
A hivatalos aláírási ceremónián dr.
Fábián Zsolt alpolgármester köszön-
tötte a résztvevőket, és a város nevé-
ben köszönetét fejezte ki az EGT-nek
és a Norvég Alapnak azért a támoga-
tásért, aminek keretében többek kö-
zött az aláírás helyszíne, a Királyi Vá-
ró is megújulhatott. Egyben reményét
fejezte ki, hogy a most aláírt megálla-
podással új lehetőségek nyílnak meg
a magyar önkormányzatok előtt.

Mint azt Simó Balázs, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi
Együttműködési Programok Irányító
Hatóságának főigazgatója elmondta,
a megállapodás eredményeként az
EGT Finanszírozási Mechanizmusok
mintegy 20, míg a Norvég Finanszí-
rozási Mechanizmusok 23 milliárd
forintnak megfelelő összeget bocsáta-

nak Magyaror-
szág rendelke-
zésére.

Siri Ellen
Sletner beszé-
dében kiemel-
te, nagy siker-
nek tartja, hogy
az általuk finan-
szírozott projek-
tek majd mindegyike eredményesen
megvalósult, és nagy öröm számára,
hogy Norvégia, Izland és Liechten-
stein megállapodott a folytatásban.

Mint mondta, az első ciklusban Ma-
gyarország 35 milliárd forint támoga-
táshoz jutott, amivel a II. helyen állt a
finanszírozott országok között, s ami-
nek eredményeként több mint 100 pro-
jekt és pályázati alap valósult meg. A

most aláírt második ciklusban, a 43
milliárd forintos összeggel hazánk a
III. legnagyobb kedvezményezett lesz
a 15 támogatásra jogosult EU-tagál-
lam között. Ennek eredményeként
Magyarország lehetőséget kap újabb
12 programban való részvételre.

„A Mechanizmusok fő célja a társa-
dalmi és gazdasági különbségek csök-
kentése Európában, valamint a kétol-

dalú kapcsolatok erősítése Norvégia és
Magyarország között. Örömünkre szol-
gál, hogy az országaink közötti kapcso-
latok felélénkültek. Az együttműkö-
dést a következő évek során szeret-
nénk tovább erősíteni” – hangsúlyozta
Siri Ellen Sletner, aki a további fejlesz-
tések területekén többek között a tele-
kommunikációt, és a gyógyszeripart
említette meg.           (folytatás a 3. oldalon)
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Folytatódhat a Norvég Alap és az EGT-program

43 milliárdot ér a gödöllői aláírás
Gödöllőn, a Királyi Váróban írta alá Siri Ellen
Sletner, Norvégia nagykövete, Stefan Skjaldar-
son, Izland nagykövete és dr. Kovács Tamás
Iván, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium euró-
pai uniós és nemzetközi ügyekért felelős he-
lyettes államtitkára szerdán az Európai Gazda-
sági Térség (EGT) és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok újabb időszakáról szóló meg-
állapodásokat. A mintegy 43 milliárd forint
(153 millió eurós) értékű szerződések a ma-
gyar–norvég együttműködés szempontjából
kiemelt fontosságú kezdeményezések támo-
gatását teszik lehetővé a környezetvédelemtől
a civilszervezeteknek szóló alap felállításán át
a tudományos kutatásokig.
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A Tizenöt éves Magyar Kárpitművészek
Egyesülete tagjainak alkotásaiból nyílt kiál-
lítás vasárnap a Körösfői utcai GIM-ház ki-
állítótermében. (5. old.)

Mintaökoparkká fejlesztik a Gödöllő
melletti Babatvölgyet, megvalósításához
EU-s pályázat elnyerésével 313 millió fo-
rinttal járul hozzá az unió.                (7. old.)

Véget ért az idei vívó-vb, amelyen a gödöl-
lői Benkó Réka kard egyéniben a legjobb
32-ig menetelt, míg a kardcsapat tagjaként
a 6. helyen végzett. (8. old.)

A megszokott túláradó érdeklődés fo-
gadta a Gödöllői Városi Múzeum gyűj-
teményét gazdagító műtárgyak időszaki
kiállításának megnyitóját szombaton a
Hamvay-kúriában. Négy évi gyűjtő-
munka eredményeként szinte egy új
múzeumnyi anyaggal gazdagodott Gö-
döllő kincsestára; képzőművészeti al-
kotásokkal, a paraszti és a polgári élet
tárgyi emlékeivel, dokumentumaival.
Mindennek különös vonzerőt ad a be-
mutatott anyag gödöllőisége.

Ezt hangsúlyozta megnyitójában dr.
Gémesi György polgármester is, ami-
kor kifejtette: kivált felkeltik az érdek-
lődést a városban a gödöllői vonatko-
zású kiállítások. Itt és most minden
tárgy, amit láthatunk, a mi múltunkat
mutatja be. Közel 4000 tárgyból történt
a válogatás – évente majdnem ezer da-
rabbal gazdagodott a múzeum anyaga.
Kedvező a város és intézménye számá-
ra, hogy Gödöllőre került a cserkész-
gyűjtemény, mert nagy előszeretettel
hozzák-küldik az adományozók az
1933-as Jamboree településére az emlé-
keket.

(folytatás a 5. oldalon)

Gazdagodó múlt

Új kiállítás



2 Gödöllői Szolgálat 2011. október 19.Közélet

35.

Uniós támogatással korszerűsített a FOOD BASE KFT.

Új, korszerűbb körülmények között folyik a termelés a FOOD BASE KFT. Gödöllői Üzleti Parkban lévő üze-
mében. A cég az elmúlt évek alatt kinőtte a korábbi épületet, így 2010-ben döntés született a bővítésről. 
A fejlesztés a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott hitel segítségével, az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a KMOP-2010-1.5.3./C kódszámú, „Telephelyfejlesztés”
című előfinanszírozott pályázattal való-
sult meg. A projekt  35 százalékos támo-
gatottságot kapott.  
A 100 százalékban magyar tulajdonú, ter-
mészetes illóolajok, oleorezinek és élel-
miszer, illetve takarmányaromák gyár-
tásával és forgalmazásával foglalkozó
vállalkozásnál márciusban kezdődtek
meg a munkák, és szeptemberben feje-
ződtek be. Ennek eredményeként két különálló – egy 120 m2-es és egy 117 m2 – gyártó üzemet, valamint korszerű
labort, kóstoló helyiséget, irodákat és szociális helyiségeket alakítottak ki – mondta el Győrfi Tamás tulajdonos igaz-
gató az ünnepélyes átadáson.  Az energiafelhasználást 52 nagyméretű, korszerű nyílászáró, valamint napkollektor
segítségével csökkentik, és felújították a közmű hálózatot is. A fejlesztésnek köszönhetően a vállalkozás egy minő-
ségi kategóriát lépett előre. 
A teljes költségvetés 78.851.395 forint, melyből a támogatás 27.597.988 forint volt. A beruházás a Pro Regio
Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével valósult meg.

ILYEN VOLT… ILYEN LETT
A gödöllői barokk kálvária a Norvég Alap támogatásával újult meg. 

Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!

Gödöllőn nyílt meg a Coop és a
Magyar Ízek Háza első közös
üzlete. A kizárólag hazai ter-
melőktől származó prémium-
termékeket a gödöllői Coop-
bolton belül, 50 négyzetmé-
teren kínálja a tisztán magyar
tulajdonban lévő üzletlánc. A
Coop Gazdasági Csoport kísér-
leti projektnek tartja a kezde-
ményezést, amelyet, ha sike-
res lesz, a következő egy-más-
fél évben akár 60-80 bolt kö-
vethet.

A minőségi magyar élelmiszereket
gyártó hazai kistermelőknek nyújt se-
gítséget a piacra jutásban a Magyar
Ízek Háza, amelynek termékei mos-
tantól a Coop gödöllői boltjában is el-
érhetőek. Mint Murányi László, a
Coop Hungary Zrt. vezérigazgatója
az Erzsébet Királyné Szállodában

megtartott sajtótájékoztatón elmond-
ta, a kezdeményezést egy hosszú távú
együttműködés kísérleti projektjének

tartják, amit a jövőben a fogyasztói
visszajelzések alapján kívánnak bő-
víteni, akár milliárdos piacot kínálva
több száz, jórészt helyi vagy regio-
nális piacot ellátni képes kistermelő
számára.

A Magyar Ízek Háza együttműkö-
désben kialakított modell alkalmas
arra, hogy kistermelőket
kutasson fel és segítse a
piacra jutásukat. Ezek a
régi és új magyar termé-
kek sokszor csak vásáro-
kon voltak hozzáférhe-
tők, most azonban – a mi-
nőségbiztosítási rendszer
által garantált minőség-
ben – tartósan bekerülnek
a Coop kínálatába.

Mint az a rendezvé-
nyen elhangzott, szigorú ellenőrzés,
személyes ellenőrzések garantálják,
hogy a vásárlók valóban azt a mi-

nőséget kapják, amit a cso-
magolás, illetve az áru
megnevezése takar.  Murá-
nyi László kiemelte: a kö-
vetkező hónapokban mar-
ketingtámogatást is kapnak
a Magyar Ízek Házában
kapható termékek.

A sajtótájékoztatót köve-
tően a főtéri áruházban

rendezett árubemutatón az érdeklő-
dők meg is kóstolhatták a Magyar
Ízek Háza termékeit, s találkozhattak

több kistermelővel, akik elmondták, a
hazai kereskedelemben ritka korrekt
partneri együttműködés jött létre a
Coop Zrt.-vel. 

Dúl Udóné, a Gödöllő Coop Zrt.
vezérigazgatója elmondta: nem ez az
első példája annak, hogy a magyar
termékeket támogatja üzletük. Üz-
letükben eddig is kínáltak  hun-
garikumokat, az utóbbi időben pedig
fontosnak tartották, hogy kisterme-
lőktől származó termékeket forgal-

mazzanak. Ebben is találkoztak az
elképzeléseik a Coop Hungary Zrt.-
vel, így jöhetett létre a Magyar Ízek
Háza, ahol 70 termelőtől származó,
több mint 500 féle termék található
meg.

A rendezvényen részt vett Fábián
Zsolt, Gödöllő alpolgármestere, Sza-
bó István, a Pest megyei közgyűlés
alelnöke, Vécsey László ország-
gyűlési képviselő valamint a Vidék-
fej-lesztési Minisztérium képvise-
letében Bognár Lajos élelmiszerlánc-
felügyeletért és agrárgazdaságért fe-
lelős helyettes államtitkár.

kj

Az elmúlt héten összefogással végeztek
el több nagyobb munkát városunkban.

A gödöllői oktatási intézmények tanulói
az aluljárót szépítették meg. Az akciót a
Gödöllői Városi Múzeum szervezte, a
festést Kerényiné Bakonyi Eszter
eredményes pályázatának köszönhetően
a Nemzeti Kulturális Alap támogatta a

múzeumoknak kiírt „Nagy rajzolás” té-
ma keretében. A múzeum ennek segít-
ségével biztosította a résztvevőknek a
festéshez szükséges anyagokat és esz-
közöket.  
A városi oktatási intézmények diákjai –

illeszkedve a barokk évhez – barokk
motívumokkal díszítették a létesít-
ményt. Hat általános, négy középiskola
és a Waldorf Iskola vett részt a munká-
ban Az egyes iskolák körülbelül négy
méternyi falfelület dekorálásán dolgoz-
tak, míg a falfelületeket elkülönítő
barokk oszlopdíszeket és a keret-motí-
vumot Szőke Balázs művészettörté-
nész, történész (Református Líceum,
Török Ignác Gimnázium) és kis diák-
csapata készítette el. 
A festést korábban a Kökörcsin Alapít-
vány szervezte, ez az első alkalom, hogy
a civil szervezet helyett egy városi in-
tézmény kezdeményezte a szépítést. Az
felület előkészítő munkákat a VÜSZI
Kft. végezte.

***
Megújult a leendő Civil Ház is. A Mű-

vészetek Háza és a helyi civilszerveze-
tek tagjainak összefogásával kifestették
az egykori Forrás épületét a Szabadság
úton, amit rövidesen birtokba vehetnek
az új használók, a tervek szerint a követ-
kező hetekben bj

Rendhagyó fogadóórára invitálta választókörzete lakóit Tóth Tibor lokálpat-
rióta önkormányzati képviselő, aki úgy gondolta, nem a hagyományos keretek
között, hanem a Művészetek Háza kávézójában ad lehetőséget a választókör-
zetében élőknek, hogy kötetlen formában beszéljék meg a terület legfontosabb
problémáit. 

A rendezvényen a képviselő mellett Gémesi György polgármester, Pintér
Zoltán alpolgármester és László Ferenc rendőrségi körzeti megbízott is részt
vett, akik segítségével alaposabban is megvitathatták a felmerült kérdéseket. 

Az érdeklődők tájékoztatást kaptak az elmúlt év fejlesztéseiről, legfontosabb
történéseitől, a közbiztonsági, és a városüzemeltetési kérdésekről, valamint az
aktuális, a lakosságot érintő törvényi változásokról. 

A részt vevők sok kérdést tettek fel a közbiztonsággal kapcsolatban, s öröm-
mel fogadták a hírt, hogy az 1. számú választókörzet körzeti megbízottja ok-
tóber 1-jétől emelt óraszámban tud területével foglalkozni. Ennek eredmé-
nyeként a hét végén fokozott figyelmet tud majd fordítani arra, hogy csökken-
jen a hétvégi randalírozások, rongálások száma.  László Ferenc elmondta tervei
között fogadóóra bevezetése is szerepel. 

MÁV – Újabb menetrend módosulás

Folytatódnak a karbantartási munkák a Budapest-Keleti pályaudvar-Hatvan
vasútvonalon. A MÁV tájékoztatása szerint október 24-én, 25-én és 26-án az
éjszakai órákban Gödöllő és Aszód állomások között folyik a munka, s 
emiatt az esti órákban módosul néhány vonat menetrendje. A MÁV a
kellemetlenségek miatt előre is kéri az utasok türelmét. 
A pontos menetrendi változásokról a vasútállomáson, valamint a gödöllői
városi honlapon, a www.godollo.hu címen is tájékozódhatnak az érdeklődők.

Hazai termelőket támogat az új rendszer

Magyar Ízek Háza Gödöllőn
Városi intézmények és civilek munkája

Megszépülés összefogással

Képviselői tájékoztató – kötetlenül



Gödöllői Szolgálat 32011.  október 19. Közélet
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Stefan Skjaldarson szintén leszö-
gezte, hogy országa, Izland a gazda-
sági nehézségek ellenére is elköte-
lezett a program folytatására, s nagy
lehetőségeket látnak Magyarországon
a geotermális energia nyújtotta lehe-

tőségek terén történő fejlesztésekre.
Biztos vagyok abban, hogy korábbi
együttműködéseinknek új lendületet
ad a mai megállapodás. 

A fejlesztési lehetőségek mellett az
is fontos, hogy ez a program a magya-
rok számára közelebb hozza Norvé-
giát, Izlandot és Liechtensteint –

mondta dr. Kovács Tamás Iván, aki
kijelentette, ez a konstrukció jól pél-
dázza, milyen eredményes lehet az
európai országok összefogása. Be-
szédében felhívta a figyelmet arra,
hogy az EGT és a Norvég Finanszí-
rozási Mechanizmusok programja jól
illeszkedik az új Széchenyi Tervben

megjelölt fejlesztési pontokhoz.
„Nagy örömünkre szolgál, hogy az

EGT és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok keretében megkez-
dett együttműködés Magyarország és
a donor államok között a jövőben is
folytatódhat, és olyan számunkra ki-
emelt fontosságú területek támogatá-

sára ad lehetőséget, mint a kutatás-fej-
lesztés, zöld ipari innovációk és az
egészségügy” – mondta a helyettes ál-
lamtitkár. 

Az október 12-én aláírt megálla-
podások a kulturális és természeti
örökség megőrzése és megújítása
mellett többek között a környezetvé-
delemre, a megújuló energiaforrások
felhasználására a civil szervezetek tá-
mogatására, a tudományos kutatások-
ra és ösztöndíj programokra helyezi a
hangsúlyt. A 2016-ig felhasználható
forrásokat Norvégia, Izland és
Liechtenstein a szolidaritás jegyében
bocsátja Magyarország rendelkezé-
sére. A források mintegy 97 százalé-
kát Norvégia biztosítja. jb

Folytatódhat a Norvég Alap és az EGT program

43 milliárdot ér a gödöllői aláírás
Gödöllő számára sikeresnek
tekinthető a múlt héten meg-
rendezett Business Travel
Show, amin ismét képviseltette
magát városunk. Az október
12-13-án a Hungexpo területén
megrendezett, hagyományos
utószezoni kiállítást minden
évben a turizmus szakma
résztvevői számára rendezik
azzal a céllal, hogy megis-
merjék a következő évi kínála-
tot.

A Turisztikai Egyesület Gödöllő eb-
ben a formában először vett részt a ki-
állításon, városunk azonban már ko-
rábban is szereplője volt a rendez-
vénynek. Idén az önkormányzat, az
Erzsébet királyné Szálloda, a Gö-
döllői Királyi Kastély, a Művészetek
Háza, a Lázár Lovaspark, valamint az
Aquaréna -Mogyoród és a Hungaro-
ring -Mogyoród kínálta programjait
az utazási irodák, szállodák, vendég-
látóipari cégek, és külföldi nemzeti
képviseletek számára. 
Nagy sikert aratott Gödöllő követ-
kező tematikus rendezvénysorozata:
a Nők éve, ami 2012-ben a városunk-
hoz kötődő híres asszonyok köré
épül. A gödöllői standhoz ellátogató
utazási irodák nagy érdeklődéssel
várják a konkrét programokat. 

***
A napokban jelent meg egy sorozat

részeként a Hungarian Travel Guide,
mely bemutatja a világ legszebb
nagyvárosait, végigkalauzolva a láto-
gatót az adott ország, esetünkben Ma-
gyarország fővárosán, és érdekesebb
városain. A szerkesztők Gödöllőt is
beválogatták a célpontok közé, így

Balatonfüred, Budapest, Debrecen,
Eger, Esztergom, Érd, Győr, Hollókő,
Hortobágy, Kecskemét, Keszthely,
Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Siófok,
Sopron, Szeged, Szentendre, Székes-
fehérvár, Szombathely, Vác,
Veszprém, Visegrád mellett váro-
sunkkal is megismerteti az érdek-
lődőket.

A program bemutatja a városok
híres látnivalóit, épületeit, műemlé-
keit, valamint a kedvelt éttermeket,
szórakozóhelyeket. Tartalmazza a vá-
rosok offline térképét is, bejelölve raj-
ta a bemutatott helyeket. A be-mutatott
tartalmakat a készítők a Wi-kipedia,
Wikitravel, World66, Open
Streetmaps, DMOZ és Chefmoz
alapján állították össze. 

Az alkalmazás teljesen ingyenes,
iPhone-on és iPad-en egyránt élvez-
hető. 
Letölthető az alábbi linkről: 
napiapp.hu/hungarian_travel_guide

Érdekes városnak számítunk 

Gödöllői bemutatkozások

Óriási érdeklődés kísérte a Ma-
gyar Önkormányzatok  Szövet-
ségének (MÖSZ) október 14-
én Gödöllőn, a Művészetek Há-
zában megrendezett videó-
konferenciáját, amibe több
nagyváros is bekapcsolódott, s
így közel 500 résztvevő cserél-
hette ki véleményét az önkor-
mányzati törvény tervezetéről. 

A konferencia célja az új önkormány-
zati törvény javaslatával kapcsolat-
ban az alapkérdések megvitatása, a
településvezetők véleményének, ész-
revételeinek megismerése és össze-
gyűjtése, az önkormányzatok állás-
pontjának kialakítása volt. 

A rendezvényt dr. Gémesi
György, Gödöllő polgármestere, a
MÖSZ elnöke nyitotta meg, aki saj-
nálatát fejezte ki, hogy – hasonlóan a
szövetség Önkormányzatok Napján

megrendezett tanácskozásához – a
törvényalkotók részéről senki sem
képviseltette magát; dr. Láng Zsolt, a
Magyar Országgyűlés Önkormányza-
ti és területfejlesztési bizottságának
elnöke néhány nappal a konferencia
előtt lemondta a részvételt. 

Az önkormányzati érdekszövetsé-
geknek a készülő törvény tervezeté-
vel kapcsolatos véleményét dr. Dietz
Ferenc, Szentendre fideszes polgár-
mestere, a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetségének
(TÖOSZ) társelnöke ismertette, aki
amellett, hogy összefoglalta a törvény

tartalmát, valamint azokat az érveket
és ellenérveket, amiket az elmúlt
időszakban megfogalmaztak az érin-
tettek. 

Úgy fogalmazott, az önkormányza-
tok abban érdekeltek, hogy a jelenle-
ginél hatékonyabb, egyszerűbb, a
lakosságot jobban kiszolgáló rend-
szer jöjjön létre.

Dr. Dietz Ferenc a szféra jelenlegi
problémáit ismetetve, elsősorban az
elaprózott település-szerkezetet, a
működési nehézségeket, az alulfinan-
szírozottságot, a kevés helyi bevételt
és az eladósodottságot emelte ki.
Problémás területnek nevezte továb-
bá az oktatás kérdéskörét, ahol meg
kell találni, hogyan érvényesülhessen
majd a lokálpatrióta szem-
lélet az állami irányítás alá
vont intézményekben, ho-
gyan ne vezessen az egysé-
gesítés sehol színvonalrom-
láshoz, illetve, hogy milyen
központi forrásokra számít-
hasson az a település, ame-
lyik a későbbiekben mégis
vissza szeretné venni okta-
tási intézményét.     

A nehezen kezelhető gon-
dok sorában említette a közszolgálta-
tások árszabályozásának, a tűzoltósá-
gok államosításának, illetve más ön-
kormányzati vagyontárgyak térítés-
mentes állami kézbe adásának kér-
dését. Mindemellett felhívta a fi-
gyelmet arra: hiába teszi lehetővé az
állam, hogy az önkormányzatok saját,
helyi adókat vessenek ki, a legtöbb
magyar településen nem terhelhető
tovább a lakosság. 

A konferenciába Békéscsabáról,
Debrecenből, Dunaújvárosból, Győr-
ből, Miskolcról, Nagykanizsáról,
Nyíregyháza, Szegedről, Szolnokról,
Szombathelyről, Pécsről és Veszp-
rémből kapcsolódtak be a térségben
élő polgármesterek, többségében
olyan kistelepülések vezetői, akiket
hátrányosan érint a készülő szabá-
lyozás. 

A résztvevők valamennyien egyet-
értettek abban, hogy az önkormány-
zati törvény tervezetében megfogal-
mazottak ellentétesek a vidékfej-
lesztési törvénnyel:

– A kistelepüléseken az iskolák

felső tagozatának megszüntetése, va-
lamint az oktatási intézménynek álla-
mi kézbe vétele ellehetetleníti a helyi
oktatást, és növeli a településekről
történő elvándorlást. 

– Felháborítónak nevezték a pol-
gármesteri és a jegyzői illetmények
drasztikus csökkentését, és felhívták
a figyelmet arra, hogy a köztisztvi-
selői bérek, és a hivatali munkatársak
fizetése ezekhez idomul. Úgy érté-
kelték, a tervezet megvalósítása oda
fog vezetni, hogy a szakemberek  vé-
gleg el fogják hagyni az önkormány-
zati szektort. 

– A 3000 fő alatti lélekszámú tele-
püléseken az önálló polgármesteri hi-
vatal megszüntetése nehezíti, sok he-

lyen ellehetetleníti az ügyintézést,
csökkenti az önkormányzatok önálló-
ságát. 

Felhívták a figyelmet arra, hogy a
települések 80 százaléka kistelepülés,
és a sokat hangoztatott 1300 milliár-
dos önkormányzati adósságállomány-
nak mindössze 5 százaléka keletke-
zett ebben a szektorban, ennek elle-
nére a készülő törvény ezeket a tele-
püléseket bünteti. 

– Nehezményezték, hogy míg a je-
lenlegi önkormányzati törvény köte-
lezően előírja a kormány számára az
önkormányzati érdekszövetségekkel
való egyeztetést, addig ez az újból
hiányzik. 

Gémesi György a rendezvényen
úgy fogalmazott: az önkormányzati
érdekszövetségek továbbra is part-
nerek kívánnak lenni a törvény kidol-
gozásában, segíteni kívánják azt, és
nem szeretnének az önkormányza-
tiság, településeik érdekében drasz-
tikusabb módszerekhez folyamodni.
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Matolcsy György nemzetgaz-
dasági miniszter október 14-én
benyújtotta  az Országgyűlés-
nek az egyes adótörvényeket
módosító javaslatot. Ezek sze-
rint jövőre sem marad több a
pénztárcánkban…

A kiszivárgott hírek szerint 2 millió
424 ezer forint éves jövedelem (havi
202 ezer forint) felett megmarad a
félszuperbruttó, vagyis az összevont
adóalap az éves jövedelem
1,27-szerese lesz. A jelenlegi
elképzelések szerint a szuper-
bruttó 2013-tól szűnik meg 
véglegesen. 

A cafeteria juttatásokat is
átszabja a személyi jövede-
lemadó módosító javaslata.
Így például a meleg étkezésre
használható utalvány havi 5
ezer forintig számít béren
kívüli juttatásnak. Ugyanak-
kor a vendéglátó kártyával igénybe
vett meleg étkezés – ideértve az üze-
mi konyhát is – évi 150 ezer (havi
12,5 ezer) forintig számít béren kívüli
juttatásnak.

A biztosított (munkavállaló) által
fizetendő egészségbiztosítási és mun-
kaerő-piaci járulék mértéke 7,5 szá-
zalékról 8,5 százalékra emelkedik. Az
egészségbiztosítási és munkaerő-
piaci járulékon belül a természetbeni
egészségbiztosítási járulék 4 százalék
marad, a pénzbeli egészségbiztosítási
járulék 2 százalékról 3 százalékra
emelkedik, a munkaerő-piaci járulék
pedig 1,5 százalék marad.

Az egészségbiztosítási és mun-
kaerő-piaci járulék minimális alapja
az év első napján érvényes minimál-
bérről annak másfélszeresére emel-
kedik. Az állam a beszedett járulékból
az Egészségbiztosítási Alapnak a je-

lenlegi 76,19 százalék helyett 78,26
százalékot utal át jövőre, a maradék a
Munkaerőpiaci Alapé.

Újabb terhet ró a gépkocsi-tulaj-
donosokra a baleseti adó, ami a
népegészségügyi adó törvénybe ke-
rült kiegészítésként, és a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítás díjá-
nak 30 százalékaként a biztosítók
szednek be.

Az autók átírási illetéke gyökere-
sen átalakul. Az illetéktörvény mó-

dosítása a motor teljesítményétől és a
kocsi korától teszi függővé az ille-
téket, ami januártól akár duplájára is
nőhet. A gépjárműadó is változik, a
köbcentihez kötött adómérték a kilo-
watthoz és a környezetvédelmi osz-
tályhoz kötődik. Az adót jövőre csak
a magánszemélyek fizethetik negyed-
éves bontásban, a cégek január 20-ig,
a teljes éves adót kötelesek megfi-
zetni. 

A regisztrációs adó törvény módo-
suló melléklete új környezetvédelmi
osztályt vezet be, a 11-es fokozatúnál
jobb autókra. Ezzel együtt az adót
úgy emeli meg, hogy az új kategó-
riára jár – némi kerekítéssel – a ko-
rábbi legkisebb adó. 

A javaslat szerint az ÁFA általános
kulcsa a korábban már közölteknek
megfelelően 27 százalékra emelkedik
január 1-jével.                                       bj

Videokonferencia az Önkormányzati törvény tervezetéről

A lakosságot jobban szolgáló rendszer kell

Még többet fogunk fizetni
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Gödöllőn már lassan három
éve találkozhatunk országszer-
te híressé vált szarvas-gombás
eseményekkel. Az idei őszi
szarvasgombafesztivál kap-
csán pedig megalakult a Gö-
döllői Szarvasgombász Egylet
(GSZE) is. Tagjai felismerték,
hogy a szarvasgomba Magyar-
ország nemzeti kincse, melyet
óvni kell, így azzal a céllal
alakultak meg, hogy a szarvas-
gomba körül kialakult tévhite-
ket eloszlassák, elfeledett kul-
túráját pedig felélesszék és ter-
jesszék.

Hogy a szarvasgomba mennyire van
otthon Gödöllőn, az is bizonyítja,
hogy a városunkban megfordult ural-
kodók is fogyasztották. Ferenc Jó-
zsefnek például volt kedvenc szarvas-
gombás eledele, a csicsókakrémleves.
Mária Teréziát gödöllői látogatásán I.
Grassalkovich Antal szarvasgombás
menüvel várta – említette lapunknak
Ács Adél szarvasgomba szakértő. 
A gödöllői egyetemen a szarvasgom-
ba ültetvényezésével kapcsolatos ku-
tatások folynak, Gödöllőről indult a
szarvasgomba egyetlen etikus kere-
sési módjának, a kutyás keresésnek a
népszerűsítése Olivi Azeglio, gödöl-
lői lakos és barátja, Luigi Brugiati
segítségével. Olivi Azeglio tisztele-
tére a GSZE emlékfát ültetett a fesz-
tivál idején. 

A szarvasgomba gasztronómiai
különlegesség. Ezt a nemrég meg-
rendezett őszi szarvasgomba ünnep
ismét bizonyította, amikor is a szar-
vasgombát együtt lehetett kóstolni a
rendezvényen felvonultatott borok-
kal. A fesztivál egyik érdekessége

volt a GSZE standjánál tar-
tott ingyenes szarvasgom-
ba bemutaó, ahol négyféle
fajból kaphattak kóstolót
az érdeklődők: Külön meg-
lepetésnek számított a ho-
moki szarvasgomba, mely
főleg Magyarországon te-
rem és az egyetlen édes ízű
gomba.

A szarvasgomba vadá-
szat talán az egyik legiz-
galmasabb eseménye volt a
rendezvénynek. Mestertriflászok be-
mutatták, milyen az etikus gomba-
keresés, hogyan dolgoznak a ki-
képzett kutyák, és hogyan kell védeni
a természetet gombakeresés után, il-
letve hogyan kell az erdőben etikusan

viselkedni. A gombakeresés főszerep-
lői természetesen a kutyák voltak,
akik kiváló szaglásukkal megtalálják
az érett szarvasgombát, és békén
hagyják a még éretlent, vagy a már
túlérettet. 

A fesztivál szervezői külön gondol-
tak a gyerekekre is, akiket gomba-

jelmez verseny és szarvasgombás
fagylalt várt.

A szarvasgombának nem csak
múltja, jövője is van Gödöllőn: itt
készült el ugyanis az ország első
szarvasgombás süteménye, a
Gödöllői krémes. 

A szarvasgombával ízesített süte-
mény – mint több más népszerű és
különleges sütemény – a Solier cuk-
rászat terméke, amit a fesztivál idején
vezettek be – tudtuk meg Soljár Csa-
bától, a cukrászat vezetőjétől, aki el-
mondta, a vendégek visszajelzései
alapján az egyik jövőbeli kedvenc
lesz a Solier krémes után. 

Az édesség két szállal is kötődik
városunkhoz: egyrészt Gödöllői kré-
mes névre keresztelték, másrészt a
környéken termő Terfézia (Mattiro-
lomyces terfezioides), homoki szar-
vasgombával ízesítették, ami nagyon
jól felhasználható sütemények ízesí-
téséhez. 

A Gödöllői krémes alapja mandu-
lás linzertészta, amire almás-körte
ragut terítenek. Erre egy vaníliás,
Terféziával aromatizált főzött krém
kerül a tetejére pedig leveles tészta
lap. A különlegesség megkóstolható a
Solier cukrászdában.

Alig egy hete adtunk hírt arról, hogy
Pintér Zoltán alpolgármester kezde-
ményezésére faültetés kezdődött a vá-
rosban. A városvezető jó példát mu-
tatva az általa képviselt körzetben
kezdte meg ezt a fajta aktivitást, a
Szent János utcai óvoda mellett ültet-
tek el egy tucat fát. Az óvodások után
most a Petőfi Sándor Általános Iskola
diákjait, valamint a Zombor utca la-
kóit hívta segítségül a lokálpatrióta
képviselő, akit munkájában ezúttal is
támogatott a Lakásszövetkezetek és
Társasházak Országos Szövetségének
helyi csoportja, valamint a Gödöllői
Városvédő Egyesület.
„Fontosnak tartom, hogy oktatási-ne-
velési intézmények mellett kezdjük el
a példamutatást, hiszen az utókort
ilyen irányba kell nevelni, amely fo-
gékony a jóra. A faültetés egyébként
sem idegen az iskolától, hiszen ez

egybevág az ökoiskola szellemisé-
gével. Ennek jegyében tavaly Gubá-
né Csánki Ágnes igazgató vezeté-
sével az iskola belső udvara újult
meg.
Fontos számomra az is, hogy minden
területrészt minden szempontból – le-
hetőségek szerint – rendezzünk. A
Zombor utcában idén került felújí-
tásra a járda, tavaly a lépcsők melletti
korlát és a garázsok előtti útstabilizá-
lás oldódott meg. A szép, megújított
környezethez harmonizálni fog a 16
gömbjuhar és 15 tölgyfa, amelyet az
iskolások és a lakók gondoznak
majd” – vélekedett Pintér Zoltán. A
kezdeményezésnek máris számos kö-
vetője akadt, hiszen a következő he-
tekben, a faültetési időszakban a 7.
körzeten kívül a Palotakerten és az
Erzsébet királyné körúton is folyta-
tódik a kertészkedés.

Tavaszonként, mikor megjelennek a kiraka-
tokban az abban az évben érettségizők fény-
képeit bemutató osztálytablók, még azok is
megállnak előttük, akik senkit sem ismer-
nek rajtuk. Milyen az új generáció? Milyen
felnőttek lesznek a tagjai? 

Régi tablókat is szívesen böngészünk.
Milyenek voltak ők? És milyenek voltunk
mi? 

A már több mint 50 éves Török Ignác
Gimnázium kötetben jelentette meg az el-
múlt évtizedek osztálytablóinak fotómáso-
latait, Tablók könyve 1959-2011 címmel.
14-én pénteken este volt a kötet díszbemu-
tatója, a gimnázium aulájában gyűlt össze az
intézmény sok régi diákja, tanára. Fábián Bertalan igazgató mondott ünnepi
beszédet, tanulók és tanárok szerepeltek énekkel, zenével, verssel, prózával. S
természetesen sokan megvásárolták a könyvet: szép emlék, jó lapozgatnivaló
lesz. N. A.

A szarvasgomba fesztivál után is élvezhető

Régi – új kezdeményezés Gödöllőn

Kicsit talán meglepődtek, akik
október 15-én Gödöllő belváro-
sában jártak; piros pólós gyere-
kek ölelésre tárt karral fogadták
az arra járókat. 

Ekkor ünnepelték ugyanis az ölelés vi-
lágnapját. A Petőfi Sándor Általános Is-
kola tanulói és tanárai úgy gondolták, sokaknak lehet szükségük egy-egy öle-
lésre, miért is ne adnának annak, aki örömmel fogadja. Ötletükkel kellemes
pillanatokat szereztek a gödöllőieknek. jb

Ismét nagy siker volt a Gö-
döllői Kulturális és Szo-
ciális Közhasznú Egyesü-
let magyar nóta estje. Ok-
tóber 14-én – hosszú idő
után ismét – a Művészetek
Háza színházterme adott
otthont a rendezvénynek,
amelyen a műfaj olyan
kiváló képviselői léptek
színpadra, mint Madarász Katalin, Gránát Zsuzsa, Demeter Ágnes és
Zsuzsa Mihály. A művészeket Gödöllő Város Népi Zenekara kísérte.

A Besnyői Botorkálók néptánccsoportja szeretettel
várja régi és új tagjait a Damjanich János Általános
Iskola színháztermében, szombatonként 17.30-
18.30-ig.

A csoport olyan 4. és 5. osztályos fiúk jelentkezését
várja, akik kedvet éreznek a bot virtuóz forgatásával
táncolt néptáncmotívumok megtanulásához, valamint
olyan fiúkat, akik nagyon mozgékonyak és szeretnék
energiáikat okosan kihasználni, valamint olyanokat, akik szívesen ismer-
kednének kreatív ritmusgyakorlatokkal, fiúknak való mozgásos népi játé-
kokkal, és a magyar néptánc férfitáncainak alapjaival.
Oktatók: 
Széphalmi Pál, a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatója
Benedek Krisztina néptáncpedagógus www.csodabab.hu
06-70-3197734

A részvétel ingyenes!
Jelentkezés minden szombaton a foglalkozások kezdete előtt!

Rovásírásos helységnév táblákat avattak a hét végén Gödöllőn,
amiket a városba bevezető utak mentén helyezték el. Ezeken fe-
hér alapon, sötétzöld keretben, sötétpiros betűkkel – pontosab-
ban rovásírással – tüntették fel Gödöllő nevét. 

A kihelyezést a Jobbik Gödöllői Szervezete kezdeményezte, a költségeket
adományokból fedezték. 

Városunkban nem ez az első ilyen kezdeményezés, a Blaháért Társaság által
állított üdvözlőkapukon Blaha városrész neve már korábban is fel volt tüntetve
rovásírással.
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Rendhagyó énekóra részesei lehettek nemrégiben az
Erkel Ferenc Általános Iskola diákjai. A Muzsikás
együttes az intézmény tornatermében tartott foglalko-
zást a diákok részére.  

A rendhagyó énekórán ismert és már elfelejtett népi hangszereket
láthattak és hallhattak a gyerekek, megismerkedtek a csárdással.
Igazi lakodalmas hangulatot teremtettek amikor csujogatót kiabált
több száz gyerek, az együttes pedig igazi „banda” módjára húzta a
talpalávalót. Nagy sikere volt a zenekarral kísért közös népdalének-
lésnek is.
Igazi élmény volt ez a találkozás annak a 675 gyereknek, aki ré-
szese lehetett ennek a nem mindennapi órának.

Magyar Bertalan lapunknak is mun-
katársa volt, majd a Katolikus Rádió
szerkesztője lett. Tanulmányait a váci
Apor Vilmos Katolikus Főiskola ka-

tekéta-lelkipásztori munkatárs szakán
végezte. Szerpapi jelmondatává a kö-
vetkezőt választotta a Szentírásból:
„Ne félj, mert megváltottalak, neve-

den szólítottalak, enyém vagy.”
(Izajás 43,1)

A szentmisét követően a templom
melletti kapucinus kolostor ebédlő-
jében rendezett ünnepségen köszön-
tötte plébánosa, Turai János, aki
majd mind több és több feladatot bíz-
hat rá, a bazilika egyházközsége je-
lenlevő tagjai, kisebb közösségei, így
az énekkar, mely énekével is közre-
működött.  

Akolitussá avatásra is sor került az
esten: György Gábor lett az új szol-
gálattevő. N. A.

Rendhagyó énekóra az Erkel Ferenc Általános Iskolában

Diakónusszentelés Máriabesnyőn
Amit olvasol, hidd, amit hiszel, tanítsd, amit tanítasz, kövesd! –
többek közt ezt mondta Beer Miklós váci megyéspüspök október
5-én, szerdán az esti szentmisén a máriabesnyői Nagybol-
dogasszony Bazilikában, diakónussá, vagyis szerpappá szentel-
ve az ott már négy éve akolitusként tevékenykedő Magyar Berta-
lant, átadva neki az evangéliumot.

Rovásírás hirdeti városunk nevét

Diákok ültették a fákat

Tovább szépült a Zombor utca

Szabad egy ölelésre?

Tablók könyve a Török Ignác Gimnáziumban

Gödöllőn is szólt a nóta

A GSZE által ültetett emlékfa
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A most nyolcadikosoknak, nincs
mese, jövőre középiskolába kell
menniük. Valamilyen továbbkép-
zésre, az biztos, hiszen csak a 
nyolc általános iskolai osztály el-
végzésével nem sokat kezdhet-
nek a nagybetűs Életben.

Akik úgy gondolják, hogy négy vagy öt
évfolyamos középiskolába szeretnének
bekerülni, azoknak két tantárgyból, ma-
gyarból és matematikából kell központi
írásbeli felvételi vizsgát tenniük.

A két tantárgy egész addig tanult
anyagára alapozva az ismeretein kívül a
készségeiről és képességeiről adhat szá-
mot valaki ezen a vizsgán. Ezért a fela-
datok akár játékosaknak is tekinthetők.
A tanulók, a felvételizők nagy része bi-
zonyára gyerekjátéknak fogja érezni
őket. 

Miért? Mik lesznek ezek az oly 
könnyed feladatok? Pontosan megtud-
ható az Akadémiai Kiadó által most
megjelentetett két kötetből, Szívósné
Vásárhelyi Zsuzsanna Magyar nyelv
felvételi felkészítő és Siposs András
Matematika felvételi felkészítő című
könyveiből.

Az első bevezetőben a nyelvtani is-
meretekkel foglalkozik. Következik:

Szókincs, szólások, közmondások.
Ezen belül például a rokon értelmű sza-
vak gyűjtésére ösztönöznek, azt mutat-
ják be, hogyan bukkanhatunk rá minél
több rokon értelmű szóra. Majd az
ellenkezőjére kerül sor: belépünk az
ellentétes jelentésű szavak világába.
Szócsalád alkotásához nyújt a könyv
segítséget. Szólásokat, közmondásokat
sorol. 
Stílus, kommunikáció, szövegalkotás –
minddel egy-egy fejezet foglalkozik.
Majd következnek a feladatok, melyek
az addig olvasottak alapján már köny-
nyűszerrel megoldhatók. Le is ellen-
őrizhetjük a Megoldások című fejezet-
ből, helyesen válaszoltuk-e meg a kér-
déseket, jó-e, amit csináltunk.

A felkészüléshez további kiadványo-
kat is ajánlanak a könyv zárásaként.
Meghatottan olvastam itt hajdani ked-
ves tanárom, Fábián Pál nevét, aki az új-
ságíró iskolában tanított. Mennyi he-
lyesírási könyvnek a szerzője is volt!

A matematikai felkészítő könyv fel-
adatsorokból áll. Oldd meg! Végezd el
az alábbi számítást! A csak számokat
tartalmazókon kívül szöveges feladatok
is vannak bőséggel. „Egy kosárban diók
voltak. Andris megette a diók egyne-
gyedét…” „Egy nagy forgalmú buszpá-

lyaudvarról három irányba indulnak a
buszok…”

Ezekről persze Karinthy Frigyes hu-
moros írása jutott az eszembe. Az ahol
beszámol róla, hogy mint apuka segí-
teni akart a kisfiának egy szöveges 
feladvány megfejtésében. „Hány köb-
méter fa ég el, ha…” Kiderült, hogy
nem tudja megválaszolni a kérdést,
ezért mérgesen, sértődötten vonult
vissza. Az okos felnőtt. Nem hiába ír-
tam fentebb, hogy ezek a feladatok gye-
rekjátékok. A gyerekek boldogulnak ve-
lük, bizonyságot is szerezhetnek róla az
Oldd meg! rész után következő
Megoldásokból. 
(Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna: Ma-
gyar nyelv felvételi előkészítő, Siposs
András: Matematika felvételi előké-
szítő)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Nyolcadikosoknak

Tizenöt éves a Magyar Kárpit-
művészek Egyesülete, s nyolc-
van tagja közül tizenötnek az
alkotásaiból nyílt kiállítás az el-
múlt vasárnap, október 16-án
délután a Körösfői utcai GIM-
ház kiállítótermében.

Azok a művészek hozták el ide, mu-
tatják be itt egy-egy önálló munkáju-
kat, akik az Európai Unió tiszteletére
készített Európa fényei című nagy-
méretű kárpiton is dolgoztak. Ez a
kárpit az október 20-ai, csütörtöki
megnyitó után látható lesz Budapes-
ten, az Iparművészeti Múzeumban,
három másik monumentális alkotás-
sal együtt, melyekkel a Transzcen-
dens térképek összefoglaló címet vi-
selik. 

A gödöllői ünnepségen Gémesi
György polgármester megnyitó be-
szédében megemlékezett arról is,
hogy 1998 óta jöhetünk a GIM-ház-

ba. “Éppen elődélutánján
vagyunk annak a nap-
nak, október 17-ének,
amikor tizenhárom évvel
ezelőtt először kitárta a

kapuját a Gödöllői Új Mű-
vészet Közalapítványnak, a
gödöllői iparművészeknek
a háza a közönség előtt. “
Várja azóta is folyamatosan
az érdeklődőket egymás
után nyíló tárlataira, különböző tanfo-
lyamaira, melyekkel azt bizonyítja
számukra: az informatika, a gépek vi-

lága mellett léteznek, figyelemre
méltóak az emberi képzelet, teremtő-
erő egyedi alkotásai is. 

Feledy Balázs művészeti író
azokat a műveket méltatta, melyeket

a mostani kiállításon tekinthetünk
meg. Az alkotáshoz magány szüksé-
geltetik, mondta, de éppen a kárpit-

szövés lehet ez alól kivétel. Megfi-
gyelve az önálló munkákat észre-
vehetjük, mennyire más a művészek
stílusa, elképzelése. 
Mégis létrehoztak egy kollektív kár-
pitot is, melyen tizenöten, megfe-
ledkezve generációs különbségek-
ről, félretéve egyedi szemléletmó-
dokat, egy akarattal dolgoztak. Űr-
felvétel alapján készült az Európa

fényei című alkotás, tudtuk meg, s azt
is, hogy egy-egy kis részletének má-
solatát láthatjuk középen, a bejárattal
szemben.

N. A. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

A kiállítást a múzeum munkatársai mu-
tatták be részletesen, de előtte Gaálné
dr. Merva Mária igazgató emelt ki né-

hány érdekességet. Rámutatott például
arra, hogy lassan eltűnik a paraszti kul-
túra Gödöllőről. Rendkívül fontos, hogy
tárgyi emlékei lehetőleg a múzeumba
kerüljenek. A közönség figyelmét fel-
hívta az Erzsébet szobor 1901-es felállí-
tásakor elhelyezett, s most restauráltan
kiállított időkapszulára és Gödöllő ere-
deti városalapító dokumentumára, amit
szintén először mutatnak be.

A négy év során a képzőművészeti
gyűjtemény gazdagodott a legjelentő-

sebben, erről Őriné Nagy Cecília szá-
molt be.  Külön kiemelte Nagy Sándor
Attila hazatérése vadászatról című sző-
nyegtervét, amit már többször is ki-
állítottak Gödöllőn, de csak most sike-

rült megvásárolni a Nemzeti
Kulturális Alap pályázati tá-
mogatása révén. 

A 2009-ben megnyílt, or-
szágosan egyedülálló cser-
készettörténeti kiállítás jó
hírének köszönhetően a
gyűjteménybe folyamatosan
érkeznek a hazai
és a külföldi cser-
készet emléktár-
gyai. Féltve őrzött

családi relikviákat – könyve-
ket, fotókat, iratokat, egyenru-
hákat, jelvényeket és dísztár-
gyakat – bíztak az adomá-
nyozók a múzeumra, mondta
el dr. Czeglédi Noémi. Hogy
ez egy élő gyűjtemény, azt mi
sem bizonyítja jobban, mint
hogy 29 magánszemély, szervezet és
társaság bővítette a leltárt .

A helytörténeti gyűjtemény sok ér-
dekes, a polgári és paraszti világhoz is

köthető tárggyal gazdagodott a gö-
döllőiek ajándékozásai révén; ezeket
Fábián Balázs mutatta be. Nagy tet-
szést aratott a képekből és filmekből
– közte Csordás Gábor 80-as évek-
ben 8 milliméteres kamerával forga-
tott mozijából – válogató vetítés.

A történeti anyag gyarapodását Ke-
rényiné Bakonyi Eszter ismertette.
Fényképezőgép, írógép, tűzoltósági
sisakok, hangosbemondó, vaskeres-
kedésből származó katalógus, utca-
névtáblák, iratok, származási igazo-
lások, besnyői apácák által festett
könyvjelzők idézik fel a múlt század
különböző korszakait. 
Válogatás látható a múzeum egykori

igazgatója, Polónyi Péter anyagaiból
is, amit még – a nemrégiben elhunyt
–  Kiss Éva tanárnő rendszerezett.

it

Új időszaki kiállítás nyílt a Városi Múzeumban

Gazdagodik Gödöllő múltja

Kiállítás a GIM-házban

Évek és színek

Gödöllői művészek szép összefogásának lehettünk fültanúi a
Szentháromság templomban, október 8-án este. A vonósokkal
kiegészített Arpeggio Gitárzenekar önálló estjének műsorában
Györe Zoltán “Átváltozások” Pretvaranja című művének ősbe-
mutatója szerepelt.  

Az együttes és a szerző
kapcsolata már régebbre
datálódik, s most ők mu-
tathatták be az eredetileg
tambura zenekarra írt mű-
vet, mely a szerb zenei vi-
lágba is betekintést enge-
dett a hallgatóknak. 
A darab eredetileg egy
szerb népzenei dallamra
épült, ami folyamatosan változva, hol autentikus, hol klasszikus formában kí-
séri végig a művet, amit Györe Zoltán gitárra és vonósokra írt át. A közönség
nagy tetszéssel fogadta a gödöllői zeneszerző újabb művét, amit a szerző az
Arpeggo Gitárzenekarnak adományozott. nád

Ősbemutató a Szentháromság templomban

Zenei átváltozások
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A Szent István Egyetemen számtalan művészeti alkotás
található. Ezek egy része még az egykori premontrei gim-
názium számára készült, más része annak köszönhetően
valósult meg, hogy a kor szabályozása minden nagybe-
ruházás esetén kötelezően előírta, hogy képzőművészeti
alkotásoknak is helyet adni. 
Az egyetemen ennek eredményeként valósulhatott meg
több szobor, mozaik és festmény. 
Volt, ami csak terv maradt, Kiss István: Élet című alkotását
azonban sokáig úgy ismerték, mint az egyetem jelképét. 
A hajdani Agrártudományi Egyetem előtti búzakalászt
ábrázoló szobor az intézmény profiljára utalt. 1977-ben a
MÉM kezdeményezésére került felállításra a 760 cm ma-
gas térplasztika. A Gépészmérnöki kar épülete elé került,
és a mellé tervezett kő támfallal és a három nagyméretű
zászlórúddal térlezáró szerepet is kapott. 
Az alkotás egyben a világharmóniát is jelképezi. Szárba
szökken a kalász, magok szállnak a szélben. A búzamag
természete, hogy minden lehet belőle. Aztán a mag ma-
gára veszi a kalász terhét, hogy beváltsa sorsát, és min-
denné váljon. A magyar hagyományban a búza az élet.
Krisztus igéje, a magvető példázata, s számos címer kar-
dinális eleme, a folyton újjászülető élet szimbóluma, a te-
remtő, a mindent elárasztó bőség is. Életben a búza vala-
mi új dolog magját veti el.  Ideje van az ültetésnek, hogy
eljöjjön az ideje az aratásnak is. A magyar jókívánságban
is három bőséget sorol fel a hagyomány: bort, búzát, bé-
kességet. A posztamens és a kőfal tervét Zöldy Emil
építészmérnök készítette. A vörösréz lemezből készült

domborított művet 1978 végén avatták fel ünnepélyes kül-
sőségek között. 

Forrás: Babó Elek: A Gödöllői Agrártudományi Egyetem építésének
története 1945-85, www.szoborlap.hu

MŰALKOTÁSOK GÖDÖLLŐN

Az „Élet”

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. 

„Családi ünnepség volt, udvari pom-
pa és merev ceremónia nélkül” –
írták az újságok száz esztendővel
ezelőtt Zita pármai hercegnő és Ká-
roly osztrák főherceg esküvőjéről. 
1911. október 21-én, Schwarzauban
a fotográfusok nem is sejtették, hogy
soha vissza nem térő pillanatot örö-

kítenek meg. Akkor egyetlen egy-
szer volt együtt Magyarország apos-
toli királya, (két) trónörököse és a
későbbi király nélküli királyság kor-
mányzója. A vőlegény közbenjárására
meghívták a ceremóniára Ferenc Jó-
zsef magyar szárnysegédjét, Horthy
Miklóst is, aki később büszkén em-
lékezett rá, hogy ő volt az egyetlen
nem-kékvér az ünneplők között. A
trónörökös, Ferenc Ferdinánd is sok
boldogságot kívánt utódjának: akkor
1911-ben, még nem gondolta senki,
hogy 1914-ben mi történik Szaraje-
vóban… 
Azon a szép őszi napon még olyan
távoli volt a merénylet és főleg az
annak nyomán kirobbanó háború.
Október 21-én felhőtlenül örült az
esküvő minden résztvevője.
A fiatal pár nászútra indult, felke-
resték a brandy-si garnizont, ahol
Károly korábban a dragonyosoknál
szolgált. Később meg is vásárolták a
brandy-si kastélyt. A Csehországhoz
tartozó településen – Gödöllő test-
vérvárosában – Brandys nad Laben-
ben, a királyi párra emlékezve min-
den évben megrendezik a Károly-
ünnepet. Boldogan várták első gyer-
meküket, aki 1912. november 20-án
született és Ottó néven jegyezték be
az anyakönyvbe.  
Kislányuk, Adalheid féléves volt,

amikor Szarajevóban, 1914 jú-
niusában eldördültek a gyilkos lö-
vések: Ferenc Ferdinánd és felesége
nem élte túl a merényletet. Egy hó-
nap múlva a Monarchia hadat üzent
Szerbiának. Kitört az első világhá-
ború.
Az öröklési sorrendben Ferenc Fer-

dinánd öccse, Ottó kö-
vetkezett volna, de ő
ekkora már elhunyt,
így fia, Károly lett a
trónörökös. Mikorra a
következő gyerek, Ró-
bert 1915 februárjában
megérkezett, már lán-
gokban állt Európa.
A gödöllői kastélyban
berendezett hadikór-

házat 1915 augusztusában kereste
fel a trónörökös pár. A Budapestről
gépkocsin érkező fenséges vendé-
geknek, dr. Teghze Lajos ezredorvos
tartott rövid tájékoztatót, majd be-
mentek a kórtermekbe. A trónörökös
pár minden sérülttel egyenként be-
szélt és mielőbbi gyógyulást kívánt,
végül a kastélytemplom oratóriumá-
ban imádkozott értük. A látogatás
végeztével szegények és rászorulók
számára 600 forintot adományoztak...
A következő tavaszon megérkezett
az újabb nagyon várt kisfiú, Félix, a
fiatalok boldogsága határtalan volt,
egészen 1916 őszéig. November 21-
én 86 éves korában meghalt Ferenc
József. Károlyt és Zitát attól a naptól
felséges párként tiszteltették a Mo-
narchiában. 1916 utolsó előtti nap-
ján a Mátyás-templomban megtar-
tott koronázás díszleteinek megter-
vezésére Koós Károlyt kérték fel. A
leendő királyné számára egy, a
Pálffy-Eszterházy család által őrzött,
Mária Terézia koronázásakor viselt
díszruhát készítettek. 
Gödöllőiek is részt vettek a fényes
koronázási ceremónián. Ádám Fe-
renc községi bíró és Stubel János
törvénybíró napokig beszéltek az itt-
honiaknak a történtekről…
Károly, a Habsburg Birodalom ural-
kodója, a béke császára és királya

akart lenni. Bécsben próbálta uralni
a helyzetet. Reménytelenül: napról
napra növekedett a sebesültek és a
halottak száma. A gödöllői kastély is
tele volt betegekkel lábadozókkal.
Károly, amikor tudott ide jött beteg-
látogatásra és néha-néha egy rövid
kikapcsolódásra, vadászatra. Egy
ilyen alkalomkor látta meg Márai
Sándor. Az író feljegyzéséből és
születési dátumából lehet kikövet-
keztetni a találkozás időpontjára:
1918. április 11.
„Esős délelőtt a gödöllői parkban. Egy
órája állok már a kastély bejáratában,
két silbakoló huszár előtt. Egyszerre
megjelenik a király. Katonaruhát visel,

a kabát gallérját feltűrte. Balján fiatal
tiszt kíséri. Lassan, zsebretett kezek-
kel, elindul a park esőtől lucskos út-
jain, az ázott fák között. Most látom
másodszor életemben. Fiatalember,
arca vörös. Egy pillanatig rám néz,
tájékozatlanul. Köszönésem tehetetlen
barátsággal fogadja. A városban már
rikoltoz a forradalom. Tizennyolc éves
vagyok e pillanatban, s tudom, hogy
ez a fiatal király már nem uralkodik
sokáig. Talán csak hetek, talán csak
napok vannak még számára. Mélyen
sajnálom a magányos királyt, amint a
fák között bolyong, az esőben. Oly ott-
hontalan, mint csak a királyok tudnak
lenni, egy perccel a bukás előtt”
(folytatjuk)                           Szabó Margit

Akikre emlékezünk Plusz – A tékozló unoka: Grassalkovich III. Antal

Károly és Zita –100 éve volt a királyi esküvő

Halottak Napi megemlékezés

Gödöllő Város Önkormányzata 2011. november 2-án, 17 órakor 
Halottak Napi megemlékezést tart a Szabadság téri I. és II.

világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással
tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.

18 órától a Dózsa György úti temetőben folytatódik a megemlékezés a
feszületnél, majd a temető új kerítésének felszentelése következik a

történelmi egyházak képviselői által.

A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének
emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.

Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni 
legkésőbb október 26-ig a Művészetek Háza Gödöllő 

Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a 70/376-6544-es telefonszámon, 
Tábikné Surman Szilviánál hétköznap 9-16 óráig. 

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 a Gödöllői Szolgálat  Művé-
szetek Házában lévő ügyfélszolgálatán van lehetőség, illetve postai úton a
2101 Gödöllő Pf. 385. címre, valamint e-mailen az info@szolgalat.com címre
juttathatják el azokat. (b.z.)

Zita gödöllői gyerekekkel
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Október 22‐23‐án
9‐11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: Dr. Horváth Márk 

Tel.: 20/3855‐726.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!

Október 4‐én találtuk a képen
szereplő kedves, barátságos, na‐
gyon bújós és szeretetéhes szuka
kutyust. Keressük a gazdiját! 
Tel.: 20/9121‐233

Kaukázusi juhász kölyökkutyánk 1,5 hónapja
veszett el a Repülőtéri Jázmin útról. 
Megtalálója magas jutalomban részesül. 

Tel.: 28/420‐862.

Az Európa északi mocsaraiban fészkelő
darvak az Észak-afrikai telelőterületek-
re tartó útjuk során egy-másfél hónapra
minden évben megállnak pihenni a Hor-
tobágy és a Dél-Alföld pusztáin. Azért
itt, mert ezeknek a gólyánál is nagyobb
madaraknak olyan sekély vizű, háborí-
tatlan tavi éjszakázóhelyekre van szük-
ségük, melyeket sok-sok kilométeres
körzetben kiterjedt síkvidéki gyepek és
tarlók vesznek körül. Az idei rekord év-
nek ígérkezik, mert a szinkron számlálá-
sok majd' két évtizedes  történetében

még nemigen fordult elő, hogy október
elején 90.000 daru tartózkodott volna
nálunk – és a java még hátravan!

Az Magyar Madártani Egyesület
(MME) kamerája idén is ellátogatott a
Hortobágyra, egyrészt, hogy eddig ke-
vésbé ismert szemszögből mutassa be a
nálunk pihenő darvak életét, másrészt
kedvcsinálóként, hogy minél többeket
ösztönözzön legalább egy napos horto-
bágyi darunéző kirándulásra. Jó lenne,
ha élete során minden magyar ember
legalább egyszer eljutna ide és szemé-
lyesen is részese lehetne a sok tízezer,

hatalmas madár hajnali és esti légipará-
déjának. A gyors hajnali-kora reggeli ki-
repülést követően (a darvak a tavak se-
kély vizében állva alszanak) az akár
100.000 hatalmas madár leereszkedik és
egész napját a földeken tölti.

– Hogyan figyelhetjük meg a darvakat?

A legfontosabb szempont, hogy ezt
minden esetben úgy tegyük, hogy eköz-
ben ne zavarjuk a madarakat! 
Az útszéli lesekre szabadon felmehe-
tünk (ezeket megszokták az akár 30

éven keresztül évről-évre a Hortobá-
gyon átvonuló madarak), viszont a le-
seken túli gyepeken ne bóklásszunk
(pláne ne hajtsunk be autóval), mert ez-
zel megzavarhatjuk az éjszakázni ké-

szülő állatokat. A darvak ugyanis ideig-
lenesen ide leszállva várják meg a teljes
sötét beköszöntét megelőző perceket, és
csak ilyenkor repülnek be a tavi éjsza-
kázóhelyekre.

Egyéni programszervezéssel
A legegyszerűbb és legolcsóbb daru-

megfigyelési program, ha a délután de-
rekán autóval leállunk valahol a Patkós-
csárda - Tiszacsege - Balmazújváros -
Nagyhegyes térségében található mű-
utak mentén (ennek a térségnek a köz-
pontját a Hortobágyi-halastavak alkot-
ják), és ott várjuk a daruhúzást. A ma-
darak viselkedése nemcsak évről-évre,
de napról-napra is változhat, ezért nem
lehetünk biztosak abban, hogy egy-egy
helyszínen hány madarat fogunk látni.

mme

Csipke, csitkenye, hecsedli, he-
csepecs, Rosa canina – bár-
hogy hívjuk, itt az idő, hogy a
kirándulni, erdőt járni szeretők
begyűjtsenek télire legalább
egy pár zacskó teára elegendő
mennyiséget. Ha kertünkben is
hozzájutunk a csipkebogyóhoz
és nagyobb mennyiség is akad
belőle, akkor a legjobb, ha lek-
várt, vagy bonbont is készí-
tünk!

Miért jó a csipkebogyó tea?

Csipkebogyó (Rosa canina) vagy
vadrózsa termése magas C-vitamin
tartalma miatt évszázadok óta nagy
népszerűségnek örvend. Erdők szé-
lén, réteken és sövények mellett, cser-
jésekben, vasúti sinek mentén gyak-
ran találkozhatunk velük. A tápanyag-
ban gazdag, mély, nem túl száraz ta-
lajt és a napostól a félárnyékosig ter-
jedő helyeket szereti.

A középkorban a csipkebogyót a
máj és a tüdő megbetegedése esetén
használták, valamint kiváló volt a
hasmenés, és a menstruációs zavarok
enyhítésére is. A magokból porszerű
anyagot őröltek és a fogíny erősíté-
sére fogyasztották.

A csipkebogyó íze nagyon kelle-
mesen savanykás, és kiváló kiegészí-
tője lehet a házi gyümölcsteának. A

gyümölcssavak és a petkinek fokoz-
zák a béltevékenységet, a népi gyó-
gyászat a csipkebogyó magjának
teáját is ismeri, amelyet vese és hó-
lyagproblémákra, legfőképp vese-
kőre, valamint reumára és köszvényre
ajánlanak. 
A teának való csipkebogyót szep-
tembertől novemberig lehet gyűjteni,

de mindenképp az első fagyok előtt.

A csipkebogyó tea elkészítése:

Tisztítsuk meg a szár- és csésze-
levél maradványoktól, majd tegyük
30 percre a 80 fokos sütőbe, ezt kö-
vetően a fűtőtesten szárítsuk ki a bo-
gyókat. Ha ez megvan, tegyük a bo-
gyókat egy mixerbe, és aprítsuk
össze. Tegyük egy durvább kendőbe

és abban rázogatva, morzsolgatva tá-
volítsuk el belőlük a szőrök és a
magok egy részét. A csipkebogyóve-
lőhöz a fagyok után gyűjtött, puha
termések felelnek meg a legjobban.
Csipkebogyóvelőt házilag előállítani
elég macerás, mivel a magok eltávo-
lítása a bogyóból nagyon időigényes
feladat. Ha mégis kedvet érzünk hoz-
zá, akkor a a kimagozott terméseket
mossuk meg, majd főzzük puhára egy
kevés vízben. Passzírozzuk át egy szi-
tán, és harmadrész cukorral összeke-
verve forraljuk fel. Ha úgy érezzük,
hogy még viszonylag sok C-vitamint
tartalmaz, áztassuk be a már megpu-
hult termések héját egy kis vízbe
vagy fehérborba, 3-4 napra, majd
passzírozzuk át az egészet szitán, és
az így kapott masszát főzzük össze
cukorral, míg majdnem forrni kezd.
Kevergessük, míg ki nem hűl. Ezután
a szokásos módon tegyük el.

Csipkebogyó bonbon

A csipkebogyóból készült gyü-
mölcsvelőt jól keverjük össze két-
szeres mennyiségű porcukorral és
főzzük pár percig óvatosan, nehogy
leégjen. Terítsük el a masszát egy
enyhén kivajazott sütőlapon, vagy
tepsiben és szárítsuk meg a sütőben,
(80 fokon) vagy a fűtőtesten. Ezután
vágjuk fel kisebb darabokra, forgas-
suk meg a darabokat barnacukorban
és tegyük egy jól záródó dobozba,
vagy üvegbe. Kellemes nyalánkság.
Tea ízesítésére is kiváló!

ek

Mintaökoparkká fejlesztik a Gödöllő
melletti Babatvölgyet, megvalósításá-
hoz EU-s pályázat elnyerésével 313
millió forinttal járul hozzá az unió. Az

összeget őshonos fafajok, tölgyek, bük-
kök telepítésére, a tavak védőgátjainak
megerősítésére, út alatti, különleges bé-
kaátjárók létesítésére fordítják a 300
hektáros területen. 
Túljutva a félidőn, a munkálatok ezek-
ben a hetekben gyorsulnak fel, mert az
élővilág nyugalmának megőrzése érde-
kében csupán a szeptember és február
közötti időszakra korlátozódnak.
Az unió által is támogatott cél a terület
különösen gazdag élővilágának meg-
óvása – mondta Káposzta József, egye-
temi professzor, a Szent István Egyetem
tangazdaságaként működő terület keze-
lője az MTI-Pressnek. – A biológiai sok-
színűség fenntartása pedig azért is lét-
kérdés a szó szoros értelmében, mert
csak ez adhat esélyt a bioszféra egyen-
súlyának megőrzésére. 
Az elmúlt évtizedekben az erdőkkel
övezett, rétekkel tagolt, több tavat ma-
gában foglaló Babatvölgyre Budapest
közelsége miatt különféle befektető cso-
portok is szemet vetettek lakótelep léte-
sítésének a céljával.
A környezetvédők és a józanság azon-
ban erősebbnek bizonyult a pénz csábí-
tásánál. Érintetlenül megmaradt a festői
táj, ahol ma a gazdálkodás és a termé-
szet összhangjának megteremtését a
gyakorlatban tanulmányozhatják az
egyetem hallgatói. A Duna-Ipoly Nem-
zeti Park részét képező, de ezen belül is

különleges védelmet élvező völgy tan-
gazdaságában 12 család él: ők vegyszer-
mentesen lucernát, gabonát termeszte-
nek, lovardát tartanak kézben, fogadják
a vadászokat és korlátozott számban a
látogatókat. Tevékenységük évi 50 mil-
lió forintnyi árbevételt eredményez.
Jelenleg a hozzávetően 100 hektárnyi
erdő összetételének a javítása ad munkát
a többi között. A fák egy része ugyanis
akác, e fafajt cserélik ki fokozatosan az
őshonos tölgyre és bükkre. Az akácot a
magyar mezőgazdaság útját egyengető
Tessedik Sámuel telepítette be az 1700-
as években az alföldi futóhomok meg-
kötésére. Az amerikai eredetű akác
olyannyira elterjedt az országban, hogy
időközben kiszorította az értékesebb,
őshonos más fákat. A kivágott, tájidegen
akác helyén már megeredtek az új tele-
pítésű őshonos fafajok a Babatvölgy-

ben. Ezek felcseperedve az erdőben
megbújó vadak számára is jó élőhelyet
jelentenek majd. A vidéken ugyanis a
professzor közlése szerint nagy szám-
ban élnek vaddisznók, muflonok, őzek,
rókák és időnként a vadmacska is fel-
bukkan.
A völgyben csörgedező Aranyos-pa-
takra felfűzve összesen 11 tó gazdagítja
a tájat. Ezek korábban halgazdaságként
funkcionáltak, de jelenleg már a termé-
szet az úr bennük és a partjaikon. Az el-
burjánzott, védett növényzet borította
vizes élőhelyen nagy számban laknak
rákok, a máshol ritka foltos szalamand-
ra, a hód és a halastavi ökoszisztémához
tartozó békafajok sokasága. Az utóbbi-
ak megóvására most kísérleti jelleggel

cső helyett négyzet alakú, nagyobb mé-
retű betonátjárókat helyeznek el a
völgybe vezető út alá a tavaszi és az őszi
vonulás balesetmentes biztosítására.
Eddig általában cső alakú békaátjárók
keresztezték az autók járta forgalmas
utakat, de kiderült, hogy a cső alján
összegyűlt esővíz miatt gyakran túlsá-
gosan lehűl a benti levegő, ami lelassítja
a párzásra vándorútra kelt kétéltűek
mozgását, és emiatt sokan nem érnek
célba. Az új formájú, nagyobb átmérőjű

átjárókon a békákon kívül a mókusok és
más kisállatok is közlekedhetnek anél-
kül, hogy az autók kereke kárt tenne
bennük. A vizes élőhelyeken 74 féle ma-
dárfaj is fészkel, megfigyeltek már ha-
lászsast, kócsagot, törpegémet és külö-
nösen ritka fekete gólyát. Ezeket az
értékes madarakat az egyetem hallga-
tóin kívül iskolás csoportok is megte-
kinthetik, ami hozzájárulhat a környe-
zettudatos szemlélet kialakulásához. A
Babatvölgy évi hozzávetőleg 8000 láto-
gató fogadására rendezkedett be. Ez a
szám még tartható anélkül, hogy a ter-
mészetes élővilágot zavarná. Őshonos
állatok bemutatását, madár- és nagyvad-
lesek kiépítését is tervezik abból a cél-
ból, hogy az ökoturizmus is helyet kap-
hasson a bevételek növelésében. A más-
hol már bevált, a szafarikhoz hasonló
módon, kis csoportokban, kísérőkkel fo-
gadják majd a vendégeket.                       mti

A világ egyik legszebb természeti jelensége most zajlik Magyarországon

Darumegfigyelés a Hortobágyon

313 milliós fejlesztés a természet ölén a Babatvölgyben

Ökopark Gödöllő mellett 

Csipkebogyó tea, lekvár és bonbon

Őszi finomságok az erdőből
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Kedves Szülők és Gyermekek!

A Gödöllői Sport Klub Asz-
talitenisz Szakosztálya fel-
vételt hirdet 6-14 év közöt-
ti lányok és fiúk részére.

Mindenkit sok szeretettel
várunk edzéseink alkal-
mával a Damjanich János
Általános Iskola tornater-
mében 16:30-tól, két órán
keresztül.

Ha túl sok energiád van, vagy szeret-
nél bajnok lenni, akkor itt a helyed!
Cím: 2100 Gödöllő, Damjanich Já-
nos Általános Iskola tornaterme
Edzések:
Kedden és csütörtökön 16:30-18:30

Tagdíj: 4 500 Ft / hó
Jelentkezés: Személyesen a helyszí-
nen, vagy telefonon: 
Monostori Péter: +36/70-3705905
Kajári Balázs: +36/70-2212172

VELÜNK HASZNOSAN
ÜTHETED EL AZ IDŐT!

Fontos győzelmet aratott a Gö-
döllői SK, megyei I. osztályban
szereplő csapata a 9. játékna-
pon. Lovrencsics László tanítvá-
nyai az újonc Budakalász vendé-
geként tudták begyűjteni mind-
három bajnoki pontot.

Két fiatal csapat veselkedett egymásnak
az elmúlt hétvégi játéknapon. A házi-
gazdák jól kezdték a bajnokságot, de az
utóbbi időben egy kis hullámvölgybe
kerültek, míg a Gödöllő az elmúlt heti
gyengébb produkciót szerette volna fe-
ledtetni, így mindkét oldalon megvolt a
kellő motiváció. Az első félidőben in-
kább a küzdelem dominált, majd a foly-
tatásban néhány cserét követően fellen-
dült a GSK játéka és teljesen megérde-
melten nyerte meg a találkozót. Az U19-
es csapat ezúttal alulmaradt.

A felnőtt csapat 11 pontjával a 10. he-
lyen áll, míg az U19-es gárda a 7. helyet
foglalja el jelenleg 15 ponttal.
Pest megyei I. osztály, 9. forduló
Budakalász – Gödöllői SK 1–2 (0–0)
Gól: Smeló Dávid, Kővári Péter

Pest megyei I. osztály U19, 9. forduló
Budakalász – Gödöllői SK 5–3 (3–3)
Gól: Voina Erik, Nagy Barnabás, Ko-
czeth Zsolt
Következik:
Október 22., szombat, Táncsics M.
sporttelep 14:30 (Ifi: 12:30): Gödöllői
SK – Örkény

Megyei III. osztály – Újabb maga-
biztos három pont

Pest megyei III. osztály, közép cso-
port, 7. forduló: Páty – Gödöllői SK II.
0–4 (0–3) Gól: Szabó László (3), Pakuts
Barna
Következik:
Október 23., vasárnap, egyetemi felső
pálya 14:30: Gödöllői SK II. – Hévíz-
györk II.

Utánpótlás – Tovább tart a
lendület

Tovább tart a lendületük a gödöllői fia-
taloknak. Tóth László, 1996-os „mag-
lódi” kerete ezúttal is nyert, így már 8

meccses a veretlenségi sorozata és to-
vábbra is listavezető a csoportjában.
Nagy Dániel, U15-ös csapata is reme-
kel, ezúttal rangadót nyert és már a 2.
helyen áll, míg a Takó Csaba irányítot-
ta U13-as együttes 0–2-ről tudott győz-
ni. Smeló Dávid U12-es alakulata ezút-
tal csak egy pontot gyűjtött, de, így is a
tabella 3. helyén áll.
NB II. U17, közép-kelet, 9. forduló:
Gödöllői SK-Maglód – Tápiószecső
10–0 (5–0) Gól: Bihari Gábor, Győri
Gergő (3), Husz Attila (2) Bali Dávid,
Németh Benjamin, Szabó Tibor, Hegyi
Balázs
NB II. U17, közép-kelet, 9. forduló:
Hatvan – Gödöllői SK-Tura 12–2 (8–1)
Gól: Gyenes Zsolt, Molnár Máté
NB II. U15, közép-kelet, 9. forduló:
Gödöllői SK – Tabáni Spartacus 3–2
(1–1) Gól: Tóth Márk, Ifj. Morvai Lász-
ló (2)
NB II. U13, közép-kelet, 9. forduló:
Gödöllői SK – Tabáni Spartacus 3–2
(0–2) Gól: Horváth Gábor, Pósa Márk
(2)
Megyei U13, Nagykáta körzet, 6-7.
forduló: Aszód – Gödöllői SK U12 3–1
(1–0) Gól: Kovács Benedek
Gödöllői SK U12 – Sülysáp 1–1 (0–0)
Gól: Tóth Benedek

-ll-

Labdarúgás – Hárman is a dobogón

Idegenben nyert a GSK

Benkó Réka egyéniben a 32 kö-
zött vérzett el, miután egy vietná-
mi vívótol kapott ki, míg csapat-
ban a 6. helyet szerezte meg a
gödöllői vívő hölgy a Szicíliában,
Catania városában rendezett idei
vívó világbajnokságon.

Jól indult a vb Benkó Réka számára
egyéniben, ugyanis a csoportkörben öt
győzelem mellett, mindössze egy vere-
séggel vette az első akadályt, így maga-
biztosan jutott fel a 64-es főtáblára. A 64
között előbb a dominikai Felix ellen ví-
vott Réka és nyert magabiztosan 15:9-
re, ami további jó szereplést sejtetett.
Végül nem sikerült a 16 közé jutás, a
vietnami Nguyen ellen 15:13 arányban

elvérzett, így a 32 közé jutás jelentette a
végállomást Benkó számára. Joggal le-
het bosszús a londoni olimpiai kvótáért
is küzdő gödöllői kardozó, aki a 22. lett
összességében, ugyanis a 129. helyen
rangsorolt vietnámi vívó hölgy múlta
felül a legfrissebb világranglistán 16.
helyen álló Benkó Rékát.
A gödöllői kardvívó csapatban némileg
vigasztalódhatott, ugyanis a 6. helyet 
szerezte meg a női kard csapat. A höl-
gyek könnyedén, szép vívással győzték
le Kanadát és Dél-Koreát, de sajnos az
oroszokkal szemben 29:45-re alulma-
radtak, így a helyosztókon az 5-8. he
lyekért vívhattak tovább. A Benkó Ré-
ka, Márton Anna, Várhelyi Kata, Da-
mu Dóra összeállítású csapat  végül a 6.

lett. Az olaszokat sikerült megverni, de a
lengyelekkel nem bírtak a mieink.
A Boczkó Gábor, Imre Géza, Somfai
Péter, Szényi Péter összeállítású férfi
párbajtőr válogatott ezüstérmes lett. A
franciáktól kapott ki a csapat a döntő-
ben, míg Imre Géza egyéniben a 6. he-
lyen végzett. -ll-

Vívás – Vívó vb, Catania: Csapatban hatodik hely

Benkó Réka: Végállomás a 32 között
Sikeresen vette az első akadályt
a Futsal Magyar Kupa idei soro-
zatában a Gödöllői Bikák futsal
csapata. Szente Tamás alakulata
a Szijjártó Péter - miniszterelnök
szóvivője - által létrehozott és
több egykori ferencvárosi játé-
kossal megerősített Dunakeszi
Kinizsi otthonában jutott tovább,
mondhatni magabiztosan, 9–2-
es sikerrel.
Már az első félidőben tudatosította a

Gödöllő a nagy reményekkel pályára lé-
pő hazaiakban, hogy van még mit tanul-
ni ebből a sportágból. A 4–0-ás vezetést
aztán a folytatásban még öt góllal meg-
tetézték Simonyi Gáborék, aki egyma-
ga négy gólt vállalt.
Futsal Magyar kupa, 1. forduló
Dunakeszi Kinizsi – Gödöllői Bikák
2–9 (0–4) Gól: Simonyi Gábor (4),
Szente Tamás, Vidák Balázs, Berkes
László, Hegedűs Ferenc, Bogdán Imre

-ll-

Futsal NB I. – Tovább a kupában

A „kormány csapata” kipipálva

Az őszi idény első komoly meg-
mérettetésén vett részt a Gödöl-
lői Contact ITF Taekwon-do
Sportegyesület. Október 8-án,
Tiszafüreden került megrende-
zésre a Tisza-tó Kupa elnevezésű
Taekwon-do utánpótlás verseny.
A gödöllői egyesület 11 fős csa-
pattal vett részt a viadalon és
három ezüst, valamint három
bronzéremmel zárt.

Az esemény népszerűségét bizonyította,
hogy 16 egyesület, mintegy 160 ver-
senyzője jelezte részvételi szándékát az
eseményen. Ez a kupaverseny lehető-
séget adott a gyermek, serdülő és ifjúsá-
gi korosztály számára, hogy kellőkép-
pen lemérjék tudásukat. A versenyszá-
mok között szerepelt az egyéni forma-
gyakorlat és küzdelem is.

Kókai Zsolt 3. danos mester
vezetésével a serdülő lányok
népes formagyakorlat mező-
nyében Meszlényi Kíra jó tel-
jesítménnyel ezüstérmet szer-
zett. A serdülő fiú kategóriák is
remekül alakultak, ugyanis
György Bence –45 kg-os küz-
delemben második, míg Szabó
Richárd + 55 kg-ban a harma-
dik helyig jutott. Az ifjúsági -52
kg-os kategóriában Haber-

mann Attila kiváló formát mutatva
ezüstérmes lett, illetve Benedek Dániel
Tibor bronzérmet vehetett át. A gödöl-
lői csapatot a -71 kg-ban Péter Norbert
és Navratil Tamás képviselte. Mindkét
versenyző meggyőző teljesítménnyel
szerepelt, de ezúttal Péter Norbertnek si-
került a dobogó harmadik fokára állnia.
A sportolók teljesítménye mellett fontos
megemlíteni, hogy az egyesület egyik
rangidős mestere Könczöl Alexandra
előzetes meghívás alapján egész napos
versenybírói teendőket látott el.
Amennyiben valaki szívesen megismer-
kedni ezzel a harcművészettel, az egye-
sület szeretettel várja jelentkezését a
Bio-Fitt Centerben (Gödöllő, Állomás
út 1-2/a) zajló edzésein hétfőn és szer-
dán 17:30-19 óra között.
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu

-li-

Harcművészet – ITF Taekwon-do

Eredményes szezonkezdés

Megszakadt a TEVA-GRC győ-
zelmi sorozata, miután a baj-
nokság 7. játéknapján az igen
lelkesen és jól játszó Miskolc
vendégeként 3:1-re kikapott
Ludvig Zsolt alakulata.

Már az első szettben sejteni lehetett,
hogy nem adja magát könnyen a haza
csapat, miután 18-ra nyerték a miskol-
ciak ezt a játékot. A folytatásban ma-
gára találtak ugyan Széles Petráék, de
ez csak az egyenlítésre volt elég, ugya-
nis ezt követően már csak a vendég-
látók örülhettek szettgyőzelemnek, így

simán nyerték végül a találkozót. A gö-
döllői csapat vereségével visszacsú-
szott a bajnoki tabella 4. helyére.
Ludvig Zsolt edző, így értékelt: –
Rengeteg pontatlanság jellemezte a
játékunkat, amely a rendkívül lelkes és
jó játékot nyújtó Miskolc ellen végze-
tesnek bizonyult. Sajnálom, hogy nem
sikerült a pontszerzés, így a további
mérkőzéseken kell jobb teljesítményt
nyújtanunk.
NB I. Liga, alapszakasz 6. forduló
Albrecht MVSC MISI – TEVA-Gö-
döllői 3:1 (18,-12, 18, 23)                       

-li-

Röplabda – Miskolcon kaptak ki a hölgyek

Megszakadt a győzelmi sorozat

Továbbra is magabiztosan sze-
repel az NB II. keleti csoportjá-
ban a Gödöllői KC férfi felnőtt
csapata. Bartos Gábor legényei
ezúttal Heves városában bizo-
nyították, hogy nem véletlen az
eddigi veretlenségük.

A juniorok is magabiztosan nyertek,
így kettős győzelemmel távozott a
Heves megyei településről a Gödöllő.
A listavezető GKC előnye továbbra is
két pont.
A hölgyek viszont elveszítették szep-
lőtlen mérlegüket, miután Mogyoró-
don kaptak ki, az idén először, ennek
ellenére továbbra is vezetik a bajnok-

ságot csoportjukban. A második szá-
mú férfi csapatunk hazai pályán ka-
pott ki, ezúttal a Szigetszentmiklós
ellen, így a 6. helyen áll a Gödöllői
SK csapata a megyei B csoportban.
NB II. keleti csoport, 5. forduló
Hevesi SE – Gödöllői KC 23:29
(13:14)
Juniorok: Hevesi SE – GKC 24:40
Pest megyei B csoport nők, 7. for-
duló: 
Mogyoródi KSK – Gödöllői KSC
24:15 (16:7)
Pest megyei B csoport férfiak, 7.
forduló:
Gödöllői SK – Szigetszentmiklósi
KSK II. 16:29 (7:13) -lt-

Kézilabda – Először hibáztak a hölgyek

Élen a Gödöllői KC férfi csapata

Október 8-9. között Budapesten,
az Ikarus atlétika pályáján ren-
dezték meg az országos serdülő
ügyességi és gátfutó csapatbaj-
nokságot, amelyen természete-
sen a GEAC atlétika-szakosztálya
is szép számmal képviseltette
magát.

A Gödöllői EAC csapatai közül a ser-
dülőknél a legjobban a fiú gerelyhajítók
szerepeltek, akik a 2. helyet szerezték
meg, míg a magasugró lány csapat
bronzérmes lett. A junioroknál a rúdug-
ró női csapat vitte a prímet, akik a 2.,
míg a rúdugró fiúk a 3. helyen végeztek.
A GEAC-os atláták összességében két
ezüstöt, két bronzot, három-három  4. és
5., valalmint négy 6. helyet szereztek.
Serdülők, diszkoszvetés (1kg) fiúk: 6.
hely (Príma Balázs, Kriszt Botond, Gre-
nács Krisztián, Esztergály Koppány,
Kerekes Marcell)
Gerelyhajítás (600 gr), fiúk: 2. hely
(Príma Balázs, Kriszt Botond, Vanó Ta-

más, Esztergály Koppány, Kerekes
Marcell)
80 m gát, lányok: 6. hely (Ajkler Esz-
ter, Jászai Vanda, Dimény Zsuzsa, Ko-
vács Emma)
300 m gát, lányok: 4. hely (Ajkler Esz-
ter, Jászai Vanda, Dimény Zsuzsa,
Koczkás Dóra, Nagy Imola)
Magasugrás, lányok: 3. hely (Ajkler
Eszter, Jászai Vanda, Dimény Zsuzsa,
Kovács Emma, Kiss Tamara)
Diszkoszvetés, lányok: 6. hely (Burján
Vivien, Györe Fanni, Kiss Tamara, Re-
gényi Boróka)
Gerelyhajítás (600 gr), lá-
nyok: 5. hely (Burján Vivi-
en, Györe Fanni, Kiss Ta-
mara, Regényi Boróka)
Juniorok: rúdugrás, férfi-
ak: 3. hely (Barcsay Zsom-
bor, Stabiszevszki Áron,
Farkas Péter, Csigi Máté,
Ambrus Lóránd)
Diszkosz (1,75 kg), férfiak:
5. hely (Bujdosó Gábor,

Váraljai Zoltán, Szőke Péter, Káposztás
László, Hausmecz Bence)
Gerely (800 gr), férfiak: 4. hely (Amb-
rus Lóránd, Váraljai Zoltán, Szőke Pé-
ter, Káposztás László, Hovanecz Bence)
100 m gát, nők: 5. hely (Rendik Zsófia,
Újvári Izabella, Kovács Janka, Komi-
szár Kriszta, Szeghalmi Lili)
400 m gát, nők: 4. hely (Rendik Zsófia,
Zsíros Zsanett, Kiss Tünde, Újvári Iza-
bella, Moldován-Horváth Katinka)
Magasugrás, nők: 6. hely (Újvári Iza-
bella, Tóth Angéla, Bozsik Dóra, Szeg-
halmi Lili, Szabó Luca)
Rúdugrás, nők: 2. hely (Koós Blanka,
Tóth Angéla, Rendik Zsófia, Szabó Lu-
ca, Szeghalmi Lili) -tt-

Atlétika – Serdülő ügyességi és gátfutó csb

Négy érem csapatban

A serdülő fiú gerely csapat

Joggal volt bosszús Benkó Réka

Ütős csapat
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A Magyar Kárpitművészek Egyesülete és a
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány szerve‐
zésében:

ÉVEK ÉS SZÍNEK 
című kiállítás

Kiállítóművészek: Balogh Edit, Baranyi Ju‐
dit, Benedek Noémi, Bocz Beáta, Bódis Er‐
zsébet, Csókás Emese, Farkas Éva, Fóris Ka‐
talin, Harmati Zsófia, Katona Szabó Erzsé‐
bet, Kiss Katalin, Kneisz Eszter, Kovács Péter, Lencsés Ida, Pázmány Judit, Remsey Flóra, Szabó
Verona, Tápai Nóra, Vajda Mária 

GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.

Nyitva: szombat‐vasárnap 14‐18 óra között, a kiállítás megtekinthető 2012. február 28‐ig,
Illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is. 

Telefon: 06/28‐419‐660                 e‐mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Megnyílt az 

ÚJ SZERZEMÉNYEK A
GÖDÖLLŐI VÁROSI

MÚZEUMBAN
2007-2011

című kiállítás

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

Október 17-24-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Október 24-31-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. 2. Tel.: 545-585.

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 fordul-
hatnak segítségért. Ezért a jövőben közölni fogjuk a leggyakrabban
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

Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a
2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallga-
tók számára a 2011/2012. tanév második és a
2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali ta-
gozatos) alapfokozatot és szakképzetséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mesterképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat. Akiknél a ve-
lük egy háztartásban élő személyek jövedelme
alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövede-
lem nem haladja meg a 40.000 forintot.

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) be-
kezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa tá-
mogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőok-
tatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi
képzésben részt vevő hallgatói; a középiskolai ak-
kreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
részt vevő tanulók;  doktori (PhD) képzésben részt-
vevők, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszony-
ban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Művelődési és Sport Irodáján kell benyújtani a
pályázó által aláírt pályázati űrlapon egy példány-
ban.
A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap meg-
található a www. godollo.hu weboldalon és besze-
rezhető a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Irodáján és a Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodáján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. no-
vember 14.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti
Jogviszony-igazolás a 2011/2012. tanév első fél-
évéről.
2. Igazolás (-ok) a pályázó és a vele egy háztart-
ásban élők havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okirat.

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a
határidőre beérkezett pályázatokat, a határidőn túl
benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja.
A települési önkormányzat döntéséről és annak in-
dokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pá-
lyázókat. 
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Pol-
gármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján (06-28/529-192-es telefonszá-
mon).

Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a
2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanul-
mányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok je-
lentkezhetnek, akik:

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe még felvételt nem nyert érettsé-
gizettek;
és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően fel-
sőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tago-
zatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-

nyező alapképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt
venni;
c) az akinél az egy főre eső nettó jövedelem a
40.000 Ft-ot nem haladja meg.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt fel-
sőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2012/2013. tanév első félévében ténylegesen
megkezdik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. novem-
ber 14.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Művelődési és Sport Irodáján kell benyújtani a pá-
lyázó által aláírt pályázati űrlapon egy példányban.
A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap meg-
található a www. godollo.hu weboldalon és be-

szerezhető a Polgármesteri Hivatal Lakosságszol-
gálati Irodáján és a Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztar-
tásban élők havi (nettó) jövedelmét igazoló okirato-
kat. 
Tanulói jogviszony igazolást. 

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a
határidőre beérkezett pályázatokat, a határidőn túl
benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja.
A települési önkormányzat döntéséről és annak in-
dokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pá-
lyázókat. 
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Polgár-
mesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodáján (06-28/529-192-es telefonszámon).

Alpolgármesteri fogadónap változás

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Pintér Zoltán alpolgármester fogadó-
napja munkaszüneti nap miatt október 31. helyett november 7-én lesz.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kertes lakóövezetekben 2011. november 1-jétől Gödöllőn
bevezetésre kerül a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszer. Így a la-
kosságnak lehetősége nyílik arra, hogy a háztartásában keletkező, hasznosítható cso-
magolási hulladékait otthon, elkülönítve gyűjtse, majd átadja hasznosításra.

A házhoz menő gyűjtés az alábbi újra feldolgozható csomagolóanyagokat érinti:
Műanyag: (PET ásványvizes és üdítőitalos palackok, tisztítószeres flakonok laposra taposva, különböző csomago-
lófóliák, zacskók),
Fém dobozok: (sörös, üdítős és konzerves),
Papír: (újság és kartonpapír), 
Társított italos karton: (Tetra Pack tejes és gyümölcsleves dobozok)

Kérjük, hogy a fentebb és a zsákokon felsorolt hulladékokat kizárólag az erre a célra általunk biztosított, átlátszó, lo-
góval ellátott műanyag gyűjtőzsákban gyűjtsék, majd a mellékletben megadott gyűjtési napokon reggel 6 óráig he-
lyezzék ki az ingatlan elé. 
A zsákokat díjmentesen átvehetik az ügyfélszolgálati irodákban ügyfélfogadási napokon valamint az alábbi helyeken:
– Mezőgazdasági Bolt, Gödöllő, Szabadság út 28/B,
– Gazdabolt, Gödöllő, Dózsa GY. út 51.,
– Mezőgazdasági Szakáruház, Gödöllő, Szabadság út 60.

A gyűjtési rendről az utcalistából tájékozódhatnak.
A társasházi lakóövezetekben a szigetes szelektív hulladék gyűjtés továbbra is megmarad!

Fontos kiemelnünk, hogy 2011. évben a házhoz menő zsákos szelektív hulladék gyűjtés bevezetése díjváltozást
nem eredményez, valamint 2011. évben a zöldhulladék gyűjtés rendje is változatlan marad.
Amennyiben a gyűjtés során megállapítható, hogy az átlátszó műanyag zsákban a fenti felsorolásban nem szereplő
idegen anyagot helyeztek el, a gyűjtőjárat munkatársai a zsákokat az ingatlanok előtt hagyják.
Reméljük, javaslataink megkönnyítik a hulladékok szelektív gyűjtését és Ön is partnerünk lesz a program sikerében.

Közlekedésbiztonsági akció!

Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt Járműtulajdonosok!

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
2011. október 22-én,  szombaton, 8 és 12 óra között a Gödöllő Haraszti út

2/a. szám alatti gépjármű műszaki vizsgáló állomásán ingyenes
közlekedésbiztonsági műszaki átvizsgálást végez.

Szolgáltatásaink: személygépkocsik, tehergépkocsik (3500 kg
össztömegig), motorkerékpárok, személygépkocsi utánfutók műszaki 

vizsgálata, fékmérés, lengéscsillapító vizsgálat, környezetvédelmi ellenőrző
mérés, fényszóró ellenőrzés, segédmotoros kerékpár fékmérés és 

teljesítménymérés, kerékpár átvizsgálás a „szuperbringa” akció keretében.

Kérelemre és a hatósági díj megfizetését követően, a műszaki vizsgálaton
megfelelt járművek forgalmi engedélyének érvényességét 

meghosszabbítjuk. 
Személygépkocsi vizsgadíj: 16290 Ft, utánfutó: 10490 Ft, 

motorkerékpár:4360 Ft

Tegyen meg Ön is mindent családja és a közlekedők biztonsága érdekében!

Előzetes információ az alábbi telefonszámokon: 28-420-696; 28-410-048

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

BURSA HUNGARICA – „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BURSA HUNGARICA – „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szelektív hulladékgyűjtési rendszer

UTCALISTA A HÁZHOZ MENŐ ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSHEZ GÖDÖLLŐN
HÉTFŐ
Ádám u., Fecske u., Kiss J. u., Remény u., Agyagos u. ,Fillér u., Knézits u., Rét u. Akácfa u., Fiume u. Kodály Z. u., Rigó u.,
Arany J. u., Forint u., Komáromi u., Ripka F. u., Árpád u., Füves u.,Korona u.,Rózsa u. Attila u.,  Fűzfa u., Kossuth L. u.,
Röges u., Babati u., Galagonya u., Kölcsey F. u., Sas u., Bajcsy Zs. u.,Galamb u., Kör u., Sőtér K. u.,  Bartók B. u., Gerle u.,
Lázár V. u., Surin I. u., Bástya u., Gida u., Ligeti J. u., Szabadka u., Báthory u., Gomba u., Lumniczer u., Szabadság út,
Béke u., Grassalkovich u., Mányás kir.u.,  Szent János u., Bem J. u., Hajó u., Március 15. u., Szilágyi E. u., Bercsényi u.,
Hársfa u., Mátyás kir. u., Szilhát u., Berente u., Hegedűs Gy. u., Munkácsy M. u., Szív u., Bethlen G. u., Hegy u.,
Nagyvárad u., Szőlő u., Blaháné u., Hold u., Nap u., Tátra u., Bocskai u., Holló u., Nyárfa u., Testvérvárosok útja, Bodza
köz, Hunyadi u., Nyárkút u., Tompa M. u., Brassó u., Jogar u., Odray u., Tölgyfa u., Buzogány u., Jókai Mór u., Október 6.
u., Úrréti u., Címer u., József A. u., Országalma u., Vasvári u., Csanak u., Kaffka M. u., Öreghegyi u., Vincellér u., Cserjés
köz, Kápolna u., Paál L. köz, Vőfély köz, Csillag u., Kard u., Palást u., Vörösmarty u., Csokonai u., Kazinczy ltp., Patak tér,
Zengő u., Diófa u., Kazinczy u., Perczel Mór u., Zrínyi u., Dózsa Gy. út, Kecskés dűlő, Petőfi S. u., Zombor u., Eperjes u.,
Kelemen L. u., Présház u., Érsek u., Kereszt u., Radnóti M. u., Éva u.,  Kisfaludy u.,Rákóczi u.
SZERDA
Alkony u.,Ipolyság u., Pipacs u., Alkotmány u., Iskola u., Podmaniczky u. Alma u., Ivánka u., Premontrei u., Antalhegyi u.,
Jászóvár u., Puskás T. u. Asbóth u., Juhar u., Rómer F. u., Aulich u., Kassa u., Rónay Gy. u., Balaton u., Katona J. u., Rozs-
nyó u., Bánki D. u., Kert u., Sajó u., Barackos u., Kikerics u., Simon I. u., Batthyány u., Kinizsi u., Szabadság út, Béri B. u.,
Király u. Szabó P. u., Besnyő u., Kiss E. u., Szántó K. J. u., Bessenyei Gy. u., Klapka u., Százszorszép u., Birs u., Köztár-
saság út, Szedres u., Boróka u., Lelesz u., Székely B. u., Búzavirág u., Levendula u.,Szent Gellért u.,Damjanich u., Madách
u., Szivárvány u., Dankó u., Máriabesnyői lakópark, Sztelek D. u., Dárda u., Mikes K. u., Tábornok u., Dobó K. u., Mohács
u., Tavasz u., Duna u., Nádas u., Tél u., Esze T. u., Nagy L. u., Thököly u., Fácán sor , Napsugár u., Tisza u., Fenyves köz,
Nár u.,Toboz u., Fenyvesi nagyút, Nefelejcs u., Túróc u., Gárdonyi G. u., Németh L. u., Turul u., Gyöngyvirág u., Orgona
u., Vadász u., Harmat u., Ottlik G. u., , Váradhegyfok u., Havas u., Őrház u., Veres P. u., Hétház u., Ősz u., Zápor u., Hős u.,
Őz u., Zúzmara u., Ibolya u., Peres u.
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Kóstolja meg Ön is a Mária Terézia‐
és a Grassalkovich‐tortákat

a Solier Caféban!

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.



GYÁSZJELENTÉS
* SZABÓNÉ PUSZTAI JUDIT 60 éves korában örökre eltávozott
körünkből. Emlékét szívünkben őrizzük. Gyászoló család

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, tároló-
val 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 +nappalis,
62nm-es lakás leköthető I.ár:15,5MFt 20-772-2429  

* Gödöllőn felújított, műanyag ablakos, erkélyes, 2 szobás
konvektoros téglalakás eladó Iár 10,9MFt  20-804-2102
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
lakás 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  

* Központban 75 nm-es  három szobás, két erkélyes lakás 12
MFt Iáron eladó 20-804-2102       

* Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9 MFt 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

* 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

* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás téglalaká-
sokat! 20-804-2102

* 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
felújított, 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

* Kistarcsán ÁRON ALUL, SŰRGŐSEN eladó saroktelken két-
generációs téglaház a kórháztól 3 percre, a bevásárlóközponttól
2 percre található. Iá: 25 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* 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

* Eladó Gödöllőn újonnan felújított ház I. emeletén, 64 nm-es 3
szobás, tégla építésű, egyedi fűtésű öröklakás. Eladási ár: 13,5
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Kossuth L. u.-ban két db, egy 61 és egy 63 nm-es, 2 szobás, I.
emeleti öröklakás eladó. Mindkét lakás igényesen felújított.
Irányár: 13,2 és 13,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Palotakerten 44 nm-től 63 nm-ig 1 és két szobás lakások
eladóak. Eladási ár: 7,5-12,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Gödöllői lakóparkban csendes, természetvédelmi
környezetben 66 nm-es, harmadik emeleti új társasházi, 2
szobás öröklakás alkalmi áron! A lakáshoz tartozik egy zárt
kocsibeálló és egy tárolóhelyiség. Eladási ár: 14,5 mFt.

* 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 társasházban 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 fürdős-
zobás társasházi öröklakás saját kertrésszel, kocsibeállóval és
pincetárolóval. Összes beépített terület: 130 nm. Iá: 28 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

* Eladó Gödöllőn, a Körösfői utcában Erzsébet parkkal szem-
ben egy 90 m2 alapterületű, teljes körűen felújított 2 szobás
családi ház, mediterrán kertrésszel, kerti szaunával, kemencév-
el, borospincével.. Eá: 19,9 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 nappali+2 szobás polgári ház, garázzsal,
örökzöldes kerttel. Iá: 23,9 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó az Erzsébet park mögötti parcellázott
területen 1000 nm-es kerített, művelt, örökzöldekkel beültetett
zártkert kis felépítménnyel. Iá.: 3,2 mFt Érd: FŐNIX Iroda
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

* Új építésű nappali + 3 szobás sorházi lakás garázzsal eladó
200 m2 kerttel 20,5 MFt www.lipcsey.com  30-6336-110

* Központban 1,5 szobás 1. emeleti lakás egyedi órákkal, alac-
sony rezsivel eladó. 8,4 MFt. www.lipcsey.com 30-6336-110

* Központban nappali + 3 szobás 66 m2 lakás eladó 3.
emeleten 12,4 MFt. 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-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
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 kialakított elektromos hálózat. Bútorozott konyha,
egyedi fűtés, alacsony 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, 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

* Gödöllő központjában eladó tégla, konvektoros, 1.em. 58nm-
es, 2 szobás, erkélyes, NY fekvésű, napfényes, jó elosztású
lakás tárolóval. Iár:10,5MFt. 30/491-5020

* Szőlő utcában TÉGLA 3.em. 69nm-es 1+2 félszobás, erké-
lyes, KONVEKTOROS, azonnal költözhető lakás eladó. Iár:
12,7MFt. 30/491-5020

* Királytelepen 1108 nm-es szép fekvésű telek teljes közműv-
el 90 nm-es bontandó házzal eladó. Utcafronti szélesség 22m.
Iár: 11,99MFt. 30/491-5020 

* SÜRGŐS! Aszódon 2 + 3 félszobás téglaépítésű családi ház,
450 m2-es telken eladó. Gázcirkós, garázzsal és pincével. 15M
Ft. 0630/977-6665

* Bagon, igényesen felújított, hőszigetelt 110 m2-es, 3 szobás,
családi ház eladó. Gázcirkóval, száraz pincével, garázzsal. Telek
784 m2. 13,900,000 Ft, 0630 / 977-6665

* 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

* 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 

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

* 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 

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

* 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 

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

* SZADÁN iker családi ház eladó. Bruttó 112nm, 2+2 fél-
szobás, kulcsrakész, ár: 22,9MFt, 2011.dec-i befejezéssel.
Részletes információk: www.gemini-invest.hu 70/430-7979 

* Gödöllő központjában, Kossuth L.utcában eladó
négyemeletes társasház 1.em. lakása: 61nm-es, erkélyes,
felújított, műanyag nyílászárós, világos, jó beosztású (két fron-
tra néző), pincében tároló. Iár: 13,2MFt. 30/2740-140 

* Eladó 110nm-es 2,5szobás, részben felújított családi ház
Gödöllőn a Szabadka utcában. Melléképülettel, fedett kocsi-
beállóval, fúrt kúttal, 763nm-es telekkel. Csendes, nyugodt
környéken, a központhoz közel. Iár: 23,9MFt. 70/618-4509 

* Gödöllőn, Blahán a Boncsoki dűlőúton eladó 1600nm-es
telek. Víz, gáz, villany a telken, egy 30nm-es ház alapja és
alsószint falai kész állapotban +1db faház. Iár: 7MFt.
30/9778-145 

* Szada belterületén a Boncsoki utcában 1600nm-es telek kis
lakóházzal eladó. Érd: 30/2025-216, 30/3362-745 

* Veresegyházon úszómedencés nyugdíjas otthonban eladó 46
nm-es újonnan bútorozott I.em. liftnélküli apartman. Iár: 5 MFt.
Teljes ellátás havi: 100.000,-Ft. 06-20-910-2616 

* Vácszentlászlón a Kossuth utca elején, Központban bekerített
építési telek eladó! Víz, villany, gáz, a telek előtt, csatorna hoz-
zájárulás fizetve! Iár: 3,8MFt. Érd: 20/340-6448

* Eladó Gödöllőn, Erzsébet parknál téglaépítésű társasházban
3.em. 60nm 2,5 szobás, összkomfortos, erkélyes lakás.
Központ, tömegközlekedés pár percre. Kisebb családi ház csere
is érdekel. Ingatlanosok kíméljenek! Iár:10,5MFt. 70/5590-642

* 1147 m2 -es zártkert eladó a Csiperke utcában (TV torony
mögött). Örök panoráma. Villany az utcában, víz az utca végén.
Ár 3000 Ft/m2. Tel: 20/3404861

* Ambrus közben 65 nm-es 2,5 szobás, igényesen felújított
lakás eladó. Tel: 30/534-9283 

* Gödöllő Palotakerten igényesen és ízlésesen felújított alac-
sony rezsijű, 57nm-es lakás berendezéssel együtt sürgősen
eladó. Iár: 10,2 MFt Tel: 70/216-4202

* Gödöllő Palotakerten igényesen és ízlésesen felújított 45
nm-es alacsony rezsijű lakás sürgősen eladó. Iár: 8,9 MFt
Tel: 70/216-4202

* Gödöllőn a Szt. János utcában 30nm-es, konvektoros garzon-
lakás sok extrával (klíma, mosogatógép, stb.) jó állapotban 7,7
MFt-ért eladó. 20/9182-179 

* Gödöllőn a Gerle utcában 600 nm-es építési telek érvényes
építési engedéllyel 6,2 MFt-ért eladó. 20/9182-179

* 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 

* Gödöllőn a Ligeti Juliska út 43.sz. alatt 344nm-es építési
telek eladó. Érd: 70/384-2985 

* ELADÓ TÁRSASHÁZI LAKÁS 37 nm +20 nm galéria, földszin-
ti, jó állapotú világos déli fekvéssel. HÉV, busz-, vasútállomás a
közelben. Iár: 8,8MFt. 20/5570-177

* Gödöllő központjában eladó jó állapotú 64nm-es 2,5 szobás
téglalakás. Fűtés gázkonvektorral. Parkettás, redőnyös, új
faablakokkal. Iár: 11,9MFt. Érd: 20/358-4621 

* Szőlő utcában, új szigetelésű társasházban eladó egy 69nm-
es felújított 1+2 félszobás, erkélyes, konvektoros lakás.
Alacsony rezsi, csendes környék. Tel: 30/280-5178 

* Eladó Gödöllőn a központban egy 75 nm-es három szobás
lakás. Fedett erkély, konvektoros fűtés. Érd: 20/562-
3568, 28/411-078 

* Palotakerten tulajdonostól tehermentes, 4.em. 65 nm,
1+2 félszobás, erkélyes, parkra néző, egyedi szabályozható
fűtésű lakás eladó. Érd: 30/201-3719 

* Kastély mögötti részen eladó 130nm-es családi ház.
3szoba, konyha, ebédlő, nagy nappali. Ősfás, szép 810nm-
es telek. Iár: 34,8MFt. Kisebb értékű ingatlant ráfizetéssel
beszámítunk. 30/383-5689 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
70/381-76-9470/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirde-
tést nem áll módunkban elfogadni. A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget
nem vállalunk.
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* Kazinczy körúton 4.em, klímás, konvektoros, 60 nm-es lakás
9,3MFt-s irányáron eladó. 20/430-6474

* Kazinczy körúton 3.em, konvektoros, 61 nm-es teljes körűen
felújított lakás 11,5 MFt-s irányáron eladó. 20/430-6474

* Kazinczy körúton 2.em, konvektoros, 57 nm-es megkímélt
állapotú lakás 9,5MFt-s irányáron eladó. 20/430-6474

* Szt János utcában 2.em. konvektoros, 50 nm-es lakás
8,9MFt-s irányáron eladó. 20/430-6474

* Szt János utcában 4.em. konvektoros, 50 nm-es lakás kitűnő
állapotban 9,5 MFt-s irányáron eladó. 20/430-6474

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

* 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

* Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbe-
járatú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal,
TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ.
Azonnal költözhető, kizárólag nemdohányzó személy részére.
Egy havi kaució szükséges. Ár: 30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.:
70/318-2127 

* Gödöllőn, a Harasztban 1+fél szobás, egyedi fűtésű kis
lakóház 500 nm-es kerttel kiadó 45eFt+rezsi/hó+2 havi kau-
ció. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* 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.

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

* Gödöllő kertvárosában, csendes utcában önálló kis családi
ház (2,5 szoba) konvektoros és cserépkályha fűtési
lehetőséggel KIADÓ vagy ELADÓ. Érd: 20/237-0166 

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

* 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 

* Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743-038

* Gödöllőn, Szt. János utcában II.em. 2 szobás, erkélyes, kon-
vektoros, felújított (parkettás szobák, új konyhabútor) külön
órákkal lakás kiadó hosszútávra. Tel: 30/448-4538  

* ERDŐKERTES legszebb részén, rendezett utcában összkom-
fortos 1+2 félszobás, kis családi ház hosszútávra kiadó. Ár
megegyezés szerint. Tel: 28/416-257

* KIADÓ CÉGEKNEK IS kertes ház 6 főig vagy család részére
hosszabb távra. Tel: 20/567-9348 

* Palotakerten 1+3 félszobás lakás bútorozottan kiadó 2011.
november 1-től. 58.000,-Ft/hó +rezsi +1 havi kaució. Érd:
20/221-4408 

* Máriabesnyő – Lakóparkban sorházi, földszinti lakás (nap-
pali, háló, konyha, fürdő, külön WC) berendezéssel kiadó.
60.000,-Ft +rezsi. 2havi kaució. Tel: 20/973-0873 

* Blahán családi ház felső szintje berendezve kiadó ~100nm.
100.000,-Ft +rezsi. 2havi kaució. Tel: 20/973-0873

* Kazinczy körúton 1.em. 2 szobás lakás hosszútávra kiadó.
Érd: 70/7753-255 

* Gödöllőn Dózsa Gy. utcában 76 nm-es lakás hosszútávra
kiadó bútorozatlanul, egyedi fűtéssel. Tel: 70/283-1187 

* 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.

* Gödöllőn Szt. János utcában 2 szobás, nagyerkélyes, 2.em.
konvektoros lakás kiadó igényesnek. 2 havi kaució szükséges.
Tel: 20/233-9719, 28/430-314 

* Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás kiadó. 50.000,-Ft
+rezsi. 1 havi kaució. Érd: 20/264-7661 

* Tűztoronyházban 1,5 szobás, 41 nm-es lakás alacsony rez-
sivel kiadó hosszútávra (irodának is). Érd: 20/336-4068 

* GÖDÖLLŐI EGYETEMHEZ KÖZEL 35 nm GARZONLAKÁS
KIADÓ. 30/266-8035 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* 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

* 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.

* 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 

* KIADÓ CÉGEKNEK IS kertes ház 6 főig vagy család részére
hosszabb távra. Tel: 20/567-9348 

* ÜZLET KIADÓ. BLAHÁN ÉLELMISZER BOLT MELLETT 25
nm üzlet kiadó: 50.000,-Ft +rezsi. 2 hónap kaució. Tel:
20/973-0873 

* Kiadó: garázs vagy raktár az Erzsébet királyné körúton.
Tel: 20/591-9050 

ÁLLÁS
* Gödöllőn a La Valette étterembe pultost és szakképzett sza-
kácsot keresünk!! Érd:Szilhát u. 51. Tel.: 70-621-55-47

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

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

* Gödöllői internetkávézóba délutáni/hétvégi munkára
egyetemistát keresünk. Érdeklődni: 20/375 9562

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

* Gödöllőn évek óta működő, nagy ügyfélkörrel rendelkező,
legrugalmasabb ingatlanirodájába, ingatlanértékesítő kollégát
keresünk. Vállalkozói ig. nem szükséges. Email: godol-
lo@otthonfutar.hu 

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

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

*A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás, nap-
pali+2 szobás, nagy erkélyes, igényes
lakás eladó. Iár: 23,9 mFt.
*A Remsey körúton második emeleti 90nm-
es, amerikai konyhás, nappali+3 szobás,
nagy erkélyes, újszerű lakás hosszútávra
kiadó. Bérleti díj:100 ezer Ft/ hó+rezsi.
*A Csanakban162 nm-es, újszerű, földsz-
intes, nappali+ 3 szobás, amerikai konyhás,
(két fürdő) családi ház eladó garázzsal
parkosított 960 nm-es telken. Irányár: 62 mFt.
*A Nagyfenyvesben 120 nm-es, 4 szobás,
kétgenerációs, régi építésű családi ház 802
nm-es telken csendes, aszfaltos utcában
eladó. Iár: 23 mFt.



* Utazási irodánkba szakmai végzettséggel rendelkező
VALUTAPÉNZTÁROS/ IDEGENFORGALMI ÜGYINTÉZŐT, német
és angol nyelvtudással felveszünk. Fényképes önéletrajzokat
SISSY Utazási Iroda, Gödöllő, Petőfi tér 16. címre várjuk. 

* Dinamikusan fejlődő Optikai cég Gödöllőn nyíló üzletébe
keres 1 fő látszerész, vagy kereskedelmi tapasztalattal ren-
delkező eladót, határozatlan idejű, teljes munkaidős állás
betöltésére. Munkakezdés ideje 2011. októbere. Fényképes
önéletrajzukat a következő e-mail címre várjuk:
allas@optikazrt.hu 

* INNOVATÍV VÁLLALKOZÁS! Céltudatos munkatársakat
keresünk egy internet alapú, távmunkában végezhető üzleti
tevékenységhez. Vállalkozói alapismeretek és jogviszony szük-
séges. Jelentkezés: fidela.klmn@gmail.com 30/588-1082 

* Gödöllői Lottózóba Lottó vizsgával rendelkező személyt,
eladói munkakörbe felveszünk. 70/279-8986 

* Szépségszalon műkörmös – pedikűröst keres. Érd:
70/7753-255 

* Budapest környéki munkahelyre keresünk PF minősítésű
hegesztőket, kárpitosokat, asztalosokat, villanyszerelőket,
fényezőket, szerkezetlakatosokat. (Feltétel: szakmai
végzettség, szakmai önéletrajz.) Érd: 10-17h 0670/431-8013,
e-mail: szakma2011@freemail.hu 

* Gyermekfelügyeletet, takarítást vállalok Gödöllőn,
Veresegyházán alkalmanként. Tel: 30/367-5415 

* Azonnali kezdéssel női munkatársakat keresünk, gödöllői
céghez könnyű betanított munkára. Érd: fulljob2kft@gmail.com
Tel: 70/604-2309 

* Figyelem munkanélküliek! Megújult Gödöllői irodánkba,
hosszútávra keresünk irodai dolgozókat. Tel: 20/976-3236

* Kérdőíves munkához keresünk hosszú távra új munkatár-
sakat, akár napi 2 órában is.  Tel: 70/235-1273

* Gödöllő körzetében élő, középfokú végzettséggel ren-
delkező munkanélküliek jelentkezését várjuk irodánkba.
Tel: 70/235-1273 

* Ápolást, gondozást, háztartási munka ellátását vállalja
középkorú tanult hölgy (egyedülálló, idősek otthonában volt
ápoló) Gödöllőn és környékén. Jogosítvány van. Ottlakással
vagy anélkül. Érd: 30/201-3719

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

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

* 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

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

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

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

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

* 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 

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

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

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

* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. Víz, villany, fűtés,
bojler, mosógép, redőny, zár, burkolás, festés, bútorkészítés,
javítás, asztalos munkák. 70/201-1292 

* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás:
600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276

* DELL’EDERA MÁRTA GYÓGYMASSZŐR 06-70-522-4063
várja régi és új vendégeit SZOLGÁLTATÁSAIVAL: frissítő–
relaxáló- csokis- akupresszúrás masszázs. Gyermekmasszázs.
Köpölyöző- vákuumos fogyasztás. MIAOMEI masszázs –fogyás
éhezés nélkül- táplálék kiegészítőkkel -10alkalom- 1-2
ruhaméret (5-10 kg) fogyás várható, +tekercselés. Érd:
70/522-4063

* Gödöllőn cég részére képviseletet vállalok E.V. Iroda, 1,5 ton-
nás, 13m3 zárt kisteherautó, tároló, internet, telefon –fax. Tel:
20/323-9261. E-mail: ljli@freemail.hu 

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

* 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

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

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
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Október a látás hónapja

Új szolgáltatás az MSE
Optikában

Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan
keretet szeretnénk, amely valóban illik hoz-
zánk, és olyan szemüveglencsét, amely
tökéletes látást biztosít számunkra, e kettő
együttes megvalósítása pedig nem egyszerű
feladat.
Boltunkban egy új műszer segítségével min-
dez lehetővé válik, ráadásul egyszerűen és
gyorsan.
Ez a
v i s u R e a l ,
ami egy
v i d e o c e n -
t í r o z ó
berendezés.
Ennek segít-
s é g é v e l
fényképeket
és videókat tudunk készíteni Önről a
kiválasztott szemüvegkeretekben. A gép
szimulálja a keretben a különböző lencsetí-
pusokat. A számítógépes program segítégév-
el Ön visszanézheti önmagát a különböző
keretekben és a hozzá választott szemüveg-
lencsékben.
Így életszerűen, és teljesen valósághűen
bemutatjuk, hogy a készülő szemüvegben
milyen vastag lesz a lencse, a különböző
vékonyítások mellet. Számítógépen megmu-
tatjuk, hogy milyen lenne a szemüveg
színezett lencsével, illetve, hogy mennyit
jelent egy jó tükröződésmentesítés a lencse
felszínén.
Így gyerekjátékká válik a szemüveg-
választás!
És ez nem minden! A számítógép és kamera
kombinációjából álló videocentírozó
lehetővé teszi a szemvizsgálat során a gyors
és egyszerű, tizedmilliméter pontossággal
történő mérést.
Ahhoz, hogy
a legna-
gyobb vi-
s e l é s i
k é n y e l m e t
érjük el
s z e m ü -
v e g é b e n ,
p o n t o s
szemvizsgálatra, a szemüveglencse pontos
becsiszolására van szükség.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek
meghatározását a legtöbb látszerész üzletben
kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez egy rendkívül precíz,
számítógépes programmal történik, a hibale-
hetőség kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multi-
fokális, vagy a vékonyított szemüveglencsék
esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól
halljuk, hogy nem mer multifokális lencsét
vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy
nem is lehet megszokni. Az ilyen problémák
hátterében általában a rosszul elkészített
szemüveg áll.
Természetesen manuális lencsefeljelöléssel is
lehet pontos szemüveget készíteni, de video-
cetírozó berendezéssel a hibalehetőségek
szinte nullára csökkennek. 
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló
látásminőséget, hosszú évekig tartó,
kényelmes viseletet és gyors megszokást biz-
tosítson.
A videocentírozó használata alapszolgáltatás
nálunk minden minőségi szemüveglencse
vásárlása esetén.
Október a látás hónapja. Vegyen részt
ingyenes látásszűrés programunkban!
A komplett szemvizsgálat tartalmazza a
szemüveg felírását, szemfenékvizsgálatot,
szürke illetve zöldhályogszűrést.

Bejelentkezés: MSE Optika 
Gödöllő, Petőfi tér 3.  Tel: 28/417-367



* E.V.-ként belföldi és nemzetközi fuvarozást, szállítást vál-
lalok 1,5 tonnás, 13m3 zárt kisteherautóval. Gödöllői tele-
phellyel. Tel: 20/323-9261. E-mail: ljli@freemail.hu

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

* ELADÓ TÜZIFA KISZÁLLÍTÁSSAL. 0620/568-4921 

* REDŐNYSZERVIZ – készítés – javítás + szúnyoghálók + har-
monika ajtók. 20/9-943-145

* Gyógyítás: fáj a háta, ha bármely testrésze megrekedt egy
élethelyzetben, segítek oldással, rontás, átok megtisztításával.
(Nem jósnő!) 20/9789-918  

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton 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, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165

* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

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

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 CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM
PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTAN-
FOLYAMUNKRA 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 TELEFONÁLN-
OD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40 

* TOP-TAN: Angol  újrakezdő tanfolyam,  heti 2x2 órában
kedd-csütörtök: 17.00-18.30.  Egy éves középfokú nyelvvizs-
gára felkészítő szombaton 1x4 óra. További tanfolyamok:
www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

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

* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953  

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

* LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS – ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS
3 éves kortól egyéni és kiscsoportos formában. Dr. Virsingerné
Ágota logopédus – mozgásterapeuta. 20/543-3407 

* Ébresszük fel magunkban a ritmust! Kreatív alkalmak fiat-
aloknak (16évestől), felnőtteknek. Keddenként 18.15-19.00.
Árnika központ, Gödöllő, Szabadság út 45. 06-20/339-8531 

* ANGOL és OROSZ órák gimnáziumi tanártól. Érd: 06-28-411-
511esti órákban Kócziánné Varga Márta 

* JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZOLÁS. Négy nap alatt megtanítom
élethű portrét készíteni. Rajztanfolyam 23.000,-Ft-tól. Helye:
Budapest, Zugló vagy Gödöllő. Bővebb információ: 30/471-4914,
www.msrajz.5mp.eu  www.jobbagyfeltekesrajzolas.shp.hu  

* ANGOLUL ÚJRAKEZDŐK, FIGYELEM! Megrekedtél egy
szinten? Az első DÍJMENTES órán választ kapsz, hogyan
tovább. Hívj! Kokasné Farkas Andrea –diplomás angol nyelv-
tanár. 20/428-4955 

ADÁS~VÉTEL

* Eladó egy részlegesen felújított Biedermaier bútorgar-
nitúra. Tel.: 06-20/212-6315.

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

* Eladó ÉTI 25-s GÁZKAZÁN Iár: 35.000,-Ft. PS-2-s iár:
20.000,-Ft. Érd: 20/420-5555 

* TERMELŐTŐL AKÁC TÜZIFA 2.200,-Ft hasítva, 2.000,-
kugliban eladó. Gödöllőn ingyenes kiszállítással. 20/2922-
405 

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 

* Eladó 4db Suzuki Swift könnyű fémfelni, nyári gumival és
jobb első fényszóró, gyári, új. Érd: 20/9862-768 

EGYÉB

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

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

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

* 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

* Kaukázusi juhász kölyökkutyánk 1,5 hónapja veszett el a
Repülőtéri Jázmin útról. Megtalálója magas jutalomban
részesül. Tel: 28/420-862
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AA   GGööddööll llőőii
SSzzoollggáállaatt
vváárroossuunnkk

kkiizzáárróóllaaggooss

hheett ii llaappjjaa,,    aazz
eeggyyeett lleenn,,

aammeellyy   hhééttrrőőll

hhééttrree   ggaarraann--

ttááll ttaann   eell jjuutt
mmiinnddeenn

llaakkáássbbaa..    

HHii rrddeesssseenn

bbeennnnee,,

hhooggyy

1133..000000   

hháázzttaarr ttááss

lleell jjeenn

ÖÖnnrree!!

Megnyitottunk! Menü 550 Ft

Csapolt sör csak 250 Ft/korsó

Reggeli menüajánlat: Többféle rántotta

7.00–10.00-ig 400 Ft

Szendvicsek, saláták Mûvészhangulat!

Nyitva: H–P: 7.00–22.00

SZ: 10.00–22.00

V: igény szerint rendezvényekre

Szent János

u. 36
Csíkos bolttal szemben

Gödöllô,
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Hozzávalók:
180 gr lencse, 2 kanál olaj, 1 fej hagyma, 1
petrezselyem gyökér, 3-4 darab meghámo-
zott, kockára vágott burgonya, 1 tk curry, 2
tk liszt, fél bögre 100 %-os almalé, só, 1/2
kiskanál borsikafű.

Elkészítés:
A hagymát apróra vágjuk és keverés
közben a curry porral együtt az olajban üve-
gesre dinszteljük. Hozzáadjuk a lisztet, megkeverjük, vízzel felhigítjuk, majd hozzáadjuk a
megmosott lencsét. Húsz percig főzzük, majd hozzáadjuk a kockára vágott burgonyát és a
karikára vágott petrezselyem gyökeret. Megsózzuk és hozzáöntjük az almalevet. Annyi leve
legyen, hogy ellepje a zöldségeket. Addig főzzük, amíg a burgonya és a petrezselyem meg
nem puhul.

RECEPT – Currys lencse 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 26.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐ os vásárlási utalványát nyerte: Obermann Zoltánné, Erzsébet ki‐
rályné krt.11., Mundruczó János, Béri Balogh Ádám u. 7.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Sas István, Nyárfa u. 3. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tóth‐Máté Jánosné, Sió u. 6.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: id. Horváth Sándor, Sztelek D. u. 4., Beck Józsefné, Szent
István tér 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tóth B. László, Kaf‐
fka M. u. 5.


