft +rezsiért. Másfél
havi kaució szükséges. 20/333-0526 

* Szadán, szép nyugodt környezetben családi ház, nagy kert-
tel kiadó. Olcsó rezsi, fatüzeléses fűtés. Ár: 35.000,-Ft/hó. 2
havi kaució szükséges. Tel: 30/4842-330 

* Gödöllőn Arany J. utcában 2 szobás, garázsos, konvektoros
fűtésű felújított családi ház bérbe kiadó. 2 havi kauciót kérek.
Tel: 20/575-8917 

* Gödöllőn, Remsey körúton 1.em. 79nm-es, erkélyes, 2+2 fél
szobás, étkezős, bútorozatlan lakás kiadó. 55.000,-Ft/hó
+rezsi +2 havi kaució. Érd: 20/808-1285, 20/324-1422

* Gödöllő Kertvárosában családi ház tetőtere kiadó. Teljesen
különálló lakrész, amerikai konyhás, fiatalosan berendezett.
45.000,-Ft +1 havi kaució. Tel: 70/525-0266, 28/417-724 

* Gödöllőn, Palotakerten földszinti, 1 szobás lakás bútorozat-
lanul kiadó! 27.000,-Ft/hó. +2 havi kaució +rezsi. Érd:
30/843-6440 

* Gödöllőn, fiatal férfi részére bútorozott albérlet reális áron
kiadó. Kaució nincs! Érd: 20/221-6172 

* Gödöllőn Ambrus közben 50nm-es, 1,5szobás, zárt teraszos,
füves előkertes, vízórás, távfűtéses, alacsony rezsijű, szép
állapotban lévő, földszinti lakás hosszútávra kiadó. Oldal bejárati
ajtóval irodának, rendelőnek is alkalmas. 50.000,-Ft +rezsi
+2havi kaució. 70/4545-894, 30/2100-125, 28/420-972 

* KIADÓ vagy ELADÓ! Gödöllőn az Ambrus közben 2. emeleti erké-
lyes 2,5 szobás távfűtéses, részben bútorozott lakás hosszútávra
kiadó v. eladó. Kéthavi kaució szükséges. 70/611-8841 

* Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy
havi kaucióval kiadó. 20/538-9543.

* Gödöllő központi részén másfélszobás, konvektoros, bútoro-
zott lakás kiadó. Bérleti díj és kaució megegyezés szerint. Tel:
30/224-1627 

* Gödöllő központjához közel, kertes CSALÁDI HÁZBAN 1,5
szobás LAKÁS külön bejárattal kiadó. Tel: 70/526-0174 

* SZADÁN albérlet kiadó: nappali-háló, konyha, fürdő, részben
bútorozott külön bejárattal. Max. 2 fő jelentkezését várom.
49.000,-Ft. Kaució nincs. Gépkocsi szükséges. 70/364-7992 

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.

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

* Gödöllőn eladó két db 30-30 nm-es üzlethelyiség raktárhely-
iségekkel. Darabonként: 16-16 mFt irányáron. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

* 32 nm-es üzlethelyiség Gödöllőn a Kossuth L. u. 24/26.
udvarban kiadó. Tel: 70/373-8154 

* Gödöllőn a belvárosban új építésű, minden igényt kielégítő 117
nm-es, panorámás iroda hosszútávra kiadó. Tel: 20/9443-356 

* Gödöllőn üzletközpontban 20 nm-es helyiség 25.000,-Ft/hó
irányáron kiadó. Tel: 70/7797-152 

* Eladó Gödöllő központjában, liftes épületben 2db egyenként
31m2-es –akár egybe is nyitható– légkondicionált, egyéni
mérőórás, új építésű –lakás célra is használható– iroda, udvari
beállóval. Iár: 12MFt+áfa/db. 70/334-5707

* 80 nm-es ÜZLET KIADÓ vagy ELADÓ a REMSEY KÖRÚTON.
Tel: 20/921-0247 

* Gödöllőn a Kör utcában 46nm-es garázs kiadó. Érdeklődni
hétköznap 18 után, hétvégén egész nap: 20/808-1285,
20/324-1422

* Gödöllő Remsey mélygarázsban 45nm-es 2 kocsis, zárt,
fűtött garázs hosszútávra kiadó. Raktárnak is alkalmas.
70/4545-894, 30/2100-125, 28/420-972 

* KIADÓ IRODA: 58 nm-es, belvárosi, utcai bejáratú, konvektoros.
70.000,- +rezsi + 2 havi kaució. (Lakásnak is.) Tel: 30/9 617-621 

* Gödöllőn a Kossuth u. 41. 45nm-es 2 kocsis, utcára nyíló
garázs hosszútávra kiadó. Raktárnak is alkalmas. 70/4545-
894, 30/2100-125, 28/420-972 

ÁLLÁS

* Gödöllőn üzemelő étterembe konyhai kisegítő, szakács jelen-
tkezését várjuk. Érd.: 70/ 333-21-33

* Gödöllőn üzemelő étterembe pultos, felszolgáló jelentkezését
várjuk. Érd.: 70/ 333-21-02

* Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.

* Angoltanár vagy? Gödöllő környékén élsz? Nyitott, kreatív,
az angolt angolul tanító, diplomás angoltanárt keresünk. Önéle-
trajzod és motivációs leveled az info@oktatars.hu -ra várjuk.
OktaTárs Nyelvstúdió T:28/413-437.

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 

Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,

s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94

*A Felső-park közelében 992 nm-es, parkosított
telken 200 nm-es, nappali+ nagy étkezős, 4
szobás, kétszintes,(két fürdő, 2 pince, kerti tároló,
garázs) igényes családi ház eladó. Iár: 45 mFt.
*A Kertvárosban, 120 nm-es, nappali+3
szobás, ízlésesen felújított, hangulatos csalá-
di ház 605 nm-es parkosított telken, a központ
közelében eladó. Iá: 38,5 mFt.
*A Szent János utcában 2 szoba+ étkezős, 64
nm-es, 4. emeleti, felújítandó lakás egyedi
mérőórákkal, tárolóval eladó. Iá: 11,4 mFt.
*VERESEGYHÁZON, 90 nm-es, 3 szobás
részben felújított családi ház gondozott 853
nm-es telken eladó. Csereként új építésű, 1.
emeleti lakás beszámítanak. Iá:19m Ft.
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* Gödöllőn a La Valette étterembe pultost és szakképzett sza-
kácsot keresünk!! Érd:Szilhát u. 51. Tel.: 70-621-55-47

* Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a
Duna House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan
értékesítő munkatársakat keres. Érd: 30/280-0450,
palosi.erika@dh.hu 

* 10 éves szakmai gyakorlattal (1 év nagykonyhai tapasztalat-
tal) szakácsot keresünk. Bérezés megegyezés szerint. Tel:
28/422-010 E-mail: kaloriatitkarsag@invitel.hu 

* TAKARÍTÁST, GYERMEKFELÜGYELETET JOGOSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZŐ VÁLLAL. Tel: 70/228-8229 

* Aszódi autófényező műhely AUTÓFÉNYEZŐ munkatársat
keres. Fiatal pályakezdőt is alkalmaznánk. Tel: 20/2476-354 

* Gödöllői szépségszalonunkba munkájára igényes fodrászt és
kozmetikust keresünk. Vendégkörrel előnyben. Tel: 30/676-4335 

SZOLGÁLTATÁS

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgoza-
tok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

* Hőszigetelés, ház felújítás, korszerűsítés rövid határidőv-
el. Tel.: 30/242-9441

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

* Minőségi menükiszállítás,cégeknek, magánszemélyeknek.
Tel.: 20/3717-450. www.tepsifules.com

* KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY
SZÁLLÍTÁS. Tel: 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

* Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érin-
tésvédelmi mérés. 70/264-3660 

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24-ig. 70/241-8999.

* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555

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

* 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, E-mail:info@ili.hu

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

* KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

* 25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁL-
KIVITELEZÉS! Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás,
asztalos, ács, lakatos, kőműves munkák. Víz, gáz, fűtéssz-
erelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás, közületeknek is.
Ingyenes árajánlat! . Tel:20/9-361-233, 28/610-982

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

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

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

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-9 tonnáig, belföldi és
nemzetközi, szükség szerint dobozok, csomagolás, zongora,
pianínó, páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József
28/421-134; 30/9593-804, molnar.koltoztetes@upcmail.hu 

* KERTÁPOLÁS, kertépítés, -tervezés. Web:
www.kertszabok.hu Tel: 20/571-3008 

* Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012
Krokovics. 

* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gip-
szkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

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

* Középkorú gyakorlattal rendelkező babysitter gyermek-
felügyeletet, valamint alsó tagozat matematika, magyar
nyelvtan korrepetálást vállal. (Szombat – vasárnap is!!) Tel:
20/371-5483 

* Fém hulladékot vásárolunk fel, mindenfélét. Hűtőt, ház-
tartási gépeket, rossz gépjárművet, vas, réz alumínium stb.
udvartakarítással. 20/264-5307 

* VÁLLALOM: HÁZAK, LAKÁSOK, IRODÁK TAKARÍTÁSÁT.
Hívjon bizalommal! Szabó Katalin: 20/969-4262 

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos
munkák, kerítések készítése, javítása, festése. Csapadékvíz
elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, szigetelés, kőműves
munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta ler-
akást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

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

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogad-
ható áron! Tel: 20/9133-165

* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

EGÉSZSÉG
* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme?
Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsinál-
tatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763

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

* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása,
talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló
kontároktól! Bárándi József 20/532-7275 

OKTATÁS
* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA
JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT
KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN
CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTOD-
DAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT
VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ
MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS
OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN -
FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD
KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40 
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* TOP-TAN: Angol  újrakezdő tanfolyam,  heti 2x2 órában
kedd-csütörtök: 17.00-18.30.  Egy éves középfokú
nyelvvizsgára felkészítő szombaton 1x4 óra, kedd-csütörtök
2x2 óra (15.30-17.00-igh). További tanfolyamok: www. top-
tan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

* TOP-TAN: Ha szeretnél jobb jegyet matekból, fizikából,
kémiából, mint tavaly, már szeptemberben kezd a
felzárkózást. Magántanulók vizsgára való felkészítése,
indokolt esetben délelőtt tanítás háznál is. Tel: 30-908-4130.

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

* MATEKTANÁRT keres középiskolás gyermekének? Olyat,
ahová szívesen jár, ahol akár még a matekot is megszereti?
20/359-1196

* MENCELUS Nyelvstúdió. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvok-
tatás Gödöllő központjában, anyanyelvi tanárok, alap-,
közép-, felsőfokon, kedvező áron, egyéni, csoportos.
Általános, beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok, érettségi,
nyelvvizsga felkészítés. 30-374-6545 www.mencelus.com 

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

* Középiskolai tanár MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA kor-
repetálást vállal. Érd: 30/4567-458 

* HASTÁNC TANFOLYAM indult szeptemberben Gödöllőn, a
Művészetek Házában csütörtökönként 19.00-20.00-ig.
Folyamatos csatlakozási lehetőség! Baráth Nóra: 20/482-6715 

* LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS – ISKOLA-
ELŐKÉSZÍTÉS 3 éves kortól egyéni és kiscsoportos for-
mában. Dr. Virsingerné Ágota logopédus – mozgásterapeu-
ta. 20/543-3407 

* Német és svéd tanfolyamokat indítunk a délelőtti órákban
egyénileg vagy kis csoportban. HEBE Kft. 30/2480661 

* 10 hetes online nyelvvizsga felkészítő tanfolyam indítunk
angolból és németből mindössze 9240,-Ft-ért. 10×10
tananyag az írásbeli és szóbeli vizsgákra, konzultáció, tanác-
sadás. Jelentkezés, érdeklődés: 30/2480661

* Nyelvtanulók és nyelvtanárok figyelem! Szókincsfejlesztő
kiadványsorozatunk legújabb kötete már kapható!
Megrendelhető: www.helloteens.hu, www.schulfreund.hu 

ADÁS~VÉTEL
* CIPŐ TÁSKA ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLJON A SZEZON
ELŐTT KEDVEZMÉNYES ÁRON BOKACIPŐT ÉS CSIZMÁT
(már 2.500,-Ft-tól). Gödöllő, Patak tér 1. 

* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

* Nagyméretű szövőkeret és fonalak eladók. Tel: 28/420-777 

* BORSZŐLŐ FEHÉR FEKETE ELADÓ. 100,-Ft/kg. Tel:
28/432-588 

* Tüzifa eladó akciós áron. 30/9144-950, 20/9611-688 

* Négy darab vadonatúj pehely ágynemű garnitúra: paplan,
párna, kispárna eladó. Tel: 30/203-5912 

* TÜZIFA ELADÓ. 06-20-420-5555

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szakü-
zletünkben 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 

EGYÉB
* ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL
VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.

* Bevezetett műszaki-barkács bolt bérleti joga árukészlet-
tel átadó! Tel.: 30/9509-841.

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

* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

* 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

* VASCSŐVÁZAS SÁTORGARÁZS ELADÓ. Tel: 30/342-
9133, 70/645-6214 

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft
+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913

* Választási malacok és 90-100 kg körüli süldők eladók.
Érd: 30/2323-140 
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Hogyan használd az
idegen nyelvű könnyí-
tett olvasmányokat

eredményesen?

Nagyon sok nyelvtanuló vásárol
és használ könnyített olvasmányokat nyelvtan-
uláshoz, de nagyon kevesen tudják, hogyan
használják ezt a nyelvtanulási eszközt hatékonyan. 
1. Válassz olyan témát, ami érdekel

A tanács lehet, hogy triviális, de fontos. Ma
már nagy a választék könnyített olvasmányok
terén, főként angol  nyelven. Biztosan találsz
olyan témát, vagy témakört, ami érdekel.
Érdemes CD mellékletes olvasmányt vásárolni
mivel a kiejtés, szóhangsúly, intonáció kulcs
fontosságú, ha beszélni akarsz. 
2. Válaszd ki a számodra megfelelő szintet

Bár a könyvek hátoldalon találsz szintskálát,
érdemes beleolvasni a könyvbe. A szint akkor
megfelelő, ha érted az olvasmány 80-90 %-át.
Ha kevesebbet értesz, akkor nem lesz élvezetes
az olvasás, ami frusztrációhoz vezet. 
3. Olvasd el / hallgasd meg CD-n a könyvet

elejétől a végéig kényelmes ütemben.  

Megteheted ezt egyszerre, mondjuk egy hossz-
abb utazás közben vagy egy esős hétvégi napon.
Először csak a globális értésre koncentrálj.
Ebben a fázisban ne szótározz! Ha megfelelő
szintet választottál, akkor nem is fogod érezni a
szótározás szükségességét. Élvezd a történetet,
ne törődj az ismeretlen szavakkal, kifejezésekkel.
4. Tervezd meg, hogyan illeszted be az olvas-

mányt a nyelvtanulásodba. 

Ha aktivizálni is akarod a választott könyvben
szereplő szókincset és nyelvtani szerkezeteket,
akkor ismételned kell. A könnyített olvasmányok
nagy részét apró fejezetekre, alfejezetekre bontot-
ták. Érdemes egy részt egyszerre elolvasni és
meghallgatni.  Szánj az egyszeri olvasásra mini-
mum 10-15 percet. Nézd meg hány fejezetből áll a
könyv és tervezd meg, hogyan fogod feldolgozni. 
5. Mit csinálj az ismétlő tanulási ciklusban?

• Hallgasd és olvasd az adott fejezetet. Fókuszálj
azokra a kifejezésekre, amelyek tetszenek, vagy
amelyeket meg akarsz tanulni. Figyeld meg
használatukat. Ha szükséges angol-angol szótár
segítségével nézd meg a jelentésüket. 
• Vágj ki egyforma méretű (kb. mint egy névj-
egy) kártyákat, lehetőleg keménypapírból.
Egyik oldalára  a kártyának írd fel a kifejezést
(ne csak a szót!) a másik oldalára írd oda az
angol definíciót és egy példamondatot. 
• Hallgasd és olvasd ugyanazt a fejezetet még kétszer.
• Hallgasd ugyanazt a fejezetet olvasás nélkül
kétszer-háromszor.
6. Utazás közben vagy este lefekvés előtt

vedd elő a szókártyáidat és lapozgasd át. 

Először olvasd el a kifejezést, és mielőtt meg-
fordítanád a kártyát, próbáld meg felidézni a pél-
damondatot a másik oldalon, majd ellenőrizd,
hogy jól emlékeztél-e. Hasznos, ha lefekvés előtt
még egyszer meghallgatod az aznapi fejezetet. 
Ha így haladsz lépésről-lépésre, akkor azon túl,
hogy élvezed magát az olvasást a célnyelven,
még aktivizálod is a szerzett nyelvtudást, ami e
nélkül passzív állományban maradna.

Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.

www.oktatars.hu/angolul
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Bölcs de: 2100. Gödöll , Körösf i u. 7 
Óvoda: 2100 Gödöll , Észak u.4.   
Nyitva tartás: hétköznap 7.00 - 17.30 

Kislétszámú csoportok, szakképzett pedagógusok, 
igényesen kialakított környezet, napi 4-szeri étkezés, 
fejleszt  foglalkozások, nyelvoktatás, mozgásfejlesztés 
korcsolya, úszás, egyéni bánásmód.  

JJeelleennttkkeezzééss  HHaattvvaannii  AAnniikkóónnááll  
TTeell::  0066--3300--554488--22559922  

Honlap: www.zsebibolcsi.hu 
E-mail: zsebibaba.csa.na@mail.datanet.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
KATEGÓRIÁKBAN GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ. 

 

 

 
 

El zetes érdekl dés:   06 28 522-000 /1582 mellék 

              06 20/9414-638     06 20 99-516-99 

Gyors korrekt lebonyolítás. 

Részletfizetés! 

Típusválasztási lehet ség! 

 

 

 

                     
                    

 

PLH-445, AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: AL-2086, NYÍLVÁNTARTÁSI SZÁM: 13-0943-05 
www.bbmaganautosiskola.net 
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Hozzávalók: 40 dkg finomliszt, 15 dkg kris-
tálycukor, 10 dkg vaj, 2 tojás sárgája, 2,5 dkg
élesztő, 1,5 dl tej, csipet só.

Töltelékhez: 1 kg körte, őrölt fahéj, 10 dkg
kristálycukor, 4 dl natúr joghurt.
Elkészítés:
A langyos tejbe egy kiskanál cukrot teszünk és
belemorzsoltam az élesztőt.
A lisztet összedolgozzuk a lágy vajjal, csipet sóval, hozzákeverjük a cukrot, a két tojás sár-
gáját és az élesztős tejet. Lágyra gyúrjuk, majd akkorára nyújtjuk, hogy egy 24 x 32 cm-es
kivajazott tepsit az oldalához is jusson, amikor kibéleljük a tésztával.
Ezután az előzőleg megmosott körtéket meghámozzuk, és kis szögletes darabkákra vágva
befedjük vele a tésztát.
A 4 dl natúr joghurtba belekeverjük a cukrot, egy kávéskanál őrölt fahéjat, simára keverjük
és ráöntjük az egészet a körtére.
180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 50 perc alatt készre sütjük. 

RECEPT – Körtés lepény 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 5.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Balla Magdolna, Isaszegi út 64.,
Horváth Róbertné, Brassó u. 9. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Veres Tibor, Szent János u. 9. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kovács Katalin, Mohács u. 49.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Kalászi Melinda, 2170 Aszód, Tavasz u. 5., Steinbinder Nor-
bert, Knézich K. u. 32. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Katonáné Sződi
Edit, Iskola köz 1.

Utazni jó

Britek fővárosa,
London haladóknak

London az egyik legnépszerűbb őszi
úticél, klímája hasonló hazánkéhoz, de
egy kicsit enyhébb. A város vonzereje
sokunkat újra és újra visszacsábít,
ugyanakkor nem feltétlenül ülünk fel
sokadszor is az óriáskerékre vagy láto-
gatjuk meg a Buckingham palotát.
Mit rejteget még London? 
A város egyik legmonumentálisabb
látnivalója pontosan a Towerrel

szemben, a Temze vizén ringatózik.
A hatalmas hadihajó, a HMS Belfast
arról nevezetes, hogy 1943-ban
elsüllyesztette a Scharnhorstot, a
német hadsereg büszkeségét, majd
1944-ben részt vett a D-napon a nor-
mandiai partraszállásban.
A nézelődést és vásárlást imádók
mekkája a Burlington Arcade, amely
egy XIX. századi épületben, fedett
sétálóutcán biztosítja a sok apró bolt
számára a hagyományos angol luxus-
cikkek kereskedelmét. Szintén érdemes
időt szánni a London Silver Vaults föld-
alatti üzleteiben kapható antik ezüsttár-
gyak közötti mazsolázásra.
Egy kiadós nap után jól esik beülni a
London Bridge lábánál található és a
város talán legnevesebb sörözőjébe, az
Anchor Pubba, vagy megnézni egy
híres musicalt.
Ha meguntuk a városi forgatagot, láto-
gassunk ki a gyönyörű parkkal körül-
vett Greenwich Village-be, ahol az
„időszámítás” kezdődik. Ősszel igazán
kellemes sétát tehetünk kedves állatkák
között.
A budapesti Liszt Ferenc repülőtér és
London három reptere között naponta
több járat közlekedik, így körülbelül
2,5 óra alatt könnyedén elérjük kedvelt
úticélunkat. 
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