
A július elején megkezdett munkák
leglátványosabb része jelenleg a park-
felújítás. A jelenlegi szakaszban nem
is lehet ráismerni a kastélyparkra, hi-
szen zajlanak a földmunkák, a kivá-
gásra ítélt fákat már eltávolították. A
talajmunkák október végére fejeződ-
nek be, s a tervek szerint november vé-
gére a füvesítés is elkészül. Csaknem
száz 6-8 méter magas előnevelt gesz-
tenyefa kerül a kivágottak helyére, s
ötvenezer tő virágot ültetnek el. Le-
bontják a régi polgárivédelmi épülete-
ket, s ezek helyére is fasort telepítenek.
A növényekről automata öntözőrend-
szer gondoskodik majd, s azok akik
gyönyörködni szeretnének a terület
szépségében, szilárd, zúzottkőből ki-
alakított, térdmagasságig megvilágí-
tott sétányon indulhatnak majd el be-
járni a parkot.

Folyamatosan dolgoznak a szakem-
berek az épület megszépítésén is. A
Gizella- és a Rudolf-szárny külső

munkálatai várhatóan októ-
ber végére elkészülnek,
míg a belső felújítás a ter-
vek szerint 2010 májusára
ér véget, s júniusban, a ko-
ronázási hétvégén már a lá-
togatók is megtekinthetik a
megújult termeket.

Az emeleten kiállítások,
az alsó szinten pedig keres-
kedelmi egységek kapnak
majd helyet. Így a kiállítás-
ra alkalmas terület kétsze-
resére növekszik majd. A
Gizella-szárnyban a kastély
XX. századi történetét, lakói közül IV.
Károly és Horthy Miklós emlékét idé-
zik majd fel. A Rudolf-szárnyban pe-
dig nemzetközi viszonylatban is je-
gyezhető időszaki kiállításokat ren-
deznek majd be. Látványosan bővül a
múzeumi tematika, nyomon követhet-
jük Magyarország fürdőkultúrájának
fejlődését, a hajózástörténeti állandó

kiállításon pedig interaktív tablók is
segítik majd a tájékozódást. Nem be-
szélve arról, hogy a már eddig is látta-
tott fegyvertörténeti tárlat ugyancsak
méltó helyre kerülhet. Berendezik a
régi hangszerek múzeumát, amivel
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Gödöllő
a régi magyar zene központjává vál-
jék. A felújított üvegházban a XIX.

századi kert- és virágkultúrát lehet
majd tanulmányozni. Mindezeken túl
pedig már készülnek a következő ter-
vek: a lovardából és a barokk istálló-
ból kulturális rendezvényközpontot
alakítanak ki, amely hivatalos európai
uniós tárgyalások és más protokollta-
lálkozók céljaira is alkalmas lesz.

(folytatás a 8. oldalon)
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Horthy Miklós bunkere a figyelem középpontjában

Megújulóban a kastély és a park
Nagy erőkkel folyik a munka a királyi kastély Rudolf- és
Gizella-szárnya, valamint a kastélypark kiemelt részé-
nek felújításán. Az 1 milliárd 660 millió forintból megva-
lósuló fejlesztés során a park 52.000 négyzetméteren
nyeri vissza régi pompáját, megszépül a bástya alatti tér,
és megújul az Erzsébet-terasz és -lépcső is, a látogatha-
tó területeket pedig teljesen akadálymentesítik.

A Széchenyi Társaság – mint
1988 óta minden évben – az
idén is megemlékezést tartott
gróf Széchenyi István születés-
napján, szeptember 21-én. A
Magyar Tudományos Akadé-
mia dísztermében megtartott
ünnepségen Gémesi György
polgármester rangos elisme-
résben részesült, megkapta a
Széchenyi Társaság Díját.

A társaság minden esztendőben, a
„Legnagyobb magyar” születésnap-
ján adja át a díjat, amit a magyar nem-
zet érdekében kifejtett munkásságért
ítélnek oda. Idén Gémesi György is
átvehette a megtisztelő kitüntetést,
amiben az idén Bánffy György szín-
művész, Györgyi Viktor professzor,
Halzl József, a Rákóczi Szövetség el-
nöke, Kubassek János, az érdi Ma-
gyar Földrajzi Múzeum igazgatója is
részesült.

(folytatás a 3. oldalon)
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Tovább folytatódnak az M3-as
autópálya gödöllői csomópont-
jának átépítési munkálatai,
amelyek következő fázisában
szeptember 28-tól előrelátha-
tólag december közepéig le-
zárják a Nyíregyháza irányába
vezető felhajtó ágat. 

Az M3-as autópálya gödöllői csomó-
pontjának térségében március óta tar-
tanak az M31-es autópálya építési
munkálatai. A jelenlegi csomópont
teljesen átépül, így minden ága – az új
igényeknek megfelelően – más nyom-
vonalra kerül, illetve a csomópontban
új pálya feletti hidak is épülnek.

A lezárás a tervek szerint december
közepéig tart. Ebben az időszakban a
Gödöllőnél Nyíregyháza felé felhaj-
tani szándékozóknak alternatív útvo-
nalként elsősorban a 3-as számú főút

igénybevételével elérhető Bagi cso-
mópontot javasolják a szakemberek.
A terelőutat sárga színű táblák jelzik.

A Gödöllő és Budapest közötti
kapcsolat az építési időszakban to-
vábbra is folyamatosan biztosított
lesz.
Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. fel-

hívja  a járművezetők figyelmét, hogy
az M3-as autópálya Budapest felé ve-
zető oldalán a Gödöllői csomópont
lehajtó ága továbbra is le van zárva,
ezért Nyíregyháza irányából Gödöllőt
a 39-es jelzésű Bagi csomópontnál le-
hajtva a 3-as számú főúton keresztül
érhetik el. Alternatív útvonalként a

23-as jelzésű mogyo-
ródi csomópont is
használható, ahon-
nan a Mogyo-
ród–Szada közötti
összekötő úton vagy
az M3-as autópálya
másik, Nyíregyháza
felé vezető oldalára
áthajtva is vissza le-
het jutni Gödöllő fe-
lé.
A későbbi forgalmi
rend változásokról

tájékoztatjuk az utazókat. Az Állami
Autópálya Kezelő Zrt. az érintett sza-
kaszokon közlekedők türelmét és
megértését kéri.

-bj-

Az őszi munkák részeként a múlt
héten az Antalhegyi, a Mátyás király,
a Bocskai, az Arany János utcában és
a Babati úton végezték el a szegély
melletti takarítást, sárfelszedést és a
rácsos átereszek tisztítását. Ez a mun-
ka a következő hetekben is folytató-
dik a kiemelt szegéllyel ellátott útsza-
kaszokon. 

Folyamatosan végzi a VÜSZI  a
kaszálást is. A múlt héten az Irtvá-
nyos, a Repülőtér és környéke,
valamint a Vásártér földútjainak
kaszálása volt soron. A munkákat a
héten is folytatják, a városi utak mel-
lett a padkák rendbetételére koncent-
rálnak. 

A városi útprogram keretében
megújult utak egy része mentén, mi-

után az útpálya felújítása megtörtént,
jelenleg a kapubejárók előkészítését
és kialakítását végzik. A Szabó Pál, a
Bem József, a Knézich Károly, a Hol-
ló, a Kelemen László és a Zengő ut-
cában dolgoznak, az elkészült útsza-
kaszokon folyamatosan végzik  a jár-
dacsatlakozások kialakítását is. A jár-
dafelújítások folytatódnak az Őz és a
Szent János utcában is.

Új munkák kezdődtek a héten a
Vásártéren. A Kőrösi Csoma Sándor
úti híd átépítéséhez szükséges előké-
szítő munkálatokat a napokban  kezd-
te meg  a Duna Menti Regionális Víz-
művek Zrt. Az átépítés várhatóan 3-4
hétig tart, a tervek szerint a Kőrösi
Csoma Sándor út félpályás lezárása
mellett valósítják azt meg. 

A lezárás ideje alatt az itt lévő üze-
mekhez a teherforgalom a Kenyér-
gyári úton és a Liget utcán keresztül
bonyolódik, a személygépkocsi for-
galmat pedig jelzőtáblák segítik a
környező utcákban. Sajnos az elmúlt

hét tapasztalatai alapján a korlátozást
többen is figyelmen kívül hagyták,
amiből jelentős forgalmi problémák
adódtak. A kivitelező ezért új, és a ko-
rábbinál figyelemfelhívóbb módon
jelzi a gépkocsivezetőknek a forgalmi
rend változást. 
Az önkormányzat és a kivitelező kéri

a lakosság türelmét és együttműkö-
dését.
Továbbra is folynak a felújítási munkák
a Kossuth Lajos utca Dózsa György út –
Petőfi tér közötti szakaszán. A múlt hé-
ten megtörtént a központi ivóvízvezeték

kiváltása. Ehhez kapcsolódóan a héten
az ingatlanok egyenként történő átköté-
sére kerül sor, aminek során néhány órá-
ra az érintett ingatlanokon szünetelhet a
vízellátás. A következő napokban az
elektromos rendszer kiváltása is meg-
történik, a tervek szerint ez nem jár majd
szolgáltatás korlátozással. 

A tervek szerint október 5-én végzik el az M31-es autópálya –
M3-as autópálya 287. sz. hídjának, szélesítését, és az ehhez
szükséges gerenda beemelést. Ezen a napon a Blaháné út  Rét
utca – Fecske utca közötti szakaszán előreláthatólag reggel 9-
től, 18 óráig teljes útzárra kell felkészülni, valamint reggel  8
órától, várhatóan 17 óráig szünetel az áramszolgáltatás a teljes
blahai városrészben.
Az áramszolgáltatás lekapcsolására információink szerint
azért van szükség, mert a munkák az elektromos vezetékhez
olyan közel zajlanak, hogy  azt csak azok kikapcsolásával lehet
biztonságosan elvégezni. 

Figyeljünk a korlátozásokra!

Továbbra is lezárva
Továbbra is tart a lezárás a Táncsics Mihály út  Toldi Miklós és a
Kotlán Sándor utca közötti szakaszán, ahol a szenynyvízcsatorna
cseréjét végzik el. A tervek szerint október 12-ig lesz teljes az út-
zár, de az itt lakók számára ez idő alatt is biztosított lesz a behaj-
tás. A csatornázási munkákat követően sebességkorlátozás mel-
lett, korlátozott forgalomra lesz lehetőség mindaddig, amíg a tel-
jes burkolat-helyreállítás megtörténik.

Befejezéshez közeledő munkák

Közterületi felújítások

Egésznapos áramszünet

Blahaiak figyelem!

A hét vége egyik jelentős, forgalomkorlátozással járó munkája
volt, hogy a Batthyány utcában folyó zárt csapadékvíz-elvezető
csatorna kialakításához szombaton lezárták az utat a Dárda ut-
cánál . A munkát sikerült időre befejezni, így a lezárás nem tartott
tovább a tervezettnél. Sem műszaki, sem forgalmi probléma nem
merült fel.   A csatorna kialakításának munkáit a héten folytatják. 

Lezárás az  M3-as autópályánál

Se le, se fel

A múlt héten körbekerítették, a napokban pedig megkezdődik
a Rézgombos épületének bontása. A rendkívül rossz állapotú
ingatlant teljes egészében elbontják, a törmeléket pedig el-
hordják a területről. 
Mint azt lapunk megtudta, a pincetömböt ideiglenesen termő-
földdel töltik fel, s a területet ideiglenesen rendbe teszik, de a
kerítés továbbra is megmarad, megelőzendően egy esetleges
balesetveszélyes helyzet kialakulását. A területet a bontás be-
fejezéséig folyamatosan őrzik.
Kép és szöveg: jk

Bontják a Rézgombos épületét

Átlagosan 10-14 százalékkal
csökken a földgáz ára október
1-jén a lakosságot és a kisfo-
gyasztókat ellátó egyetemes
szolgáltatói körben – ezt múlt
héten jelentették be hivatalo-
san. 

Alig van eltérés a földgáz végfelhasz-
nálói árának október elsejétől érvé-
nyes csökkentésében az egyes szol-
gáltatók között a lakosságot és a kis-
fogyasztókat ellátó egyetemes szol-
gáltatói körben – derül ki Magyar 
Energia Hivatal által az egyes szol-
gáltatók számára jóváhagyott határo-
zatokból.
A 20 köbméter/óra gázmérővel ren-

delkező – jellemzően háztartási – fo-
gyasztók számára a gáz ára a hőmennyi-
ség alapján országos átlagban ÁFA-val
együtt a 2009. július elseje óta érvé-
nyes 3,719 forintról október elsején
3,326 forintra csökken megajoule-on-
ként. Ebben benne van az a mega-

joule-onként 0,092 forint is, amit
azért fizet meg minden fogyasztó,
mert 2008 második felében, illetve

2009 első félévében az akkor még ha-
tósági végfelhasználói ár – az energia
hivatal megfogalmazása szerint –
nem nyújtott „maradéktalanul“ fede-
zetet a földgáz importköltségeire.
A „legolcsóbban“ a legsűrűbb szol-
gáltatási területtel rendelkező Főgáz
látja el a legkisebb fogyasztókat, a
„legdrágább“ pedig az ebből a szem-

pontból kedvezőtlenebb Tigáz. Az el-
térés mindössze 0,065 forint, keve-
sebb, mint egy fillér. 
A számlát a lakosság a hőmennyiség-
re számítva kapja meg. Köbméterre
vetítve a földgáz ára a lakosság szá-
mára átlagosan 119 forintra csökken
október elsején a július elsejétől ér-

vényes 131,9 forint-
ról.
A világpiaci árak mér-
séklődése ad lehető-
séget az októberi gáz-
árcsökkentésre, nem
megfeledkezve a nem-
rég bevezetett „kom-
penzációs“dí jelem 
korrigáló hatásáról,
amely főként az E.ON
téli árveszteségét hi-
vatott rendezni – de-

rült ki a Magyar Energia Hivatal
(MEH) sajtótájékoztatóján, ugyanak-
kor az is elhangzott, hogy 2010
januárjában mérsékelt emelkedés vár-
ható. 
Azt is hangsúlyozták a hivatal szak-
értői, hogy a várható áremelkedés
mértékét nagyban befolyásolhatja a
forint dollárral szembeni árfolyama.

Itt vannak a hivatalos október eleji gázárak

Mennyi is a csökkenés? 

A részt vevő önkormányzatok részé-
ről jelentős elismerést kapott Dick
Zsuzsanna, az Egységes pedagógiai
szakszolgálat vezetője. Valamennyi
részt vevő egyetértett ugyanis abban,
hogy ez a feladatellátás tekinthető a

kistérségi társulás sikerágazatának.
Jelentős  vitát váltott ki ugyanakkor a
kommunikációs stratégia, amiről töb-
ben úgy foglaltak állást, hogy azt még
tovább kell gondolni,s  azt úgy fej-
leszteni, hogy a lakosság tájékoztatá-

sa az eddigieknél sokkal nagyobb
hangsúlyt kapjon. 

Többen is hangsúlyozták, a jelenle-
ginél nagyobb hangsúlyt kell, hogy
kapjanak a jövőben a helyi médiu-
mok, országos szinten pedig a kistér-
ség turisztikai értékeinek hangsúlyo-
zását kell előtérbe helyezni, ezek
ugyanis pozitív kisugárzással bírnak.
Abban valamennyi település képvi-
selője egyetértett, hogy a társulásnak
a pozitív kommunikációra kell he-
lyeznie a hangsúlyt. 

A jelenlévők megállapodtak abban,
hogy a közeljövőben nem csak a te-
lepülések vezetői tanácskoznak majd,
hanem közös testületi ülést is tarta-
nak, hogy valamennyi önkormányzati
képviselőnek lehetősége legyen meg-
ismerni a kistérségi társulásban folyó
munkát, s bekapcsolódni abba. 

Fontosak a pozitív hírek

Kistérségi társulási ülés
Szeptember 23-án megtartotta ülését a Gödöllői Többcélú Kis-
térségi Társulás. A tizenkét települést összefogó szervezet
meghallgatta az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat beszámoló-
ját a 2008/2009-es tanév tapasztalatairól, majd elfogadták a kis-
térség 2009. évi belső ellenőrzési ütemtervét, valamint a társulás
ezévi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.
A költésgvetés módosítása  és a II. félévi munkaterv elfogadása
mellett megtárgyalták a szervezet kommunikációs stratégiáját
is.
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– Három év elteltével hogyan látja,
sikeres esztendőket hagyott maga
mögött Gödöllő?

– Ezt nyilván az itt élők döntik el,
én csak saját mérlegemet tudom meg-
osztani velük. Elsőként hadd utaljak
arra, hogy a Sikeres Gödöllőért szlo-
gen nem minden előzmény nélküli.
2006-ban, az akkor negyven éves vá-
rosunk a Központi Statisztikai Hiva-
tal adatai szerint kategóriájában a leg-
fejlettebb volt Magyarországon. Ez a
tény, melyről az egyik hetilapból érte-
sültünk, egyszerre volt meglepő és
kedvező számunkra, hiszen tudjuk,
honnan indultunk el az önkormányzat
1990-es megalakulásakor. Az átgon-
dolt és szisztematikus építkezés során
nem is vizsgáltuk, hogy már ilyen
messzire jutottunk. A jelmondat még-
is időszerű volt és mozgósító erejűvé
vált, mert kiderült: a fejlesztés új,
zömmel európai uniós forrásaiért be-
induló versenyfutásban megalapozott
városfejlesztési koncepcióra, stratégi-
ára és a korábbinál is professzionális-
abb munkára van szükség. Röviden:
sokat dolgoztunk azért, hogy a szük-
ségesnek ítélt fejlesztésekhez pénzt
szerezzünk. Önmagáért beszél, hogy
18 pályázatunkból 16 nyert. A legje-
lentősebbek a Főtér-pályázat, a Nor-
vég Alap-pályázat, a Zöld Óvoda-pá-
lyázat és a szennyvíztisztító telep kor-
szerűsítését előkészítő pályázat. A
sort a Tormay Károly Egészségügyi
Központ akadálymentesítésére, a szo-
ciális otthon felújítására nyert pénzzel
folytathatom.

– Milyen nehézségekkel kellett
megbirkózni és mi lehetett az ered-
ményes pályázatok nyitja?

– A pályázatokat gyakran rövid
határidővel és folyamatosan módosu-
ló pályázati feltételekkel írták ki,

amelyekhez rendre alkalmazkodnunk
kellett. Úgy érezzük, hogy az európai
uniós pályázatok számunkra kedve-
zőbbek, értékelésük lényegesen ob-
jektívebb, kevesebb bennük a szub-
jektív elem. Ki kell mondani, hogy az
uniós projektek nem politikai alapon
dőlnek el. Erre egy jó példa a Zöld
Óvoda. Az új óvoda építésének hazai
támogatására például többször is be-
adtunk pályázatot, sajnos sikertele-

nül, míg az uniós támogatást elnyer-
tük, s már tart az építkezés. Tudni
kell, hogy a pályázatokat mindig egy
adott cél támogatására írják ki és eh-
hez alkalmazkodnunk kell. Ki kellett
tehát bontanunk, hogy hogyan is kép-
zeljük el a sikeres várost. Ennek ered-
ményeként született meg az Értékvé-
delem – Városfejlesztés – Gazdaság-
fejlesztés lokálpatrióta program,
amely virulensnek bizonyult. A 30-40
ezer lakosú városok között, az Új
Magyarország Fejlesztési Programtól
elnyert pénzek alapján úgy is dobogó-
sok vagyunk, hogy a városközpont
rehabilitációra elnyert 900 millió fo-
rintot nem számoljuk hozzá – leg-
alábbis a legutóbbi pályázat összesítő
statisztikák alapján. 

– Mennyiben sikerült másokat is
helyzetbe hozni a városban, a kis-
térségben? 

– Közvetlenül a város által beadott
pályázatok mellett támogatást nyert a
Gödöllői Királyi Kastélyt üzemeltető
gazdasági társaság is, amelyben tulaj-
donrészünk van. Újabb épületrész és
a park felújítása zajlik, több mint 1,5
milliárd forint értékben, és kiemelt
műemlékünk fejlesztéséhez további
pályázatoktól remélünk még forráso-
kat. Emlékezetes, hogy az évtized
elején szinte zsákutcába jutott az

Észak-kelet Pest Megyei Hulladék-
gazdálkodási Projekt, aminek a támo-
gatására pedig már rábólintott Brüsz-
szel. Veszélybe került az egész prog-
ram megvalósítása, majd önkormány-
zatunk bekapcsolódásával, sikeresen
együttműködésre késztetve a több
kistérséget képviselő több mint száz
települést, a célegyenesbe kerültünk.
A nógrádmarcali hulladékkezelő köz-
pontban már a próbaüzem zajlik, s bí-
zom benne, hogy néhány hónap múl-

va a kerepesit is átadjuk. Azt pedig,
hogy Gödöllőben van üzleti perspek-
tíva, befektetések sora bizonyítja be-
vásárlóközpontoktól a Magyar Posta
Zrt. új logisztikai központjáig, ami a
következő időszak jelentős beruházá-
sa lesz. Jövőre, ha minden igaz, el-
kezdődik a buszállomás átépítése,
ami a közszolgáltatás feltételein is
javít. Alapvető fontosságúnak tartom,
hogy elősegítsük, támogassuk a város
gazdasági potenciáljának növekedé-
sét, ezért szoros kapcsolatot építet-
tünk ki a meghatározó gazdasági cé-
gekkel, egyeztetjük fejlesztési elkép-
zeléseinket. Örömmel értesültünk ar-
ról, hogy a helyi kis- és közepes vál-
lalkozások, multinacionális cégek is
nyertek pályázati támogatásokat.
Ezek sorába tartozik az önkormány-
zat részvételével alapított Gödöllői
Ipari Park Zrt., melynek projektjei

megvalósulásuk után
újabb vállalkozások be-
települését segítik elő. 

– Az elmúlt idő-
szakban lapunk rend-
szeresen hírt adott az
önkormányzati fej-
lesztésekhez kapcso-
lódó lakossági fóru-
mokról. Ön szerint
mennyire érzik a ma-
guk sikerének a gö-
döllőiek a három
évet?

– Csak akkor be-
szélhetünk sikerről, ha
a gödöllőiek sikerként
élik meg azt, amit az
önkormányzat ered-
ménynek könyvel el.
Éppen ezért vontuk be,
kértük fel az embere-
ket, a helyi közössége-
ket, civilszervezeteket
a várost vagy éppen

csak egy-egy részét, utcáját érintő fej-
lesztések tervezésébe, előkészítésébe.
Ha kellett, jobb meggyőződésünk el-
lenére is kompromiszzumot kötöt-
tünk, mint például akkor, amikor civil
kezdeményezést méltányolva le-
mondtunk a főtér alatti mélygarázs
építésének tervéről. A különböző fó-
rumokon elhangzottak mégis inkább
segítették elképzeléseink megvalósí-
tását, hiszen több szem többet lát.

– Milyen pénzügyi alapjai van-
nak a város fejlesztésének?

– Mindenekelőtt a fejlesztés saját
forrásait kellett megteremtenünk, hi-
szen a pályázatokon nyert pénzt is ki
kell egészíteni önrésszel. Ennek érde-
kében is elkülönítettük az önkor-
mányzati gazdálkodásban a működési
bevételeket és a működési kiadásokat
a fejlesztési bevételektől és a fejlesz-
tési kiadásoktól. A város vagyonával
való felelős gazdálkodás végső soron
a város lakóinak életminőségét kell,
hogy szolgálja, megfelelő feltételeket
teremtve a lakhatáshoz, munkához,
kulturált pihenéshez, szórakozáshoz.
A Rézgombos vagy a Petőfi téri in-

gatlan – nem is
szólva a posta szá-
mára eladott dobo-
gói területről – érté-
kesítésének bevéte-
lét nem intézmé-
nyeink működteté-
sére, hanem fej-
lesztésre fordítjuk.
A beruházások kö-
vetkező, nagyon lé-
nyeges forrásai hi-
telek, kötvények.

– Nincs ebben
túlzott rizikó? Hi-
szen minden nap
olvashatunk arról,
hogy az önkor-
mányzatok eladó-
sodottak.

– Ebben a tekin-
tetben Gödöllő jobb
helyzetben van a
magyar önkor-
mányzatok átlagá-

nál. Banki elemzés és az Állami
Számvevőszék megállapítása szerint
mi továbbra is hitelképesek vagyunk.
Mintegy hétmilliárd forint értékben
vontunk be forrást a pénzpiacokról,
amit húsz év alatt kell visszafizet-
nünk. (Éves költségvetésünket felszo-
rozva, 160 milliárd forint bevételből
ez kb. 4 százalék.) S amiről ugyan-
csak szólni kell: működési célra so-
sem vettünk fel kölcsönt, csak fejlesz-
tésre. A fejlesztések pedig megtaka-
rítást is hoznak. Ha felújítjuk a Mű-
vészetek Házát, s évente megtakarí-
tunk energiaköltségből 10 millió fo-
rintot, az húsz év alatt 200 millió fo-
rint, amit nem kell kiadnunk. Ugyan-
csak megtakarítást eredményez, hogy
három helyett egy épületben működik
a Damjanich iskola. S ha az erre az

építkezésre fordított egymilliárd fo-
rint közvetlenül nem is térül meg, a
kiművelt emberfőkben biztosan ka-
matozik.

– Miért éppen most újítja meg
főterét Gödöllő?

– Több okból is. Először is azért,
mert az infrastruktúra fejlesztése
alapja a város fejlesztésének. Másod-
szor: most lehetett a településközpon-
tok megújításának támogatására pá-
lyázni. Harmadszor: ez egybeesik a vá-
rosfejlesztési stratégia fő elemével, az
idegenforgalom fejlesztésével, ami
Gödöllő, a gödöllőiek gazdaságának,
foglalkoztatásának új ágazatává válhat.
Ennek pedig egyik feltétele a város-
központ vonzóvá tétele. S persze, nem-
csak a főtér újul meg, hanem az Alsó-
park, a Királyi Váró és a kastély, mint
első számú idegenforgalmi értékünk is.
A negyedik okról sem felejtkeznék el.
Valamikor Fábián Zsolt alpolgármes-
terként kezdeményezte a ma már uniós
forrásból gőzerővel épülő M31-s út lé-
tesítését. Ennek révén Gödöllő két le-
hajtóval negyedórás közelségbe kerül
az ország legfontosabb repülőteréhez,
az idegenforgalom ütőeréhez.

– Lesz-e erő az értékek megőr-
zésére is?

– Bízom abban, hogy épülő-szé-
pülő városunkat a polgárok maguké-
nak érzik, vigyáznak értékeire, a köz-
téri bútorokra, a felállítandó kandelá-
berekre, mint ahogyan az utakra, a
járdákra és a virágokra is. Arra nem
lesz pénzünk, hogy ezeket napról-
napra pótoljuk. Még fontosabbnak
tartom, hogy mindazt, amit létreho-
zunk – sportpályákat, korszerűbbé
váló Művészetek Házát, a Damjanich
iskolában megépített színháztermet, a
szép főteret, megújuló parkokat –,
használják is az emberek, a közössé-
gek, mert a gödöllőieknek épülnek. 

– Van-e valamilyen ötlete arra,
hogy ez így is legyen? Hiszen, kár
lenne tagadni, milliónyi okból soka-
sodnak a negatív jelenségek is.

– Én is érzem, hogy valamit tenni
kell az emberi kapcsolatokat, a kö-
zösségeket romboló jelenségekkel,
mondhatni: korszellemmel szemben.
Csodát nem ígérhetek, de itt, Gödöl-
lőn, próbálkozunk azzal, hogy erősít-
jük a közösségi kapcsolatokat, támo-
gatjuk a civil szervezeteket, részesévé
tesszük közös ügyeink megoldásában
a polgárokat. Közös értékteremtésre,
építkezésre szeretném hívni hamaro-
san az embereket. (l.t.)

Közös építkezésre hív a polgármester

Beszélgetés Gémesi Györggyel
Sikeres Gödöllőért. Ezzel a jelmondattal és a mögötte álló prog-
rammal nyerte meg a három évvel ezelőtti önkormányzati vá-
lasztást Gémesi György polgármester és a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub. S bár Magyarország 2006-ban kétséget kizáróan jobban
állt, mint most, városunknak, úgy tűnik, ez a választása bejött. Az
önkormányzat európai uniós pénzeket nyer értékőrzésre és ér-
tékteremtésre, saját és hazai forrásból épít utakat és saját erőből
iskolát, van hitele a pénzvilágban, tőkevonzó képessége magán-
befektetésekben is testet ölt. Partnerségre kéri, biztatja a gödöl-
lőieket, polgárokat és civil szervezeteket, hiszen a fejlesztések
nem öncélúak; közvetve vagy közvetlenül a város közösségét, a
város lakosságát kell szolgálniuk. Minderről és a miértekről is be-
szélgettünk a polgármesterrel.

(folytatás az 1. oldalról)
Gémesi György a magyar területi

önkormányzatiság érdekében végzett
tevékenységéért, az értékek, mint az
önállóság és a szabadság felmutatá-

sáért különösen a Magyar Polgármes-
terek Világtalálkozóinak és a Szabad-
ság Napi ünnepségek szervezéséért
kapta meg a díjat. 

Mint az az átadás során elhangzott,
önként vállalt feladatokkal hívta fel
figyelmét mindazoknak, akik számá-
ra – hozzá hasonlóan – fontos a közjó
szolgálata, akik a hazáért tenni szeret-

nének. Már az önkormányzatok indu-
lásakor rájött arra, amiről Széchenyi
így írt a „Lovakrul” című művében:
„Sok nehéz, sok éppen ki nem vihető,
Egynek; Többeknek, csak egymást

értsék, szinte semmise lehetetlen.
Amely nehéz követ egy ember talán
meg se mozdíthat; sokan, ha azt jó
helyt fogják, az égbe hajthatják.”

Az ünnepség előtt megkoszorúzták
az MTA előtt álló Széchenyi-szobrot.
Köszöntőt Pálinkás József, az akadé-
mia elnöke mondott.

(ny.f.)

Kitüntetés Gémesi Györgynek

A közjó szolgálatáért
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– Ön kihasználja az ilyen alkal-
makat, mint a Kulturális Örök-
ség Napja, hogy ellátogasson
egyes kulturális, vagy művé-
szeti intézményekbe? – tettük
fel a kérdést múlt heti lapszá-
munkban. Íme néhány a beér-
kezett válaszok közül. 

„Mindig figyelem, mikor vannak
ilyen jellegű programok, mint a Kul-
turális Örökség Napja, vagy a Mú-
zeumok Éjszakája, mert ilyenkor na-
gyon sok ingyenes rendezvény van. A
múzeumi belépők sokaknak drágák,
így ilyenkor azok is hozzáférnek a ki-

állításokhoz, akik ezt egyébként nem
engedhetik meg maguknak. Emlék-
szem, gyermekkoromban nagyon so-
kat jártunk múzeumba, az iskolával
is, meg a családdal is. Ma már na-
gyon megválogatjuk, mit nézünk
meg, mert egy-egy kiállítás két szü-
lőnek meg két gyereknek több ezer fo-
rintba kerül. Ez a mostani program is
nagyon jó volt, remélem, sok ilyen
lesz még.”

L. I.

„Nagyon szépnek találtam az idei
programot, csak azt sajnáltam, hogy
nem sikerült úgy megoldanom, hogy
mindenütt találjak vezetőket. Annak
nagyon örültem, hogy végre megnyi-

tották a zsidótemetőt is, hiszen ott
még eddig sosem jártam. Nagyon jó
volt látni, hogy milyen szépen rend-
ben tartják, teszik rendbe a sírokat.
Átmentem a premontrei temetőbe is,
nyugszanak ott olyanok, akiket még
én is ismertem, és még sosem láto-
gattam el a sírjukhoz. Arra gondol-
tam, érdemes lenne vezetővel bejárni
a gödöllői temetőket.”

SZ-né

A hét kérdése:

– Ön szerint is sikeres volt az
elmúlt három esztendő a vá-
ros tekintetében?

A hét kérdése

Továbbra is várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, témajavaslatai-
kat az alábbi e-mail címre: 
szolgalat@libori.hu, vagy a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.  

Heti cikkünkben illetékfizetési köte-
lezettséggel összefüggésben hozzánk
érkezett olvasói levelekre válaszo-
lunk, érintve az azokkal összefüggő
legfontosabb jogszabályi rendelke-
zéseket.

– Négy és fél éve vásároltam egy
építési telket. Annak idején nem
kellett illetéket fizetnem, mert vál-
laltam, hogy beépítem. Ez meg is
történt, két éven belül megszerez-
tem a használatba vételi engedélyt
is. Az APEH azonban – illetéktar-
tozás miatt – végrehajtási eljárást
indított ellenem, konkrétan letiltot-
ta a fizetésem egy részét. Jogos-e az
eljárás, illetve mit lehet tenni?
– Az illetéktörvény előírásai szerint a
visszterhes vagyonszerzési illeték
alól feltételesen mentesül az a sze-
mély, aki lakóház építésére alkalmas
telket vásárol, és vállalja, hogy azt
négy éven belül beépíti. A gyakorlat
szintjén ez  azt jelenti, hogy megálla-
pítják az illetékfizetési kötelezettség
összegét, de annak befizetését fel-
függesztik a törvény által előírt négy
év időtartamra. 
Ennek a letelte után az adóhatóságnak
meg kellene keresnie a területileg
ille-tékes önkormányzat építésügyi
hatóságát annak érdekében, hogy
megállapíthassa az illetékmentesség
jogosságát, azaz a megkeresésben azt

kell tisztázni, hogy van-e az adott in-
gatlan vonatkozásában jogerős hasz-
nálatba vételi engedély. Amennyiben
igen, úgy az illeték összegét véglege-
sen törölni kell. A törvény lehetőséget
biztosít arra is, hogy a vagyonszerző
bejelentse négy éven belül a jogerős
használatba vételi engedély megszer-
zését, ez esetben szintén törölnie kell
az adóhatóságnak a felfüggesztett il-
letéket.
Egyértelmű tehát, hogy amennyiben
van jogerős használatba vételi enge-
délye, akkor az adóhatóság eljárása
ellentétes a jogszabállyal, hiszen nem
tett eleget a megkeresésre vonatkozó
törvényi kötelezettségének, és olyan
összegre indított végrehajtási eljárást,
mely nem egy jogos tartozás. Önnek
lehetősége van arra, hogy a végrehaj-
tás ellen kifogást emeljen, amely be-
adványához mindenképpen csatolja a
jogerős használatba vételi engedély
egy másolatát. A jogosulatlanul be-
szedett összeg után ezen kívül
megilleti még késedelmi kamat is,
melyre vonatkozóan is érdemes kérel-
met előterjeszteni.
– Telket kaptam ajándékba, kértem
a feltételes illetékmentességet, mert
be szerettem volna építeni azt. Idő-
közben azonban kiderült, hogy a
terület építési tilalom alatt áll, és
sajnos a négy év mindjárt letelik.
Kérhetek-e határidő hosszabbítást
a fenti indok alapján a beépítésre?
– A jogszabály nem biztosít erre le-
hetőséget. Gyakorlatilag késedelmi
pótlékkal növelt összegben meg kell
fizetnie az ajándékozási illetéket.
Amire lehetősége van, az hogy mél-
tányossági eljárásban kéri az összeg
elengedését, mérséklését, vagy rész-
letfizetést. Ez azonban már az adóha-
tóság mérlegelési jogkörébe eső dön-
tés, amelyet az Ön vagyoni helyzete
nagyban befolyásol.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

Nagy feladat vár a Művészetek
Házában dolgozókra a követke-
ző hónapokban, az épület felújí-
tása miatt ugyanis szétköltöznek
az itt működő művészeti csopor-
tok, s a jövő őszig a rendezvé-
nyeket is más-más helyszínen
rendezik meg. 

Februárban kapta meg a támogatást az
Önkormányzat, hogy a „Gödöllő öko-
várossá válásának első lépése: A város-
központ arculatának és infrastruktúrájá-

nak integrált fejlesztése” című, módosí-
tott tartalmú pályázat továbbjutott a má-
sodik fordulóba, a „Pest megyei telepü-
lésközpontok fejlesztése, integrált tele-
pülésfejlesztés Pest megyében” című
konstrukcióban. A Főtérprogramként is-
mert fejlesztés pályázatának az első for-
dulóban 900 millió forint összeg maxi-
mális előzetes támogatást ítéltek meg. A
második forduló pályázati anyagában a
Szabadság tér közterületi rehabilitációja
(felszíni környezetrendezés+közművek
rekonstrukciója) és a városi piac galéria
átalakítása mellett a Művészetek Háza
(pályázatban még Petőfi Sándor Műve-
lődési Központ) energiahatékony meg-
újítása szerepel a programban. Ez utób-
bi projektelem megvalósításának része-

ként a kiviteli tervek készítése folyamat-
ban van. A projekt előkészítéshez kap-
csolódóan a jelenlegi épület helyett a
munkavégzés több helyszínen folytató-
dik. A kiköltözésről, a munka további
menetéről Kovács Balázs igazgató tá-
jékoztatta lapunkat. 

– Október elsejével kezdődik meg az
az egyhónapos folyamat, aminek a vé-
gén, november elsejével a tervek szerint
egy évre bezár az épület és megkezdő-
dik a felújítás.  A kivitelezés természete-
sen csak a pályázatról szóló végleges

döntés és a
közbeszer-
zési eljárás
lezárulását
k ö v e t ő e n
k e z d ő d h e t
meg, ahhoz
a z o n b a n ,
hogy a mun-
kák a terve-
zett határ-
időre – 2010
őszére – befe-
jeződjenek,

már most meg kell kezdeni az épület ki-
ürítését. Ennek az előkészítése már hó-
napokkal ezelőtt megkezdődött. Hosz-
szas tárgyalások eredményeként sikerült
helyet találnunk az itt működő művé-
szeti csoportoknak, tanfolyamoknak,
kluboknak. A következő időszak nem
lesz könnyű a számunkra, mivel több
helyszínen folyik majd a munka, amit
össze kell hangolnunk. A szervezési
munkák a tervek szerint a volt nevelési
tanácsadóban (Petőfi tér 8.), a Forrás
volt épületében (Szabadság út 23.) és a
a Palotakert  2. szám alatt zajlanak majd,
míg a művészeti csoportokat a zeneis-
kolában, a Damjanich iskolában, a Re-
formátus Líceumban, a Török Ignác
Gimnáziumban, a Szent István Egyete-

men helyezzük el, amennyiben ezt a
képviselő-testület jóváhagyja.

– Sikerült mindenkinek megfelelő
elhelyezést biztosítani? Hiszen sok 
esetben speciális igények merülnek
fel az egyes csoportok részéről.

– Igyekeztünk figyelembe venni a
felmerülő igényeket, de ahhoz, hogy
minden zavartalan legyen a következő
hónapokban, valamennyi partnerünk ré-
széről a korábbinál sokkal nagyobb tole-
ranciára lesz szükség. Fontos, hogy
mindenki szem előtt tartsa: ez az állapot
azért van, hogy a jövőben szebb, jobb,
korszerűbb körülmények között dolgoz-
hassunk. Már az is óriási dolog, hogy
ma, amikor mindenütt elvonnak a kul-
túrától, Gödöllőn ilyen mértékű fejlesz-
tés történik! Sokat számít az intézmé-
nyek pozitív hozzáállása is, ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani azoknak
az intézményeknek, akik helyet biztosí-
tanak csoportjaink számára a következő
időszakban, s biztosítják a megfelelő
munkakörülményeket.

– Sokan élnek Gödöllőn, akiknek
az itt zajló programok biztosítják a
kulturális élményt. Mire számíthat-
nak ők? Hogyan és hol tartják meg a
különböző előadásokat?

– Természetesen az épület bezárása
nem azt jelenti, hogy nem lesznek ren-
dezvények, de ezeknek más helyszíne-
ket kerestünk. Októberben még itt a
Művészetek Házában megtartjuk a ko-
rábban meghirdetett programokat, no-
vembertől azonban egészen a nyitásig a
kastély, a könyvtár, az egyetem és a
Damjanich iskola lesznek a partnereink,
ők biztosítanak helyszíneket a különbö-
ző kulturális rendezvényekhez. Ezekről
folyamatosan fogjuk tájékoztatni a la-
kosságot; telefonon is érdeklődhetnek,
az 514-130-as szám nem változik, ezen
mindenkinek rendelkezésére állunk.

Döntés után, azonnal kezdődhet a felújítás

Költözik a Művészetek Háza

Szomorú, de alig két hét alatt a máso-
dik rablótámadás történt városunk-
ban, s mindkettő az Alsópark köze-
lében. Ezúttal az Ady sétányon tá-
madtak meg egy szintén nyugdíjas
korú hölgyet, a Cho-pin zeneiskola
egyik munkatársát. A támadást köve-
tően az intézmény az alábbi felhívás
közzétételére kérte szerkesztőségün-
ket: 
„2009. szeptember 23-án az Alsópark
zeneiskola felé vezető járdaszakaszán
rablótámadás érte zeneiskolánk egyik
dolgozóját. Az illető egy nyugdíjas 
hölgy, aki délelőtt 11 órakor munkába
ment, mikor egy fiatalember az erdős
részről kiugorva, egy pillanat alatt
lerántotta a vállán lévő táskáját. Kol-
léganőnk 2 perc alatt beszaladt az
iskolába – mivel a támadás az iskola
előtt történt – és azonnal hívtuk a
rendőrséget. A rendőrség részéről elő-
ször azt a kolléganőt faggatták, aki a
bejelentést megtette, utána telefonhoz
kérték az áldozatot, és őt is több per-

cen keresztül kérdezgették az elköve-
tőről. Ez alatt az idő alatt a rabló
sajnos elég messzire tudott jutni a tett
színhelyéről. A táskában ötezer forint
volt, a nagyobb baj, hogy a pénzen kí-
vül kulcsok, igazolványok is voltak
benne. Kollégáink elindultak a park-
ba és megpróbálták az erdős területet
átfésülni, hogy hátha a táskát eldobta
a tolvaj, de nem jártak sikerrel.
Közben a kocsival kiérkező 1 fő ren-
dőr a kocsiban ülve biztatott bennün-
ket, hogy nyugodtan menjünk, néz-
zünk körül.
Tudomásunk szerint az utóbbi időben
már több hasonló támadás történt, és
azért tesszük közzé ezt a felhívást,
hogy a járókelők tudjanak róla. Az
Alsóparkban vigyázzanak táskájukra,
tárgyaikra, ne járjanak úgy, mint dol-
gozónk, akit nagyon megviselt az
eset, és még hosszú időnek kell eltel-
nie ahhoz, hogy nyugodtan tudjon
aludni!

A Frédéric Chopin Zeneiskola dolgozói

Lapunk információi szerint az elmúlt
hetekben több ilyen támadás is történt
az Alsópark  környékén, a rendrőség
egy fiatal, vékony testalkatú személyt
keres, aki minden esetben az állomás
felé menekült el. 

Az elmúlt hetekben az Antalhe-
gyen is több betörés történt. Informá-
cióink szerint, amit a rendőrség is
megerősített, az elkövetők jellemző
módon fényes nappal, a háziak távol-
létét kihasználva törnek be, dúlják fel
és fosztják ki az ingatlanokat. 

Elsősorban készpénzt, aranyék-
szereket és kisebb műszaki cikkeket
visznek el. Az ilyen jellegű bűncse-
lekmények az elmúlt hetekben nem
csak városunkban, hanem a környező
településeken is elszaporodtak, a
rendőrség valamennyit ügyben nyo-
moz.  

A Gödöllői Rendőrkapitányság
illetékesei egyben kérik, hogy
amennyiben a lakók gyanús gép-
járművet látnak, írják fel annak
rendszámát és értesítsék a rendőr-
séget az ingyenesen hívható 112-es
vagy  107-es telefonszámon!

Újabb rablás Gödöllőn

Figyeljünk egymásra!

Hatalmas érdeklődés övezte a hagyományteremtő szándékkal útjára indított
gödöllői ruha és divatrajzverseny múlt hétvégi elődöntőjét, melyet az Erzsé-
bet királyné Szálloda dísztermében rendeztek meg a Czédly Mónika neve
által fémjelzett d’Elia ruhaszalon lebonyolításában. A Sisi és Diana emléke
előtt is tisztelgő versenyen 91 rajzot mutattak be 5 kategóriában a zsűrinek és
a publikumnak. A ruhapályázatokat 19 hölgy mutatta be, akik közül 10-en ju-
tottak tovább, és vehetnek részt az október 10-ei döntőben.

Közös pályázat útján fejlesztik
a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központot.  
A TAMOP Tudásdepo-Expresz
pályázatán a szentendrei, az
érdi, a gödöllői  és a váci könyv-
tár, valamint a Damjanich Já-
nos Általános Iskola közösen
létrehozott konzorciuma vett
részt. 

Az eredményes pályázatnak köszön-
hetően összesen nyolcvannyolcmillió
forintot nyertek el az intézmények
olvasásfejlesztést célzó programokra,
valamint az informatikai rendszer fej-
lesztésére. 

Ez utóbbi keretében többek között
megvalósítanak egy olyan programot,

aminek segítségével olyan adatbázist
alkotnak meg, amiben valamennyi a
könyvtárban és az iskolai könyvtárak-
ban lévő könyvállomány adatai szere-
pelnek majd, s a diákok innen meg-
tudhatják, hogy az általuk keresett mű
éppen bent van-e a könyvtárban, vagy
melyik, a programhoz csatlakozott
oktatási intézményben férhetnek hoz-
zá. Ehhez kapcsolódóan megújul a
gödöllői városi könyvtár és a Damja-
nich iskola honlapja is, melyre új, ol-
vasóbarát szolgáltatások kerülnek
majd fel. 

A konzorcium tagjai október kö-
zepétől szakmai tanácskozásokon
vesznek részt, aminek során valamennyi
résztvevő átfogóan tájékozódhat a prog-
ram menetéről. -bj-

Fejlesztések pályázati pénzekből

Megújuló szolgáltatások

Sisi és Diana ruha és divatrajzverseny

Fotó: Tatár Attila
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A gödöllői görög kisebbségi önkormányzat szeretettel meghív
kicsiket és nagyokat a Görög Nemzeti Ellenállás „OHI” évfordu-
lója alkalmából megrendezendő GÖRÖG ESTRE, 2009. OK-
TÓBER 3-ÁN, SZOMBATON 19 ÓRÁRA.
Helyszín: Erzsébet királyné Szálloda étterme (Gödöllő, Dózsa György út 2.)
A rendezvényt megnyitja: dr. Sztavridisz Diagórasz, a gödöllői görög kisebbségi önkor-
mányzat elnöke
Program: görög étel- és italkülönlegességek, Mydros zenekar, Helidonaki görög nép-
táncegyüttes, görögtánctanítás, éjfélig tartó mulatság!
Belépő: 500 Ft, jegyek a helyszínen kaphatók A rendezvény fővédnöke: 

dr. Gémesi György polgármester

FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR
A VÁROSI PIACON 2009. OKTÓBER 3-ÁN SZOMBATON

A főzőversenyen külön standon mutatkozik be holland testvér-
városunk, Wageningen. Holland barátaink sajt és süteménykós-
tolóval várják az érdeklődőket. 
A rendezvényen fellép Bagi Panka, aki saját gyűjtésű népdalo-
kat énekel
Az étlapot és a versenyen indulók nevét lapunk 10. oldalán
olvashatják.

Gödöllői Piac Kft. 

– A Humanista Mozgalom egy nemzet-
közi szervezet, mely 40 évvel ezelőtt
kezdte el tevékenységét Argentínában.
Célja a társadalmi élet minden területén
uralkodó viszonyok mély és átfogó vál-
tozása. Érdekes, hogy a Mozgalom min-
den kultúrában és minden kontinensen
gyökeret tudott verni. Magyarországon
körülbelül 100 aktivistánk van és több
ezer szimpatizánsunk, akik figyelem-
mel kísérik tevékenységünket. A kicsit
több, mint húsz év alatt, amióta a Moz-
galom Magyarországon létezik, nagyon
sok különféle akciót csináltunk. A legis-
mertebb valószínűleg a békejel, melyet
már többször rendeztünk meg aktivis-
táink segítségével Budapesten, a Hősök
terén, és az ország sok más pontján is.
Ősszel kerül megrendezésre a Világ Kö-
rüli Menet a Békéért és Erőszakmen-
tességért. Valószínűleg ez a világ eddig
létező legnagyobb és legszélesebb ösz-
szefogása a békéért. 

– Mit tudhatunk erről a menetről? 
– Egy kis csapat ténylegesen el fog

indulni 2009. október 2-án Új-Zéland-
ról, Wellingtonból és 2010. január 2-án
fog megérkezni az Andokban található
Punta de Vacasba. Ez alatt az idő alatt
nagyon sok országot fognak bejárni, s
ahol csak megjelennek, különböző ren-
dezvények lesznek, részben már érke-
zésüket megelőzően is. 

Magyarországra november 4-én ér-
kezik ez a menet. Megpróbáljuk elérni,
hogy a menet elérje az embereket, túl a
Humanista Mozgalmon is, hogy például
csatlakozzanak iskolák és kormányok is
hozzá. Egykori államfőnk, Mádl Fe-
renc már csatlakozott a kezdeménye-
zéshez. Ezen kívül világszerte számos
szervezet vesz részt a menetben, például
a Greenpeace, részben az Amnesty In-
ternational vagy a „Polgármesterek a
Békéért” elnevezésű szervezet, mely-
nek elnöke – ha jól tudom – Hirosima

polgármestere. November 4-én egy új
nyilatkozatot fogunk kiadni, melyben
kijelentjük, milyen Magyarországot 
szeretnénk: Egy színes, erőszakmentes,
kultúrákban és nyelvekben gazdag or-
szágot. Ezért meghívunk minden em-
bert, mindegy, milyen vallású vagy mi-
lyen a világnézete, és reméljük, hogy
egy olyan közös élményben lehet ré-
szünk, túl a nyilatkozat tartalmán, mint
amilyet a Hősök téri Békejeleken már
volt alkalma a résztvevőknek megta-
pasztalni. A kezdeményezéshez ha-
zánkban több népszerű, neves közéleti
személyiség is csatlakozott, többek kö-
zött Sebestyén Márta, Osvárt Andrea,
Póka Angéla, Kepes András, Szabó
Győző, és a Ladánybene 27. 

– Hogyan került ez a rendezvény
Gödöllőre? 

– Az egyik aktivistánk, Tóth M. Eri-
ka Gödöllőn él, s ő tájékoztatott ben-
nünket arról, hogy itt található Európa
egyetlen Világbéke-gongja. Nagy öröm
számunkra, hogy megkeresésünkre az
önkormányzat részéről azonnal pozitív
visszajelzést kaptunk, s  örömmel vál-
lalták, hogy bekapcsolódnak a szerve-
zési munkákba is. Úgy gondolom, az 
eseménysorozat rangját jelentősen eme-
li, amikor a gongot a résztvevő diplomá-
ciai képviseletek és művészek jelenlé-
tében megszólaltatják.

Turai János atya, a máriabesnyői
bazilika nemrég kinevezett új
plébánosa Szolnokról érkezett.
Szolnokon szolgált tíz évig a vá-
ros legnagyobb római katolikus
templomában, melyet a Tisza-
part közelében találhatunk, s
mely eredetileg ferences temp-
lomnak épült. Korábban, 1988-
tól 1993-ig Dányban volt plébá-
nos, majd börzsönyi falvak követ-
keztek. Aztán Szolnok. 

Nem mondja, bennem keletkezik olyan
érzés: mintha most hazatért volna. Vagy
legalábbis visszakanyarodott volna oda,
ahonnét elindult. 
– Valkói születésű vagyok – mondja. –
Gyerekkoromban gyakran zarándokol-
tunk ide, Máriabesnyőre, különösen
Szentháromság vasárnapján. Akkor volt
a valkóiak fogadalmi búcsúja. A mária-
besnyői kegyhelyet tekinthetem a hiva-
tásom bölcsőjének. Itt hívást kaptam, s
ezt a hívást az édesanyámnak, aki mé-
lyen vallásos volt, az imádsága még
megtámogatta.

– Esetleg jelezte valahol, valaho-
gyan, hogy szívesen jönne ide?

– Nem, egyáltalán semmilyen módon
nem fejeztem ki, hogy szeretném, ha ide
helyeznének. De most tudom, hogy ez a
legjobb, ami történhetett velem. Ezen a
helyen különösen rajta van Isten áldása. 

– Szolnokon milyen körülmények
között munkálkodhatott?

– Szolnok? Hát… Mondhatjuk, hogy
vallási szempontból sivatagos vidék.
Persze, éppen ez sarkalhatta az embert
arra, hogy mégis eredményeket érjen el.
Három évvel ezelőtt sikerült létesíteni

egy katolikus óvodát, melyet nagyon jól
fogadott a lakosság, nagyon szívesen já-
ratják oda a gyerekeket. Most szeptem-
bertől katolikus iskola is indult. Igye-
keztem az egyházközséget is megerő-
síteni. Váratlanul ért májusban a püspök

atya megszólítása, hogy Máriabesnyőre
jöjjek, de örültem. Szolnokba egy kicsit
belefáradtam.  

– Itt, a máriabesnyői egyházköz-
ségben nagyon sok lelkiségi csoport
működik. Gondolom, működnek
majd továbbra is.

– Természetesen. A lelkipásztori gon-
dolkodásom hasonlít az előző plébáno-
séhoz, Gáspár Istvánéhoz. Szerencsés
dolog, hogy szervesen kapcsolódhatom
az elődöm munkájához, azt folytatha-
tom, építhetem tovább. Célom, hogy az
itteni egyházközség tagjai változatlanul
magukénak érezzék az egyház ügyét.
Az egyház a közösség munkája által
erősödjék. 

– Van-e, ami gondot okoz itt, amit
megoldandónak tart? 

– A kolostor nem közösségi célra ké-
szült. Szerzetesek lakásául szolgált.

Nincsenek megfelelő helyszínek, meg-
felelő termek a közösségek számára.
Ma este is több csoport összejövetelére
kerül sor, de nincs ahol igazán jól érez-
hetnék magukat. A Damjanich iskola a
felújítása következtében kivonult egy
régebbi épületéből. Talán azt megkap-
hatjuk és berendezkedhetünk benne. 

– A lelkigyakorlatos háznak is ön
az irányítója? 

– Igen, az igazgatója vagyok. Ott al-
kalmankénti képzések, lelkigyakorlatok
folynak, melyekre mindenfelől érkez-
nek hívek. Az utóbbi időben kiemelt
fontosságú, hogy otthont ad a ház az
egyházmegyei felnőttképzésnek. Az
egyházi közösségek vezetőit, a plébá-
niák különböző szolgálattevőit képez-
zük. 26-án szombaton sor került Vácott
akolitusok és lektorok felavatására. En-
nek előkészítője voltam.

– Egy búcsújáróhely házigazdája is
lett. Ez mit jelent az ön számára?

– A búcsút mint a népegyház jámbor-
sági gyakorlatát fontos továbbéltetni, át-
vinni a közösségi egyház gyakorlatába.
A közelmúltban született egy vatikáni
dokumentum arról, hogy korunkban mit
jelent a zarándoklat. Már ennek a doku-
mentumnak a jegyében hívatott életre itt
a Kárpát-medencei magyarság búcsúja.
Mindenesetre most is, mint hajdan, a
búcsúnak a lelki felfrissülést, a hitben
való megerősödést kell nyújtania a rajta
résztvevőknek. A bazilikai státusz kö-
vetkezményei, hogy a liturgiát minta-
szerűen folytassuk le és hogy a búcsú
egész ideje alatt biztosítsuk a gyónási le-
hetőséget. Szeptember 4-én vettem át a
plébániát. Elsősorban és mindenekelőtt
be kell illeszkednem. Látom itt körben a
gyönyörű vidéket, de egyelőre csak
messziről, nincs időm, hogy sétáljak
egyet. De majd biztosan annak is eljön
az ideje.

N. A.

Megszólaltatják a Világbéke Gongot

Világméretű rendezvénysorozat 

A kezdeti betakarítási ünnep mára
színes programokkal tarkított fesztivál-
lá nőtte ki magát, ahol kicsik és nagyok
egyaránt jól érezhetik magukat, mi-
közben hasznos ismeretekre tehetnek
szert. Az idén is sok érdekességet kínál
október 4-én vasárnap a Nyitott Kert
Alapítvány „Leszel amit Eszel!“ kam-
pánya keretében Babatpusztán megren-
dezésre kerülő egésznapos programja,
amit az alapítvány létrejötte óta minden
esztendőben megtartanak. 
A SZIE Biokertészeti Tangazdaságá-
ban, ismertebb nevén a „Nyitott Kert-
ben“ elsősorban a biokertészet megis-
mertetése céljából szervezik meg a fesz-
tivált, ahol tudásátadás, biopiac, kertbe-
mutató, régi mezőgazdasági gépek be-
mutatója, lóval szántás bemutató is
lesz.
Az idén a korábbinál is több program-
mal készülnek a szervezők, akik az
előadások és a bemutatók középpontjá-
ba a  tudatos fogyasztást helyezik. Eh-
hez kapcsolódnak a  tudományos prog-
ramok is. 
Aki a biokertészeti munkákba szeret-

ne belekóstolni, megteheti, de lesznek
gyermekprogramok, kézműves fog-
lalkozások, kert bemutató séták, régi
betakarító- és feldolgozó gépek inter-
aktív bemutatója és vetélkedők.  Ez
utóbbi során a mezőgazdasági isme-
retekből és az egészséges táplálkozás-
sal kapcsolatos elméleti és gyakorlati
tudásukról kell számot adni a vállal-
kozó szellemű résztvevőknek. 
Akik az előadásokra kíváncsiak, azok
dr. Ángyán József – Élelmiszerbiz-
tonság, élelmezésbiztonság, Nemzet-
biztonság, Csúrné dr. Varga Ad-
rienn –„Miből – melyiket – honnan–
mikor?”  című, a szezonális étkezés-
ről szóló, dr. Tóth Ferenc – Ökoló-
giai növényvédelem a mindennapok-
ban  és Gellért Miklós (Szike Egye-
sület) – a házi komposztálás fortélyai
című előadásai közül választhatnak. 
Akik pedig a könnyedebb programok
közül szeretnének válogatni, azokat
többek között biovásár, táncház, lo-
vaskocsikázás és az IRMA zenekar
koncertje várja.

-jb-

Ismét: Kerti fesztivál Babatpusztán

Leszel, amit eszel!Máriabesnyő új plébánosa

A hivatás bölcsőjénél

Október 2. Mahatma Gandhi születésnapja, s egyben  az Erőszak-
mentesség Világnapja. Az idén nemzetközi akciónap keretében
ekkor gyújtják meg Gödöllőn a Békelángot, a Világbéke-gong
előtt.  A Humanista Mozgalom által szervezett rendezvény része
annak a nagyszabású kezdeményezésnek, aminek során ezen a
napon elindul egy világbéke menet, ami  kilencvennyolc ország
érintésével január 2-án érkezik meg Argentínába, Punte de Va-
casba. A kezdeményezésről Szigeti Balázs, a szervezet szóvivője
tájékoztatta lapunkat. 

Meghívó

Gödöllő városának az Október 6-ai Nemzeti 
Gyásznap alkalmából rendezett megemlékezésére

OKTÓBER 6-ÁN, KEDDEN 16.30 ÓRAKOR

KERÜL SOR A PETŐFI UTCAI TÖRÖK IGNÁC-SZOBORNÁL

Az ünnepi műsorban fellépnek a Kormorán együttes énekesnői,
valamint a Török Ignác Gimnázium diákjai.

PAPÍRGYŰJTÉS

A Török Ignác Gimnázium papír-
gyűjtést szervez október 2-3-án.

Kérjük, az otthonukban vagy
munkahelyükön összegyűlt pa-
pírhulladékkal segítsék akción-
kat!
Ha a szállítást nem tudja meg-
oldani, érte megyünk.

Érdeklődni munkaidőben:
28/420-380 vagy 420-383
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Az ember, mint tudjuk, társas
lény. Egyedül általában rosszul
érzi magát, fájdalmasan éli
meg, ha egy időre, de különö-
sen, ha örökre el kell szakad-
nia azoktól, akikhez kötődött.

A kötődést is tanulni kell. Még cse-
csemőként tanuljuk meg. Akinek a
kezdet-kezdetén valamilyen okból
nem adatott meg az anyai szeretet, az
édesanyával való szoros viszony, a
későbbiekben kisebb vagy nagyobb
mértékben nehézségei lesznek a kap-
csolatteremtésben. 

Elhelyezkedni a családban, megta-
lálni a helyét az anyának, az apának,
a gyereknek… Nem kis tudomány.
Elérni, hogy mindenki jól érezze ma-
gát, ne kapaszkodjon bele túlságosan
a másikba, még kevésbé telepedjen
rá, de azért éreztesse vele, hogy min-
dig mellette van, hogy mindig szá-
míthat rá. 

Marcel Rufo francia gyermek-
pszichiáter Engedj el! című könyvé-
ben különböző eseteket sorol. Leír
egy nevet, mondjuk, Martin, és kez-
dődik az elbeszélés. Milyen panasz-
szal vitték el hozzá mint pszichiáter-

hez Martint. Lassan kibontakozik
Martin élete, mi az, ami bántja, mi az,
ami terhére van, hogyan igyekszik
megszabadulni a bántástól, lerázni a
terhet.

Mert nemcsak kapcsolatot terem-
teni, de elszakadni is tudni kell. A kis-
gyerek ráébred, hogy azt mondhatja
magára: én. Látja, hogy ez az „én”
különbözik minden mástól, az egész
világtól. Felépít egy egész birodal-
mat, ami az „én”, érzésekből, elhatá-
rozásokból, emlékekből, tárgyakból.

A következő állomás a kamasz.
Aki dacos, aki morcos, aki elzárkózó.
Mármint a felnőttekkel szemben. A
kortársai közül különösen eggyel
nem. A legjobb baráttal, illetve leg-
jobb barátnővel. Vele mindig van
megbeszélnivalója. Vége-hossza nincs
az együttléteiknek. 

Legjobb barátaink – vagy legaláb-
bis jó barátaink – később is lesznek,
de egyre inkább megelégszünk a rit-
kább találkozásokkal. Már nem fel-
tétlenül akarunk mindent megosztani
a másikkal. Megtanuljuk egyedül fel-
dolgozni azt, ami foglalkoztat. 

Az önállóságnak a szélsőséges for-
mája sem kóros, például, ha valaki re-

mete lesz, vagy körbehajózza a földet
egy szál maga, amennyiben nem pá-
rosul embergyűlölettel, ha magányát
megszakítva bármikor tud kedvesen,
szeretettel viszonyulni másokhoz. 

Marcel Rufo véleménye szerint –
bár nyilván átvitt értelemben – min-
den szülő arról álmodik, hogy a gyer-
meke magányos hajós lesz. Hiszen ez
azt bizonyítja, hogy ők, a szülők be-
töltötték a feladatukat: odafigyelve
rá, de megtartva a kellő távolságot se-
gítettek neki abban, hogy megtalálja
az önállósághoz vezető utat. 

Mert: „A gyermeket akkor szeret-
jük jól, ha önbecsülésre neveljük. Ar-
ra, hogy elhagyjon minket, ha elér-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Sülve-főve

Yehudi Menuhin kezdeménye-
zésére és javaslatára az 
UNESCO október 1-jét a Zene
Világnapjának nyilvánította.
Mindez 1975-ben történt, ami-
kor a világhírű hegedűművész
az ENSZ Nemzetközi Zenei Ta-
nácsában töltötte be az elnöki
tisztet. Azóta a világ minden
pontján ezen a napon különös
figyelmet szentelnek annak a
csodának, amit zenének hív-
nak. 

Az első Világnap tiszteletére írott kö-
szöntőjében úgy fogalmazott: „A ze-
ne továbbra is módot ad arra, hogy az
emberek ma is megértsék egymást,
amikor az emberiségtől a múlt előíté-
letei távolabb állnak, mint valaha, de
megerősödve kerülnek előtérbe azok
az örök értékek, amelyek mindig ré-
szét képezték bármely nép minden
művészi megnyilvánulásának.”  

A Zene Világnapja idén is a felsza-
badult és előítéletek nélküli kollektív,
spontán örömzenélésre buzdít. 2009-

ben a Zene Világnapjának jelmonda-
ta: Hallgass át!, amellyel zenei stílu-
sok közt magasodó falakat igyek-
szünk döntögetni, és rábírni minden-
kit, hogy akár csak egy napra is, de
hallgasson bele olyan zenékbe, me-
lyeket máskor elkerül. Idén ünnepel-
jük a világhírű és Magyarországhoz is
sok szállal kötődő zeneszerző, Joseph
Haydn halálának 200. évfordulóját, így
sok hazai program ehhez kapcsolódik. 

Gödöllőn a Művészetek Házában a
világnap előestéjén Orosz Zoltán
harmonikaművész és barátai „Balkán
projekt” címmel a délszláv zenei élet
gyöngyszemeiből nyújtanak át egy
válogatást a közönségnek, október el-
sején pedig a kastélyban csendül fel a
muzsika, ekkor veszi kezdetét ugyan-
is a XI. Nemzetközi Hárfafesztivál,
aminek során október 4-ig az angol
Catrin Finch, az osztrák Monika
Stadler, az orosz Maria Krushevs-
kaya – aki az amerikai hárfaverseny
győztese is egyben – valamint Vígh
Andrea előadásában gyönyörködhet
a közönség. 

– Kezdjük talán az augusztus 20-ai
szereplésükkel. A tűzijáték közvetíté-
se során a tévénézők a Talamba
ütőegyüttest  is felfedezhették, mint
a zenei kíséret közreműködőjét.
Hogyan kerültek ebbe a produkció-
ba? 

– Nagy öröm volt számunkra, amikor
megkaptuk a felkérést, hogy a tűzijáték
zenéjéhez készítsük el az ütős részt és
vegyünk részt az előadásban.  Nagyon
izgalmas feladat volt, hiszen mi az
énekesekkel élőben játszottunk ezen az
estén.  Azt hiszem az, hogy egy ilyen
nagyszabású produkcióban közremű-
ködhettünk, egyfajta születésnapi aján-
déknak is felfogható. 

– Az évfordulót egy koncertsoro-
zattal ünneplik meg. Milyen lesz a
születésnapi hangverseny?

– Három helyen is ünnepelünk, első-
ként a  Művészetek Palotájában október
5-én, ahol a Bábel című koncertet adjuk
elő. Ezt követően október 27-én Debre-
cenben lépünk színpadra, ahol a Köl-
csey Központban a 10 éves a Talamba
című jubileumi koncertet mutatjuk be.
Október  28-án 19 órától pedig itt
Gödöllőn várjuk a közönséget a SZIE

sportcsarnokba ugyanezzel az elő-
adással.  

– Ez egy olyan önálló produkció
lesz, amilyeneket az elmúlt években
bemutattak, vagy egyfajta válogatás
az elmúlt tíz év anyagából?

– Olyan összeállítással készülünk,
ami átfogó képet ad az együttes tízévi

munkájáról. Ebből adódóan a gödöllői
közönség számára is sok újdonságot
kínál majd a program. Igaz, azelőtt is
felléptünk itt, hogy befogadott bennün-
ket a város, de így is vannak olyan mű-
vek, amelyeket először hallhatnak
majd. 

– Ez az est igazi sztárparádé lesz…
– Meghívtuk azokat a művészeket,

akikkel együtt dolgoztunk az elmúlt tíz
év alatt. Itt lesz velünk Pécsi Ildikó,
Fábián Juli, Bebe, Németh Kristóf és
Varnus Xavér, akik valamennyien
színpadra lépnek ezen az estén. Azok-
nak pedig, akik otthon is szívesen hall-
gatnának bennünket, jó hír, hogy a
koncerten már kapható lesz az új le-
mezünk, amin a Bábel című anyagunk
hallható.

– E gazdag programba, nem le-
hetett könnyű besűríteni még egy
külföldi turnét is.

– Nagyon kedves meghívást kaptunk
a brüsszeli Magyar Kulturális Intézettől,
és régóta adósok voltunk az Avanti fesz-
tivál szervezőinek is, akik már többször
is szerettek volna ven-dégül látni ben-
nünket.  Szeptember 17-21. kö-zött

utaztunk ki Brüsz-
szelbe, ahol két fel-
lépésünk volt. Az
egyik egy gyermekek-
nek szóló, a másik pe-
dig egy válogatás volt
repertoárunkból. Innen
utaztunk tovább Gent-
be, az Avanti fesztivál-
ra, ahol három koncer-
tet adtunk, számunkra
is meglepően nagy sik-
errel. Ez nagy kihívás
volt, mivel rendkívül

igényes hallgatóság várt bennünket.
Fantasztikus volt egy közel 2000 fős
közönségnek játszani.  Remélem, ok-
tóber 28-án, itt-hon is ilyen sikeres lesz
az ünnepi prog-ramunk! Mindenkit sz-
eretettel várunk!

Nem csak itthon sikeres az ütőegyüttes

Jubileumra készül  a Talamba
Október 1.: A Zene Világnapja

Stílusok találkozása
Rendkívül eseménydús hónapokat tudhat maga mögött a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő. A zenekar elkészítette jubileumi cd-jét, jelentős
szerepet vállalt az augusztus 20-ai központi rendezvények zenei
munkáiban, a napokban pedig Brüsszelben és Gentben léptek a kö-
zönség elé.  Pihenésre most sincs módjuk, hiszen az idén ünnepli
fennállásának  10. évfordulóját az együttes, s ehhez kapcsolódóan
több nagyszabású koncert vár zenészeinkre. Zombor Leventével, a
zenekar vezetőjével beszélgettünk a jubileumi év programjairól. 

A Szent István Egyetemen vendéges-
kedett Bag egy rendkívül gazdag nép-
művészeti és fotókiállítással a hét vé-
gén. A Kutatók éjszakája programja ke-
retében mutatkozott be a Bagi Faluku-
tató tábor, aminek segítségével az ér-
deklődők szomszéd településünk múlt-
jába és jelenébe pillanthattak be. 
Több, mint 100 esztendős ruhadarabok
és egyéb népművészeti alkotások, vala-
mint Balázs Gusztáv és Balázs Eszter
fotói kalauzolták a látogatókat a több
mint hat évszázados településen, fel-
ölelve annak elmúlt három és fél évti-
zedét. A helyi szokásokat megörökítő
fotók nagy része akkor készült, amikor

a falut kettéosztó  autópálya munkálatai
kezdődtek, de nem egy közülük  párhu-
zamot állít a múlt és a jelen között. A

közel hatvan, többségében fekete-fehér
fotóról olyan személyek köszöntek
ránk, akik életükkel példát mutattak az

akkor felnövekvő
nemzedék számára.
Felcsendültek a régi
népdalok, és ránk kö-
szöntek a tisztaszo-
bákból jól ismert vi-
seletbe öltöztetett ba-
bák, amikre még  De-
me Bözsi néni adta
fel egykor a  gondo-
san elkészített prusz-
likokat, szoknyákat. 
A kiállításhoz kap-
csolódóan a tábor je-

lentős szociológia felmérésének
eredményeit is megismerhették az ér-
deklődők. Kép és szöveg: jk

Vendégünk volt szomszéd településünk

Fotó és néprajzi kiállítás 
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SZECESSZIÓS TÚRA 
GÖDÖLLŐN

A gödöllői művésztelep 
(1901-1920)

eredeti helyszínein:
( 1 km-re a múzeumtól )

A múzeumi művésztelepi kiállítás
Nagy Sándor háza
Belmonte Leo háza

Körösfői-Kriesch Aladár háza
A szövőiskola épülete

Remsey Jenő háza
A kortárs gödöllői iparművészek

alkotóháza (az aktuális kiállítással)

Idegenvezetést biztosítunk magyar
nyelven. Legalább 10 fő esetén,
előzetes bejelentkezés alapján. 

Ára : 1.000 Ft/fő

Jelentkezés:
Gödöllői Városi Múzeum

(2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.)
Tel: 28/422-002 és 06-20-469-0869

(Tóbiás Csaba, programfelelős) 
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Bakos Ildikó, Bikácsi Daniela, Molnár Péter és Zsemlye Ildikó Munkácsy-dí-
jas képzőművészek Meditációs tér című csoportos képzőművészeti kiállí-

tása látható a Gödöllői Iparművészeti Ház kiállítótermében.
Megtekinthető: 2009. október 25-ig, szombat és vasárnap 14-18 óráig, ill.

előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

MŰVÉSZETI TANFOLYAMOK A GIM-HÁZBAN

GOBELIN- ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ TANFOLYAM 

Művészeti vezető: Remsey Flóra, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész
Első foglalkozás: 2009. október 6. (kedd) 10-14 óráig és 15-19 óráig 

KERÁMIA TANFOLYAM 

Művészeti vezető: F. Orosz Sára, keramikusművész
Első foglalkozás: 2009. október 5. (hétfő) 14.30-17.30 óráig

RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM 

Művészeti vezető: Anti Szabó János, képzőművész
Első foglalkozás: 2009. október 3. (szombat) 10-14 óráig

TEXTIL TANFOLYAM Művészeti vezető: Hidasi Zsófia, textiltervező művész
Első foglalkozás: 2009. október 3. (szombat) 15-19 óráig 

RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM 

Művészeti vezető: Farkas Éva, kárpitművész
Első foglalkozás: 2009. október 4. (vasárnap) 10-14 óráig  

A tanfolyamok részvételi költsége: 35.000 Ft / 4 hónap
A jelentkezések és befizetések határideje: 2009. október 2. Bővebb

tájékoztatás, jelentkezés, befizetés: Sukta Józsefné, alkotóházi titkár
28/419-660; gimhaz@invitel.hu; http://www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET 
KÖZALAPÍTVÁNY 

XI. Gödöllői 
Nemzetközi Hárfafesztivál

a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében
Október 1-4-ig 

2009. október 1., 19
óra: 
Monika Stadler
(Ausztria)

2009. október 2., 19
óra: 
Maria Krushevskaya
(Oroszország)

2009. október 3., 19
óra: 
Catrin Finch
(Wales)

2009. október 4., 19
óra: 
Vigh Andrea

Hangszerkiállítás 
Jegyek megvásárolhatók a Kastély jegypénztárában.

Telefon: 06-28-410-124, a Zeneakadémián: Budapest,
VI. Liszt F. tér 8., tel.: 06-1-3420179.

Jegyárak: 1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 Ft
www.jakobikoncert.hu www.harpfestival.hu

jakobikoncert@gmail.com 
A fesztivál főszponzora: Magyar Villamos Művek Zrt.

Támogatók: 
Népszabadság, NKA, Danubius Hotels Group, Gödöllői

Királyi Kastély, Salvi, Kárpátia étterem, 
Osztrák Kultúrintézet
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Nagy múltú vadászdinasztia tagjaként látta meg a napvilágot
Budapesten, 1886-ban. A piaristáknál érettségizett, majd a
Bars megyei Zselizben eltöltött kétévi gazdasági gyakorlat
után a magyaróvári Akadémián gazdász oklevelet szerzett
1907- ben. Katonai önkéntesi szolgálata után jogot végzett.
1910-ben államtudományi vizsgát is tett. Az I. világháborút
a 8. Esterházy-huszárezred hadnagyaként küzdötte végig.

Családjával a Pest megyei Gödön lakott. Itteni birtokukon
már gyermekként is sokat vadászott, de egész életét megha-
tározó vadászélményeit a Zólyom és Nógrád megye határán
elterülő véghlesi erdőbirtok területén szerezte, amely nagy-
apjának, Nemeskéri Kiss Miklós 48-as honvéd ezredesnek
volt a vadászterülete. 

Ifjúkorában többfelé
vadászott külföldön,
majd Esterházy Károly-
lyal expedíciót vezetett
Szudánba. Élményeiről
A Felső-Nílus mentén
című vadászkönyvében
számolt be 1917-ben.
Könyve tiszta jövedel-
mének felét felajánlotta
az Országos Magyar Va-
dászati Védegylet hadi-
rokkant-alapjának a
javára. 

1921-ben kinevezték a Gödöllői Magyar Királyi Udvari
Vadászhivatal vezetőjévé. A Nimród 1921-es évfolyamában
megjelent Nagy László cikke, amelyben azt írta: „Gödöllő
nagyvadállományának sürgős helyreállítása fontos vadászati
közérdek. Ez a közérdek lebegett Magyarország kormány-
zója, Horthy Miklós előtt akkor, amikor súlyos országkor-
mányzási gondjai mellett is meleg szeretettel karolta Fel a
gödöllői királyi vadászterület jövőjét. A vadgondozást a leg-
szakavatottabb vadásztekintélyre, Nemeskéri Kiss Gézára
bízta, akinek hozzáértése máris jelentékeny sikert ért el.”

Nemeskéri Kiss Géza saját vadászatában nagy szerénysé-
get mutatott fel, lehetőségeihez képest nem vált trófeava-
dásszá. Érmes vadat 1930-ban zsákmányolt először: Isasze-
gen lőtt egy kant, amelynek nagyagyara 19,98 cm hosszú,
6,2 cm körméretű volt, s a bírálatkor pontot kapott. 1931-ben
lőtt szarvasbikája (Visegrád) páros 14-es volt, agancsának
súlya pedig 7,50 kg: a bírálat 180,2 pontra tartotta, tehát
bronzérmes lett. Ugyanezen évben Visegrádon lőtt egy kant
is, amely nem lett érmes. 1932-ben ugyancsak 14-es, bronz-
érmes bikát lőtt: agancsának szárhosszúsága 108 cm, súlya
6,81 kg volt, és 182,17 pontot kapott. Ezenkívül lőtt egy nem
érmes őzbakot Gödön. 1935-ben, ismét Visegrádon elejtett
egy bronzérmes bikát (193,91 pontos) és egy bronzérmes,
143,92 pontos őzbakot. Az 1943. évi trófeakiállításon a Ma-
rostorda vármegyéhez tartozó Vármezőn lőtt, 7 kg agancssú-
lyú bikája 183,70 ponttal bronzérmes lett, Isaszegen lőtt vad-
kanja pedig 40,40 pontot kapott. 

Szakértelme számos tisztséget eredményezett. Így tagja,
majd 1924-től alelnöke, 1926-tól pedig elnöke volt a Huber-
tus Országos Magyar Vadászati Védegylet igazgatóságának.
Vezetője volt a törvényhozás útján létrejött Királyi Vadászati
Alapnak is. Érdemeit több kitüntetéssel ismerték el: 1926-
ban II. osztályú Magyar Érdemkeresztet kapott, 1942-ben
pedig magyar királyi titkos tanácsosi címmel tüntették ki. 

Számos cikke, tanulmánya jelent meg a Vadászlapban és a
Nimród vadászújságban. 

Az 1924. máju-
si számban Ref-
lexiók címmel
foglalkozik a gö-
döllői Királyi Va-
dászhivatal munkájával. A Nimród 1924-es évfolyamának
márciusi számában Négy esztendő címmel közölt cikket,
amelyben többek között azt írta: „1923 őszén a királyi va-
dászterületeken körülbelül 350 szarvas bőgött, holott 1919
őszén mindössze három (!) volt. 1920-tól kezdve gondnok-
ságonként az összes beállott bikákat feljegyezték. 1921-ben
1, 1922-ben ugyancsak egy, 1923-ban két szarvasbikát ejtet-
tek el. Ugyanezen évek eredménye: 1921-ben 634, 1922-ben
1054, 1923-ban 6008 darab hasznos vad került terítékre.” 

Az 1926. évi trófeakiállításról Zsindely Endre számolt be,
és azt írta: „Nemeskéri Kiss Géza elküldte a kiállításra a ki-
rályi vadászhivatal elhullott és lőtt agancsokat tartalmazó
gyűjteményét, ezzel Nemeskéri Kiss Géza udvari vadász-
mester olyan útra vezeti a magyar vadászközösséget, ame-
lyen kalauz hiányában eddig nem járt, és amely lelkes, ne-
mes vállalkozásáért a legteljesebb elismerés illeti.”

1942-ben jelent meg a Pátria irodalmi vállalat kiadásában
a Hivatásos vadász című könyv, amelyet vitéz Nemeskéri
Kiss Géza írt Félix Endre és Glóser Dezső közreműködésé-
vel. Előszavában Bárczy Elek, a Földművelésügyi Minisz-
térium vadászati osztályának vezetője azt írta: „Ezt a köny-
vet a legkiválóbb vadászok írták, szakemberek, akik sokévi
tapasztalatból szerzett tudásukat örökítik itt meg.” 

Maga a szerző pedig így fogalmaz: „Azt hiszem, hogy
munkám olvasói hamarosan meg fogják érteni, hogy ez nem
összeollózott könyv, hanem egy öreg vadász személyes ta-
pasztalatainak gyűjteménye – ugyanis –‚ ...Nem mindenki-
nek adatik meg, ami nekem megadatott, hogy egy ember-
öltőn át gyönyörű hazánknak úgyszólván minden részében,
a legérdekesebb és legvaddúsabb helyein vadászva, gyűjt-
hessem a tapasztalato-
kat a vadászat tudomá-
nya terén.” 

Ez az egyetlen
nyomtatott, írott szö-
veg, amelyen neve mint
vitéz Nemeskéri Kiss
Géza szerepel. Egyet-
len közleményében, hi-
vatali levelezésében,
magánlevélben stb.
sem használja. A kapur-
ralai maharadzsa láto-
gatása felkeltette érdek-
lődését hazai solymászat iránt. Élénken foglalkozott a soly-
mászat bevezetésével és népszerűsítésével. Ugyanebben az
évben részletes cikket írt Sólyomfogás címmel a lapban,
amelyben technikai részleteket közölt. 

Ilyen irányú tevékenysége elismeréseként, 1936. július 6-
án, a Magyar Solymász Egyesület alakuló ülésén annak el-
nökévé választották. 

A háború befejezése után visszavonult gödi birtokára, de
az állandó zaklatások hatására 1956-ban elhagyni kénysze-
rült az országot. Párizsban élő fiánál folytatta szakírói tevé-
kenységét; haláláig több külföldi szaklapnak is megbecsült
munkatársa volt. Az 1971. évi budapesti Nemzetközi Va-
dászai Világkiállításra hazalátogatott. 

1974. június 4-én hunyt el Párizsban.

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötő-
dik. Akár az irodalom, a képző- vagy előadóművészet, a tudo-
mányos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol
találunk olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek.
Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét
városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Nemeskéri Kiss Géza (1886-1974)

(folytatás az 1. oldalról)
A kastély iránt mindig is óriási volt

az érdeklődés, az elmúlt hetekben
azonban a feltárt Horthy-bunker a
szokottnál is jobban megmozgatja az
ide látogatók fantáziáját, akik már na-
gyon várják, hogy megtekinthető le-
gyen. 

A korábbi Erzsébet királyné-lak-
osztály később Horthy Miklósné lak-
osztálya lett, ez alá építettek egy kö-
zel 85 négyzetméteres, több helyiség-
ből álló bunkert, ahová külön lépcső
vezetett le. A 1,5 méter vastag falak, s
a felszín felől mesterséges domb
védte. A bunkerben eddig derékig állt
a víz, ezt az elmúlt hetekben kiszivat-
tyúzták, jelenleg a falakat szárítják.

A bunkert 1943 és 1944 között épí-
tették a Műegyetemen készült tervek
alapján, azért, hogy megóvják a kor-
mányzó családját, ha bombáznák a
királyi kastélyt. Volt egy másodlagos

funkciója is, a kormányzónak tudnia
kellett irányítania a hadsereget, ezért
a kor legmodernebb telekommuniká-
ciós eszközeit vitték le. Mivel a hábo-
rúban a kastély nem kapott bombata-
lálatot (csupán a parkba esett le né-
hány), így sosem derült ki, hogy a
bunker valóban bombabiztos-e. 

A gépek már nincsenek meg, a
bunkert a háború után az orosz had-
sereg fűtőolaj-raktárnak használta.
Több évtizedig senki nem láthatta, a
tervek szerint azonban október végé-
től bárki megnézheti. 

A szükséges szakmai viták lefoly-
tatását követően szeretnék visszaállí-
tani a kastélyparkban található úszó-
medencét is, melyet ugyancsak az
egykori kormányzó használt. A re-
konstrukcióra a kastély vezetése to-
vábbi pályázati forrásokat szeretne
igénybe venni.

(k.j.)

Horthy bunkere a figyelem középpontjában

Megújulóban a kastély

Szeptember 26-án szombaton ismét
megrendezték a Gödöllői Vadászna-
pot a királyi kastélyban. A gyönyörű,
napsütéses időben rengetegen láto-
gattak ki a helyszínre, hogy egy kelle-
mes, színes programokban bővelkedő
napot töltsenek el a szabadban, fel-
elevenítve az egykori híres gödöllői
vadászatok hangulatát.

A díszudvarban a kirakodóvásár
mellett gyerekeknek szóló bábelő-
adás zajlott, valamint a d’Elia Szalon
közreműködésével vadászruha-be-
mutatót láthattak az érdeklődők.
Érdekes színfoltja volt a programnak,
amikor tapasztalt vadászok különbö-

ző kürtökkel azt mutatták be, hogyan
is lehet az erdeinkben előforduló va-
dakat magunkhoz csalogatni, legyen
szó szarvasról vagy vaddisznóról.

A kastélyparkban íjászverseny, va-
dászkutya- lovasíjász- és solymász-
bemutató, valamint agarászat vonzott
sok látogatót. Az íjászbemutató kap-
csán összehasonlítási képet kaphattak
az érdeklődők például arról, hogy egy
íjász hány nyílvesszőt tud kilőni ad-
dig, ameddig egy, az amerikai polgár-
háborúban használt elöltöltős puská-
val leadunk egy lövést. Aki érdeklő-
dött a régi, elöltöltős fegyverek iránt,
annak bemutatóval kedveskedtek a

szervezők. Emellett a
Barokk Színházban
vadászati előadás és
filmvetítés zajlott, de
az érdeklődők megte-
kinthették a Magyar
Vadászíjász Egyesü-
let trófeáinak kiállítá-
sát is.

(k.r.)

Hagyományok nyomában

Vadásznap a kastélyban
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Október 3-4.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 06-20/9455-495

Gödöllő, Rét u. 14.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
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Nem csak kertészeknek

Vigyázat, itt laknak!

A Rézgombos alól mentett árva
cicakölykök gazdát keresnek.
Tel.: 20/954-7249

Ha van kertünk, akkor biztosan mind-
annyian kiélvezzük ezt a késői mele-
get és megpróbálunk minél többet
időzni benne. Persze nem feledkezhe-
tünk meg arról, hogy az ősz itt van és
csak napok kérdése, hogy hamarosan
a hajnali hőmérséklet 0 fok körül le-
gyen. Ilyenkor kell a fák ágait meg-
metszeni, utoljára lenyírni a füvet, a
hulló leveleket összegereblyézni, a
kerti tavat leereszteni. Azonban egy
jó kerttulajdonos óvatosan végzi min-
dezt, hiszen kertünk sok más élőlény
otthona is egyben, és lehet, hogy
munkákkal pont nekik okozunk felbe-
csülhetetlen károkat.

Ki gondolná, hogy
a kert végébe össze-
gyűjtött és égetésre
váró falevél, gallyak
és ágak valakinek a
téli szálláshelye le-
het? Márpedig ez a
valaki nem más mint
a sün. A sünök, bár
még ők is élvezik az
őszi meleget, már té-
li szálláshelyüket ke-
resik. Ha kertünk vé-
gében gyűjtjük össze
az égetésre szánt kerti lombot, akkor
nagy az esély arra, hogy azt egy sün,
vagy akár egy teljes süncsalád ottho-
nának tekintse, és itt telepedjen meg
télre. Sajnos sokan nem is gondolnak
erre, és amikor már szép nagy lombot
sikerült összegyűjteni meggyújtják
azt. Évente sünök százai pusztulnak
így el. Ha van rá lehetőség akkor kis
adagokban égessünk, vagy ennél sok-
kal jobb módszer a komposztálás. Hi-
szen nem csak környezetünket nem
károsítjuk a füsttel, de még szerves
trágyát is nyerünk, amit majd a kert-
ben felhasználhatunk. Abban az eset-
ben ha tudjuk, vagy még idejében
észre vesszük, hogy az összegyűjtött
kerti hulladékban sünök telelnek, vár-
juk meg a tavaszt. Mi sem örülnénk
neki, ha jó meleg otthonunkból hirte-
len kilakoltatnának minket. Ráadásul
a sün kertünk egyik legjobb karban-
tartója, hiszen minden férget elpusz-
tít. Legyük inkább büszkék és örül-
jünk, hogy pont a mi kertünket vá-
lasztotta tüskés barátunk téli szállás-
helyének.

Most van itt az ideje, hogy a kert-
ben lévő mesterséges madárodúkat
kitakarítsuk. Ilyenkor érdekes tanul-
mányozni, hogy kerti madaraink mi-
ből is állítják össze tavasszal a fé-
szekre valót. Láthatjuk, hogy a fiókák
milyen kényelmes, puha, meleg fé-
szekben kelnek ki és nőnek fel.
Ilyenkor a fészekben találhatunk egy-

egy megzápult tojást is, de sajnos elő-
fordul, hogy elpusztult madarat is. Ha
azt szeretnénk, hogy jövő tavasszal a
madarak ismét felkeressék madáro-
dúnkat, akkor takarítsuk azt ki nekik.
Nem árt ha ilyenkor langyos vízzel
kimossuk, hiszen sok korokozó is le-
het benne. Az odúkat a madarak nem
csak a költési, de a telelési szezonban
is előszeretettel használják. A fagyos
éjszakákon, különösen, ha több ma-
dár együtt húzza meg magát az odúk-
ban, a zárt tér szélvédettebb, mele-
gebb búvóhelyet jelent. Előfordulhat
azonban, hogy az odúban nem tollas,

hanem szőrös lakókra találunk. Külö-
nösen nagyobb, erdei odútelepeken
találkozhatunk odúfoglaló emlősök-
kel, elsősorban pelékkel, melyeknek
3 faja (erdei, nagy és mogyorós pele)
él hazánkban. Ezek a ritkán látható
kis emlősök védettek, ezért ne hábor-
gassuk őket. Ritkán előfordulhat,
hogy megfelelő természetes faodvak
hiányában denevérek költöznek a
mesterséges odúkba. Ha ilyennel ta-
lálkozunk, ne akarjunk azonnal meg-
szabadulni tőlük. Nyugodjunk meg,
bár a denevér nem nyerne szépség-
versenyt, mégis érdemes őket ott-
hagyni, hiszen rengeteg rovart meg-
fognak nyaranta. Ha azonban min-
denképp szeretnénk megszabadulni
tőlük, akkor érdemes áttelepíteni a
közelbe kihelyezett, kimondottan az ő
számukra készült denevér odúba. Ha
az átköltöztetés mellett döntünk, óva-
tosan, lehetőleg bőrkesztyűvel fogjuk
meg a „bőregereket”, majd a denevér
odú alul lévő bebújó nyílásához téve
mászassuk be őket. 

Most van itt az ideje a kerti tó kita-
karításának is. Ilyen-
kor sokan leengedik
a vizet és szépen ki-
mossák a tó helyét.
Nem is gondolnak
bele, hogy mekkora
pusztítást végeznek
ezzel, hiszen a kerti
tó szintén állatok
százainak ad ott-
hont. Itt fejlődnek a
szitakötők, csíborok
és más vízirovarok
lárvái, a vízicsigák-
nak is tavunk ad ott-
hont. Nem is gondol-
nánk, hogy egy ilyen

kerti tóban milyen élet van. Inkább
hagyjunk meg a tó alján valamennyi
vízfelületet, ahol a tó lakói is áttelel-
hetnek.

Az őszi munkálatok alkalmával fi-
gyeljünk arra, hogy kertünk élőlénye-
inek ez a lakhelyük, és előfordulhat,
hogy a falevelek égetésével pont ked-
venceinket pusztítjuk el.

Kétnapos macskakiállítást ren-
dezett az egyetemi sportcsar-
nokban a jövőre 30 éves Ma-
gyar Fajtanemesítő Macskate-
nyésztők és Macskavédők Or-
szágos Társasága (FAMKAT). A
pedigrés macskák és a házi-
macskák ügyét felkaroló, te-
nyésztésüket irányító szerve-
zet széles körű nemzetközi
kapcsolatait bizonyítja, hogy
külföldről is számos kiállító ér-
kezett.

A bemutató ketrecek előtt sétálgató
érdeklődők sok különleges, talán még
sosem látott nemes macskafajta kép-
viselőit mustrálhatták. Valószínűleg
kevesen tudják még, hogy milyen a
vadas abesszin, vagy éppen a kék kar-
thauzi, de akár a fóka thai, vagy skót
lógófülű fajta. A perzsamacskák már
ismertebbek: a hosszúszőrű cicákat
speciális fésűvel készítették föl gaz-
dáik a hivatalos bírálathoz. A Leg-
szebb Alom díjért kosárnyi kismacska
vetélkedett; a szigorú bírók az állatok
orra előtt ide-oda húzogatott tollsep-
rűvel mérték élénkségüket, figyel-
müket. 

A két nap alatt –
amikor is szinte
nonstop zajlott a
bírálat – a macs-
kák és tenyésztők
sokasága „vonult
fel”, lévén, hogy a
kiállítás egyben
szépségverseny is,
alkalom arra, hogy
a közönség megismerhesse a kü-
lönféle pedigrés fajtákat.

A versenyre bárki benevez-
hette  macskáját. A pedigrés
macskákat a fajtájukra előírt kö-
vetelmények szerint bírálták. Ha
a macska szülei három generáci-
óra ismertek és van törzskönyvi
kivonata, akkor 10 hónapos kor
előtt kölyök, 10 hónapos kor után
a Nyílt Osztályban versenyzett
fajtatársaival. Ha nincs törzs-
könyvi kivonata, de fajtatisztá-
nak látszik, a Fajtabesorolási
Osztályban kellett elindítani,
ahol a bíró megállapította, hogy
valóban megfelel-e a fajtára elő-
írt küllemi elvárásoknak. Mivel a
kiállítás a macskák szépségver-
senye volt, két azonos értékű

macska esetében az győ-
zött, amelyik szebben
volt felkészítve. 

A látottak alapján – és an-
nak ismeretében is, hogy elő-
ször 2002-ben választotta a
FAMKAT városunkat az ese-

mény színhelyéül – megállapítható,
hogy a cicák és gazdáik otthonosan
érzik magukat Gödöllőn.

(l.t.)

Miau a sportcsarnokban

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

Szeptember 28-okt. 5-ig: Gyógyszertér Gyógyszertár, Köztársaság út 85.
Tel.: 545-720.
Október 5-12-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATOT HIRDET A 
GÖDÖLLŐI REZSIHÁTRALÉKKAL

RENDELKEZŐ CSALÁDOK 
TÁMOGATÁSÁRA.

A PÁLYÁZATI LAPOT A 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

PORTÁJÁN
VAGY A 106-OS SZOBÁBAN

LEHET IGÉNYELNI.

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 
2009. OKTÓBER 20.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata a
feladatkörébe tartozó autóbusz-
szal végzett menetrendszerinti,
helyi személyszállítás, közszol-
gáltatási szerződés keretében tör-
ténő ellátására pályázatot hirdet.

A pályázati kiírás dokumentációja
100.000 Ft + ÁFA összegnek 

Gödöllő Város Önkormányzatának
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00155330-00100004
számú számlájára való befizetést
igazoló okmány eredeti, vagy má-

solati példányának bemutatása
ellenében vehető át 

2009. október 26-án 10 óráig

Gödöllő Város Polgármesteri 
Hivatalának Városüzemeltető és

Vagyonkezelő Irodájában 
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

III. emelet 308. szoba), 
munkanapokon hétfőtől

csütörtökig 8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 14 óra között.

A főzőversenyen külön standon mutatkozik be
holland testvérvárosunk, Wageningen. Holland
barátaink sajt és süteménykóstolóval várják az
érdeklődőket. A rendezvényen fellép Bagi Panka,
aki saját gyűjtésű népdalokat énekel
ÉTLAP
1./Wageningen (Hollandia) holland nemzeti spe-
cialitás 650.- Ft
2./Pataki Mária (Sényő) sényői halászlé 750.- 
3./Vancsa Ferenc (Kistarcsa) csülkös-pacal bur-
gonyával 790.- 
4./Bálint Józsefné –Rózsika zöldséges (Gödöllő)
a./nógrádi roma töltöttkáposzta 650.-; b./ nógrá-
di gulyás 590.-
5./Berkes Imre (Gödöllő) hortobágyi birkapörkölt
burgonyával 800.-
6./Kája Berkes Gabriella (Gödöllő) slambuc 450.-
7./Berkes Balázs (Gödöllő) szabolcsi töltöttká-
poszta 700.-
8./Mészáros Sándor-Kubatov Balázs (Gödöllő)
harcsa-paprikás túróscsuszával 790.-
9./Mazula Istvánné (Isaszeg) a./ tárkonyos csor-
baleves húsgombóccal 690.-; b./ füstöltcsülkös
kaszásleves 750.-

10./Vállaj község Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata strudli (1 db) 150.- (helyben fizetendő)
11./Veres Miklós (Gödöllő) csülökpörkölt burgo-
nyával 750.-
12./ Nagy Zoltánné (Gödöllő) disznótoros káposz-
ta 750.-
13./ Nagy Zsolt (Gödöllő) mexikói tokány rizzsel
750.-
14./ Kasza Ilona (Erdélyi Vándor Székelyek Köre)
a./erdélyi töltöttkáposzta 650.-; b./ tejfölös túrós
puliszka 650.-
15./802. Szt. Koronda Cserkészcsapat (Gödöllő)
tárcsán sült ropogós zöldségek omlós csirke-
falatkákkal 650.-
16./ Pásztoriné Csányi Erzsébet (Tura) langalló
(kenyérlángos) natúr 650.- (kemencében sült) –
gazdag 700.- helyben fizetendő!
17./Pappné Skotner Andrea (Isaszeg) vaddisznó-
pörkölt burgonyával 990.-
18./ Farkas Tamás (Gödöllő) csülkös bableves
590.-

Jegyek elővételben a piacfelügyelőnél vásárol-
hatók!

KÉZMŰVES VÁSÁRRAL EGYBEKÖTÖTT FŐZŐVERSENY 2009. OKTÓBER 3.

BURSA HUNGARICA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUMMAL
EGYÜTTMŰKÖDVE A 2010. ÉVRE EZENNEL KIÍRJA A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA 
A 2009/2010. TANÉV II. ÉS A 2010/2011. TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN

A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hall-
gatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfoko-
zatot és szakképzetséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat. Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi
nettó jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt
vevő hallgatói; a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók;  dok-
tori (Ph D) képzésben résztvevők, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán kell benyújtani a pályázó által
aláírt pályázati űrlapon egy példányban.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap beszerezhető a hivatal  Lakosságszolgálati Irodáján.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009. OKTÓBER 30.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó  jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okiratokat.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott,
hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Döntéséről 2009. december 4-ig írásban értesíti pályázókat. 
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármes-
teri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán. 529-192-es telefonszámon)

PÁLYÁZATI  KIÍRÁS "B" típus

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUMMAL
EGYÜTTMŰKÖDVE A 2010. ÉVRE EZENNEL KIÍRJA A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT 
KEZDENI KÍVÁNÓ FIATALOK SZÁMÁRA

A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelent-
kezhetnek, akik:
a.) a 2009/2010 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy 
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettsé-
gizettek; 
és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy fel-
sőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 
Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó
jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek felvételt felsőok-
tatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvé-
teli értesítő másolatának megküldésével ezt majd köteles bejelenteni 2010. szeptember 1-ig az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságára.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009. OKTÓBER 30.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosság-
szolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot.
Tanulói jogviszony igazolást. 

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott,
hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

Döntéséről 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem
élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán.

Felhívás – Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány

A Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány ebben az évben is megrendezi Díjátadó ünnep-
ségét. „Körösfői Kriesch Aladár több művészetiágban is – festészet, szobrászat, könyvillusztrá-
lás, szőnyeg- és bútortervezés, zene, irodalom – maradandót alkotott. Mindamellett az Iparmű-
vészeti Főiskola tanáraként pedagógus is volt. A gazdag szellemi és művészeti hagyaték méltó
megőrzése céljából az Alapítvány támogatja a művészet bármely ágában tehetséges gödöllői fia-
talok fejlődését, tehetségük kibontakozását.

Az Alapítvány ugyancsak célul tűzte ki a gödöllői fiatalok művészeti oktatását kiemelkedő színvonalon végző peda-
gógusok erkölcsi és anyagi elismerését” – áll az alapítvány Alapító Okiratában. 
A fentiek szellemében évente egy Gödöllőn élő 14-24 év közötti tehetséges fiatal, vagy tehetséges fiatalok művészeti
oktatását hosszabb ideje kiemelkedő színvonalon végző személy díjazására kerül sor.
Az alapítvány kuratóriuma által díjazásra legméltóbbnak tartott személy elnyeri a „Körösfői Kriesch Aladár Emlék-
plakett”-et és az azzal járó – a kuratórium szerinti – pénzjutalmat.

A kuratórium döntésének kihirdetése és az emlékplakett, valamint az ezzel járó pénzjutalom átadására 2009.
november 2-án, hétfőn, 18 órakor, Körösfői Kriesch Aladár születésének évfordulója alkalmából ünnepélyes
keretek között kerül sor a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében.
A díj elnyerésére érdemes személyre – megfelelő indokkal – bárki javaslatot tehet.

A javaslatot, javaslatokat 2009. október 4-ig kérjük eljuttatni az Alapítvány címére: Körösfői Kriesch Aladár
Művészeti Alapítvány, Körösfői László elnök (2100 Gödöllő, Kiss J. u. 7.)
Az Alapítvány kéri, hogy a javaslat tartalmazza a javaslattevő nevét és címét, a javasolt személy nevét, címét és élet-
korát, foglalkozását, munkahelyét és/vagy iskoláját, valamint eddigi művészeti, illetve pedagógiai tevékenységének,
eredményeinek részletes bemutatását.
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A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA
SZÓLElfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner

utalványát!

Október 16-án a szálloda kávéházában

JAZZ ESTET tartunk!

Játszik a BROTHERS AND SISTERS trió.

Ezen a napon koktélok akciós áron 650 Ft-ért kaphatók!
Jack Daniel’s & Coca-Cola csak 500 Ft

Híres magyar borászok minőségi boraiból válogathat kedve szerint.
Kóstolja meg különböző gyümölcsökből készült nemes pálinkáinkat!

~ ~ ~
NYITVA TARTÁS:

Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819

Szobafoglalás és információ:  28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Borhétvége
Október 9-11.

A szálloda udvarán minden nap 14 órától.
Hangulatos programok:

Tóth Sándorné, Juliska néni a bagi Muhara Együttes
szólóénekese népdalokat énekel

Bordalokat ad elő a zeneiskola férfikórusa
Játszik a Cuento Guitarre Trió gitárzenekar

A Gödöllő Consort előadása
A Furmicska néptánccsoport előadása

Cigányzene, tangóharmonika, jazz

Híres borászok jelenlétében borkóstolás és vásár.

Meghívott vendégek:
Agancsos pincészet (Villány)

Matolcsi pincészet (Etyek)
Sebestyén pincészet (Szekszárd)

Fehérvári pincészet (Somló)
Babicz pincészet (Mogyoród)

Kalocsai Zoltán sommelier

Sajt- és mézkülönlegességek, fából készült termékek vására.
Bemutatkozik a Búzavirág Alapítvány (sérültek által készített

kézműves termékek). Grill terasz.
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A Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club 
nagymúltú és sikeres vívósza-
kosztálya FELVÉTELT HIRDET

8-12 éves fiúk és lányok részére

Jelentkezés:
Kedden és csütörtökön 

17.30-tól a Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium  tornatermébenvagy a 

megadott elérhetőségeken.
Elérhetőségek:

Telefon: 06-20-4984867
Email: vivas@szie.hu

Továbbá vívásoktatás 
felnőtteknek is. 

Érdeklődni: Bokor Gergely: 
06/20-204-1983.

Az elmúlt hétvégén rendezték Tatabá-
nyán az országos serdülő egyéni baj-
nokságot, amelyen természetesen a
GEAC atlétái is képviselték magukat. A
gödöllőiek három országos bajnoki
címnek örülhettek, valamint 5 második
és 7 harmadik hellyel büszkélkedhet-
nek, továbbá a B döntőkben egy első és
egy 2. hely az Ob mérlege.
A 14 éves fiúknál 800 méteren Pápai
Márton az 5. lett, míg 3000 méteren a
2. helyet szerezte meg. Vanó Tamás 80
m gáton ért el 2. helyet a 13 évesek B
döntőjében, ugyanitt Kriszt Botond a 8.
lett. 100 m gáton a 15 éveseknél Amb-
rus Lóránd az 6. helyen zárta a ver-
senyt. 1500 méter akadályon a 14 éve-
seknél Törő Lajos a 4., míg az egy év-
vel idősebbeknél Győri Barnabás a
bronzérmet szerezte meg, Csigi Máté
pedig a 7. helyen ért célba. Magasugrás-
ban Berényi Iván a 13. lett a 14 éve-
seknél, míg Stabiszevszki Áron ugrása

a 15 éveseknél a 9. helyre volt elegendő.
Rúdugrásban Kriszt Botond bronz (13
éves), Berényi Iván (14 éves) és
Stabiszevszki Áron ezüstérmes lett,
Ambrus Lóránd pedig az 5. helyen zárt.
Távolban Vanó Tamás a második helyen
fejezte be a bajnokságot a 13 éveseknél.
Súlylökésben Berényi Iván a 4., Hova-
nyecz Bence a 12. helyet szerezte meg,
míg diszkoszban ugyan ők a 4. és a 8.
helyen zártak. Gerelyben is érmes he-
lyen zárt a GEAC, történetesen Berényi
Iván, aki ezüstérmet szerzett, míg Amb-
rus Lóránd az 5. lett.
A lányoknál Koós Blanka a 14 évesek
100 méteres futásának B döntőjét nyerte
meg, 200 méteren Rendik Zsófia a 6.
lett a 15 éveseknél. 400 m-en Rendik a
4. lett, míg 2000 m-en Halcsik Anett 8.,
Nagy Imola 10. lett a 13 éveseknél.
Moldován-Horváth Katinka 3000-en
az 5. helyen zárt, míg Újvári Bella 80 m
gáton bronzérmes lett. Ugyan itt Varga

Fanny a B döntő 8. legjobb idejét futot-
ta. 100 méter gáton Rendik Zsófia 4.,
Kovács Janka a 6. helyen ért célba, míg
ugyan ők a 300 m gáton a 4. és a 8. he-
lyet érték el, Zsíros Zsanett pedig a 13.
lett. 1500 méter akadályon országos baj-
nok lett Moldován-Horváth Katinka,
míg Kiss Tünde a 3. helyen ért célba.
1500 akadályon Zsíros Zsanett a 4. lett,
3000 gyaloglásban Halcsik Anettet (13
éves) a 7. helyen intették el a célban.
A 14 éveseknél ugyan ezen a távon Pes-
ti Zsófi, míg a 15 éveseknél Ács Regina
az 5. lett. Magasugrásban Újvári Bella
(14 éves) 4. legmagasabbra ugrott, míg
az egy évvel idősebbeknél Szabó Luca
a 10. lett. Rúdugrásban a 14 éveseknél
Koós Blanka lett országos bajnok,
Ujvári Bella pedig a 3. helyen zárta a
versenyt. A 15 éveseknél Szabó Luca
4., Rendik Zsófi az 5. helyen zárt.
Távolban Koós a 15. lett. A 15 éves
diszkoszvetőknél Reva Vanda volt a
legjobb, így ő is országos bajnoki cím-
nek örülhetett. Gerelyben Gyenes
Adriann dobása a 3., Varga Fannyé
pedig a 8. helyre volt elegendő.

-tl-

Az elmúlt hétvégén a Gödöllői SK csa-
pata a bajnokesélyes Viadukt-Biator-
bágy csapatát fogadta a Pest megyei I.
osztályú bajnokság 7. fordulójában.
Nem sikerült a pontszterzés, ugyanis az
első félidőben 20 perc rövidzárlat kö-
vetkezett be a GSK játékában. Ebben a
periódusban négy gólt kaptunk és ugyan
a második 45 percet megnyerte a csapat,
ez csak a tisztes helytállásra volt elegen-
dő. A Gödöllő továbbra is a 12. helyet
foglalja el a bajnoki tabellán.
Az U19-es csapat kispadján most de-
bütált az eddigi edzőt, Ivanovics Ká-
rolyt váltó Sztriskó István. Nem sike-
rült ponttal bemutatkozni, ugyanis az ifi
simán kikapott. A fiatalok a 13. helyen
állnak.
Pest megyei I. osztály, 7. forduló
Gödöllői SK – Viadukt-Biatorbágy 1–4
(0–4). 

Gól: Lovrencsics Balázs (11-es)
U19: Gödöllői SK – Viadukt-Biatorbá-
gy 0–2

Pest megyei III. osztály – Pont-
szerzés Fóton

2–2-es döntetlent játszott idegenben a
GSK II. az elmúlt játéknapon. Túry
Viktorék akár győzelmet is ünnepepel-
hettek volna, de egy-két egyéni hiba mi-
att „csak” döntetlenre futotta, ami ennek
ellenére jó eredménynek számít.
Pest megyei III. osztály gödöllői cso-
port, 5. forduló
Fót SE II. – Gödöllői SK II. 2–2 (0–0)
Gól: Pintér Tamás, Szabó Zsolt

Pest megyei I/B osztály – To-
vábbra is nyeretlen a GEAC

Még szokja a magasabb osztály leve-
gőjét a GEAC, ugyanis továbbra is nye-
retlen a megyei I/B oszályú bajnokság-
ban. Ezúttal a Pomáz vendégeként ka-
pott ki, míg hétközben az első fordulót
pótolta hazai pályán a Pécel ellen a csa-
pat, de ott sem sikerült a pontszerzés.
Pest megyei I/B osztály, 7. forduló
Pomáz – GEAC 4–1
Elmaradt mérkőzésen: GEAC – Pécel
1–3.

Utánpótlás eredmények – Egy
győzelem a hétvégén

NB III. Mátra csoport U19: Eger – GSK
1–4 Gól: Veszely Károly (2), Switzer
Nabil (2)
NB III. Mátra csoport U16: Eger – GSK
13–1 Gól: Kovács Mihály (11-esből)
Pest megyei I-III. osztály U16: Valkó –
GSK U15 1–1 Gól: Szabó Tibor
Pest megyei U13 ¾ pálya: Isaszeg –
GSK U12 4–2 Gól: Tóth-Ilkó Áron, Lu-
kács Patrik.           További infó: www.sevo.hu

Az elmúlt hétvégén a Táncsics Mi-
hály úti műfüves pályán felnőtt férfi
és női villámtornát rendeztek. A Lo-
kálpatrióta kispályás labdarúgó ku-
pára öt férfi és három női csapat ne-
vezett, ennek ellenére jó hangulatban
telt a torna. A férfiaknál a Sör Gödör,
míg a hölgyeknél a Veresegyház csa-
pata nyerte a tornát. További sorrend:
férfiak: 2. Szilz, 3. KKFE, 4. Isaszegi
Dream Team, 5. Lokomotív. Nők: 2.
Mogyoród, 3. Gödöllői SK. A gólki-
rály Switzer Nabil (Sör Gödör), míg a gólkirálynő Farkas Zsuzsanna (Mo-
gyoród) lett.
Eredmények, képek: www.sevo.hu -li-

Az elmúlt hétvégén az Ifjúsági váloga-
tott ellen lépett pályára idegenben a
TEVA-Gödöllői RC csapata a női extra-
liga harmadik játéknapján. Deme Gá-
bor csapata hozta a kötelezőnek mond-
ható pontokat, ezzel továbbra is 100
százalékos mutatóval rendelkezik az
idei kiírásban. 
A lányok az első szettet magabiztosan
nyerték, de utána kicsit szenvedősre vet-
ték a játékot, ami miatt fel is hozták a
házigazda fiatalokat, ennek ellenére
nem forgott veszélyben a győzelem.

Női extraliga, 3. forduló
Ifjúsági válogatott- TEVA-Gödöllői RC
1:3 (-13, -20, 19, -23)

Következik: November 4., vasárnap 17
óra, egyetemi sportcsarnok: TEVA-
GRC – Máv Előre Székesfehérvár

Magyar Kupa – A Kaposvár ellen
kezdünk

Elkészült a női Magyar Kupa első for-
dulójának pontos időrendje. A gödöllői
hölgyek a Kaposvár együttesével mér-
kőznek majd először. Az első meccset
hazai pályán játszhatja majd a csapat.
Október 7. 18.30: TEVA-GRC-BITT-
Kaposvári NRC
Október 14. 17.00: BITT-Kaposvári
NRC-TEVA-GRC

-ll-

Nemzetközi tornát nyert a Gödöllői Ko-
sársuli SE. Az egyesület három csapattal
képviselte városunkat Marosvásáhe-
lyen. Az U16-os lányok megnyerték a
tornát, az U14-es csapat bronzérmet 
szerzett, míg az U12-es gárda a negye-
dik helyen fejezte be a versenyt. A ko-
sársulis lányok négy nap alatt 18 mérkő-
zésen léptek pályára.
A GKSE legidősebb csapata a döntőben
óriási küzdelemben 12 pontttal nyert a
Gravity (román) csapata ellen. A siker
azért is elismerésre méltó, mert az ellen-
félnél három túlkoros játékos is pályára
lépett. A csapat megérdemelten végzett
az élen, mérlegük öt győzelem, egy ve-
reség. Különdíjat kapott Urbán Vanda (a
torna legértékesebb játékosa) és Slézin-
ger Krisztina (legponterősebb játékos).
A győztes csapat: Bátori Zsófia, Ben-
csik Bianka, Éder Hanga, Radócz

Imola, Sipos Alexandra, Slézinger
Krisztina, Szabó Kitti, Tánczos Karo-
la, Tromposch Ottilia, Urbán Vanda,
Zámbó Kamilla.
Az U14-es csapat nagy sikert ért el az-
zal, hogy a selejtezőben hosszabbítás
után legyőzte a Pécsi VSK együttesét. A
harmadik helyért ismét összekerült a két
csapat. Ezúttal már a rendes játékidőben
sikerült legyőzni a pécsieket. A bronz-
érmes csapat: Babicz Veronika, Balog

Eszter, Bencsik Boglárka, Harányi
Zsuzsana, Hollósy Réka, Horváth
Alexandra, Kovács Babett, Simon-
csik Hanga, Szabó Kitti.
A kosársuli legfiatalabb csapata
betegség és lemondások miatt csak
hét játékossal utazott el a versenyre.
A lányok nagyon lelkesen kosaraztak
és időnként jó játékkal késztették tel-
jes erőbedobásra az egy évvel idő-
sebb csapatokat. A negyedik helye-
zett együttes: Aranyos Eszter, Bo-
dovics Kriszta, Kottán Alexandra,
Kottán Fanni, Kriszt Annamária,
Oszkó Fanni, Slézinger Lili.
Szabó Tamás edző szerint a maros-
vásárhelyi torna jól szolgálta a baj-
nokságra való felkészülést. 
A lányokat elkísérő szülőknek kö-
szöni az egy hét alatt nyújtott sok se-
gítséget. Elmondta, hogy a házigaz-
dák, élükön Kiss Istvánnal mindent
megtettek azért, hogy a csapatok jól
érezzék magukat Erdélyben.

-tt-

A minden évben hagyo-
mányosan megrendezett
horgászversenyt az idén
szeptember 19-én tartották
az isaszegi tavakon. A Peli-
kán Horgász SE szervezé-
sében megtartott felnőtt- és
gyermek versenyre szép
számban neveztek a pecá-
sok. A gyermek kategóriá-
ban Pusoma Norbert bizonyult a leghatékonyabbnak, aki 93 darab hallal a
szákjában fejezte be a versenyt, ami az első helyet jelentette a számára. A 2.
helyen Borsos Dávid, míg a harmadikon Tóth Dániel végzett (mindhárman
a Montágh iskola tanulói). A felnőtt kategóriában a legjobban Nemes Ferenc
etette a halakat. Ő 38,5 kilogrammal végzett az élen, míg szorosan a nyomá-
ban a képzeletbeli dobogó második fokára Molnár Árpád, a harmadikra pe-
dig Ternák László állhatott fel. -lt-

Minden bizonnyal csak a labdarúgást jól isme-
rők tudják, hogy az elmúlt hétvégén, Egyip-
tomban elrajtoló U20-as, tehát húsz év alatti-
ak labdarúgó-világbajnokságára kijutott ma-
gyar válogatott keretének gödöllői kötődésű
játékos is a tagja. Varga Roland, aki az olasz-
országi Brescia csapatában profiskodik, kis-
korában városunk utánpótlás csapataiban
bontogatta a szárnyait, és ha éppen nem a
második otthonának számító olaszföldön tar-
tózkodik, akkor Gödöllőn, szüleinél piheni ki a
fáradalmakat. Ha másért nem, akkor már csak
ezért is érdemes lesz nézni a szeptember 24.-
október 16. között zajló egyiptomi vb-t. Az F
csoportban szereplő fiatalok a Dél-Afrika,

Egyesült Arab Emírségek és Honduras alkotta
hármassal kerültek össze. Itt kellene elérni a
minimális célt, a csoport második helyét,
amellyel a világ legjobb 16 csapata közé jutna
Egervári Sándor szövetségi edző csapata.
Az első meccsen, Honduras ellen nem sikerült
a pontszerzés. A pontosabban játszó közép-
amerikaiak 3–0-ra nyertek, míg a csoport má-
sik meccsén 2-2-es eredmény született. Varga
Roland egy félidőn keresztül volt a pályán. Bíz-
zunk a jobb folytatásban. Az U20-as csapat
következő ellenfele Dél-Afrika lesz szeptem-
ber 30-án, míg az utolsó csoportmeccsüket
majd az Egyesült Arab Emírségek ellen játszák
Vargáék október 3-án.

Atlétika – Serdülő Országos bajnokság

Három országos bajnoki cím

Kosárlabda – Nemzetközi siker

Aranyérmes a kosársuli

Labdarúgás – Egypontos hétvége

20 perc rövidzárlat

U20-as labdarúgó-világbajnokság – Gödöllőről a vb-re

Varga Roland a magyar csapat tagja

Kispályás foci – Lokálpatrióta Kupa

Ismét a Sör Gödör

Röplabda –Még száz százalékos a TEVA-GRC

Kötelező pontok az ifik ellen

Horgászverseny – Montágh siker a fiataloknál

38,5 kilóval nyert Nemes Ferenc

A GSK csapata
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*SZÁNTÓ eladó Gödöllő mellett a városhatár közelében. 5325m2 és
7,40 aranykoronás. Családi okokból sürgősen, áron alul 2,3 millió Forint
irányáron. Tel: (20) 9349013

*ÜZLETHELYISÉG eladó Gödöllőn a vasútállomás közelében. Társasház
része, 73 négyzetméter, telekhasználattal az árurakodáshoz. Irányár
10,5 millió Forint. Tel: (20) 384 03 75

*190 NÉGYZETMÉTERES, 3 szintes családi ház jellegű társasházi
lakás 500 négyzetméteres telekkel eladó a vasútállomás közelében. A
társasházban még 1 lakás és 2 csendes tevékenységet folytató üzleti
ingatlan található. Különbejárattal, nem lépcsőházas, családi ház jellegű,
autóbeállóval. 1992-ben épült, 5 szoba, konyha, fürdőszoba, 2 wc,
közlekedők, tárolók és egy 33 négyzetméteres alagsori garázs rész. A
ház a vasútállomás, hévállomás és buszmegálló közelében található,
elhelyezkedése miatt kitűnő a közlekedés és vállalkozásra is alkalmas,
az alagsori rész külön ki is adható bérbe. Jó állapotú, részben tavaly
felújított. Irányár: 29,5 millió Forint. Tel: (20) 384 03 75

*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes részén
de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken
elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház,
mely 2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-
étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gon-
dozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület talál-
ható, melyben garázs, nyári konyha található. A kertben termő
gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szociális intézmények. IÁr:
5,4 MFt Tel: 70/312-5965,  20/928-3938

*Gödöllőn, 2265 m2–es különleges, egyedi szépségű növényzettel ren-
delkező természetközeli, a városra panorámás belterületi telek
érvényes építési engedéllyel együtt eladó, víz, villany van, gáz elérhető.
Iár: 24.915.000,- Ft, Tel.: 30/588-5889

*Gödöllő  Központban tégla építésű 2,5 szobás 60 nm-es jó állapotú
cirkó fűtéses lakás konyhabútorral eladó Iár 16 MFt  20-7722428 

*Sürgősen eladó Gödöllőn Blahán szépen felújított 3 szoba + nap-
palis szuterénes cirkós családi ház 1600 nm-es telken  22 MFt ért
20-7722429 

*Kartalon 80 nm-es, 3 szobás, tégla építésű családi ház eladó  Iár 8,9
MFt  20-8042102

*Jó  vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított 1,5 szobás
II em  konvektoros lakás sarokkádas fürdő  Iár 10.5 MFt 20-7722429 

*Szadán  jó állapotú 2 szoba konyhás cirkófűtéses felújított ház
parkosított telekkel eladó Új tető modern burkolatok érdemes meg-
nézni! Iár 16,9MFt 20-7722429

*Fenyvesben 550 nm-es összközműves építési telek eladó! 10,6 MFt
20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllőn Újszerű 3 szoba+nappalis amerikai konyhás 1 szintes ház
gyönyörű környezetben sürgősen eladó Iár 29,9 MFt  20-7722429 

*Gödöllőn Erzsébet körúton eladó fiatalos 34 nm-es 1 szobás III.
emeleti jó állapotú lakás egyedi mérős/szabályzós gardróbszekrénnyel
Iár 8,9 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllő  belvárosában két utcára nyíló 3 szobás családi ház 620
nm-es telekkel ősfás belső udvarral garázzsal pincével eladó  Iár
40 MFt 20-7722428 

*Gödöllőn 3 szoba nappalis  új építésű ikerház eladó  ár
szerkezetkészen 16 MFt, kulcsrakészen 22,5 MFt 20-7722429

*Eladó  Gödöllőn, Palotakerten panorámás 62 nm-es 2 szobás
beépített erkélyes jó állapotú lakás beépített konyhabútorral Iár: 10,9
M Ft 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú  lakás Iár
13,9 MFT (20) 804-2102

*Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy étkezős magasföldszinti kon-
vektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102

*Központban 2 szobás jó állapotú lakás eladó 44 nm-es, alacsony
közös költség  Iár 8.5 MFt 20-804-2102

*Családi okok miatt sürgősen eladó Erzsébet krt-i jó teljesen felújított
2 és félszobás, erkélyes lakás! Iár 11,8 MFt 20-772-2429      

*Jó  vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel Újépítésű 2
szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár 21,2 MFt 20-
7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Örökpanorámás 228nm-es 3 szoba+nappalis, szuterén, hobbis-
zoba 3 fürdőszobás medencés nagy teraszos ház gödöllőn eladó
Iár 30 MFt 20-8042102

*Harasztban 3 szobás jó állapotú ház 300 nm-es telekkel eladó  Iár
20,5MFT 20-8042102

*CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két generációnak is alkalmas
ikerház beépíthető  tetőtérrel garázzsal újszerű állapotban eladó Iár
29,5MFt  20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*JÓ  BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örökpanorámás
építési telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102

*Jó  vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2 szobás erkélyes világos parkra
néző tégla konvektoros lakás nagyon alacsony rezsivel kulturált
lakótömbben I.ár 11,9 MFt 20 772-2429 

*Eladó  2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár 14,7 MFt
20-804-2102

*Eladó  Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás, 57nm-es
lakás Iár 11,2 MFt 20-804-2102

*János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3 MFt 20-8042102

*Eladó  Gödöllőn Szabadka utcában 2 szobás 52 nm-es felújított (műa-
nyag nyílászárók) erkélyes konvektoros lakás Iár 11,8 M FT 20-804-2102 

*Gödöllőn központhoz közel 76m2-es cirkós lakás 3szobával
1.emeleten eladó! Iár 16,8 Mft 20-5391988

*Eladó  Gödöllőn a Kertvárosban 1+2 félszobás, 65 nm-es, családi ház
600 nm-es telken Iár 15,8 M Ft 20-804-2102

*Gödöllőn, Újfenyvesben 20m széles építési telek eladó! Panorámás,
víz gáz csatorna a telken! Iár 16,3Mft. 20-539-1988 

*Veresegyház Csonkáson utolsó telkek egyike eladó! 777m2-es
összközmű zsákutca végén! Iár12,8Mft. 20-539-1988

*GÖDÖLLŐN  ÉPÍTÉSI TELEK SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 9,5 MFt 20-9447025

*Isaszeg új részén SÜRGŐSEN ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ  86 nm-es 3
szoba+nappalis ikerház 400 nm-es telekkel Kulcsrakész ár 18,7 MFt
20-9447025 Kerítés árban benne van!

*Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820 nm-es, örökzöldekkel beültetett
gondozott telken, egy új építésű lakható épület (nappali konyhával +
fsz.), nagy fedett terasszal. Víz, villany, gáz bevezetve, csatorna az
utcában. Iá: 13 mFt. Tel: 20-9194-870

*Gödöllőn kertváros és Királytelep határán 80 nm alapterületű, 2
szobás családi ház 780 nm telekkel. Iá: 17,5 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn 1000 m2-es 2 utcára nyíló panorámás, osztható telken
2002-ben épült, 2 generáció részére is alkalmas, összesen 160 m2
lakóterű (2 nappali, 3 szoba, 2 konyha, 2 fsz.) színvonalas külső és belső
kialakítású családi ház, 2 beállásos garázzsal. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn (Palotakerten) 5. emeleti, 63 m2-es, 2 szobás erkélyes lakás
9,7 mFt ir. áron eladó. Egyedileg szabályozható korszerűsített fűtés!
Érd.: 28/411-086; 20/9194-870

*Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1. ill. 2. emeleti 1
szobás; 1+fél; ill. 2 szobás felújított, gázkonvektor fűtésű lakások
AKCIÓS áron eladók. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I. emeleti, felújított,
erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás. Iá: 11,5 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn egyedi fűtésű, részben felújított (új fürdősz., új nyílászárók,
új burkolat), 55 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás. Iá: 11,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn 4 éve teljesen felújított kétszintes, 170 nm lakóterű, nappali
+ 4 és fél szobás szinteltolásos családi ház (új nyílászárók, burkolatok,
új beépített konyhabútor, vízvezetékek, gépészet, teljes tetőcsere). Sza-
una, 40 m2-es melléképület,garázs, ipari áram, riasztó, távir. kapuk. Iá:
38 mFt. Érd: 28/411-086; 0620/9194-870

*Gödöllőn (Harasztban) 2 szintes, teljesen felújított, 100 m2
lakóterű, nappali + 2 és fél szobás családi ház (új tetőszerkezet, új
burkolatok, szaniterek, új konyhabútor, új korszerűsített
fűtéstechnika), 486 m2-es, örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá:
35 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m utcafronti szé-
lesség) összközműves építési telek (30%-os beépíthetőség), rajta
egy 12 m2-es faházzal. Iá: 9,6 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

*ÁRON ALUL Vácszentlászlón 2002-ben épült, színvonalas külső-
belső kialakítású, 93 m2 alapt., kétszintes családi ház, beépíthető
tetőtérrel, különálló garázzsal eladó. Iá: 19,5 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

*SÜRGŐSEN ELADÓ Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült, nap-
pali + 3 szobás, 100 nm alapterületű földszintes családi ház 1500 nm-
es telekkel. Iá: 26 mFt. Gödöllői lakás vagy hétvégi ház beszámítás
lehetséges. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Szilasligeten 704 m2-es, örökzöldekkel beültetett, gyönyörűen
parkosított telken, 105 m2 alapterületű, nappali + 2 szobás, kifogásta-
lan állapotú családi ház, beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 14 m2-es
terasszal. Iá: 27,5 mFt. Érd: 28/411-086; 0620/9194-870

*Gödöllőn a belvárosban 31 nm-es üzlethelyiség 12,9 mFt irányáron
ELADÓ. Érd: 0620/9194-870

*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn csendes belvárosi utcában 80 m2
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es telekkel, melléképülettel
14,5 mFt irányáron eladó. Érd: 28/411-086 vagy 06-20-9194-870

*Új építésű IRODÁK 27-60-80-100 m2-es legjobb helyen a Kossuth L.-
Dózsa Gy.u. sarkán liftes-házban, klímával eladók, nettó ár:
280.000Ft/m2 Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*Erzsébet parknál, Haraszt legkeresettebb utcájában felújított CSALÁ-
DI HÁZ eladó. 127m2-es lakótér, 3+fél szoba, 2fürdő, terasz, 486 m2-
es parkosított kert, szuterén, garázs. Ár: 35MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*LAKÁS János. u.-ban első emeleti, kétszobás, parkettás, új
nyílászárós, erkélyes, konvektoros, tárolós, megkímélt állapotban eladó
Ár: 10,5MFt Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*Gödöllőn Kossuth Lajos utcában, frissen festett, 40 m2-es, 3.emeleti,
1 szobás, parkettás, erkélyes, napsütötte világos lakás. Ár: 8,2MFt
Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*SOS. Szent János utcában, gázfűtésű, felújítandó, 38 m2-es, földszin-
ti, 2 félszobás, Nyugati fekvésű, üres téglaépítésű lakás. Irányár:
7,6MFt Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*LAKÁS a Kossuth u.-ban második-emeleti, kétszobás, parkettás, új
nyílászárós, erkélyes, egyedi fűtéses, napsütéses, felújított lakás eladó.
Ár:13,5MFt Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*TELEK Nagyfenyvesben, déli fekvésű 20,5 m széles 540 m2-es
víz, villany, gáz a telken. Irányár: 9,8 MFt Major Zoltán 0670/77-
33-222-www.perfektotthon.hu
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-Központban hosszútávra kiadó 2 + fél
szobás konvektoros lakás 60eFt/hó+rezsi.
-Egyetem közelében új építésű 72 m2 nap-
pali + 2 szobás ikerház fél 20,62 MFt. 
-Építési telek a Blaha frekventált részén,
közművek a telek előtt, 655 nm 10.8 MFt.
-Építési telek a Fenyvesben gyümölcs-
fákkal, csatorna a telken 530 nm 9.6 MFt. 
-Szt. István téren azonnal költözhető 56
nm 2 szobás erkélyes földszinti
egyediesített távfűtésű lakás 11.5 MFt.
-Fenyvesben dombokra néző 67 nm nappali +
2 szobás családi ház 855 nm telken 21.8 MFt.
-Kiadó irodahelyiségek 2.250 Ft/m2/hó,
műhelyek 2.050 Ft/m2/hó és raktárak
1.850 Ft/m2/hó, kiemelkedő infrastruk-
túrával és fekvéssel.
-Kertkapcsolatos új építésű lakás a
Rögesben, 58 nm nappali + 2 fél szoba,
cirkó fűtés, tárolóval és kocsibeállóval
17.5 MFt.
-Panorámás családi ház a Blahai dom-
boldalon, 85 nm nappali + 2 szoba 700 nm
telek 22.6 MFt.

HIRDESSEN ÖN IS AHIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!SZOLGÁLATBAN!!!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉ�TEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.

MÁR EGÉSZSÉGKÁRTYÁRA IS!MÁR EGÉSZSÉGKÁRTYÁRA IS!

ÓRIÁSI ÁRZUHANÁS !

-5000 -7000Ft kedvezmények októberben!



*Kossuth L. utcában 98 m2-es, emeleti, háromszobás, parkettás,
egyedi fűtéses, sarokkádas, kocsibeállós, minőségi 2004 építésű, tégla
lakás eladó. Irányár 25,5 MFT Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

*AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth L.u.-ban. 1,5 MFt. Major Zoltán
70/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34. www.perfektotthon.hu

*Keresek 40.000.000,- Ft készpénzzel rendelkező ügyfelem részére
minőségi, 3 szobás, egyszintes, garázsos, kb.700 m2 telken, családi
házat Gödöllőn.  Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*Kazinczy körúton emeleti, egyedi-fűtéses, 2szobás, parkettás,
minőségileg felújított lakás, új nyílászárókkal, új konyhabútorral. Ár:
12,4MFt. Major Zoltán 0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.
www.perfektotthon.hu

*Egyedi ajánlat: Gödöllőn belvárosban 2lakásos ikerház, melynek mind-
két lakása nappali +2 szobás, (91 nm/77m,) lakások közül az egyik
szerkezetkész, a másik beköltözhető. A két lakás ára együtt csak 23 MFt.
Gödöllői kisebb lakást beszámít. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő-Kossuth utcában 64,8 nm 2,5 szobás, 2.emeleti erkélyes,
napfényes lakás eladó. Azonnal költözhető. Ár: 12,8MFt.Tel: 06-70-
3660999 Pintér Mariann Perfekt Otthon.

*Gödöllő belvároshoz közel nappali+ 4szobás 1993-ban épült családi
ház eladó. Ár:30MFt. Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann Perfekt
Otthon www.perfektotthon.hu

*Gödöllő-Központban , igényesen felújított 3.emeleti 55nm 2 szobás
lakás, beépített új konyhabútorral, zuhanykabinnal kedvező áron eladó.
Ár:11,9MFt. Tel:06-70-3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő-Központban 2.emeleti 65nm 2,5 szobás , nagy terasszal ,
napfényes, világos lakás eladó.Ár:12,8 MFt. Tel:06-70-3660999 Pintér
Mariann Perfekt Otthon. www.perfektotthon.hu

*Gödöllő-Harasztban , parkhoz közeli 85nm, nappali+2 hálószoba,
egyedi fűtésű, 290nm kerttel rendelkező lakás eladó. Ár:19,5 MFt.
Tel:06-70-3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő-Harasztban 80 nm (+ 70 nm hozzáépített külön bejárattal)
családiház, 986 nm telekkel , két generációnak is alkalmas .Ár:
25,5MFt Tel:06-70-3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő-Alvégben nappali+3 szobás családi ház 1413nm telekkel ked-
vező áron eladó. Ár:25,9MFt. Tel:06-70-3660999 Perfekt
Otthon.www.perfektotthon.hu

*Gödöllő-Blahán 50nm nappali+1szobás ház, panorámával 738nm
telekkel.Gödöllői lakást beszámít. Ár. 18,9MFt Tel:06-70-3660999 Pin-
tér Mariann Perfekt Otthon www.perfektotthon.hu

*Dányban, kiváló állapotban lévő családiház, nappali+2 szoba, kony-
ha+étkező, pince 600nm szép , rendezett telek. Gödöllői 2 szobás
lakást beszámít. Ár. 14,8 Ft Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann Per-
fekt Otthon. www.perfektotthon.hu

*Szilasligeten 62nm 1,5 szobás családi ház 720nm telekkel eladó. Ár:
15,5MFt Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann Perfekt Otthon.
www.perfektotthon.hu

*Szilasligeten – Családiház nappali+3szoba, modern, stílusos,
beépített bútorokkal 578 nm parkosított telken. Ár:31MFt. Tel:06-70-
3660999 Pintér Mariann Perfekt Otthon. www.perfektotthon.hu

*Aszódon, központhoz közeli ikerház, nappali+2szoba,garázs,tároló,
390nm telek. Ár: 15 MFt. Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann Perfekt
Otthon.www.perfektotthon.hu

*Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére 35 millióig családi házat, ill.
egyedi fűtéses lakást. Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020

*Együtt, de mégis KÜLÖN! Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen csendes,
nyugodt helyen ősfás, 900 nm-es telken 2 különálló lakrésszel ren-
delkező 6 szobás családi ház 25 nm-es garázzsal, lakás beszámítással
eladó Iár: 22,9m Ft. www.otthonfutar.hu Tel: (30) 491-5020

*Központ közeli téglaépítésű 59 nm-es, 2 szobás, konvektoros,
napfényes, D fekvésű, erkélyes, azonnal költözhető lakás 8 nm-es
tárolóval eladó. Iár: 12,5 M Ft. Tel: (30) 491-5020

*Egyedi ajánlat! Gödöllőn Központhoz közel, 75 nm-es, 3 szobás,
konvektoros, nyugati fekvésű, nagy erkélyes, 3. emeleti, igénye-
sen felújított, klímás lakás eladó (tárolóval). Iár: 16,5 M Ft. Tel:
(30) 491-5020

*ELADÓ lakható HÁZ Gödöllőn a Diófa utcában! 30 m2-es, 1 Szobás
téglaház, 1590 m2-es telken. Gyümölcsfákkal, termő szőlővel.
IRÁNYÁR: 5.500.000 Ft. Hívjon most: 0630-919-5960
INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3859. 

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZFÉL GÖDÖLLŐN ELADÓ! HARASZTBAN 67 m2-es,
Nappali + 3 Hálószobás, cirkófűtéses téglaház 400 m2-es telekkel eladó.
IRÁNYÁR: 24.000.000 Ft. HÍVJON: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ
KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3860 

*ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllőn az Állomás utcában! 200 m2-es, 5
Szobás, jó állapotú, 2 generációnak is alkalmas téglaház, beépített
konyhabútorral, 1340 m2-es telken, egyetemhez, vonathoz, Hévhez,
buszhoz közel eladó. Irányár: 23.900.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960
INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 0959. 

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZFÉL GÖDÖLLŐ, Fenyvesben ELADÓ! 67 m2-es,
Nappali + 3 Hálószobás, cirkófűtéses téglaház 470 m2-es telekkel,
kulcsrakész állapotban eladó. IRÁNYÁR: 22.500.000 Ft. Érdeklődni:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3842. 

*ÚJ LAKÁS GÖDÖLLŐN ELADÓ! KÖZPONTBAN, 58 m2-es, Nappali + 2
Hálószobás, cirkófűtéses, magasföldszinti téglalakás eladó. IRÁNYÁR:
16.800.000 Ft. Tel.: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3359.

*Turán, vasútállomás felé, gyönyörű 110 m2-es, 3 szobás családi ház,
pincével, garázzsal eladó. Vadonatúj fa nyílászárók, szigetelés,
gázkazán.  14,500,000 Ft 30/977-6665

*Aszód központjában 3 szobás egyszintes szép állapotú családi ház
garázzsal, pincével, új nyílászárókkal. Gondozott 495 m2 telken. Ára:
14,900,000 Ft 30 / 977-6665

*Blahán összközműves, sík, 1439 nm-es építési telek, 32 nm-es
alápincézett téglaházzal, eladó. 30%-os beépíthetőség, ikerháznak is
ajánlom! Irányár: 11.4 m Ft. 30/977-6665

*Gyönyörű állapotú 1+2 félszobás, II. emeleti lakás, külön étkezővel,
konyhával. Rendkívül alacsony rezsi, gázkonvektoros fűtés.
15,500,000 Ft www.marecoingatlan.hu 30/977-6665

*Panorámás 919 m2 építési telek, Antal-hegyen, széles utcafronttal
eladó. Víz villany telken belül. Beépíthetőség 15%, Irányár: 7,900,000
Ft 30/977-6665

*Csendes környéken a Paál László közben, földszinti, 43 nm-es, 1 + fél
szobás, konvektoros lakás olcsón eladó. Új konyhabútor. 30/667-38-89

*Kertvárosban, 100 nm-es, 3 szobás szépen felújított családi ház eladó.
Teljes gépészet, új nyílászárók, harmonikus burkolatok, egyedi konyhabú-
tor. Bővítés lehetősége adott. Sürgős eladás. Iár: 24.5MFt 30-667-38-89

*Kertvárosban tündéri ikerházfél Eladó. 140 nm világos lakótér, 3 tel-
jes és 2 fél szobával. Saját kert rész, 300 nm. Szintenként fürdőszoba.
Irányár.27.5 M Ft. 30-677-38-89

*REMEK AJÁNLAT A MARECOTÓL, FENYVESBEN CSENDES HELYEN!
Nappali és két szobás, külsőleg  és gépészetileg teljesen felújított (szép
fa nyílászárók, új fűtési rendszer) tündéri ingatlan ELADÓ! Irányár:
23,9.M Tt 30/629-0266 Tarnóczi Júlia

*Gödöllőn a Nagyfenyvesben  ELADÓ egy 90nm-es, 3 szobás, ren-
dezett családi ház 670 nm-es telken. Hatalmas terasz, zárt garázs,
bomba ár: 24.9 M Ft  30/629-0266 Tarnóczi Júlia

*Szabadság téren 65 nm-es lakás várja új tulajdonosát: 2  világos
szoba, tágas konyha étkezővel, beépített bútorok, pompás kínálat .
Irányár:11.5 M Ft 30-629-0266

*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi
okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702

*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702

*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakópark-
ban építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702

*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű laká-
sok eladók. Tel: (30) 946-7702

*550 nm-es közművesített építési telek, építési engedéllyel Isaszeg
központjában sürgősen eladó. Iár: 7 M Ft. Tel: (30) 550-0211

*Eladó Tóalmáson alpesi tetős faház, nyaraló a strandhoz közel. Alsó
szinten nagy nappali, fürdőszoba, konyha, 2 terasz. Emeleten: 2szoba,
gardrób. Iár: 4 mill. Ft. Tel: (20) 342-9412

*Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben, Tölgyfa utca foly-
tatásában 2200 m2 zártkerti telek eladó, megosztva is. Pince, villany,
víz van. Iár: 5,8 M Ft. Érd: (28) 410-354, (30) 630-1410

*1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ az Isaszegi
úton. Tel: (30) 528-7777

*1 szoba összkomfortos felújított, berendezett lakás eladó. Palotakert
10. fszt. Tel: (30) 9446-816
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*Gödöllő központjában, Ambrus Z. közben 2 és félszobás, 1. emeleti,
erkélyes, nagyon jó állapotú lakás tulajdonostól eladó. Iár: 13,9 M Ft.
Tel: (30) 500-2432, (30) 509-7326

*Nagycsaládosok, Befektetők Figyelem! ASZÓDON, Szt. Imre utcában
128 m2-es társasházi lakás zöld övezetben 500 m2-es saját tulajdonú
udvarral ÁRON ALUL SÜRGŐSEN ELADÓ. Iár: 12,5m. VALAMINT A
LAKÓTELEPEN 3 em. 60 m2-es erkélyes lakás +garázs a garázssoron.
Iár: 9,8m Ft. Hívjon, megegyezünk! Tel: (20) 3532-516

*Gödöllő belvárosában (Petőfi tér) eladó 2.5 szobás, amerikai konyhás,
70 nm-es lakás. Cirkó fűtés, egyedi belső kialakítás. Iár: 20,5 millió Ft.
Tel: (30) 332-5597

*Magánszemélytől Gödöllőn, a Kazinczy körúton 1. emeleti 2 szobás,
erkélyes felújított lakás pincével és a lakás alatt garázzsal eladó. Iár:
15,5m Ft. Garázs nélkül iár: 12,5m Ft. Gödöllői házcsere is érdekel. Tel:
(30) 475-6060

*Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás (45nm), amerikai kony-
hás, távfűtéses lakás kis tárolóval a 7. emeleten, két liftes házban. Ár:
10,2 M Ft. Tel: (20) 405-9840

*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es, loggiás 1. emeleti,
tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Ingatlanosok
kíméljenek. Tel: (30) 564-3615, (28) 415-324

*VALKÓN eladó 3szobás +nappalis összkomfortos téglaépítésű csalá-
di ház szuterénnal, melléképületekkel kb. 1000nm-es telken. Fűtés:
gázcirkó, vegyestüzelésű kazán. (20) 325-8411

*Sürgősen eladó Gödöllőn kétlakásos családi ház. Kiváló lehetőség
összeköltözésre, irodának, üzletnek. Lakások mérete: 75 és 150 nm
külön bejárattal és közművekkel. Hívjon, megegyezünk! Iár: 24,8MFT.
(30) 392-3635

*Gödöllő Palotakerten 10 emeletes házban 4. em. 64 nm-es, felújított,
fűtésszabályzós lakás eladó. Tel: (30) 496-8767

*Gödöllő központban földszinti, 1,5 szobás, parkra néző felújított
lakás egyedi fűtéssel, beépített konyhával eladó. iár: 10,7 M Ft.
Tel: (20) 3-238-106

*Eladó János utcai 52 nm-es, erkélyes, 2szobás, önálló tárolós,
napfényes, parkra néző, jó állapotú, téglaépítésű, konvektoros,
vízórás lakás alacsony rezsivel. Csendes, jó házban. Iár: 11,5m Ft.
Tel: (20) 3311-373

*Eladó a Szent János utcában 1. em. 60nm-es, két szoba öszkomfor-
tos, erkélyes lakás egyedi mérőórákkal felszerelve, mely azonnal
beköltözhető. Iár: 11,5 MFt. Tel: (30) 384-2872

*ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllőn csendes zöldövezetben három szoba
összkomfortos120nm-es családi ház 100nm-es nagy melléképülettel,
mely műhelynek ill. raktárnak is alkalmas. Tel: (20) 432-1572

*Gödöllő központjában, Harasztban 420 nm telken teljesen felújított,
alápincézett ikerházfél (86 nm) garázzsal, terasszal eladó. Iár: 30 mill.
Ft. Érd: (20) 8244-661

*Gödöllőn, vagy környékén KERESEK családi házat, lakást vagy ingat-
lant. Farkas. Tel: (30) 719-9988

*Gödöllő központjában lakás eladó. Érdeklődni: 06 (20) 458-2228

*Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas, világos jó
elosztású, 66 nm-es 2,5 szobás, felújított, riasztóval felszerelt lakás.
Internet 2szobában. Családi okok miatt sürgősen, kedvező áron eladó.
(20) 554-7022

*RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉG! Palotakerten igényesen felújított 1+2 fél-
szobás lakás 10,69m Ft-ért eladó. Tel: (20) 569-6081

*Tulajdonostól Gödöllőn, a palotakerti lakótelepen 7. em. 44 nm-es 1,5
szobás felújított, beépített bútorokkal lakás eladó. Azonnal költözhető.
Iár: 9,5m Ft. Tel: (20) 770-3913

*Gödöllő Fácán sori 57 nm-es tetőtéri lakás tulajdonostól eladó. 1+2
félszoba, felújítva. Cirkófűtés, légkondi, kilátás, csendes környezet. Tel:
(20) 351-5356

*Gödöllőn a Rigó utcában két szobás, étkezős, csatornázott, gázkon-
vektoros 90 nm-es családi ház 850 nm-es telken 19 millió Ft-ért eladó.
Érd. esténként: (30) 265-2026

*Eladó Királytelepen, szép, nyugodt környezetben 467nm telken,
167nm-es 5szobás, 3 fürdőszobás 2generáció részére alkalmas
téglaépítésű családi ház. Alatta 64 nm-es szuterén szaunával, 2 kocsi-
beállóval. 39,6M Ft. (20) 9258912

*Eladó Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás lakás: tégla, konvektoros,
2. emeleti. Tel: (20) 951-7701

*Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981

*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csator-
na + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel.
I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475

*ASZÓDON a Szt. István úton új építésű szerkezetkész földszintes iker-
ház eladó. 77 nm + terasz, telek 840 nm. Egyben 2×77 nm + teraszok
30 nm. Ár 12,5 M Ft/db. Tel: (30) 9-133-789

*Gödöllőn a Remsey körúton 1. em. 61 nm-es, igényes, 2 szobás lakás
erkéllyel, tárolókkal eladó. Ár: 16M Ft. Tel: (30) 9-133-789

*5 mill. forintért VALKÓN buszmegállótól 2percre fél ház 1szoba
összkomfortos gáz + cserépkályhafűtéssel, pincével, melléképülettel
eladó. Uitt 1szoba-konyha, komfort nélküli félház melléképülettel 3
mill. forintért eladó. (20) 915-0341, (28) 417-125

ALBÉRLET KIADÓ

*János utcai lakáshoz albérlőtársat keresek (lányok előnyben) Érd: 20-
9805-765

*Gödöllő-Harasztban 4 szobás ház kiadó. Bérleti díj:90 EFt/hó Tel: 06-
70-3660999 Pintér Mariann Perfekt Otthon.

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

*A Szent János utcában hosszú távra kiadó egy 50 nm-es, 1+két fél-
szobás, részben felújított lakás. Egyedi fűtéses, redőnyös, külön tároló-
val. 60.000 Ft+rezsi+kaució. Tel.: 70/568-5120.

*Gödöllőn a belvárosban 31 nm-es üzlethelyiség KIADÓ (100 eFt+ÁFA).
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn I. emeleti, gázkonvektor fűtésű, 2 szobás erkélyes,
bútorozatlan lakás KIADÓ. 50 eFt+rezsi/hó. Tel: 28/411-086

*I. emeleti 2 szobás lakásba, fürdőszoba, konyha használattal, valamint
kábel TV, telefon, internet szolgáltatással bútorozott szoba TÁRSBÉR-
LETBE KIADÓ. Csak nemdohányzó személy részére. Azonnal
költözhető, egy havi kaució szükséges. Ár: 30.000 Ft + rezsi fele.
Érdeklődni.: 06-70/318-2127

*Gödöllő Palotakert 6/a-ban földszinti 56 nm-es 2 szobás, szabály-
ozható fűtésű lakás ELADÓ vagy KIADÓ két fő egyetemista részére. Tel:
(70) 419-4563, (70) 365-1959

*Gödöllőn, Szt. János u. 42-ben 1. em. erkélyes 59 nm-es konvektoros,
bútorozatlan lakás garázzsal együtt KIADÓ vagy ELADÓ. Október 1.-től!
Tel: (30) 9519-619

*Kazinczy krt. 11. 2.em. 2 szobás loggiás, berendezett lakás szept. 1-
től kiadó (konvektoros). 60.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (28)
414-136, (30) 9446-816

*Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos, konvektoros, erké-
lyes, egyedi vízórás lakás frissen festve, bútorozott konyhával kiadó.
50e +rezsi +2 havi kaució. Tel: (20) 578-6848

*KIADÓ LAKÁS Gödöllőn a Szőlő utcában! 69 m2-es, 1 + 2 Félszobás,
bútorozott, erkélyes, egyedi fűtéses magasföldszinti, azonnal
költözhető lakás kiadó. Bérleti díj: 55.000 Ft + Rezsi / hó. Tel.: 0630-
919-5960 INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu.
Sorszám: 3696. 

*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal
kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

*Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es
lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650

*Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban,
külön bejáratú 51 m2-es összkomfortos lakás kiadó. (Kábeltévé,
Internet.) Ár: 60e Ft/hó +rezsi, egy havi kaucióval. Tel: (20) 914-2007

*Incsői lakóparkban kellemes, családias környezetben 59 m2-es 2 és
félszobás bútorozott földszinti lakás egyéni fűtéssel, terasszal és
garázzsal 65 000 Ft+ rezsiért kiadó. Érd: (30) 488-8780 

*Gödöllőn, Erdőszél utcában téliesített, kertes, 28 nm-es összkomfor-
tos faház berendezve kiadó. 35.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (20)
492-1580

*Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Tel: (70) 427-1022

*Egyetemisták! Új építésű családi ház külön bejáratú emeleti szintje
(kb. 80nm + 50nm terasz) 3-5 fő részére kiadó: 80.000 Ft/hó + rezsi.
Tel: (30) 234-4122

*Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nm-es 4 szobás összkom-
fortos, zárt kocsibeállóval rendelkező családi házas ingatlan
hosszútávra kiadó. Tel: (20) 9443-356

*Gödöllőn, egyetemhez, vasúthoz, belvároshoz közel, 70 nm-es két
szoba összkomfortos (konvektoros), bútorozott lakás kiadó. Gépkocsi
beállási lehetőség az udvarban. 50e Ft/hó + rezsi. 1 havi kaució szük-
séges. (30) 487-5519

*Erzsébet körúton 1 szobás felújított lakás hosszútávra kiadó. 45e Ft
+ rezsi + kaució. Tel: (30) 944-6522

*Gödöllő központjában összkomfortos, 1,5+1 szobás családi ház
hosszútávra kiadó. Irodának is alkalmas. Tel: (30) 241-8229

*Hosszútávra kiadó Gödöllőn, Klapka Gy. úton családi ház emeleti része:
2szoba, konyha, fürdő, nappali. Teljesen bútorozott, külön mérőórákkal,
külön bejárattal, cirkó fűtéssel. 70e+rezsi. Tel: (20) 342-9412

*Gödöllő központjában elegáns 1. em. padlástéri külön bejáratú, egye-
di fűtésű, új építésű 90 nm-es légkondicionált, részben bútorozott lakás
90.000 Ft +rezsért kiadó. Irodának is. (30) 231-6448, (30) 9617-621

*Gödöllő központjában felújított 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 45 e Ft/hó, rezsi, 1 havi kau-
ció. Érd: 30/9079-322

*Kiadó Palotakerten egy 44 nm-es rendben tartott, szabály-
ozható fűtésű lakás. 45.000 Ft + rezsi. (1 havi kaució szükséges.)
Tel: (70) 284-5656

*SZADÁN családi házrész külön bejárattal kiadó! 3szoba, nappali,
konyha, 2fürdőszoba. Garázs és pince használattal. 90.000 + rezsi.
Kéthavi kaució szükséges. Tel: (30) 9484-013

*Gödöllőn, Dózsa Gy. úti Zöld Társasházban 1. em. 3 szoba + étkezős,
egyedi cirkófűtésű, bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó. Cégnek is,
egyetemistáknak is. Tel: (30) 9344-525

*Gödöllőn kiadó 80 nm-es, tetőtéri, 2 szobás bútorozott, kábeltévés,
internetes, klímás lakás, 2 fő részére. 70.000 Ft + rezsi/hó + kaució.
Tel: (70) 635-6016

*Gödöllő Blaha részén két szobás, étkezős, gázkonvektoros, csatorná-
zott családi ház hosszútávra kiadó október közepétől. Ár: 55e Ft +
rezsi. Tel: (30) 496-8835 esténként

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KIEMELT AJÁNLATAINK:
*Gödöllőn, az M3-as felhajtója mellett, a
Sony szomszédjában, 7495 nm-es ipari
terület eladó. Beépíthetőség: 40 %.
Irányár: 20 ezer Ft/nm.
*Veresegyházon, frekventált helyen ipari
hasznosításra alkalmas telek hosszútávra
bérbeadó. Bérleti díj: 350 Ft/ hó/nm.
*A Szabadság úton 22 nm-es, felújí-
tott üzlethelyiség berendezéssel
együtt eladó. Iá: 6,3 mFt.
*A Kossuth L. utcában, 120 nm-es,
utcai bejáratú, kétszintes üzlethely-
iség eladó. Iá: 22,5 mFt.
*A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal, riasztó-
val) bérlővel együtt is eladó. Iár: 17,5 mFt.
KIADÓ LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Paál László közben 2+fél szobás, kon-
vektoros, kéterkélyes, jó elrendezésű,
igényes, első emeleti lakás hosszútávra
bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj: 75 e. Ft/ hó+ rezsi.
*A Dobó Katica utcában 58 nm-es, külön
bejáratú, 1+2 félszobás, tetőtéri lakás
hosszútávra bérbeadó, kerthasználat-
tal. Kéthavi kaució szükséges.  Bérleti
díj: 80 Ft/ hó+ rezsi.

LAKÁSOK:
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 2.
emeleti, régi építésű, napfényes lakás hatal-
mas, osztatlan közös kerttel eladó. Iá.: 23 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül felújí-
tott ikerházi lakás, 1527 nm-es telken,
pincével, melléképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújított,
egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36
nm-es, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 9,7 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,5 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban épült,
2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2 szobás
társasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval
eladó. Azonnali költözés. Iá: 22,5 mFt.
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nm-es,
földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó.  Iá: 9,5 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél szobás, 8.
emeleti, fiatalosan felújított lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés. Iá: 9,7 mFt.
*Az Ambrus közben 2 szobás, 55 nm-es,
3. emeleti, igényesen felújított, kiváló
elrendezésű lakás eladó. Iá: 12,5 mFt.

*Az Erzsébet királyné körúton 2,5
szobás, 63 nm-es, 3. emeleti, erkélyes

lakás eladó.  Iá: 12,5 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*GALGAGYÖRKÖN 134 nm-es, nappali
+3 szobás, garázsos, felújított, két gen-
erációnak is alkalmas családi ház 2009
nm-es telken (gyümölcsfák, fúrt kút,
patak, erdő) eladó. Iá: 25 m Ft.
*DOMONYVÖLGYBEN, tóparton, lovas-
park mellett, csendes környezetben nap-
pali + 2 szobás, 3 szintes, garázsos,
hangulatos lakóház 792 nm-es parkosí-
tott telken eladó. Iá: 29 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 23 mFt.
*DOMONYBAN, 2000 nm-es parkosított
telken 180 nm lakóterületű, nappali+4
szobás, 3 garázsos, luxus kivitelű családi
ház (fűthető medence, 55 nm fedett
terasz,) eladó. Iá.: 38 mFt
*ASZÓDON 100 nm-es, 3 szobás, egysz-
intes, garázsos, karbantartott családi ház
496 nm-es rendezett telken sürgősen
eladó. Irányár: 14,9 mFt.



*Kiadó Királytelepen 2 szobás családi ház garázzsal (kábeltévé,
Internet) 60 ezer + rezsi. Igény szerint bútorozás. Tel: (20) 523-5077

*Kiadó Gödöllő központjában hosszútávra egy 2. em. 2,5 szobás erké-
lyes lakás, akár irodának is . Tel: (30) 410-8343, (28) 423-143

*Gödöllőn, Palotakerten felújított 44 nm-es, 1,5 szobás, szabályozható
fűtésű lakás kiadó. 45e Ft/hó + rezsi. Kaució szükséges. Tel: (20)
3961-150

*Gödöllőn a belvárosban 1 szoba összkomfortos lakás hosszútávra
kiadó. Tel: (28) 412-471

*Azonnal beköltözhető, másfélszobás, bútorozott, háztartási gépekkel
felszerelt lakás 1-2 személynek kiadó Gödöllő központjában. 45 ezer
Ft/hó + rezsi + kaució. Tel. (70) 316-5381

*Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba, konyha, zuhanyzó reális áron
kiadó. Kaució nincs. Érd: (20) 221-6172

*Gödöllőn Szt. János utcában 2 szobás, konvektoros, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. 50e Ft/hó + rezsi + kaució. Tel: (30) 9411-780

*Kiadó 2 szoba összkomfortos berendezett lakás. Havi 50.000 Ft +
rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: (20) 418-8801

*Gödöllő központjában a Remsey körúton 3 szobás, irodának is alka-
lmas, földszinti lakás kiadó. 65e Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (20)
362-3009

*Gödöllő központjában a HÉV-től 5 percre lévő 4. emeleti 1,5 szobás
55 nm-es távfűtéses panellakás kiadó. 42ezer /hó + 2 havi kaució. Tel:
(70) 533-5859

*Családi háznál 2 fő részére (közel az egyetemhez) különbejáratú
szoba-konyhás kp.fűtésű, felújított, komfortos szuterén kiadó.
35e + rezsi + kaució. Kocsibeállási lehetőség. Uitt fűtött garázs
kiadó. (28) 419-927, (70) 388-0442

*Gödöllőn 1,5 szobás (46 nm) panellakás kiadó. 40.000 Ft + rezsi.
Tel: (30) 601-7091

*Állomástól, egyetemtől 5 percre csendes, kertes házban külön-
bejáratú tetőtér kiadó nemdohányzó 1-2 személynek. (28) 418-
785, (20) 484-7712

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

*Gödöllő-Belvárosában 30nm iroda kiadó. Bérleti díj: 60
EFt/hó+Áfa+rezsi. Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann Perfekt
Otthon.

*Gödöllő- Irodaházban 30-60-100nm irodák kiadók. Tel: 06-70-
366-0999 Perfekt Otthon 

*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.

*Kiadó Gödöllőn (Petőfi tér) 70 nm-es 2,5 szobás irodaként is
használható lakás. Tel: (30) 332-5597

*Kiadó irodák Gödöllő központjában. Ár 8 Eur /nm. Tel: (20) 325-8471

*ÉLELMISZERBOLT BÉRBEADÓ VÁCSZENTLÁSZLÓN. Tel: (30)
387-5633

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

*25 nm-es üzlethelyiség a Bajcsy-Zs. utcában kiadó. Telefon,
Internet, kábeltévé lehetséges. Bérleti díj: 90.000 Ft. Teljes
közüzemi díjjal. Kaució szükséges. Tel: (30) 680-5473

*Kiadó a Szent János út elején egy 18 nm-es konvektoros üzlethe-
lyiség. Tel: (20) 265-8070

*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. Nagyon jó helyen lévő,
régóta működő, jól ismert 30 nm-es üzlet. Tel: (30) 9428-275

*GARÁZS ELADÓ Gödöllőn a Patak téri soron. Tel: (20) 571-4044

ÁLLÁS

*OPEL GAÁL MÁRKAKERESKEDÉS könyvelői asszisztens hölgyet keres,
könyvelői végzettséggel, Feladatai :könyvelők munkájának előkészitése, a
bérszámfejtéssel kapcsolatos nyilvántartások, magánnyugdij pénztár,
értékesitéssel kapcsolatos számlázás, egyéb pénzügyi adminisztrációk.
Főállásban. Önéletrajz : opelgaal@vnet.hu 2100  Gödöllő, Dózsa Gy 67.

*OPEL GAÁL MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ gödöllői szervizábe
kollégákat keres az alábbi munkakörök betöltésére : autófényező,
autószerelő, karosszéria lakatos. Gödöllő és közvetlen
vonzáskörzetéből. Jelentkezni lehet önéletrajzzal : opelgaal@vnet.hu
2100 Gödöllő, Rét u. 18.

*NYELVTANÁROKAT keresünk kapacitásunk bővítéséhez angol, német,
olasz, francia és spanyol nyelvekre. Studio ONLiNE Nyelviskola. 20/216
62 40. www.studioonline.hu

*Gödöllő központjában lévő igényes felszereltségű könyvelőiroda 4
vagy 6 órás munkakörbe, adminisztratív feladatok ellátására
munkatársat keres. Feltétel: precizitás, Word és Excel naprakész alka-
lmazása. Előny: bérszámfejtési, könyvelői ismeretek, Start kártya. 

Fényképes önéletrajzát várjuk az aniko.szombati@freemail.hu mail-
címre vagy irodánkba (Kossuth u. 1 fsz.3) Érd.: 20/532-4170
Jelentkezési határidő: október 7.

*Pénzügyi területre min. érettségivel rendelkező munkatársat
keresünk. Kezdő fizetés: 110.000 Ft. Tel: (30) 2808-438
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A 20 éves múltra visszatekintő Opel
Gaál Márkakereskedés a város egyik
legrégebbi gépjárművekkel foglalko-
zó cége. Éppen ezért nem is csoda,
hogy amikor úgy döntöttek, hogy a
Rét utcai telephely mellett egy másik
szalont is nyitnak, választásuk Gödöl-
lő főutcájára, a Dózsa György útra 
esett.

– Mit jelent Önnek Gödöllő?-kérdez-
tük a tulajdonos Gaál Józsefet.
– Nagyon sok mindent. A gödöllői kö-
tődést lassan 100 évre vetíthetjük vissza,
ugyanis a nagyszüleim 1910-ben köl-
töztek a településre; azóta a Gaál család
ebben a városban él és dolgozik. Emel-
lett lokálpatrióta polgárként mindig is
igyekeztem és igyekszem a mai napig is
kihangsúlyozni és „reklámozni” a Gö-
döllő nevet, bármerre jártam vagy járok
az országban; de ez természetesen igaz a
nagyvilágra is. Minden olyan sportese-
ményen, amin mozgalmas életem során
részt vettem, soha nem felejtettem el
megemlíteni Gödöllőt. Az Opel keres-
kedésünk pedig Opel Gaál Gödöllő né-
ven szerepel minden reklámban.
– Miért pont Gödöllő főutcája, a Dó-
zsa György út ad otthont az újabb
szalonuknak? 
– Amikor a Dózsa György út elkezdett

fejlődni és szépülni, természetes volt
számunkra, hogy ott szeretnénk egy új
Opel szalont kiépíteni. 2005. november
24-én nyitottuk meg a Opel Gaál máso-
dik telephelyét, ahol új gépkocsikat érté-
kesítünk. Autószalonunkban a teljes pa-
letta bemutatása mellett természetesen a
gyári Opel tartozékok és egyéb kiegé-
szítők is megvásárolhatók.

– Mit lehet tudni a Dózsa György úti
szalonról?
– Telephelyünk hivatalos márkaszervíz-
ként és egyben márkafüggetlen szervíz-

ként is müködik. A szokásos szervíz-
szolgáltatásokon kívül első helyen
emelném ki a reggel 8 órától délután 5
óráig működő vizsgasort, ahol minden
típusú gépkocsi vizsgáztatását azonnal
vállaljuk. Természetesen foglalkozunk
futómű állítással és gumiszereléssel is.
Kedvező áron tudunk biztosítani téligu-
mi abroncsokat; fontos megemlíteni,
hogy nagy segítséget nyújtunk az ügy-
feleinknek abban, hogy a téli gumiab-
roncsokat ingyen tároljuk.
– Ön, mint tulajdonos mellett ki az, aki a
szerviz zavartalan működéséért felelős?
– A Dózsa György úti szervizünket
Együd Imre műszaki menedzser irá-
nyítja, aki több éves Opel márkaszervíz-
ben szerzett műszaki igazgatói gyakor-
lattal rendelkezik. Hozzá tartozik az al-
katrészraktár és a műszaki vizsgáztatás,
valamint a szervíz teljes körű koordi-
nálása egyaránt.
– Kik azok a személyek, kollégák,
akik nélkül elengedhetetlen a minősé-
gi munka biztosítása?

– Szervíz munkafelvevő kollégánk,
Tarsoly Csaba, több, mint 10 éves
munkafelvevői és garanciális ügyinté-
zői tapasztalattal az idén került cégünk-
höz. Az új gépkocsik értékesítése Ru-
das Péter értékesítési vezető kollégánk
szakmai irányitása alatt történik. Péter-
hez tartoznak a Céges Flotta vásárlók és
a kiemelt ügyfeleink, akik törzsvásárlói
kedvezményben részesülnek. Ezzel
kapcsolatban érdemes elmondani, hogy
márkakereskedésünkben egyéni vállal-
kozók, valamint a  kis családi vállal-ko-
zások már az első gépkocsi vásárlása 
esetén nagymértékű árengedményben
részesülnek. Új gépkocsi vásárlása ese-
tén, minden típusú, műszaki vizsgával
rendelkező gépkocsit beszámítunk az

ügyletbe. Rudas Péter munkáját segíti
az értékesítésben Markel Krisztina
kolléganőnk. Ő foglalkozik az új gépko-
csik szervízgaranciájának meghosszab-
bításával, ami akár a gépkocsi 7 éves
koráig, vagy 150.000 km megtétele előtt
is megköthető. 
Igyekszünk mindent megtenni annak ér-
dekében, hogy ügyfeleink elégedetten

távozzanak tőlünk, de ne örökre. Várjuk
vissza őket és akármilyen kívánsággal,
kéréssel fordulnak hozzánk, mi azt a
legjobb tudásunk szerint igyekszünk
megoldani.

– Ez az üzletpolitikája az Opel Gaál
Márkakereskedésnek?
– Igen. Cégünk üzletpolitikája a stabil
ügyfélkör kialakítása és megtartása
hosszútávon. Megpróbálunk ügyfeleink
problémáival azonosulni ebben a nehéz
gazdasági helyzetben, és számukra a
legmegfelelőbb és költségkímélő meg-
oldást megtalálni. Mindez érvényes az
értékesítésben és a gépkocsik javítása
terén is.
– Üde színfoltja a szalonnak, hogy
számtalan régi, restaurált gépjármű
van kiállítva…
– Ez igazi kuriózumnak számít. Gö-
döllőn egyedülálló módon, új szalo-
nunk emeletén az Opel 1956-tól
gyártott gépkocsijaiból egy pár dara-
bot kiállítottunk, amit természetesen
a Gaál Autóház restaurált. Szeretettel
várjuk az érdeklődőket, akik kíván-
csiak a régi, de professzionálisan fel-
újított, megszépített gépkocsikra. Ef-
féle kiállítás egyébként a Rét utcai
szalonunkban is van, oda is szeretettel
várunk mindenkit.                                 (x)

Opel Gaál – Ha Dózsa György út, akkor Opel,
méghozzá Opel Gaál!

EGYÜD IMRE Szervizvezető
06 30 506-2429

e.imre@opelgaal.hu

TARSOLY CSABA Munkafelvevő
06 30 949-4476

szerviz.dozsa@opelgaal.hu
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*Gödöllői Szépségszalonba felveszek gyakorlott manikűr-pedikűröst,
masszőrt, testre tetoválót, pirszingest. Fodrászoknak székbérlési
lehetőség, vendégkörrel rendelkezzen. Szépségiparban dolgozóknak
helyiségek kiadók. Tel: (30) 247-6718

*Keresek hálózatépítésben jártas munkatársakat, akik 40.000,-Ft
befektetéssel magas dolláralapú jövedelemre tehetnek szert. Érd: (20)
342-9412 Nem termékforgalmazás! 

*Gyermekfelügyeletet és takarítást vállalok. Tel: (30) 540-1225

*33 éves hölgy alkalmi munkákat vállal, vagy 4-6 órás bejelentett
állást keres. Érettségi és kocsi van. Sürgős. Tel: (20) 586-6848

*Gödöllői Pizzériába gyakorlattal rendelkező női felszolgálót keresünk!
Tel: (70) 418-5770

*Bevezetett fodrászatba KOZMETIKUS, FODRÁSZ, PEDIKŰRÖS
munkatársat keresek. Tel: (20) 9810-696

*Angol nyelvtudással, gépkocsival nyugdíjas munkát keres. Tel:
(30) 9867-496

*Fiatal, egyetemista lány takarítást, kutyasétáltatást, bevásár-
lást olcsón vállal Gödöllőn és környékén. Fizetés megegyezés
szerint. Elérhetőség: (70) 58-63-469.

*Jól működő Szépségszalonunkba, váltó műszakba keresünk
FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MANIKŰR PEDIKŰRÖST. Munkájukra
igényes szakemberek jelentkezését várjuk. A vendégkör adott! Tel:
(30) 676-4335

*Munkát keresünk: érettségivel, jogosítvánnyal, kisteherautóval ren-
delkezünk. (Ügynöki munkát kivéve.) Tel: (20) 911-4980

*25-35 év közötti férfi eladót keresünk gödöllői baromfiboltba, teljes
állásban. Feltétel: érettségi bizonyítvány, gödöllői vagy környéki lakos.
Érd: (30) 403-9421

*A Gyöngyház Szépségszalon Gödöllőn FODRÁSZT, KOZMETIKUST,
MASSZŐRT keres kedvező feltételekkel, vállalkozóival vagy anélkül. Tel:
(20) 996-8997

*Svájci tulajdonú cég gödöllői irodába munkatársakat keres. 150.000
Ft/hó. Tel: (70) 250-6539

*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és utánfutó
van. (a mindenes) Érd: (20) 486-2747 

*Gödöllői munkahelyre keresünk RAKTÁROS-TARGONCÁS munkatár-
sat azonnali kezdéssel, kiemelt bérezéssel! Előny: SAP ismeret, maga-
semelésű targoncavezetői engedély. Jelentkezni önéletrajzzal: karri-
er@humancentrum.hu –ra HGSC hivatkozási kóddal!

*GAZDASÁGI ügyintézőt keresünk! Piacképes fizetés, cafeteria és
egyéb juttatások, ingyenes nyelvtanulás. Elvárásaink: szakirányú
végzettség és munkatapasztalat, biztos Word és Excel használat,
angol nyelvtudás. Jelentkezés: e-mailben info@ili.hu önéletrajz,
ajánlólevél előző munkáltatótól, végzettséget igazoló okmányok.
I.L.I. Kft, Gödöllő, Kőrösfői 2.

SZOLGÁLTATÁS

*Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket vár,
vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.

*Lakások, házak teljes körű felújítását vállalom. Érd.: 0670-591-2776

*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-
ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200. www.hutogepszereles.hu 

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gép-
parkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel: (70) 247-
9072, (20) 9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu 

*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI
MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T: (20)
411-7473 Köszönjük bizalmát!

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2 órán belül. Tel: (30) 302-4622.
www.csoszereles.hu 

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: (30) 9134-
599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.

*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás, bútorsz-
erelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 06 20
423-4828,  www.interiortrans.hu 

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajc-
sapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.

*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás, cso-
magolás, zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyin-
tézés. Bármit bármikor bárhová! Tel: (30) 9243-216, (28) 418-203.
a10trans@hotmail.com.

*Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft. Klímával. Tel: (20) 9370-199

*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangu-
latú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: (70) 414-1629

*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes,
alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: (30)
528-7777

*PARLAGFŰ IRTÁS. Tel: (30) 528-7777

*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel: (28) 407-122.

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: (20)
5231-094

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyako-
rlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu

*TETŐJAVÍTÁST, bádogozást, viharkár elhárítást vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 949-7007

*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli
munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen
kerítés-készítés, javítás, festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz
elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás,
fakivágás. 30/402-7276

*Fodrász házhoz megy! Kedvező ár, gyors, megbízható. Női hajvágás:
1300 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek hajvágás: 500 Ft.
Bejelentkezés: (70) 280-2276

*Víz-, gáz-, központi fűté szerelés, csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: (20) 9527-289, (28) 476-229

*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Tel: (30) 333-9201

*FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince kiszedés, alapásás, minden-
féle földmunka, termőföld eladás, töltőföld, konténeres sitt szállítás.
Tel: (30) 9-362-846

*Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését, felújítását,
hőszigetelését, térkövezést, stb. Tel: (20) 9258-912

*Ács és bádogos munkát, csatornajavítást vállalok. Tel: (20) 251-9732

*FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5 literes kiszerelésben 6500
Ft/db. (70) 338-3639

*ASZTALOS MUNKÁK, BÚTORJAVÍTÁS ÉS KÉSZÍTÉS. Tel: (70)
533-5859



*Önnek jó szakemberre van szüksége? Az alábbiakban állunk
készséggel rendelkezésére: WEBLAP SZERKESZTÉS, 3D tervezés, pro-
gramok telepítése, számítógépek karbantartása, javítása,
számítógépes hálózatok telepítése. Elektronikus és mechanikus
VAGYONVÉDELEM: riasztó, beléptető, tűzjelző, kaputelefon és videó
megfigyelő rendszerek tervezése, telepítése, karbantartása, biztonsági
rácsok készítése, akár kovácsoltvas kivitelben, villanyszerelés.
Amennyiben felkeltettem érdeklődését, hívjon bizalommal: (30) 677-
5546, (20) 428-2386

*Vállalom lakások felújítását, építését, minden nemű kőműves és
burkoló munkákat, dryvitolást, szobafestést, gipszkarton szerelést. Tel:
(30) 369-2381

*TESTMASSZÁZS Gödöllőn, a Petőfi téren a Piramis Napfényboltban.
MINDEN SZOMBATON: 13:30-tól délután. Ára: 3000 Ft. Bejelentkezés
telefonon: (30) 485-9309

*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. (20) 2038-718

*Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás
benőtt köröm szakszerű kezelése és ápolása. Talp masszázs. 25 év sza-
kmai háttér. Bárándi József (20) 532-7275 

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

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

*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn
belül. Tel: (70) 944-2377

*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron!
Tel: (20) 9133-165

*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami festő-
munka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: (30)
386-4456

*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csis-
zolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés
megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.

*REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb áron! Festés,
burkolás, parkettázás, víz-villanyszerelés, ablakcsere. Családi-ikerház
komplett, kulcsrakész kivitelezése referenciákkal. Hívjon bizalommal!
20-9447025

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

OKTATÁS

*Angol oktatás minden korosztálynak! Korrepetálás, nyelvvizsga
felkészítés, szintentartás. Egyéni és csoportos foglalkozás keretében.
Tel.: 0670/411-5841

*STUDIO ONLiNE NYELVISKOLA - SZEPTEMBER 28-IG MINDEN
LEGALÁBB 3 FŐS CSOPORTUNK ÁRÁBÓL 20% KEDVEZMÉNYT
ADUNK, ÍGY 24 200 FORINTÉRT IRATKOZHATSZ BE. IRATKOZZ MOST!
ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS
ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉ-
GIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. RÉSZLETEKÉRT KERESD ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU

*BABA-MAMA HASTÁNC órák a baba 8 hetes korától (felső korhatár
nincs) Gödöllőn: Láng Fitness (Dózsa Gy. út 35., emelet - a temető mel-
lett) CSÜTÖRTÖKönként 11-12h. Első óra: szept. 17. AKINDA HASTÁNC
STÚDIÓ www.akindahastanc.hu (fejlesztés alatt - kb. szept. 11.-től tek-
intető meg!) 06 70 7789478

*SPANYOL, ANGOL ANYANYELVI OKTATÁS. Spanyol anyanyelvű
tanárként vállalok nyelvoktatást könnyen megközelíthető helyen, saját
lakásban, kezdőtől az anyanyelvi szintig! (30) 495-5585

*TOP-TAN: Német tanfolyamok és egyéni órák a TE szinteden.
Max. 5 fős csoportok. További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.
15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-
224-75-63.

*TOP-TAN: Korrepetálás, pótérettségire, magántanulók vizsgára való
felkészítése matematika, fizika, kémia 30-908-4130.” és angol (30-
372-20-26) és német tantárgyakból. MAGÁNTANULÓSZOBA 5-10.
osztályosoknak. További információk: 28-423-744 

*ANGOL, NÉMET, SPANYOL, FRANCIA, OLASZ  NYELVTANFOLYAMOK,
nemzetközi hírű szakemberekkel, már 4OO Ft/csoportos óradíjtól.
Beszédcentrikus, általános, vizsgafelkészítő és üzleti nyelvtan-
folyamok, anyanyelvi és magasan képzett, tapasztalt nyelvtanárok!
I.L.I. Nyelviskola: Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel: (28) 511-366, (20) 543-
1775, E-mail: info@ili.hu 

*Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon október 6.-tól. Részletfizetési
lehetőség van. www.jilokris.hu Tel: 30/273-9479, 30/504-1222

*MATEMATIKA korrepetálást, érettségire való felkészítést vállal gödöl-
lői tapasztalt tanár. Egyetemistáknak segítek! Tel. (20) 380-2268

*Munkácsy díjas festőművész, egyetemi docens és festőművész
művésztanár vezetésével egyetemek, főiskolák művészeti szakaira és
művészeti középiskolákba készülők számára rajz- és festészeti
felkészítő tanfolyam indul alapozó és haladó szinten Gödöllőn 2009.
szeptemberétől. Tel: (30) 580-3756, (30) 967-0842

*Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal
Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797

*ANGOL nyelvoktatás egyéni és csoportos formában különböző vizs-
gákra, érettségire felkészítés. www.bacsoenglish.hu Takárné Bacsó
Márta (28) 430-229, (30) 497-3066

*Diplomás tanár vállalja általános iskolás gyermeke MATEMATIKA
KORREPETÁLÁSÁT, felzárkóztatását, illetve felvételire való
felkészítését. Tel: (30) 914-6182

*Önvédelem oktatás egyénileg és csapatban! Tel: (30) 543-7578.
www.dzsindo.hu 

*Beszédközpontú angoloktatás egyénre szabottan, vagy kiscsoport-
ban, barátságos környezetben, diplomás nyelvtanárral. Oktatás 8-16-
ig. Tel: (20) 333-2426

*Anyanyelvi szintű némettanár kiscsoportos foglalkozást tart 3-6 éves
gyerekeknek. További info: (30) 223-6715

*Személyre szabott német oktatás kezdőtől felsőfokú nyelvvizsgáig/
emelt szintű érettségiig. Tel: (30) 223-6715

*MATEMATIKA korrepetálást vállalok Gödöllőn. Tel: (30) 250-2004

*Fiatal, diplomás tanárnő angol nyelvoktatást vállal beszédcentrikusan
minden szinten. Tel: (30) 653-7808

*NÉMET nyelvből korrepetálást, vizsgára való felkészítést vállalok
németországi tapasztalattal és Berlinben szerzett felsőfokú nyelvvizs-
gával. Tel: (70) 367-0174, (70) 367-1396, (30) 412-2561

*HANGKÉPZÉST vállal az IDEAS zenekar énekesnője. Tel: (20) 974-
5205. www.ideasband.com 

*Lehetsz akár egy jeggyel is jobb MATEKBÓL, FIZIKÁBÓL, INFÓBÓL!
Sikerélményt adó korrepetálás, felvételi felkészítés minden szinten,
tapasztalt tanár segítségével. Tel: (30) 233-5035

*Tanító, kineziológus gyermekek részére tanulási képességeket
fejlesztő ill. iskola-előkészítő foglalkozásokat tart egyéni és kiscsopor-
tos formában. Érd: (20) 669-2655

*Diplomás angol-német szakos nyelvtanár korrepetálást, nyelvok-
tatást és nyelvvizsgára felkészítést vállal. Tel: (70) 600-9400,
(70) 611-5263, e-mail: pordany1@gmail.com 

*Korrepetálást vállalok általános iskolásoknak. Tapasztalatom:
minden tantárgyból. Gödöllői fejlesztő pedagógus. (70) 289-5083

*COOL ENGLISH CLUB! Játékos, kommunikatív ANGOL tanfolyam
és klub GYEREKEKNEK (9 -14 év közöttieknek)! Játékos, beszéd-
centrikus nyelvoktatás és izgalmas, kreatív projektek diplomás
magyar és anyanyelvi tanárok vezetésével; virtuális projektek más
külföldi gyerek klubokkal, akikkel majd közös nyári táborokat is
szervezünk. Történetek alkotása, filmkészítés, árnyszínház, multi-
médiás modern oktatási anyagok, stb. Szakmai vezető, a világhírű
nyelvoktatás módszertani szakember, ANDREW WRIGHT, akinek
könyveit az Oxford University Press, Cambridge University Press,
Longman, stb. angol kiadók adták ki és forgalmazzák a világ min-
den részén. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2.; Tel.: 28/511-
366; 2O/ 543-1775.

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtanfolyamok
MINDEN szinten, diplomás tanárokkal, 620 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/ 543-1775.
Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi nyelviskolája, a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! 

ADÁS~VÉTEL

*Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm re bőví-
thető, 8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120 ezer Ft. Tel.:
30/619-9399

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: (28) 412-230

*Eladó jó állapotú, 4 elemes ifjúsági szekrénysor. Iár: 50 ezer Ft.
Tel: (70) 327-8178

*FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5 literes kiszerelésben 6500
Ft/db. (70) 338-3639

*Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák eladóak.
Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L: 8.500 Ft.
Szállításban segítünk. Tel: (20) 32-99-695

*Eladó gyári betonkeverő 380 V-os háromkerekű, 4 talicskás
85.000,-Ft. Ipari gyorsdaraboló 300-as 42.000 ,-Ft. Toldi páncél-
szekrény 2 kulcsos 50×50×65 cm-es 25.000,-Ft. Szőlőprés ere-
deti öntöttvas áttételes 120 literes 24.000,-Ft. Tölgyhordók 50-
60-160 literesek 80 Ft/l. (30) 279-5412

*Eladó ruhaszárító gép, kis palack gáz + 2 Oxigén teljes felsz-
ereléssel, két kefés profi tisztítógép. Tel: (30) 410-1079

*Pentium 4-es számítógép eladó. AMD 2200+ 512 DDR Geforce
FX 5500 256 MB TV 0 ÚT. Tel: (30) 241-5287

*Molineux porszívó (alig használt), asztali fúrógép,
Olympia táskaírógép, 62 cm átmérőjű Sony televízió, új
füles vesszőkosarak, 25 literes zománcozott fazék eladó.
Tel: (28) 410-272

*Eladó 150 db Bramac betoncserép. Tel: (20) 377-4009

*Új ROTÁCIÓS KAPA – bontott kisméretű TÉGLA – 4 db Golf 1,3
szgk-ra való FELNI ELADÓ. Tel: (20) 9-463-112

*Jó állapotú üstház, 10 l-es villanymelegítő, sütésre és grillezésre
alkalmas villanygrillező eladó. (28) 419-927, (70) 388-0442

EGYÉB

*Opel Astra 1.6 16V 2004-es fehér megkímélt állapotban eladó.
Tel: (30) 9519-619

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

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

*53 éves nő megismerkedne káros szenvedélytől mentes
független férfival, 57 évesig. Tel: (20) 490-3347 (18 óra után)

*Egyedülálló hölgy komoly kapcsolatot keres Gödöllő és
környékéről. Tel: (70) 541-4783

*Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101

*Ha üdülési csekkje még nem járt le, de már nem tudja felhasznál-
ni, a névérték 20%-áért megveszem. Tel: (20) 404-8203

*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akácméz, akác-hárs 1200 Ft +üveg,
selyemfűméz 1060 Ft/kg + üveg. 720 ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas
u. 3. Tel:(28) 417-913

*Hazai termésű zöldség és gyümölcsárusítás termelői áron.
Minden, ami télálló. Gödöllő, Vásártéri Szilas major. 

*25kg-os választási malacok évvégéig 120kg-ra híznak, tej
120Ft/l. Szeles Imre Gödöllő, Radnóti 17. (20) 456-0481
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

- Kihez mész, almához
vagy körtéhez? 

Mert választani kell! Odaállni és vállalni, kihez tar-
tozunk. Fontos üzenete ez az ártatlannak tűnő óvodás
játéknak. Választani közülük? Hiszen közeli
rokonok! Olyannyira részt vesznek életünkben, hogy
ha gyümölcsöt kell említeni, az alma után második-
nak biztosan a körte jut eszünkbe. A Beatles lemezki-
adója, a Macintosh nevét egyaránt az almától kapta, s
a bőséget szimbolizálja, amikor New Yorkot ’nagy’
almának nevezik. Kiemelt szerepe van e két
gyümölcsnek a mitológiában: Páris almája mellett
megemlíthetjük a bűnhődő Tantaloszt. Őt azzal
kínozták, hogy éhezésekor a körtefa mindig kicsivel
följebb emelte gyümölcsét, minthogy elérhette volna. 
Mi, kevés bűnnel rendelkezők, ilyenkor ősszel
bővelkedhetünk a változatos kínálatban. Almából
1200, körtéből 5000 félét ismer a tudomány, a piacon
azonban legfeljebb tucatnyit találunk közülük.
Mosolygok, amikor beleharapok a savanykás borízű
almába, s imádom a vastag héjú húsvéti Rozmaring
alma illatát. Ezt jól lehet vermelni, tavaszig kitart –
mint a neve is mutatja. Manapság a pultokat elöntő a
Jonatán, Idared, Starking fajtákra a szakember
gyanakodva mondja: a termelés mohósága miatt
gyengül a fák védekezőképessége, s egyre több veg-
yszert igényelnek. Híressé is lehet válni: a Vilmos
körtét egy angol faiskolát gondozó kertészről,
Williamsről nevezték el (a körte teljes angol neve:
Williams, a jó keresztény).

Szinte végtelen az alma gasztronómiai fel-
használása, nálunk a libamáj egy szelet sült almán
pihen,egyik kedvencem a diós bundában sült cam-
mamber mellé is elengedhetetlen a grillezett alma,
de készül belőle szósz, leves, édesség (töltött alma,
almás palacsinta,fahéjjal ízesített almás pite). Egy
kiló alma-körte dzsemet megbolondít egy deci
vodka, üde meglepetés, amikor kibontjuk. A reszelt
alma gyermekkorom beteges napjain kapott
kényeztetést idézi, ám ha körtével turmixoljuk, s
Earl Grey teával lazítjuk, hidegen kiváló hűsítő italt
nyerünk. Kis citromot kíván, csak azért, hogy meg
ne barnuljon, hiszen savakat bőven tartalmaz (alma-
, citrom-, aszkorbinsav). Rafinált savanyúság a
szegfűszeges-fahéjas-tormás káposztával töltött
alma, körte. S ne feledjük az előfőzött, félig
csokoládéba mártott körte eleganciáját…
A téli alma és a körte szürete után még mindig akad
szüretelni való: csipkebogyó, som, kökény, naspolya.
Ezek akkor lesznek jóízűek, zamatosak, édesek ha a
dér már megcsípte őket. Ezért az első fagy után
érdemes keresni őket.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 7.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Baróti Miklós (Kazinczy krt. 21.),
Merziczky László (Kossuth L. u. 37.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte: Flórika Béláné (Ka-
zinczy krt. 19.), ifj. Beck József Miklós (Szt. István tér 3.)
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Nagy Terézia Katalin (Vörösmarty
u. 2.), Forró Szilvia (Ambrus köz 11.)

NEMZETI EGYÜVÉ TARTOZÁS ALAPÍTVÁNY
„Nekem szülőhazám e föld”

Fotópályázat 2009

A Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány pályázatot hir-
det magyar amatőr fotósok részére 6-18 éves korig.

A pályázat célja: a Kárpát-medencében élő magyar
közösségek életének, hagyományainak, emlékezetes
arcainak és pillanatainak, valamint a szülőföld ter-
mészeti és építészeti szépségeinek megörökítése és
bemutatása.

Mindenki csak a saját maga által készített fotókkal
pályázhat, maximum 10 fotó beküldésével.

A beérkezett fotókat szakmai zsűri bírálja el, melynek
tagjai: Kósa Ferenc Kossuth-díjas filmrendező, a
zsűri elnöke Korniss Péter Kossuth-díjas fotóművész,
Kresz Albert Balogh Rudolf-díjas fotóművész.
A 6-13 éves korúak, illetve a 14-18 éves korúak által
készített fotókat külön bírálják el.

A fotópályázat legjobbjait fődíjjal jutalmazzák: I. díj 

200 €, II. díj 150 €, III. díj 100 €, ezen kívül számos
külön díj odaítélésére is sor kerül.

A díjak átadására, valamint a legjobb 50 fotóból álló
kiállítás megnyitására

2009. december 5-én, 15.00 órakor

kerül sor a gödöllői
Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban a

Magyar Nemzeti Együvé Tartozás Napja

megünneplésén.

A beküldés határideje: 2009. október 30.

A fotók beküldhetők e-mailen 2 MB terjedelemben
az alábbi címre: szulohazametaj@gmail.com. Kér-
jük, küldje be a fotó címét, az elkészítő nevét, életko-
rát, címét és telefonszámát. A pályázaton való rész-
vétel díjmentes. A beküldött képeket csak a pályá-
zattal, illetve az alapítvánnyal kapcsolatos kiadvány-
ban vagy internetes közlésben használjuk fel.

Információ: Six Edit (20/982-4105, six.edit@godol-
lo.hu), Péterfi Csaba (20/268-2450 peterfi@godollo.hu)


