
Az ülés első szakaszát a testület korel-
nöke, Kis Antal (Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub) vezette. Elsőként dr. Szőke
Pál, a helyi választási bizottság elnöke
tartotta meg beszámolóját a helyi ön-
kormányzati választások részletes
eredményéről, amit lapunk olvasói már
korábban megismerhettek. A beszámo-
lót a képviselő-testület egyhangúlag el-
fogadta. A polgármester és a képvise-
lők ezután átvették megbízólevelüket
Szőke Páltól, majd esküt tettek. Géme-
si György ezt követően tartott beszé-
det.

– Meghatott és boldog vagyok, hi-
szen hatodik alkalommal tehettem a
város előtt polgármesteri esküt –
mondta elöljáróban, majd hozzátette:
ez a mostani alkalom másabb, mint a
korábbiak, mert más volt az előzmé-
nye, amire reagálva összezárt a város:
politikai hovatartozás nélkül a döntő
többség mellé állt. – Fantasztikus érzés
látni Önöket ebben a teremben. Ennyi-
en még soha nem jöttek el képviselő-
testestület alakuló ülésére. Ez is egy

jelzés, az együvé tarto-
zás jelzése, s ebben ben-
ne van húsz év gödöllői
szellemisége is.

– Köszönöm a támo-
gatást mindenkinek, aki
mellénk állt. Engedjék
meg, hogy külön kö-
szöntsem dr. Ángyán
József országgyűlési
képviselőt, államtitkár
urat, aki itt van közöt-
tünk. Köszönöm neki, hogy a vélemé-
nyét – amikor kellett – világosan meg-
írta!

Köszönöm az egyetemnek, hogy be-
fogadott minket. Ez is egy jelzése az
együttműködésünknek, ami már kiala-
kult, és amit erősíteni szeretnénk. Az
alakuló ülés előkészítésekor arra gon-
doltunk, hogy ezt az eseményt a szállo-
dába vagy a kastélyba hirdetjük meg –
mindkét helyszín nagyon fontos és
kedves számunkra. Azt mondták a tár-
saim, hogy nem lesz elég hely. S iga-
zuk lett!

A polgármester megköszönte a he-
lyi választási bizottság elnökének és
tagjainak, továbbá a választási iroda
dolgozóinak a munkáját. A választás
eredményére utalva kijelentette, hogy a
nagy támogatás komoly felelősséget
jelent számára.

– Az ember igyekszik megtalálni az
ide illő szavakat. Nem keveset vállal-
tunk. Ennek a tudatában várom a támo-
gatásukat, az együttműködésüket és a
segítségüket a jövőben is. Bölcsen és jó
szívvel választottak, mutassuk meg
együtt, hogy cselekedni is így tudunk.

Az első nagy feladatunk az lesz, hogy
Gödöllő helytálljon az európai uniós
elnökség kiemelt helyszíneként. Ehhez
be kell fejeznünk a folyamatban lévő
beruházásokat, s meg kell mutatnunk,
hogy Gödöllő nyitott, befogadó város
és a béke szigete marad. Azt is jól tu-
dom, hogy mik azok a problémák,
amik a mindennapi életben gondokat
okoznak a még nem megfelelő járdák-
tól a parlagfüves területekig. Ezek
megoldására továbbra is törekedni fo-
gok – mondta Gémesi György.

(folytatás a 3. oldalon)
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Fábián Zsoltot és Pintér Zoltánt választották alpolgármesternek

Megalakult a városi képviselő-testület
A Szent István Egyetem aulájában, több száz résztve-
vő jelenlétében, október 14-én este tartotta alakuló
ülését a gödöllői képviselő-testület. Az eseményen is-
mertették a választások eredményét, átadták a meg-
bízóleveleket, megalakult a képviselő-testület jogi,
igazgatási és ügyrendi bizottsága, majd dr. Gémesi
György polgármester előterjesztésére dr. Fábián
Zsoltot és Pintér Zoltánt megválasztották alpolgár-
mesternek.

Sokan örültek a hétvégi lakossági
elektronikus hulladékgyűjtő akciónak
városunkban.

(2. old.)

Müller Péter Örömtánc című előadásá-
val folytatódik a Damjanich Udvar-Ház
sorozat október 24-én.

(6. old.)

A SZIE sportcsarnoka adott otthont a hét
végén az U-17-es nemzetközi vívóverseny-
nek.

(12. old.)

Fotó: Tóth Péter

Jelentősen változnak jövőre az adó-
zással kapcsolatos törvények. A kor-
mány adózással kapcsolatos elképze-
lései már hónapok óta borzolják a ke-
délyeket. Egyrészt azért, mert a szak-
emberek véleménye jelentősen meg-

oszlik arról, hogy a tervek közül mi
egyeztethető össze az uniós szabályo-
zásokkal, másrészt azért, mert szintén
jelentősen eltérnek a vélemények ar-
ról, hogy több, vagy kevesebb marad-
e a családoknál, és kiknek kedvez az
új, egykulcsos adórendszer beveze-
tése.

A legnagyobb érdeklődés termé-
szetesen a tervezett személyi jövede-
lemadó változást kíséri, hiszen ez az,
ami mindenkit érint, s az egyre ne-
hezebb körülmények között élő csalá-
dok attól félnek, az ígéretekkel ellen-
tétben nem könnyebb, hanem még ne-
hezebb lesz a helyzetük. A tervezett
módosítások kisebb-nagyobb mérték-
ben valamennyi adónemet érintik.

(folytatás a 3. oldalon)

Pintér Zoltán alpolgármester, dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
dr. Gémesi György polgármester, dr. Fábián Zsolt alpolgármester

Így adózunk mi

Adótörvények
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Az idei esztendőben a szokott-
nál is korábban köszöntött be a
hideg. A lakások jelentős ré-
szében már hetek óta fűtenek.
A Gödöllői Távhő Kft. vezető-
jével, Geiger Tiborral beszél-
gettünk az indítással kapcsola-
tos feladatokról.

– Hány helyen indult el a távfűtés
az elmúlt hetekben?

– Már valamennyi épületben meg-
kezdtük a fűtést. Szeptember utolsó
napjaitól folyamatosan kérték a be-
kapcsolást a lakók. Mivel nem egy-
szerre kellett indulnunk valamennyi
helyen, mindenhol volt időnk átnézni
a rendszert, így zavartalan volt a kez-
dés. A főtér program során végzett
távhővezeték kiváltás is időben befe-
jeződött, ez sem akadályozta a mun-
kánkat, ennek köszönhetően azonban
a jövőben nagyobb biztonsággal szol-
gáltathatunk majd.

– Úgy tudjuk, itt a gödöllői háló-
zat legtöbbször meghibásodott sza-
kaszát cserélték ki…

– Valóban ez volt a legkritikusabb
szakasz, az elmúlt években rendsze-
resek voltak a problémák, és csupán
ebben az évben öt alkalommal volt
csőtörés ezen a részen.

– Más korszerűsítésekre is sor
került az idén?

– Távhővezeték cserét hajtottunk
végre a Palota-kert 6/a. és 6/b. épület
előtti szakaszon, amire 6 millió forin-
tot fordítottunk, és sor került két tár-
sasházi hőközpont cserére is, ami kö-
zel 11 milliós fejlesztés volt. De nem-
csak mi végeztünk felújítást, hanem a
lakók is. A Palota-kerten és az Erzsé-
bet körúton is volt 1-1 olyan társas-
ház, amelyikben fűtéskorszerűsítést
hajtottak végre. Mindkét helyen az át-
kötő szakaszos, költségmegosztós
megoldást választották a lakók. Ez azt
jelenti, hogy az első évben továbbra is
mindenki légköbméter arányosan fi-
zeti a számlát, a fűtési idény végezté-
vel azonban sor kerül egy egyezte-
tésre és a számlák kiegyenlítésére.
Ebben az esetben is minden hónapban
a hőközponti mérőn mért hőmennyi-
ség kerül légköbméter arányosan szét-
osztásra a lakók között. A költségosztó
által mutatott egységek nem a fel-

használt hőmennyiséget mutatják, ezt
azért kívánom kiemelni, mert a muta-
tott egységből nem számolható ki egy
lakás hőfogyasztása, ehhez ismerni
kell a többi fogyasztási helyen mért
egységeket is. Nagyon fontos, hogy
ezeknél a házaknál nem mi, hanem az
a cég intézi a leolvasást és az elszá-
molást, akivel szerződést kötötték. A

Gödöllői Távhő Kft. a tőlük megka-
pott adatok alapján állítja ki a szám-
lát. Amennyiben tehát az azon szerep-
lő összeggel nem értenek egyet, nem
nálunk kell reklamálni, hanem az el-
számolást végző céghez kell fordul-
niuk.

– Városunkban eddig hány tár-
sasház élt ezzel a lehetőséggel?

– Jelenleg körülbelül húsz társas-
ház választotta a költségosztós rend-
szert, kilenc pedig az úgynevezett
kétcsöves fűtés megoldást, ami min-
den lakásban egyéni elszámolásra és
szabályozásra nyújt lehetőséget.

– Az elmúlt években rendszeres
probléma volt, hogy a lakók jelen-
tős része nem volt tisztában azzal,
hogy a távfűtés nem naptári nap-
hoz kötötten indul, hanem igény-
léshez kötött. Mára tisztázódtak
ezek a feltételek?

– Szerencsére a társasházak közös
képviselői jól kezelik ezt a kérdést. A
lakókkal azonban más a helyzet,
közülük sokan még mindig nem szok-
ták meg, hogy mind az indításról,
mind a leállításról megállapodást kell
kötni. Más a helyzet azonban a la-
kásszövetkezeteknél. Ott már több a
probléma, mivel esetükben a lakók
nehezebben veszik fel az illetékesek-
kel a kapcsolatot. Nekik a lakásszö-
vetkezet felé kell jelezni a fűtési
igényt. De ennél van egyszerűbb
megoldás is, ha a házban megbíznak

valakit ennek a feladatnak az ellátá-
sával, aki ugyanolyan megbízást kap,
mint a társasházakban a közös kép-
viselő. Amennyiben ezekkel a kérdé-
sekkel felkeresnek bennünket, szíve-
sen adunk tájékoztatást valamennyi
lehetőségről.

– Többször felmerült már, hogy
milyen jelentős problémákat okoz a
Gödöllői Távhő Kft. számára, hogy
az elmúlt években jelentős kintlé-
vősége halmozódott fel. Ezen a té-
ren sikerült előrelépniük?
– Az elmúlt tíz évben egyre nőtt azok-

nak a fogyasztóknak a száma, akik ki-
sebb-nagyobb rendszerességgel nem
rendezték számlájukat. Az így felhal-
mozódott összeg mára elérte a 36 mil-
lió forintot. Ez az összeg több mint a
duplája annak, mint amit az idén fej-
lesztésre tudtunk fordítani! Az elmúlt
hetekben a tartozó fogyasztók közül
már többen megkapták az erről szóló
tájékoztatást, vagy a következő na-
pokban érkezik meg hozzájuk az ér-
tesítés. Kétszeri hivatalos felszólítás
után jogi útra tereljük a behajtási el-
járást. Természetesen nem ez a cé-
lunk, arra törekszünk, hogy békés
úton sikerüljön mindenkinek rendez-
ni adósságát. Több olyan tulajdonos
van, aki kiadta a lakását albérlőknek.
Kérjük őket, hogy rendszeresen ellen-
őrizzék a számláik befizetését, mert a
fűtési idény végeztével vált számukra
ismerté, hogy az albérlőjük hátralékot
hagyott maga után. Volt olyan tulaj-
donos, akinél ez elérte a százezres
nagyságrendet. Mi is tisztában va-
gyunk azzal, hogy egyre több család
él nehéz anyagi körülmények között.
Ezért, akik igénylik, részletfizetési
kérelmet adhatnak be, s ez három hó-
napos haladékot jelent a fizetési ne-
hézséggel küzdőknek. Eddig közel
hatvan fogyasztónk élt ezzel a lehe-
tőséggel. Bízunk abban, hogy min-
denki számára sikerül megfelelő
megoldást találni.

jb

Sokan tartoznak a Gödöllői Távhő Kft-nek 

Hamarabb kezdtünk fűteni
Tovább folytatódnak a főtér ki-
vitelezési munkái. Jó hír a gya-
logosoknak, hogy már több he-
lyen a térkő burkolat is a he-
lyére kerül, így egyes szaka-
szokon könnyebbé válik a köz-
lekedés. A gépkocsival érke-
zőknek azonban továbbra is fi-
gyelemmel kell kísérni, mely
szakaszokon lehetséges a par-
kolás. 

A Főtér felújítását végző kivitelező
Laki Zrt. tájékoztatása szerint a hét
folyamán  szennyvízcsatorna, vízve-
zeték, csapadékvíz elvezetési és elekt-
romos munkákra egyaránt sor kerül.
Érdemes lesz elkerülni a Petőfi Sán-
dor utca Tormay Károly Egészség-
ügyi Központnál lévő szakaszát, itt
ugyanis a munkák miatt korlátozzák a
gyalogosforgalmat, bár az egyik lép-
csőt folyamatosan szabadon hagyják.
Vízépítési munkák miatt az úttestet is
átvágják, emiatt félpályás útlezárásra
kell számítani. 

Kevesebb lesz a parkoló is, a Pol-
gármesteri Hivatal mögötti részen és
az Átrium üzletház Petőfi Sándor ut-
cai frontján ugyanis a hét közepétől
talajvízszint süllyesztést végeznek,
ezért több parkolóhelyet lezárnak. 

Elektromos, közvilágítási és távköz-
lési kábelfektetés indul a Gábor Áron
utcában a Petőfi térig. A gyalogosfor-
galom a járdán, illetve az ideiglenes
járdákon biztosított lesz, de a gyalo-

gosok nem lesznek könnyű helyzet-
ben, mivel a falig fel kell bontani a
burkolatot, és a munkaárkot is az épü-
letek közvetlen közelében kell kiásni. 

Vannak azonban olyan területek is,
ahol már könnyebb a közlekedés, sőt,
a látvány is már a leendő főteret vetíti
előre. A Polgármesteri Hivatal és az
Átrium Üzletház közötti szakaszon,
és a Gábor Áron utca üzletház felőli
oldalán, és a II. számú orvosi rende-
lőnél már a térburkolat építés zajlik.

jk

Van ahol már burkolják a főteret

Figyelni kell a közlekedésre

A hűvös őszi napok beköszöntével új virágok díszítik városunkat.
A virágládákba és a vasútállomáshoz már árvácskákat ültettek ki
a VÜSZI Kft. kertészei, az oszlopokról és a korlátokról már be-
gyűjtötték a kihelyezett növényeket. 

Az ágyásokba majd
a fagyok beálltával
kerülnek ki az új vi-
rágok. Ezekre a he-
lyekre az árvácskák
mellé százszorszép
és kéknefelejcs ke-
rül majd, valamint
a földbe kerülnek a
tavasszal nyíló hagy-
más növények is.
Emellett elkezdték
a lomb felszedését
is az Ady Endre sé-
tányon és a kastély körül. Ezt a munkát a lakótelepeken csak később végzik,
amikor a fák már elvesztették leveleik nagy részét. Kép és szöveg:jb

Már a hidegre készülnek a kertészek

Őszi virágok a városban

Ez Önnek tetszik?Ez Önnek tetszik?

Készen állnak a konténer jegypénztárak

A vasútállomáson már a nyár folyamán megkezdték az előkészü-
leteket, hogy amint megszületik a döntés a kivitelező személyéről és
megkezdődik a királyi váró felújítása, azonnal átköltözhessen a pénz-
tár az ideiglenesen kialakított konténer helyiségekbe. 

Bár az ismételt közbeszerzési eljárás még folyamatban van, az elmúlt
hetekben a konténereket felkészítették a munkakezdésre. Belsejükben
külön részt alakítottak ki a pénztáraknak, az utasforgalmi részben pe-
dig gondoskodtak a fűtési lehetőségről. Így bármikor sor kerülhet a jegy-
pénztárak beüzemelésére. Kép és szöveg: kj

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. partnereként
a Zöld Híd Régió Kft. a Fe-Group Invest Zrt.-vel kö-
zösen, térítésmentes lakossági elektronikai- és ak-
kumulátor hulladékgyűjtést szervezett szombaton.
Ennek során három helyszínen, térítésmentesen
adhatták le feleslegessé vált, vagy hibás elektro-
mos berendezéseiket a városunkban élők. 

Október 16-án 8 órától 14 óráig várták a gyűjtőautók azokat,
akik használaton kívüli, veszélyes hulladéknak számító, elekt-
romos és elektronikai eszközöket, berendezéseket, valamint
lemerült akkumulátorokat hoztak. 
A gyűjtésre három helyszínt jelöltek ki, az Erzsébet körúti, a palotakerti és a Szőlő utcai lakótelep parkolóját. A leadóhe-
lyekre folyamatosan érkeztek a gépkocsik, többségében már nem használt műszaki berendezésekkel. A  kezdeményezés-
ről rendkívül pozitívan vélekedtek a lakók. Kép és szöveg: jb

Őszi nagytakarítás – Elektronikai hulladék gyűjtés

Összehangolt akció Gödöllőn
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(folytatás az 1. oldalról)
A polgármester a továbbiakban

megállapította, hogy a gödöllői lokál-
patrióták sohasem éltek vissza támo-
gatottságukkal. Bár a mostani válasz-
tásokon döntő fölényt értek el, a mun-
kában – felelősségük arányában –
mind a 14 képviselőre számít. Lesz
bőven feladat, ezek felosztása már el-
kezdődött és az október 21-ei kép-
viselő-testületi ülésre kialakul.

– Nagyon veszélyes lenne azt gon-
dolni, hogy ez a támogatottság min-
denre felhatalmazást ad. Arra kaptunk
felhatalmazást, hogy megfelelően
gondoskodjunk az óvodákról és az
iskolákról, a szociális és az egészség-
ügyi ellátásról, a járdákról és az utak-
ról. Erre kell az erőt felhasználni és
nem másra, és ez így is lesz.

Gémesi György politikai pályafu-
tása legszebb ünnepének nevezte az
alakuló ülést. Idézett a Pest Megyei
Hírlap 1990-ben vele készített első
interjújából, majd Szent István király
imáját olvasta fel. Befejezésül a kö-
vetkezőket mondta: „Köszönöm,
hogy velünk voltak és menjünk
együtt, tovább, a sikeres Gödöllőért!“  

Gratuláció a hivataltól
A képviselő-testületet a Pest Me-

gyei Közigazgatási Hivatal képvise-
letében Radácsi Zsuzsanna, a törvé-
nyességi ellenőrzési és felügyeleti fő-
osztály főosztályvezető-helyettese
köszöntötte. Gratulált a polgármester
és a képviselők megválasztásához, fe-
lelősségteljes munkájukhoz sok sikert
és jó egészséget kívánt. Leszögezte,
hogy az alakuló ülés jelentős ese-
mény a település életében, az ünnepi
perceket követően azonban elkezdő-
dik a tevékenységük, mert eleget kell
tenni a jogszabályokból fakadó fel-
adatoknak. Ebben a munkában szá-
míthatnak a közigazgatási hivatal
szakmai segítségére. 

– Kiemelkedő jelentőségű, kölcsö-
nös érdekünk – fogalmazott –, hogy a
testületek megalakulása és működése
megfeleljen a törvényes kereteknek.
Hozzátette: a képviselő-testületek ki-
sebb létszáma a korábbinál is na-
gyobb felelősséget ró tagjaikra.

A képviselő-testület egyhangúlag
megválasztotta a jogi, igazgatási és

ügyrendi bizottságot, amelynek Pely-
he József (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) lett az elnöke. Tagjai: Szűcs
Józsefné (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub), Varga Árpád (Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub), Halász Levente
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub), Kris-
tóf Etelka (Jobbik), tovább Mundru-
czó Péter, Schalkház Miklós, Herbst
Árpád és Köles László (nem kép-
viselő tagok). A bizottság rögtön ülést
is tartott, melyen a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatá-
nak módosítására vonatkozó javasla-
tot tárgyalták meg – közben az Erkel
Ferenc Általános Iskola kórusa éne-
kelt az aulát megtöltő sokaságnak.

Az SZMSZ képviselő-testületi mó-
dosítása után Gémesi György két al-
polgármester személyére tett javasla-
tot. Mint elmondta, az Országgyűlés
az önkormányzati törvény nyári mó-

dosításával lehetővé tette, hogy nem
képviselőt is meg lehessen választani
alpolgármesternek. Ezzel a lehetőség-
gel élve elsőként dr. Fábián Zsoltot
jelölte, aki 1990-2006-ig volt Gödöl-
lő alpolgármestere. A másik alpolgár-
mesternek Pintér Zoltánt jelölte, aki
2006-2010-ig töltötte be ezt a tiszt-
séget.

A képviselő-testület titkos szavazá-
son 12 igen, 2 nem és 1 tartózkodás-
sal alpolgármesterré választotta Fábi-
án Zsoltot, 13 igen, 1 nem és 1 tartóz-
kodással Pintér Zoltánt. (Közben a
Fréderic Chopin Zeneiskola növendé-
kei muzsikáltak.)

Fiatalság és tapasztalat 
– Nagy megtiszteltetés, hogy ismét

alpolgármester lehetek – mondta az
eskütétel után Fábián Zsolt. – Ezelőtt
négy évvel azt gondoltam, hogy nyu-

galomba vonu-
lok, jöjjenek a fi-
atalok. A fiatalok
jöttek és bevál-
tak, de úgy tű-
nik, mégis szük-
ség van idősebb
emberekre is, ez-
ért vállaltam el a
következő idő-
szakra a jelölést.
Köszönöm a
polgármester és
a testület bizal-
mát valamint a
tapsokat is.

– Szerencsésnek mondhatom ma-
gamat, hogy óvodától az egyetemig a
szülővárosomban tanulhattam és még
inkább azért, hogy itt dolgozhatok –
folytatta Pintér Zoltán. – Azért is sze-
rencsésnek érzem magamat, mert egy
öt ciklus tapasztalataira építő lokál-
patrióta többségben szolgálhatom a
várost. Ez nagy biztonságot ad mind-
annyiunk számára.

Pintér Zoltán köszönetet mondott
családjának, feleségének és gyerme-
kének, a 7-es számú választókerület-
nek, az őt jelölő polgármesternek és
azoknak is, akik az alakuló ülésen je-
lenlétükkel támogatták a képviselő-
testület munkáját. Hozzátette: vá-
lasztási sikerét édesanyja emlékének
szenteli. Számára azért különös jelen-
tőségű a 2010. évi választások napja,
október 3-a, mert 24 évvel ezelőtt
ezen a napon vesztette el édesanyját.

A jogi, igazgatási és ügyrendi bi-
zottság javaslata alapján a testület
megállapította – törvényben előírt
módon – a polgármester és az alpol-
gármesterek fizetését.

Az alakuló ülés végén a képviselő-
testület úgy döntött, hogy egymillió
forintot adományoz a vörösiszap ka-
tasztrófa sújtotta térség javára a Ma-
gyar Kármentő Alapon keresztül.

*
A Szózat eléneklése előtt a polgár-

mestert és a képviselő-testületet az
egyetemi hallgatói önkormányzat kép-
viselői, Umenhoffer Péter elnök és
Juhász Márton köszöntötték, majd át-
adták a Gödöllői Egyetemi Kollégiumi
Alapítvány könyvajándékát. Batizi
Sándor, a Gödöllő Sportjáért-díjjal ki-
tüntetett mesteredző Kányádi Sándor
költő dedikált lemezét ajándékozta ví-
vó tanítványának, a hatodszor megvá-
lasztott polgármesternek. (l.t.)

Megtartották alakuló ülésüket a kisebbségi
önkormányzatok

Október 12-én, kedden tartották alakuló ülésüket városunk kisebbségi önkor-
mányzatainak képviselői.

A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen és 1 tartózkodás mellett Balog
Gyulát választotta elnöknek és Kubatov Jánost elnökhelyettesnek (mindket-
ten LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség).

A lengyel kisebbségi önkormányzat elnökének 3 igen és 1 tartózkodás mel-
lett Szabó Lászlót választották, elnökhelyettesnek pedig Mezővári Ottónét
(mindketten Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület).

A német kisebbségi önkormányzat elnökének 4 igen szavazattal Király
Zoltánt (Bleyer Jakab Közösség) választották, az elnökhelyettesi tisztet pe-
dig Meizner Sándor (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szö-
vetsége Egyesület) tölti be.

A ruszin kisebbségi önkormányzat elnöke 3 igen és 1 tartózkodás mellett
Havassy Marija lett, elnökhelyettes Lukács Lajos (Magyarországi Ruszi-
nok /Ruténok/ Országos Szövetsége).

Megválasztották Gödöllő város alpolgármestereit

Megalakult a városi képviselő-testület

(folytatás az 1. oldalról)
A parlament hétfői ülésén napirend előtt is-

mertette kormányának második akciótervét
Orbán Viktor miniszterelnök. Kijelentette, a
program célja a munkahelyek megőrzése, bü-
rokrácia csökkentése, valamint az, hogy min-
denki ugyanakkora terhet vállaljon.

A miniszterelnök a válságadóról kijelentet-
te: arányos, s tisztán közölte, mely szektortól,
mekkora hozzájárulást kérnek. Ezek a szekto-
rok olyan extraprofitot tudnak termelni, mely-
ről a kormány nem mondhat le, ha az oktatási,
egészségügyi szektor átlakítását szeretné. Sze-
rinte ezekből az extraprofitokból fedezhető a kü-
lönadó.

Úgy érvelt, hogy az ország segített a gazda-
ság szereplőinek a válság túlélésében, ám
most, hogy ők már túl vannak a nehezén, úgy
illik, hogy ők segítsenek az országon.

A kormány továbbá tárgyalásokat kezdemé-
nyez az önkormányzatokkal az általuk működ-
tetett vállalatok további sorsáról. Mindemellett
hangsúlyozta, hogy a ppp-konstrukciókban az
önérdek kiszorította a közérdeket. Ezért ezek
felülvizsgálatát, és felfüggesztését kezdemé-
nyezte.

A magánnyugdíjpénztárakat illetően azt
mondta, mintegy 30 milliárd forint jut a ma-
gánbefektetők zsebébe. Ezért lehetőséget ad a
nyugdíjpénztári tagok számára, hogy vissza-
lépjen az állami rendszerbe, így az állam ga-
rantálja, hogy nem éri őket veszteség. A kor-

mányfő szerint senkit sem lehet tőzsdézésre
kötelezni: mindenkinek biztosítani kell az álla-
mi nyugdíjrendszerbe való visszalépés lehető-
ségét, aki azonban maradni akar, az maradhat,
ám az ő figyelmüket is felhívják a veszélyekre.

Orbán Viktor szólt az állami és önkormány-
zati vállalatokról is: bejelentette, közös hol-
dingba kerül a Volán és a MÁV. Véleménye
szerint 5 százalékos csökkentés érhető el a bü-
rokrácia csökkentésével is.

Felszólalásában megemlítette, hogy fontos
az, hogy aki több gyermeket nevel, az nagyobb
kedvezményeket is kapjon. Egyszerűbb adó-
zást ígért, ugyanakkor a „potyautas rendszer“
megszüntetését veszi célba.

Egyik legfontosabb közérdeknek a munka-
helyek megtartását nevezte. A második akció-
terv részeként megkezdődik a részmunkaidős
foglalkoztatás támogatása. Bevezetik az agrá-
riumban a Széchenyi-kártyát, s elindítják a né-
met típusú, úgynevezett duális szakképzést.

A bürokrácia csökkentése érdekében – töb-
bek között – 20 százalékkal csökkentik a pá-
lyázati elbíráló szervek számát, 10 százalékkal
csökkentik a pályázati mellékletek számát, s
végül papírmentes pályázati lehetőséget te-
remtenek 2011 végére. Mindemellett a minisz-
terelnök bejelentette 8 év helyett 10 évig támo-
gatják a lakásmegtakarítást, megszűnik az el-
várt jövedelem határa is. Jön az egyszerűsített
végelszámolás.

Forrás: vg.hu

Kormányzati elképzeléseket ismertetett a miniszterelnök

Parlament előtt a II. akcióterv
A személyi jövedelemadóban (szja) ter-
vezett változások fő célja a magánsze-
mélyek adóterhelésének érezhető csök-
kentése, a családok támogatása és az
adózás jelentős egyszerűsítése az Or-
szággyűlés elé beterjesztett törvényja-
vaslat indoklása szerint.

A magánszemélyeknek a javaslat szerint az egykul-
csos adózásról szóló előzetes bejelentéseknek meg-
felelően valamennyi jövedelmük után 16 százalékos
kulccsal kell adózniuk, tehát a külön adózó jövedel-
mek (osztalék, árfolyamnyereség, kamatjövedelem,
ingatlan-átruházásból származó jövedelem) után is
16 százalék az adó.

A külön adózó jövedelmek esetében továbbra
sem kell adóalap-kiegészítéssel (szuperbruttósítás-
sal) számolni. A nem pénzben történő juttatások ki-
fizetőjének adóalapja ugyanakkor a juttatás értéké-
nek 1,19-szerese lesz, ez biztosítja, hogy ugyanazon
nettó értékű juttatás a kifizetőnek ugyanannyiba ke-
rüljön. A szuperbruttó a javaslat szerint 2012-ben a
felére csökken, majd 2013-tól megszűnik.

Az adójóváírás megmarad, mértéke azonban
2011-től csökken: a bér és adóalap-kiegészítés 16
százaléka, havonta maximum 12.100 (jelenleg
15.100) forint érvényesíthető, amelyet teljes mérték-
ben 2 millió 750 ezer forint éves jövedelemig, csök-
kenő összegben pedig 3 millió 960 ezer forintos
éves jövedelemig lehet érvényesíteni.

A javaslat már az első gyermek vállalását is támo-
gató, jövedelemkorláthoz nem kötött családi ked-

vezményt vezet be, amely az
összevont adóalapot csökkenti.
Egy és két eltartott esetén
62.500 forintot, három eltartot-
tól 206.250 forintot lehet eltar-

tottanként havonta levonni. Ez az első két gyermek
után havi 10.000, a háromgyerekeseknél gyerme-
kenként 33.000 forint támogatást jelent. A családi
kedvezmény megosztható a házaspárok, élettársak
között.

Átalakul a nem pénzbeli juttatások adózása is, az
egyes jövedelmek adóterhelésének egységesítése ér-
dekében a természetbeni juttatás, mint adójogi kate-
gória megszűnik. A nem pénzben történő juttatások
fő szabály szerint az összevont adóalap részeként
adókötelesek, a juttatás utáni szja-t a magánszemély
fizeti, és mind a magánszemélyt, mind a kifizetőt
járulék/hozzájárulás-fizetési kötelezettség is terheli. 

A törvényben meghatározott szűk körben a nem
pénzbeli juttatások után a kifizetőt szja és járulék/
hozzájárulás-fizetési kötelezettség is terheli. Ide tar-
toznak azon juttatások, amelyeknél nem állapítható
meg a magánszemély által megszerzett bevétel
nagysága, a nem társasági adó alany által nyújtott
reprezentáció, az üzleti ajándék, a csoportos bizto-
sítás, a telefonszolgáltatás magáncélú használata
miatt keletkező bevétel és a béren kívüli juttatások
értékhatárt meghaladó része.

A juttatások további köre kedvezményezett béren
kívüli juttatás, amely után szintén a kifizető fizet
szja-t, de más közteher (járulék-, eho-) kötelezettség
nem terheli. Ide tartozik 2011-től az üdülési csekk,
az üdülési szolgáltatás, a meleg étkeztetés, a nyug-
díj-előtakarékossági, önkéntes pénztári támogatá-
sok, az internethasználat juttatása, és új elemként a
megújulási kártya-számlára történő munkáltatói
hozzájárulás. (k.j.)

Így fogunk adózni a tervek szerint

Módosuló adótörvények
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Élénk átkötési időszak várható
a kötelező biztosítások piacán
az év végén, mivel már nem a
köbcenti, hanem a teljesít-
mény alapján állapítják meg a
díjakat, így a biztosítók alapo-
san átrendezhetik a tarfiáikat. 

Az autók kötelező felelősségbiztosí-
tási tarifái még nem jelentek meg, a
kötelezőszezon ugyanis csak novem-
ber elején indul, de alaposan átszab-
hatja a piacot, hogy jövőre nem a hen-
gerűrtartalom, hanem a teljesítmény
alapján kell majd fizetni a díjat. Az új
szabályok miatt a korszerűtlen, azaz
viszonylag nagy motorral szerelt, de
gyenge gépkocsik tulajdonosai jár-
hatnak jól, nekik ugyanis minden bi-
zonnyal kevesebbet kell majd fizetni,
mint jelenleg.

Eddig egy átlagos 1300 köbcentis
autó után ugyanannyi kötelezőt fizet-
tek akkor is, ha 70, és akkor is, ha 130
lóerős volt. Ezután a 90 lóerős autó
tulajdonosa fizeti körülbelül az eddigi
díjat, a kisebb teljesítményű kötelező-
je csökkenni fog, a nagyobbé növe-
kedni. A szakértők az 1200 köbcenti
alatti autónál egyértelműen díjcsök-
kenésre számítanak, 2000 köbcenti
fölött pedig árnövekedésre. 

Gondot okozhat azonban, hogy sok
hibás adat van a forgalmi engedélyek-
ben. Egy felmérés szerint ez akár 10
százalék is lehet! Amennyiben a for-
galmi engedélyben szereplő teljesít-
mény hibás, az autótulajdonosnak be
kell jelentkeznie egy új műszaki vizs-
gára, ahol a vizsgabázis által hitelesí-

tett műszaki adatlap alapján, az ok-
mányirodákban kérheti a forgalmi en-
gedély újra kibocsátását, a már helyes
teljesítmény megjelölésével. A szak-
értők szerint azonban lehet, hogy ettől
sokan eltekintek majd, mert a hiba ki-
javítása sokba kerül: a szervizben tör-
ténő teljesítményellenőrzés díja mint-
egy 10 ezer forint, a műszaki vizsga
költsége 16.290 forint, az új forgalmi
kiállításának költsége 6500 forint, és
az érvényesítő matrica a rendszám-
táblára 600 forint – azaz összesen

több mint 30 ezer forintos kiadással
kell számolni.

A Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete tíz pontos felsorolásban
tette közzé csütörtökön az általa elfo-
gadhatatlannak ítélt és a biztosítók ál-
tal eddig széles körben alkalmazott
kgfb-s díjhirdetési technikákat. Az el-
várások legfontosabb alapelve, hogy
a forgalmi engedélyéből és a meghir-
detett tarifákból az ügyfélnek magá-
nak is ki tudja számítania a saját díját.
Így a jövőben már nem megengedett
az a gyakran alkalmazott módszer,
hogy a biztosító csak az indexdíjat

tette közzé és arra kérte az autóst,
hogy új díj kiszámítása érdekében ke-
resse elő az elmúlt évben fizetett díját
is.

A PSZÁF azt is elvárja a biztosí-
tóktól, hogy a tarifák ne rejtsék el a
meglévő és a megszerezni kívánt
ügyfelek részére kínált díjak közötti
különbségeket – a jövőben így köny-
nyen lehet, hogy nemcsak az új, ha-
nem a meglévő ügyfeleknek is ol-
csóbb díjakat ajánlanak majd a bizto-
sítótársaságok. 

A törvény szerint a biztosító a biz-
tosítási díjat a biztosítási időszak alatt
egyedül csak a bonus-malus beso-
rolás miatt változtathatja meg, egyéb
okokból nem. Így ha például Buda-

pestről vidékre költözik az
autós, nem élhet a kedve-
zőbb vidéki tarifával, il-
letve fordított esetben sem
kell többet fizetnie annak,
ha év közben költözik vala-
ki a fővárosba. Szintén nem
járhat a biztosítási díj nö-
vekedésével azt sem, ha va-
laki egy másik (például la-
kás vagy Casco) szerződés-
sel együttkötési kedvez-

ményt kapott, és az a másik szerződés
megszűnik.

A PSZÁF nem tolerálja a jövőben
az úgynevezett ajánlói rendszereket,
amikor a kedvezmény mértéke ahhoz
van kötve, hogy ki hány másik autós-
nak ajánlja tovább adott biztosító
kötelező biztosítását. Önrészes köte-
lező gépjármű felelősségbiztosítási
módozatot nem lehet kínálni, kupon-
nal vagy autó sorsolással pedig csak
akkor lehet ügyfelet vonzani, ha ok-
tóber 30-án azokat is meghirdetik a
tarifákban.

jb

Környezetünknek ez tetszik!Környezetünknek ez tetszik!

Tegyünk érte!Tegyünk érte!

A kiállítás szlogenje: Ahol az üzleti
világ és a turizmus találkozik. Ez ki-
válóan illeszkedik városunk idegen-
forgalmi elképzeléseihez, ami közép-
pontba helyezi a rendezvény és a kul-
turális turizmust.

Gödöllő ezen az eseményen mint
az idei városimázs-díj győztese, és
mint EU-s elnökségi központ jelenik
meg. Partnereivel – akik valameny-
nyien meghatározó szerepet töltenek
be a város turisztikai életében – a jö-
vőre tervezett Barokk Év programjai
mellett több tematikus túrát ajánlanak
az érdeklődőknek. 

Az irodalmi túra során a gödöllői
írók, költők és múzsák életének hely-
színeit ismerhetik meg a látogatók.
Léda, Ambrus Zoltán, Sík Sándor Né-
meth László és Ottlik Géza emlékhe-
lyeit kereshetik fel.

A szecessziós túra a városi mú-
zeum mellett Nagy Sándor, Belmonte
Leó, Körösfői Kriesch Aladár és
Remsey Jenő háza érintésével enged
bepillantást az egykori szecessziós
művésztelep életébe. Az érdeklődők
felkereshetik az egykori szövőiskola
épületét, majd a Gödöllői Iparművé-
szeti Műhelyt is.

A városi múzeum legújabb kezde-
ményezését, a cserkészösvényt a múlt
évben nagy sikerrel mutatták be az
Utazás Kiállításon. Az út Gödöllő
cserkészemlékeit köti össze, mely az
országos cserkészgyűjtemény megte-
kintésével indul és a máriabesnyői te-
metőben, egy tisztelgéssel végződik a
magyar cserkészmozgalom legna-
gyobb alakja, gróf Teleki Pál sírjánál.
A kiállításon nagy hangsúlyt kap a

máriabesnyői kegyhely bemutatása,
ami a vallási turizmus szempontjából
kiemelkedő fontosságú. A bazilika

mellett annak környezetét, és az or-
szág egyetlen Mária múzeumát is
igyekeznek minél jobban a figyelem
középpontjába állítani a szakembe-
rek. 

***
Gödöllő idegenforgalmi fejlesztési

tervei között fontos helyet foglal el a
gyógyturizmus. Gémesi György pol-
gármester a napokban a sajtóban nyi-
latkozott az ezirányú tervekről. Mint
mondta, a gyógyvízre építve egy
olyan pihenőkomplexumot szeretné-
nek kialakítani, ami erősíti a helyi, fő-
leg a konferenciákra épülő turizmust.
A gyógyvízforrás már megvan, most
a magánbefektető keresése folyik. Az
önkormányzat Európai Uniós forrást
kíván szerezni ehhez a projekthez,
amelynek becsült beruházási értéke
7-8 milliárd forint közötti lenne.

jk

Átalakulóban van Gödöllő bel-
városa. Augusztus vége óta zaj-
lanak a főtér felújítási munkái,
és sokak örömére egyre in-
kább látható, milyen is lesz a
terület a jövőben. Kíváncsiak
voltunk: – Ön mely fórumon
követi nyomon a főtér felújítá-
sának menetét? 

„Ha bemegyek a piacra, vagy vásá-
rolni, mindig megnézem előtte az in-
terneten, hogy éppen mit csinálnak,
hol lehet parkolni, merre lehet gyalo-
gosan közlekedni. 
Nagyon jó ötlet volt, hogy megcsi-
nálták a honlapot, mert ezen mindig
naprakészen vannak fent az informá-
ciók. Lehet, hogy ma még sokan nem
használják ki ezt a lehetőséget, de ne-
kem sokat segít, ennek köszönhetően
egy csomó bosszankodástól megkí-
mélem magam.”

Szabados Antalné

„…Általában elolvasom azt, ami a
Szolgálatban megjelenik, mert abban
a legfontosabb információk mindig
benne vannak. Mivel a legtöbbször
gyalog megyek a piacra meg az or-
voshoz, ezért nem okoz különösebb
gondot a közlekedés. Annak azonban
örülnék, ha a helyszínen is lenne va-
lamilyen tájékoztatás, plédául a ke-
rítésen jelezhetnék, hol, merre lehet
kerülni, merre van átjárási lehető-
ség… Én már nagyon várom, hogy
kicsit jobban látszódjon, milyen is
lesz a tér.” 

S. M.

„Szerintem az a körlevél, amit min-
den hétvégén kiszórnak, nagyon jó
megoldás, mert így tényleg minden
információt megkapnak azok, akiket
érintenek az itt zajló munkák. De azt
hiszem, az internetről, az újságból
meg a rádióból is sok információhoz
lehet hozzájutni ezzel kapcsolatban.
Igaz, az idősebbek most nehezebben 

tájékozódnak, de nagyon sokszor ta-
pasztalom, hogy ha látják, hogy vala-
ki tanácstalan vagy nehezebben mo-
zog az ideiglenes járdákon, annak se-
gítenek a járókelők, vagy az ott dol-
gozók.”

Tóth Laura

„Nagyon jó, hogy ilyen sok helyről
lehet információt kapni ezzel kapcso-
latban. Lényegében, ha valaki kicsit
odafigyel, akkor időben megtudhat
minden fontos dolgot. Ami viszont
kellemes meglepetés volt számomra,
az a virtuális körséta videó volt. Ér-
demes végignézni, sokkal szemlélete-
sebben mutatja be az új főteret, mint
a korábbi látványtervek.”

Vajda Zs.

A hét kérdése:
– Ön szerint jól, vagy rosszab-
bul járunk a tervezett új adó-
rendszerrel?

A hét kérdése

Érdemes figyelni a gépkocsi adatokra

Kötelező – váltási szezon
Gödöllő a Business Travel Show-n 

Van mit megmutatnunk
A turizmus szakma az idén 8. alkalommal rendezi meg a Business
Travel Show-t a Hungexpo területén, melynek főszereplői az üzleti
turizmus lehetőségeit kínáló szállodák, vendéglátóhelyek, konfe-
renciaközpontok és rendezvényhelyszínek képviselői. Az október
20-21-ei eseményen Gödöllő városa is képviselteti magát: az ön-
kormányzat, a királyi kastély, az Erzsébet királyné szálloda és a
Lázár lovaspark  közös kiállítóhelyen mutatkozik be. 

Közeledik a „Halottak Napja”,
amikor a szokásosnál több em-
ber utazik el hozzátartozója
sírjához, ezért megnövekvő
személygépkocsi és utasforga-
lomra kell számítani. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság a ko-
rábbi évekhez hasonlóan készül a
„Halottak Napjával” kapcsolatos fel-
adatok végrehajtására. Civil és
egyenruhás rendőrök a temetőknél,
pályaudvarokon, parkolók környé-
kén, nagyobb közlekedési csomópon-
tokon folyamatosan jelen lesznek,
munkájukat polgárőrök is segítik. 
A folyamatos gépjármű és gyalogos
forgalom biztosítása, a torlódások el-
kerülése érdekében kérjük, hogy a ki-
helyezett közlekedési és tájékoztató
jellegű táblákat, valamint a rendőrök
jelzéseit vegyék figyelembe.

Felhívjuk a teme-
tőkbe látogatók fi-
gyelmét, hogy a
parkoló gépkocsik-
ban látható helyen

ne hagyjanak csomagokat, táskákat,
értéktárgyakat. 
A tömegközlekedési eszközökön
utazók értékeiket, jól zárható felső ru-
házatukban, vagy táskájukban he-
lyezzék el. A csomagjaikat még rövid
időre se hagyják felügyelet nélkül, és
a tömegközlekedési eszközön azokat
úgy helyezzék el,
hogy folyamatosan
figyelemmel tudják
kísérni.

Bármilyen jogsér-
tés, vagy elfogad-
hatatlan körülmény
észlelése esetén
forduljanak biza-
lommal a legköze-
lebbi rendőrhöz,
vagy telefonon te-
gyenek bejelentést.

Kidöntött egy villanyoszlopot szomba-
ton reggel a BKV HÉV-pótló busza az
Állomás utcánál. Erős János, a BKV
fődiszpécserének tájékoztatása szerint
7.41-kor a jármű hátramenetben tolatás
közben történt az ütközés, amit feltehe-
tően figyelmetlenség okozott. A terüle-
ten 9.30-ig állt fenn forgalmi akadály.
Szerencsére a buszon nem tartózkodott
utas, így személyi sérülés nem történt. A
BKV tájékoztatása szerint a busz sérü-
lése nem jelentős. Az ügyben még fo-
lyik a szakértői vizsgálat.                         jk 

Rendőrségi hírek

Fontos a figyelem 

A kidöntött villanyoszlop

Nem kedvezett sem  a mező-
gazdaságnak, sem az idegen-
forgalomnak az idei időjárás.
Egyes felmérések szerint sorra
megdőlnek az éves csapadék-
mennyiség százéves rekordjai.
A Kárpát-medencében a XIX.
század végétől végeznek nagy
területen rendszeres csapa-
dékmérést. 

Évszázados rekordok dőltek meg az idei
esztendőben. A hazánkban lehullott csa-
padék többfelé meghaladta az 1000
mm-t, a háromnegyed év alatt lehullott
csapadék mennyisége egyes országré-
szekben az 1300 mm-t is elérte. Hazánk
több térségében a mérések kezdete óta
nem volt akkora éves csapadék, mint

amennyi idén kilenc hónap alatt lehul-
lott. Ha az év hátralévő részében  is foly-
tatódik a rendkívül esős idő, akár az ab-
szolút magyar rekord is megdőlhet, amit
1937-ben az Alpokalján mértek, akkor
a kőszegi Stájerházaknál 1510 mm volt
a lehullott csapadék mennyisége.  Egyes
szakértői vélemények szerint az év vé-
géig túlszárnyalhatjuk a ezt a rekord-
értéket. jk

Sose esett ennyi eső, mint mostanában

Rekord várható...
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MEGHÍVÓ

Teleki Pál születésének 131. évfordulója alkal-
mából 2010. október 29-én (pénteken), 12
órakor koszorúzó megemlékezést tartunk szobránál, a gr. Te-
leki Pál téren. 
A Művészetek Házától 10.30-kor, a Premontrei Gimnázium par-
kolójából 11.45-kor díjmentes autóbusz indul a térre, majd a
megemlékezés után vissza. Az autóbuszra a közbeeső buszmeg-
állókban is fel lehet szállni.
Honlapunkon részletesen, naprakészen tájékozódhatnak híreink-
ről, rendezvényeinkről, kirándulásainkról, kiadványainkról:
http://www.telekipal.hu

Teleki Pál Egyesület elnöksége

Október 13-án szerdán, szüreti mulatságot tartottak az Egyesített Szo-
ciális Intézményben. Az ünnep hagyományainak megfelelően az otthon
lakói és dolgozói a saját maguk által készített mustot szolgálták fel, mi-
után ünnepi műsorral színesítették a napot: az egybegyűlteket vidám, ze-
nés összeállítással lepték meg a Nefelejcs Napközi Otthonának fiataljai és
az Egyesített Szociális
Intézmény munkatársai;
emellett az otthon lakói
verssel és énekkel kö-
szöntötték az ünnepet.

Az eseményen részt vett
Pintér Zoltán alpolgár-
mester és Varga Árpád, a
körzet önkormányzati
képviselője is.

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

„Meddig kell várni a buszra?
Nem egyszer írtak már olvasói levelet a
gödöllői közlekedéssel kapcsolatban,
most én is ezt teszem.
Sokszor és sokat olvashattunk arról, hogy
a volántársaság mennyire megdrágította
a helyi közlekedést. Normális országok-
ban ez úgy szokott működni, ha valami
drágább, akkor azért többletszolgáltatás
jár. De sajnos mi nem ilyen országban
élünk. Hiszen a drágább szolgáltatás jó-
val kevesebb járatot eredményezett. So-
kunk bánatára, hiszen voltak bejáratott
buszok, amikhez volt mondjuk csatlako-
zás Budapestre. Ezek egy része megszűnt.
Mi utasok átalakítottuk saját menetren-
dünket, hiszen alkalmazkodnunk kell.
Az azonban már több mint felháborító,
hogy ezek a járatok, amik jelenleg meg-
maradtak, sem pontosak.

A minimum az 5 perces késés. Ez, mond-
hatni már kötelező a buszvezetőknél. De
sajnos előfordul, nem is ritkán a 15 per-
ces, sőt 30 perces késés is.
A minap a besnyőre közlekedő járatra a
mínusz 1 fokban csekély fél órát kellett vár-
nunk. Még szerencse , hogy nem esett, mert
sok helyen még fedett állomás sincsen.
Gyerekek, akik iskolába mentek, munká-
ba induló emberek, akiknek csatlakozá-
suk van, mind elkéstek. Természetesen pa-
naszt azt nem tudunk tenni, mivel már az
információ sem működik a buszállomá-
son.
És mi mindezért fizetünk, nem is keveset.
És persze mindehhez már csak mellékes,
hogy a buszvezető leteremti az embert, ha
meg meri kérdezni, hogy miért késett a
busz.
Én kívánom Volánbuszvezetőinek, akik autó-
val járnak nap mint nap, és fogalmuk sincs,
hogy mi, akik busszal utazunk, mihez kell al-
kalmazkodnunk, hogy csupán eg hétig, 

lehetőség szerint télen, vegyék igénybe a
helyi buszközlekedést.
Hallhattuk, hogy januártól változik majd
itt is sok minden. Én sajnos előre félek,
hogy hogyan, mert eddig csak az utasok
jártak rosszul.“

Tisztelettel: K. É. besnyői lakos

„A Fővárosi Önkormányzat Idősek Ott-
honának lakói nevében ezúton szeretnénk
köszönetet mondani Pécsi Ildikó Kossuth-
díjas színművésznőnek és dr. Gémesi
György polgármester úrnak, hogy a
Damjanich János Általános Iskolában
megrendezett „Magányos Duett” című
előadás bevételéből jelentős összeggel tá-
mogatták intézményünket. 
Az adományt szabadidős és kulturális
programok megvalósulására kívánjuk
fordítani.“

dr. Kormosné Lenorics Éva 
intézményvezető

Gyűjtést rendez a máriabesnyői
egyházközség a vörösiszap sújtot-
ta településeken élők javára. Az
összegyűjtött adományokat lap-
zártánk után, október 20-án szer-
dán személyesen juttatják el a de-
vecseri plébániára.

A múlt héten már többen megkapták Kája
Sándornak, a máriabesnyői bazilika kán-
torának körlevelét, amelyben azt kérte, aki
teheti, segítsen a bajba jutott családokon.
A felhívást a hét végén a bazilikában is ki-
hirdették, s azóta folyamatosan érkeznek
az adományok a plébániára. 
– Mód Miklós plébános atya az egyházi
fórumokon keresztül kért segítséget, s úgy
gondoltam, ilyen helyzetben mi is tehe-

tünk valamit azo-
kért, akiknek min-
denük odaveszett
– mondta lapunk-
nak Kája Sándor. 
–Milyen adomá-
nyokat visznek
Devecserre?
– A gyűjtés során
elsősorban kon-
zerveket, tartós
élelmiszereket, tisztítószereket kértünk,
mivel erre van a legnagyobb szükség.
Sokan hoznak kisebb-nagyobb mennyi-
séget, amit itt gyűjtünk össze, de például
az egyik szadai tésztagyárból 500 kg szá-
raztészta érkezett. Sok édességet is ka-
punk, ami biztos nagy örömet jelent majd

az érintett családok gyermekeinek. Az
adományokat szerdán személyesen visz-
szük le Devecserre, ahol Mód Miklós plé-
bános atya gondoskodik arról, hogy min-
den eljusson a rászorulókhoz. kj

Október 16-án szombaton, a Török Ignác Gimnázium aulájában tartották
meg a Nyugdíjasok Napját. Az összejövetelt Pintér Zoltán alpolgármester
nyitotta meg, majd ezt követően Vass Károlyné Babi néni kis ajándékkal
köszöntötte az idén 90. életévüket betöltött nyugdíjasokat.

Az összegyűlt meghívottaknak Lukács Lilla verssel, Pécsi Ildikó Kossuth-
díjas színművésznő, Gödöllő város díszpolgára, dalokkal és anekdotákkal
kedveskedett.
Ezt követően batyusbál, zene, tánc, tombola színesítette a programot; a talp-
alávalóról Garay László gondoskodott.

Nekünk fontos!

2011 első félévében hazánk látja el az Európai Unió soros elnöki tisztségét. Gödöllő kiemelt helyszíne lesz az eseményeknek, hiszen 14 miniszteri és számos

államtitkári, szakértői  megbeszélés, találkozó zajlik majd a kastély falai között.

Ön szerint mit jelent ez majd Gödöllő életében? Mondja el Ön is véleményét, vagy tegye fel kérdéseit. Nekünk fontos az Ön véleménye, ezért amennyiben azzal megtiszel, kérem töltse

ki az alábbi kérdőívet és juttassa el levélben az alábbi címre: Gödöllői szolgálat szerkesztősége, 2101 Pf 385, vagy dobje be a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt kihelyezett posatládá-

ba. A kérdőív a www.szolgalat.com oldalon is letölthető, és e-mailen elküldhető a godolloiszolgalat@gmail.com címre.

Név:

Cím (amennyiben nem kívánja megadni, kérem a városrész nevét adja meg):

Ön gödöllői lakos:  igen   nem

Ön Gödöllőn dolgozik:  igen   nem

Tudja-e, hogy hazánk látja el az európai Unió elnöki szerepét 2011  január 1 és 2011  június 30 között? igen  nem

Tudja-e, hogy a Gödöllői Királyi Kastély kiemelt helyszíne lesz az elnökségi rendezvényeknek? Igen  nem

Tudja-e, hogy a felújított művészetek háza sajtóközpontként üzemel majd? igen  nem

Tudja-e, hogy  a miniszteri találkozók alatt a kastély és a művészetek háza bizonyos napokon nem lesz látogatható? igen  nem

Tudja-e, hogy Európa számos országának sajtómunkatársa érkezik városunkba? igen  nem

Tudja-e, hogy Európa  számos televíziós stábja Gödöllőről fog közvetíteni, így városunk neve fél év alatt többször is elhangzik Európában?  igen  nem

Ön szerint Gödöllő, mint kiemlet helyszín növeli-e városuk jó hírnevét a világban? igen  nem

Ön szerint az uniós félév után több turista érkezhet-e Gödöllőre? igen  nem

Ön szerint fontos-e Gödöllőnek,hogy kiemelt helyszíne az elnökségnek? igen  nem

Milyen pozitívumokat hozhat mindez a városnak?….............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Milyen negatívumoktól tart az elnökség ideje alatt?...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

dr. Gémesi György polgármester

Adománygyűjtés Máriabesnyőn

Egyházi összefogás

OLVASÓINK ÍRTÁK

Köszöntötték a 90 éveseket

Nyugdíjasok Napja
SZÜRETI MULATSÁG AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN

A Magyar Kármentő Alap számlaszáma:
11794022-22222222
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Samu, a kiskamasz – valójá-
ban Adorján a neve, de azt utál-
ja, pfuj! – nagyon is sokat tud
róla, mi is a helyzet a szeretet-
tel. Van, akire csak ránézünk,
és már szeretjük is. Aztán job-
ban megismerjük, s a szerete-
tünk a múlt ködébe vész. 

Mást meg ki nem állhatunk úgy első
látásra. Aztán lassan-lassan a legjobb
barátunk lesz.

No hát, így volt ő a nagyapjával,
mint Nógrádi Gábor új, Papa, ne
már! című regényében főszereplő-
ként, egyben elbeszélőként beszámol
róla. 

Mikor meghallotta, hogy a nagypa-
pa hozzájuk költözik, vagyis Anyá-
hoz, Apához, a húgához, Bibihez és
hozzá, az első gondolata az öngyil-
kosság volt. Feldob egy téglát, alááll,
a rázuhanó téglától szétmegy a feje –
egyszerű. 

És Anya, ahogy ezt a tervét közölte
vele, ahelyett hogy kétségbeesett zo-
kogásban tört volna ki, mindössze azt
felelte: rendben, van tégla a kert-
ben…

Aztán alaposan megvitatták, ki
miért akarja és ki miért nem, hogy a
Papa a messzi Nyíregyházáról az ő
pesti házukba tegye át a székhelyét.
Samu beletörődött a már elhatározott
megváltoztathatatlanba. 

Elkezdődött egy fe-
dél alatti életük a Pa-
pával. 
A nagyszülők és az
unokák közötti vi-
szony egészen más, mint a szülők és a
gyerekek közötti. Sokkal jobb. Álta-
lában. A nagyszülőnek már nem kell
keménykednie a gyerekkel, nincs ve-
le gondja, baja, ő csak szeretheti. A
barátja, de akár a cinkosa is lehet.

Feltéve, ha nem kell együtt lak-
niuk. Meg-meglátogatni a nagyma-
mát, nagypapát: nincs is annál kelle-
mesebb dolog a világon. Samu nagy-
anyja, a Mama például mindig több-
fajta süteményt készített, ha vendégül
látta őket Nyíregyházán. De hát a
Mama már nincs többé. Ezért is kel-
lett magukhoz venni az egyedül ma-
radt Papát. 

A Papának pedig mindenféle Samu
számára taszító tulajdonsága és szo-
kása van. Hogy hogyan fogadja el
ezeket, hogyan győzedelmeskednek a
Papa előnyei a hátrányai felett, meg-
tudhatjuk a regényből. 

Mert lakva ismerjük meg egymást.
Samu belátja, hogy ha némi kényel-
metlenséget okoz is a Papa jelenléte,
ez eltörpül a kalandokkal szemben,
melyekben része lehet mellette. A Pa-
pának mindig huncutságon jár az
esze. A Papa nem riad vissza a füllen-
téstől sem, ha esetleg a tilosban jár-

nak ők ketten. Hogy prédikáljon? Ez
nála kizárt. Ellenben abszolút beváló
tanácsot ad arra nézve, hogyan kell
meghódítani a nőket. Vagyis az osztály-
társnőjét. Aki még talán nem igazán nő,
de tetszik neki. A Papa politizál, a pa-
pa lottózik, a Papa pénzt keres. Igaz,
egyik ötlete sem válik be, melytől a
meggazdagodásukat reméli, de leg-
alább próbálkozik. És folyton szerel-
mes. És mindent jobban tud, de ha-
mar kiderül, hogy mégse. Egyszóval,
unatkozni lehetetlen a Papa mellett.
Aztán váratlanul szívinfarktust kap.
Meg fog halni? Szó sincs róla. Ahogy
a kórházban meglátogatják, Samu sa-
ját szemével láthatja, hogy bár min-
denféle csövek lógnak ki, be belőle
meg beléje, az ápoló nénit simogatja. 
A Papa sose hal meg. Vagy legalábbis
sose változik. 
(Nógrádi Gábor: Papa, ne már!)   -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A szeretet természetrajza

A fesztivál nyitó koncertje évről évre Liszt Ferenc születésnapjá-
hoz, október 22-hez kapcsolódik. Az egymást követő estéken je-
lentős magyar és külföldi zongoraművészek adnak hangver-
senyt, melyeknek műsorán Liszt Ferenc művei mellett más ro-
mantikus, barokk és XX. századi szerzők művei is szerepelnek.

Az elmúlt években a Liszt Fesztivál már kialakította törzsközönségét. A gödöl-
lőiek mellett a hazai és a külföldi zeneszerető vendégek egyaránt szívesen láto-
gattak el a koncertekre. A fellépők között olyan neves művészeket köszönthet-
tek, mint Vásáry Tamás, Jandó Jenő, Bogányi Gergely, Ránki Dezső, Klu-
kon Edit, Várjon Dénes, Szegedi Anikó, Szilasi Alex, Paul Lewis, a fiatal te-
hetségek közül pedig Tóth Péter és Vadim Holodenko. 

Az idei már a kilencedik a Liszt fesztiválok sorában. Október 22-24. között is-
mét felcsendülnek a kiváló zeneszerző művei a kastély dísztermében. 

A fesztivál első estéjén Jandó Jenő ad zongorakoncertet, október 23-án pedig
Czitrovszky Ilona lép a közönség elé. Az est során  eredetileg Láng Gabriella
adott volna koncertet, betegség miatt azonban Bogányi Gergely tolmácsolásá-
ban szólal meg Liszt Ferenc muzsikája. A fesztivál záró eseményén az Eg-
ri&Pertis Zongoraduó játékában gyönyörködhet majd a közönség. 
A részletes programot a kastély weboldalán, a www.kiralyikastely.hu címen ta-
lálhatják meg az érdeklődők. jk

A március 20-án megnyílt kiállítás-
hoz több program is kapcsolódott.
Múzeumi kávéház, szakmai nap, iro-
dalmi est mutatta be a neves művész
pályáját. 
Nem sokkal a tárlat zárása előtt, no-
vember 5-én tanítványai, tisztelői,
Remsey András, Szekeres Erzsébet,
Bada Márta, Debreczeni Zsófia,
Lőrinc Ferenc, Kresz Albert, Vidák
István és Nagy Mari emlékeznek
meg mesterükről.

Igazi különlegesség lesz az emlék-
év záróeseménye. A festőművész,
költő és író, György barát című drá-
máját 1942-ben mutatták be a Ko-
lozsvári Nemzeti Színházban. 
A darab szereplője Martinuzzi Fráter

György, aki a három részre szakadt
ország összetartásán, a nemzet egysé-
gesítésén fáradozik, de a nemzeti kö-
zöny és széthúzás
miatt elbukik, s tra-
gikus hősként pusz-
tul el. 
Az előadás a II. vi-
lágháború idején át-
politizálódott és óriá-
si sikert aratott. 

Decemberben a gö-
döllői közönség is
láthatja majd a mű-
vet, a Garabonciás
társulat előadásá-
ban.                           bj

Végéhez közeledik az emlékév

Remsey Jenő emlékére

Müller Péter író látogat el ok-
tóber 24-én, vasárnap Gödöl-
lőre. 17 órától a Damjanich Já-
nos Általános Iskola rendez-
vénytermében Örömtánc cím-
mel tart előadást. 

Örömtánc? 
Örömkönyv című kötetét már olvas-
hattuk. Emlékszünk még az abban
adott talán legfőbb jó tanácsra: érlel-
jük derűssé magunkat. 

– De mit rejt az Örömtánc cím? –
kérdeztük meg tőle. – Miről beszél
majd az előadáson, melynek az
Örömtánc címet adta? 

– Az új könyvemben, az Isten bo-
hócaiban, ami még nem jelent meg, a
hónap végére ígéri a kiadó a megje-
lenését, elejétől végig táncolnak. Ar-
ról van szó benne, hogy az ember a
legnagyobb bajok közepette is meg-

találhatja az örömét az életben. Igen-
is, mindennek ellenére eljuthat magá-
ban addig a legbensőbb magig, ami az
öröm. Egy öreg bohóc a főszereplője,
aki alól eladták a cirkuszt, aki már az
élete vége felé jár. 

– Tehát ennek a könyvének az
utóbbi években megjelent könyvei-
vel ellentétben van sztorija, meséje? 

– Igen, ennek van meséje. Egy éjsza-
kának a története. Az öreg bohóc
táncban mutatja meg a társainak a le-
győzött fájdalmat, a megváltó szen-

vedést, a felszabadító
örömöt. 

– Miért éppen
táncban? 

– A táncban a test
és a lélek egybeforr.
Együtt mozog. 

Boleró, tangó, csa-
csacsa, rumba, szam-
ba, charleston és még
sok más, mind sorra
kerülnek. 
Mindegyiknek a lépé-
sei által mást és mást

élhetnek át, élhetünk át. Az is lehet,
hogy az előadás közben majd mind
táncra perdülünk. A közönségtől függ.
Én mindig a közönséggel együtt ho-
zom létre az előadásaimat. 
Lehet kérdezni. Lehet közreműködni.
Majd meglátja. Ha eljön, felkérem
egy táncra.

N. A.

Gitár muzsikától volt hangos a Szentháromság templom október 16-án,
szombaton este. Itt mutatta be új, Dimenziók című cd-jét az Arpeggio Gi-
tárzenekar. A fennállásának 18 éves évfordulóját ünneplő együttes népsze-
rű komolyzenei átiratok mellett népzenei feldolgozásokat is megörökített.
Az est folyamán különböző zenei stílusokkal, és többféle népzenével is ta-
lálkozhatott a közönség, a magyar mellett angol, argentin, ír és örmény
dallamok is felcsendültek. A nagysikerű rendezvényen a Chopin Zeneisko-
la vonós- és fúvós tanszakának tanárai és a Cibri énekegyüttes közremű-
ködése színesítette a zenei palettát. kj

Már csak egy hónapig, november 21-ig látható a Gödöllői Városi
Múzeumban a Remsey kiállítás, amely központi eseménye volt
annak a rendezvénysorozatnak, amivel városunk megemléke-
zett az egykori gödöllői művésztelep alkotója, Remsey Jenő
György születésének 125., és halálának 30. évfordulójáról. Az ér-
deklődők a festményei, a róla készült fotók és irodalmi munkás-
ságának emlékein keresztül ismerhették meg életművét. 

IX. Gödöllői Nemzetközi Liszt Fesztivál

Programváltozás

Szentháromság templom – Barangolás a húrokon

Arpeggio koncert

Müller Péter Gödöllőn

Szabad egy táncra? 
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A 2010. november 3. 
szerda, 10 óra

Szakmai nap a múzeumban
a Remsey Jenő-kiállításban

Remsey András és Őriné Nagy
Cecília tárlatvezetésével

2010. november 5.
péntek, 17 óra

REMSEY JENŐ, A MESTER

A Gödöllői Városi Múzeumban, a
Remsey Jenő-kiállítás termében

kötetlen beszélgetés tanítványaival:
Remsey András, Szekeres 

Erzsébet, Bada Márta,
Lőrinc Ferenc, Kresz Albert,

Vidák István, Nagy Mari

Díjtalan rendezvények 

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

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Barokk Év Gödöllőn 2011 kulturális programsorozat alkalmából a GIM-Házhoz kapcso-
lódó fiatal művészek közösen hozták létre azokat a terveket, amelyek jövőre a város meg-
újult főterén és a kastélyparkban lesznek láthatók. A kiállítás a két projektre szervezett
workshop anyagát mutatja be.

Köszöntőt mondanak: dr. Gémesi György, Gö-
döllő város polgármestere, dr. Révész T. Mihály,
a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonpro-
fit Kft. ügyvezető igazgatója, Katona Szabó Er-
zsébet, a GIM-Ház vezetője.
A terveket bemutatja a két workshop vezetője:
Guba Sándor építész és  Remsey Dávid grafikus.
Koncepció: Hidasi Zsófia textiltervező, Bugya Brigitta, Guba Anna, Szabó Emma Zsófia művé-
szettörténészek.
A kiállítás látható: 2010. december 12-ig, minden szombat és vasárnap 14 órától 17 óráig, elő-
zetes bejelentkezés alapján más napokon is.
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Gödöllő Város Önkormányzata, Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány, ONLINEPRINT KFT.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY – BAROKK TÉRINSTALLÁCIÓK
Kiállítás megnyitó: 2010. október 24., 17 óra

Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

Telefon: 06/28-419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

Október 25., hétfő, 18 óra
A zongora tanszak hangversenye a
Farkas Ferenc Zongoraversenyen
induló növendékek közreműködé-
sével

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

Október 28., csütörtök, 17 óra
Bartek Zsolt és Fodor László (kla-
rinét) növendékeinek hangverse-
nye

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

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola programjai
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Bár nem volt gödöllői lakos, a refor-
mátus temetőben helyezték örök nyu-
galomra Illyés Bálint református lel-
készt, ’48-as honvédet, költőt, ország-
gyűlési képviselőt, a szabadságharc
egyik legfiatalabb katonáját.

Illyés Bálint Kistarcsán élt, ami
akkoriban a gödöllői református egy-
ház filiája volt.

A református egyház 1910. évi ha-
lotti anyakönyv adatai szerint meghalt
december 1-jén, temetésére pedig de-
cember 2-án került sor. Az akkor már
özvegy Illyés Bálintot Bárdy Pál te-
mette el.

Sírkövén azonban – a hivatalos
adatok szerint tévesen – október 29-ét
tüntették fel halála időpontjának.

Nevét kortársai és az utókor első-
sorban ’48-as honvéd múltja és a sza-
badságharchoz szorosan kötődő iro-
dalmi tevékenysége miatt nem felej-
tette el. Életútját Szinnyei József 14
kötetes irodalmi lexikonában is össze-
foglalta: Lelkészcsaládban született a
Szatmár vármegyei Fehérgyarmaton,
apja Illyés István, anyja Szatmári Ág-
nes. Tanulmányait a sárospataki refor-
mátus kollégiumban kezdte meg. Ti-
zenöt éves korában, 1849 áprilisában
beállt a szabadságharc Honvédségébe,
a szabad vadászokhoz. Mivel a tábor
legfiatalabb katonája volt, a legénység
a „selyem káplár” nevet adta neki. Bá-
torsága révén hadnagyi rangot szer-
zett. Miután a fegyvert nem tette le, hanem 18-ad magá-
val áttörte a katonai határvonalat, és tiszti ruhában érke-
zett haza szülei házához, több hónapig bújdosott, majd a
szabadságharc bukása után Sárospatakon folytatta félbe-
szakadt tanulmányait.  Az iskolában „különösen Erdélyi
Jánosnak becsülését és szeretetét bírta, ki felismerve köl-
tői hajlamát, szépirodalmi munkálkodásra buzdította, lel-
kesítette s oktatta.” Bölcseleti és teológiai tanulmányai-
nak végeztével szeretett tanárának ajánlásával a marosvá-
sárhelyi református gimnáziumban kezdett tanítani költé-
szetet, ókori irodalmat, történelmet és görög nyelvet. Há-
roméves tanári ténykedése után nevelő lett a Torda me-
gyei főispán gyermeke mellett. 1860-ban szatmári segéd-
lelkészi és tanári kinevezést kapott. Ezt követően a tisza-
becsi, majd a kisújszállási gyülekezetnek volt a lelkésze,
ahol a tiszántúli egyházkerület aljegyzőjévé, majd az egy-
házmegye tanácsbírájává nevezték ki, 1881-ben pedig
zsinati képviselő lett. ’48-as elkötelezettsége, független
politikai nézetei miatt 1887-ben a kisújszállási kerületben
országgyűlési képviselővé választották. Ettől kezdve már
nem végzett lelkészi teendőket, inkább képviselői mun-
kájának szentelte életét és az irodalomnak élt.

Az irodalommal már korábban elkötelezte magát. Első
műveit a Vasárnapi Újság közölte Zelemir írói álnév alatt.

A lapnak hosszú ideig elkötelezett munkatársa maradt. A
szerkesztőség 1879-ben így ír róla: „Illyés Bálint kisúj-
szállási ref. Lelkész s egyházkerületi jegyző hangulatos
hazafias költő, élénk formaérzékkel, kinek összegyűjtött
művei nemrég önállóan is megjelentek. Saját neve alatt
1864-től jelentek meg írásai. Az első közülük Kölcsey
emlékezete című ódája volt, melyet a költőelőd szobrának
leleplezésére írt.”

A Vasárnapi Újság mellett más korabeli lapok is köz-
readták műveit: többek között a Magyar Újságban, a Ma-
gyarországban , az Ország-Világban és több vidéki újság-
ban is megjelentek versei, melyeknek élete végéig vissza-
térő motívuma maradt a szabadságharc, az életüket felál-
dozni hajlandó honvédek és szabadsághősök dicsőítése.

Az Emlék-füzés Kossuth Lajos sírjára című, hat költe-
ményét tartalmazó, 1895-ben megjelent kiadványának
tiszta jövedelmét a Kossuth-szobor javára ajánlotta fel.

A Dózsa György úti református temetőben szeretett fe-
lesége, G. Szabó Karolina mellett helyezték örök nyuga-
lomra.

(k.j.)
Forrás:

Lábadi Károly,
48-as emlékek, 48-as hősök Gödöllőn

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

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Illyés Bálint (1834. október 2. – 1910. december 1.) – a „Selyem káplár“

Felhívás!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság
kikiáltásának évfordulója alkalmából városi ünnepséget rendezünk 2010. ok-
tóber 23-án (szombaton) 15.00 órakor a Szent István Egyetem Tanárképző In-
tézetének parkjában. Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait az
Ön által képviselt intézményt, szervezetet, minden kedves munkatársát, tag-
jait, Gödöllő város lakóit. Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat szívesked-
jenek jelezni legkésőbb október 21-ig, a Művészetek Háza Gödöllő Non-
profit Közhasznú Kft. belvárosi jegyirodájában nyitvatartási időben, a
06-28.514.130, vagy az intézmény tikárságán, a 06-70.376.6544-es telefon-
számon Tábikné Surman Szilvia munkatársunknál hétköznap 9-16 óráig.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületei segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 14.30 óráig a helyszínre jut-
tatni, hogy a koszorúzás rendjének összeállításáért felelős munkatársaink
zavartalanul és időben elvégezhessék feladataikat.

Megértésüket köszönjük.

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

2010. OKTÓBER 23.
szombat, 15.00

Helyszín:
A Szent István Egyetem volt Tanárképző Intézetének parkja,

a régi Nemzetőrség udvara (Szabadság út 9.)

Program:
14.30-tól térzene a Gödöllői Városi Fúvószenekarral

Vezényel: Ella Attila

Ünnepi beszédet mond: dr. Gémesi György polgármester

A műsorban közreműködik:

Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete
Gödöllői Városi Vegyeskar
Rendező: Horváth Zoltán

Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően
a kopjafa koszorúzásával zárul

Az ünnepséget követően
az 1956-os forradalom gödöllői hősi halottai

Balázsovich András és Kiss Antal sírjának megkoszorúzása
a Dózsa György úti temetőben

Információ:
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel: 06-28.514.130, 06-70.452.7268

www.muza.hu

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

FELHÍVÁS
Gödöllő város önkormányzata

2010. október 29-én (pénteken) 17 órakor

Halottak Napi megemlékezést tart
a Dózsa György úti temetőben.

A megemlékezésre várják mindazokat,
akik a halottaikra szeretnének emlékezni
gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.

Az eseményre a Dózsa György úti temető ravatalozójánál,
majd a Mindenki keresztjénél kerül sor.

A 2011-es esztendő sok érdekes és iz-
galmas eseményt tartogat a gödöllő-
iek számára. Az európai uniós elnök-
ségi események mellett jövőre Ba-
rokk évet rendez a város, megemlé-
kezve Mária Terézia magyar királynő
260 esztendővel ezelőtti látogatásá-
ról, és gróf Grassalkovich I. Antal ha-
lálának 240. évfordulójáról. Ezekhez
kapcsolódóan a Magyar Posta Zrt. bé-
lyeget bocsát ki, melyen a királyi kas-
tély épülete lesz látható.

A bélyeg megjelentetésére a Gö-
döllői Értékvédő Közhasznú Egye-
sület tett javaslatot, majd az önkor-
mányzattal közösen keresték meg a
Magyar Postát. A döntés megszüle-
tését követően nemrég fejeződött be a
fotózás. A bélyeg a tervek szerint a jö-
vő év elején jelenik meg az Ide-
genforgalom-Magyarország neveze-
tességei sorozatban, a hozzá kapcso-

lódó díszes boríték pedig lehetőséget
ad Grassalkovich I. Antalra történő
megemlékezésre. A Magyar Posta két
éven belül a második gödöllői bélye-

get jelenteti meg. Mint emlékezetes,
2009-ben, a máriabesnyői kegyszo-
bor megtalálásának 250. évfordulója,
és a kegytemplom basilica minor
rangra emelése alkalmából adta ki a
jubileumra emlékező bélyeget a hoz-
zá tartozó borítékkal.

(ny.f.)

Az uniós elnökség és a Barokk Év alkalmából

Újabb gödöllői bélyeg

Szent Demeter (†304) az ortodox egy-
ház egyik legtiszteltebb szentje, mind
görög, mind szláv területen találko-
zunk nevével, ünnepével. A görögök-
nél ő Szaloniki városának védőszentje,
a szlávok pedig az ünnepét megelőző
szombaton tartják a halottakról való
megemlékezést. Magyarországon a
mint magyar szentet tisztelték, s nevé-
vel még ma is lépten-nyomon találko-
zunk személy- és helységneveink sorá-
ban. Ennek oka, hogy vértanúságának
elbeszélései között találunk egy olyan
szenvedéstörténetet, mely Demeter
születési helyéül Sirmium (Száva-
szentdemeter, ma: Sremska Mitrovica)
városát jelöli meg. A hitét bátran válla-
ló Demeter Szalonikiban szenvedett

vértanú halált, ahol a keresztényeket
üldöző császár halálra ítélte. Mindezt
felkészülten várta, egy látomásában
ugyanis megjelent Jézus, és megjöven-
dölte számára. Szent Demeter alakja a
Szent Koronára is felkerült.               (b.z.)

Október 26.: Szent Demeter vértanú ünnepe
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Október 23-24.:

dr. Horváth Márk
Tel.: 06-20-385.5726

Gödöllő, Szabadság út 97.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Fajtatiszta, 10 hetes erdélyi kopó
(kan) oltva, törzskönyvvel együtt el-
adó. Tel.: 06-30.690.2251

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

Kiscicák ingyen elvihetők.
Tel.: 06-28.414.131

Gazdit keresünk!
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
a Kotlán Sándor úti Gyepmesteri te-
lepén látja el a gazdátlan, befogott
ebek ideiglenes elhelyezését. Célunk
minden esetben az, hogy a gazdátlan
állatok minél előbb új tulajdonosra
találjanak, vagy az elkóborolt kedven-
cek mielőbb visszakerülhessenek régi
otthonukba.

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi
kutyusokat, valamint honlapunkat
(www.ghgkft.hu) ahol a „Gazdit kere-
sünk“ címszó alatt, a többi gazdára
váró kutyát is megtekinthetik.

Érdeklődéseiket az alábbi telefon-
számokon várjuk: 06-30.241.0200
vagy 06-30.303.3041

Csinóz: zsemle színű, 6 éves kan

Hycomat: első mancsai sérültek,
ennek ellenére aktív, barátságos

Boxos: spániel jellegű, fekete kan

Gyulai Ferenc angol nyelvű kötete

Régészeti botanika

Új madárfajjal gyarapodott ha-
zánk madárvilága: október 12-
én a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület Vas
megyei helyi csoportja egy
kékfarkút (Tarsiger cyanurus)
fogott Tömördön.

A madarat meggyűrűzték, elengedték,
majd a következő két napon ugyan-
azon a helyen vissza is fogták, ezzel a
Magyarországon hivatalosan megfi-
gyelt madárfajok száma 403-ra nőtt. A
vörösbegyhez hasonló madár nevét
kék színű farktollairól kapta. A kismé-
retű madárfaj elsősorban az ázsiai taj-
gaövezetben és a magashegységek
fenyveseiben, cserjéseiben fordul elő,
kontinensünkön mindössze Finnor-
szágban és Észak-Oroszország európai
területein költ.

Európai állománya stabil, a finnor-
szági fészkelő populáció 500 párra,
míg oroszországi állománya 10-21
ezer párra tehető. Kóborló példányai
előfordultak már Lengyelországban,
Szlovákiában, Olaszországban és Cip-
ruson is. Eddigi ismereteink alapján az
európai fészkelők is Délkelet-Ázsia
szubtrópusi, trópusi területein telel-
nek. A madarat régebben a rigófélék
családjába sorolták, a legújabb taxonó-
miai vizsgáltok azonban kimutatták,

hogy az óvilági légykapófélékkel áll
közelebbi rokonságban.

A faj tömördi és más közép- és dél-
európai megkerülései kapcsán felme-
rül a kérdés, hogy a vonulási időszak-
ban Európában előforduló példányo-
kat egy-egy erősebb vihar sodorhatta-e
délebbre, vagy már tényleges evolúci-
ós jelenségről lehet szó. Kialakulha-
tott-e már az Európában megtelepedő
madaraknál egy genetikailag meghatá-
rozott új vonulási irány, amely nem
Ázsia, hanem Európa vagy Afrika me-
legebb vidékeire, az új telelőhelyekre
vezet? Ezekre a kérdésekre a további
kutatások fogják megadni a választ.

(mme)

Alig 15 éve tért vissza az arany-
sakál Magyarországra, és mára
több ezer példány él az ország-
ban. Az őshonos, nádi farkasnak
vagy toportyánnak is nevezett
ragadozó valóban képes arra,
hogy a szabadon tartott nyájból
megpróbáljon elragadni egy ju-
hot, de jellemzően inkább kis-
rágcsálókat fogyaszt. Ha találko-
zunk vele, valószínűleg csak egy
pillanatra látjuk majd...

Néhány héttel ezelőtt jelent meg
a hír, hogy 2010-ben egy somo-
gyi gazdának több mint 250 bir-
káját ragadták el titokzatos raga-
dozók, a tulajdonos szerint saká-
lok. A hír meglepő, mert azt je-
lenti, hogy a gazdának naponta
tűnt el egy birkája, de a kérdés
valójában az: hazánkban tényleg
vannak sakálok?

Dr. Heltai Miklós, a Szent Ist-
ván Egyetem Vadvilág Megőrzé-
si Intézetének egyetemi docense
elmondta, hogy az aranysakál
(Canis aureus) őshonos tagja a
hazai faunának (népi neve nádi farkas
vagy toportyán, toportyánféreg), bár
valószínűleg mindig csak alacsony sű-
rűségben, kis területeken fordult elő.
Ennek valószínű oka, hogy Magyaror-
szág a faj elterjedési területének északi
szélén található. A XIX-XX. század
fordulóján kifejezetten ritka ragadozó-
nak számított, és 1942-ben ejthették el
az utolsó ismert példányát. A 70-es
évek végén, 80-as évek elején több fia-
tal hím egyeddel is találkoztak hazánk-
ban, de szaporodó állományokról ek-
kor még nem tudtak. A 90-es évek ele-
jén az ország déli területein kezdtek el
sokasodni a megfigyelések. 1994-től
már szaporodó párokról is vannak in-
formációk, azóta a faj megtelepedése,
terjedése rendkívül gyors.

Az aranysakál körülbelül 45-50 cen-
timéteres marmagasságú, testtömege
7-15 kilogramm. (A róka marmagassá-
ga körülbelül 40 centiméter, tömege 7
kilogramm.) Színezete nagyon válto-
zatos, általában szürkés, barnás, vörös-
es, de akár fekete is lehet. Táplálékát
jellemzően kisrágcsálók, pockok, erdei
egerek alkotják. Fogyaszt növényeket

és rovarokat is, alkalmanként pedig
nagyvadfajok teteméből vagy fiataljai-
ból is táplálkozik.

A sakál valóban képes arra, hogy a
szabadon tartott nyájból próbáljon meg
elragadni egy-egy példányt. „Ez nem
jellemző táplálkozási formája, de nem
is kizárható. Ugyanakkor a több száz
birka elejtésére utaló tudósítások, ame-
lyek az elmúlt időszakban megjelentek
a sajtóban, erősen megkérdőjelezhe-

tők. Egyrészt a sakál ismert táplálkozá-
si szokásai miatt. Másrészt azért, mert
milyen gazda az, akinek több száz álla-
ta eltűnik, és ez ellen nem védekezik?
Vajon miért nem tartanak pásztorku-
tyákat, nem védik kerítéssel a nyájakat,
terelik éjszakára biztonságos helyre az
állatokat? Az a kifogás, hogy a kutya
félne a sakáltól, nevetséges. Egy sakál
átlagosan 12-15 kilogramm, egy na-
gyobb testű pásztorkutya simán meg-
birkózik vele. A faj ismerőjeként úgy
érzem, hogy olyan veszteségeket akar-
nak a sakálra fogni, amelyek a nem
megfelelő állattartásból származnak“ –
mondta Heltai Miklós.

Egyes elképzelések szerint az arany-
sakál északi terjedéséhez köze volt a
délszláv háborúnak is, Heltai szerint
azonban nincsen összefüggés. Mint el-
mondta, hogy a XX. század közepére
az aranysakál közép- és kelet-európai
elterjedési területeinek jelentős részé-
ről – beleértve ebbe a Balkánt is – el-
tűnt, vagy drasztikusan megfogyatko-
zott. Jelentősebb állományai a görög
tengerparton elszigetelten, illetve Bul-
gáriában maradtak fent. Ez utóbbi he-

lyen 1961-ben védelem alá helyezték.
A védelem, az alkalmazkodás és a sta-
bilizálódó élőhelyi feltételek együtte-
sen járultak hozzá a faj állományainak
regenerálódásához és terjedéséhez.

Heltai Miklós elmondta: Az arany-
sakál Magyarországon ma már bárhol
előfordulhat, de jelentős állományai
Somogy, Baranya és Bács-Kiskun me-
gyében vannak. Bár a létszám becslése
nehéz, véleménye szerint több ezer pél-
dány élhet az országban. Meglehetősen
kicsi az esélye, hogy erdei sétánkon
aranysakálba vagy farkasba botlunk
(utóbbi esetében már csak a ritkasága
miatt is). A vadon élő állatok jellemző-

en sokkal jobban tartanak
tőlünk, mint mi tőlük, ez-
ért igyekeznek elkerülni az
embert. Ha aranysakállal
találkozunk, valószínűleg
csak egy pillanatra látjuk
majd, aztán gyorsan elug-
rik. Gyakorlott szem felis-
merheti, a rendszeres er-
dőjáró rájön arra, hogy
ilyet még nem látott, de
tapasztalat nélkül rókának
vagy kutyának nézik. A
farkasok esetében is köny-
nyen előfordulhat a ku-
tyákkal való tévesztés. Az
elmúlt évtizedekben jel-

lemző probléma volt, hogy a vadászok
kóbor kutyának nézték, és kilőtték.

A gödöllői intézet 1997 óta követi
nyomon az aranysakál állományválto-
zásait hazánkban, valamint táplálko-
zásbiológiai és populációdinamikai
vizsgálatokat is végeznek, továbbá a
farkasok magyarországi elterjedését is
monitorozzák. Az aranysakálok eseté-
ben egy nemzetközi együttműködés
keretében szerb kollégákkal együtt az
ország négy területén akusztikus állo-
mányfelmérést végeznek, mely során
felvételről játszanak le egy előre rögzí-
tett sakálhangot, és azt figyelik, hogy
érkezik-e rá válasz. (Az aranysakálok
hangadása rendkívül változatos, és a
territóriumok jelzésére is szolgál.)
Mindkét országban hasonló módsze-
rekkel végzik az állomány méretére és
a táplálkozásra vonatkozó vizsgálato-
kat, és a kutatók remélik, hogy az ered-
mények összehasonlításából talán kö-
zelebb juthatnak annak megértéséhez,
hogy miért is történt az a valóban rob-
banásszerű terjedés, ami a sakálnál ta-
pasztalható az elmúlt tizenöt évben.

Forrás: origo.hu

Rohamosan terjed Magyarországon a toportyán

Visszatérő aranysakál

Új madárfaj jelent meg hazánkban

A kékfarkú a 403.

Örvendetesen gyarapodik a Szent Ist-
ván Egyetem Mezőgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Karának professzo-
rai által írt angol nyelvű tudományos
művek száma. Nemrégiben Birkás
Márta talajművelési kötetét ajánlot-
ták a szakma képviselőinek figyelmé-
be a kar tanácsteremében, míg októ-
ber 12-én Gyulai Ferenc, a Környe-
zet- és Tájgazdálkodási Intézet tanára
Archaeobotany in Hungary – A ré-
gészeti botanika Magyarországon.
Mag-, termés-, étel- és italmaradvá-
nyok a Kárpát-medencében a kora-
kőkortól (i.e. 6000 év) a középkorig
című könyvét mutatták be. A szerzőt
Csányi Sándor dékán köszöntötte,
majd Gyulai Gábor, a Genetika és
Biotechnológiai Intézet professzora
tartott előadást a műről és írójáról.

Mint bevezetőjében elmondta,
Gyulai Ferenc az ország legnagyobb
(de nem azért mert egyetlen) régésze-
ti botanikusa, aki még a nagy meste-
rek mellett sajátíthatta el a tudomány-
terület módszereit. Művében teljes
életművét dolgozza fel és veti egybe a
hazai eredményekkel, amelyek az el-
múlt 130 év (1877-2010), 24 hazai ré-
gészeti botanikusának, 460 ásatásából
feltárt 660 növényfajhoz tartozó 9
millió növényleletét érinti.

A régészeti botanika értelemszerű-
en a botanika (növénytan) és a régé-
szet tudományának határterülete,
egyben érintve a domesztikáció, az
evolúció és a kultúrtörténeti vonatko-
zásokat.

A 16 fejezetre tagolt, 478 oldalas,
A4-es formátumú könyv első része
összefoglalja a kultúrnövények (ga-
bonafélék, gyümölcs, szőlő, és kony-
hakerti növények) 8000 éves Kárpát-
medencei történetét, a növénytársulá-
sok fejlődését, és a vegetációban vég-
bement változásokat. A feltárt leletek
alapján nyomon követhető a vegetá-
ció története, az ember és a növény-
világ kapcsolata, vad fajok kultúrfa-
jokká válása, a növénytermesztés és a
földművelés elterjedése. Az írott tör-
ténelem megjelenéséig (talán a gö-

rög-római római kor) az régészeti bo-
tanika az agrártörténet egyetlen forrá-
sa, ezért fontos kultúr-történelmi lé-
pés volt, hogy a tárgy a SZIE-n és az
ELTE-n bekerült a felsőoktatási kép-
zésbe.

A második rész a Kárpát-medence
legrégebbi ételmaradványait mutatja
be és foglalja össze a hazai kulinária
történetét a neolitikumtól a késő kö-
zépkorig. A könyvhöz CD-melléklet
is tartozik, amely a részletes adatokat
összefoglaló, nagyméretű táblázato-
kat mutatja be.

Gyulai Gábor megállapította, hogy
a könyv alapot teremt a betegség-el-
lenálló, szárazságtűrő, termésbiztos
úgynevezett régi tájfajták feltárásá-
hoz és feltámasztásához, valamint há-
zikerti újra elterjesztéséhez is. Ezek a
területek napjaink egyik legfontosabb
szakmai és politikai agrárfeladatai
közé tartoznak az egész világon és
nem csak a nagyüzemi transzgénikus
növények termeszthetőségi kérdései.

A harmadik könyvbemutatón –
várhatóan a jövő év első negyedévé-
ben – helycserével, Gyulai Ferenc
fogja ismertetni Gyulai Gábor köny-
vét, amely a New York-i Nova
Science Publisher kiadónál jelenik
meg Plant Archaeogenetics címmel.

(b.g.)

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

Október 18-24-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. 
Tel.: 410-251.

Október 25-31-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.

D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
70/550- 3377.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus

Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2011. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév II. és a 2011/2012. tanév I. félévére vonatkozóan.

A PÁLYÁZATRA AZOK AZ ÁLLANDÓ GÖDÖLLŐI LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ, HÁTRÁNYOS SZOCIÁLIS HELYZETŰ FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK JELENTKEZHETNEK,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzetséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Akiknél a velük egy ház-
tartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmé-
nyek katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói; a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók;  doktori 
(Ph D) képzésben résztvevők, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán kell benyújtani a pályázó által aláírt pályázati űrlapon egy példányban.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap beszerezhető a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2010. OKTÓBER 29.
A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okiratokat.
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja.
DÖNTÉSÉRŐL 2010. DECEMBER 6-IG ÍRÁSBAN ÉRTESÍTI A PÁLYÁZÓKAT. 
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
(A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán, és az
529-192-es telefonszámon)

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „B“ típus

Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2011. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A PÁLYÁZATRA AZOK AZ ÁLLANDÓ GÖDÖLLŐI LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ, HÁTRÁNYOS SZOCIÁLIS HELYZETŰ FIATALOK JELENTKEZHETNEK, AKIK:
a.) a 2010/2011 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)  alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 
Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.

A PÁLYÁZÓK KÖZÜL CSAK AZOK RÉSZESÜLHETNEK ÖSZTÖNDÍJBAN, akik 2011-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével ezt majd köteles bejelenteni 2011. szeptember 1-jéig az
OKM Támogatáskezelő Igazgatóságára (1244 Budapest, Pf. 920.)
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2010. OKTÓBER 29.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a pá-
lyázó 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 bírálat-
ból kizárja.
Döntéséről 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
(A Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán és az 529-192-es tele-
fonszámon)

Felhívás

ANGOL ÉS NÉMET

NYELVTANFOLYAM INDUL 

A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUMBAN 
NYOLCADIKOS TANULÓK

SZÁMÁRA.

Érdeklődni
a 420-380-as telefonszámon lehet 

Jánossy Zsolt (angol) 
és Csikósné Hunics Györgyi (német) 

nyelvtanároknál.

Pályázati hirdetmény – Piac

A Gödöllői Piac Kft. (Gödöllő, Szabadság út 3.) pályázatot hirdet a vá-rosi piac udvarán lévő pavilon bérleti jo-
gának megszerzésére 2010. november 1-től 2011. december 31-ig.

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

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

A Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET

óvodás, általános iskolás
és középiskolás korosztály számára.

„KÉZENFOGVA A TERMÉSZETTEL!” témakörben

A pályaművek bármilyen technikával készülhetnek.

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2010. NOVEMBER 12.

A legjobb munkák készítői értékes ajándékokat vehetnek át!

A kész munkákat a következő címre várjuk:

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 7.

A Városi Piac ünnepi 
nyitva tartása

Október 23-24.: zárva

Október 31., vasárnap és 
november 1., hétfő: 
7-12-ig virágvásár
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22

Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819,  szobafoglalás és információ: 28/816-817

info@erzsebetkiralynehotel.hu
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

A főtér felújításának ideje alatt az étterem vendégeinek
a szálloda mélygarázsa ingyenesen vehető igénybe.

NOVEMBER 6-14-IG

LIBANAPOK
A SZÁLLODA ÉTTERMÉBEN.
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Felvételt hirdet a Gödöllői Muay Thai
és Boksz Egyesület!
Gyermekeknek: kedd-csütörtök  16:30-
17:30-ig, Felnőtt thai box: hétfő-szerda
17:30-19-ig, ökölvívás:19:30-21:00-ig
Érdeklődni: Varjú László ökölvívó

edzőnél a 20-365-64-24-es telefonszá-
mon,vagy személyesen a Dózsa Gy. út
25. szám alatt az Ipartestületi székház-
ban lehet. Várunk szeretettel minden
kezdőt és haladót vagy un. harcművé-
szetekből kiábrándult gyermeket és fel-
nőttet! www.crowgym.hu

Küzdősport oktatás 

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó szakosztálya várja 5-16
éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek jelentkezését. Versenyző és
nem versenyző korcsoportjainknak kimagasló szakmai munkát, ver-
senyzési lehetőséget, az egyesület bázisául szolgáló Táncsics Mihály úti
sporttelepen kulturált körülményeket, valamint partnerkapcsolataink ré-
vén előrelépést biztosítunk. Focizz velünk és legyél részese annak a mili-
őnek, amit már több száz gyerek megtapasztalhatott és nap, mint nap újra
átél. Érdeklődni a +36/70-60-44-388!

Focizz velünk és legyél Te is tagja a
Gödöllői Bikák nagy családjának!

Az elmúlt hétvégén hazai környe-
zetben fogadta ellenfelét a Gö-
döllői SK megyei I. osztályban 
szereplő csapata. Az ellenfél a
forduló előtt 2. helyén álló Újlen-
gyel volt.
A találkozón jól állt a lábán a gödöllői
gárda, ennek köszönhetően bravúrnak
mondható pontot szerzett Lovrencsics
László alakulata. A kiegyenlített mecs-
csen mindkét együttes szerezhetett vol-
na gólt, de mind a hazai, mind a ven-
dégcsapat kapusa remek napot fogott ki,
így gól nélküli döntetlennel ért véget a
találkozó. Újabb pontszerzésével immá-
ron négymeccsesre dagadt a GSK ve-
retlenségi sorozata (ebből hármat meg-
nyert) és a tabella 8. helyét foglalja el je-
lenleg 14 ponttal.  Az ifjúsági csapat
mérkőzése elmaradt, mert a vendégek
nem jelentek meg. A Gödöllő a követ-
kező fordulóban Pilisre látogat.
Pest megyei I. osztály, 10. forduló
Gödöllői SK – Újlengyel 0–0

Megyei I/B osztály – Góliszony

A GEAC csapata is gól nélküli dön-
tetlent ért el a megyei I/B osztály 10. já-
téknapján. Az ellenfél a Csomád csapata
volt. Az egyetemi csapat jelenleg a 12.
pozíciót foglalja el 10 ponttal.
Pest megyei I/B osztály, 10. forduló
GEAC – Csomád 0–0 

Megyei III. osztály – Magabiztos
GSK II. siker

Könnyed sikert aratott a Gödöllői SK
második számú csapata, akik ezúttal a
Vácszentlászló együttesét leckéztették
meg. A GSK II. továbbra is a 2. helyen
áll 18 ponttal.
Megyei III. osztály, 8. forduló
Vácszentlászló – Gödöllői SK II. 0–4
(0–4) Gól: Szabó László (2), Szeles Dá-
vid, Várszegi Gábor

Utánpótlás – Két siker a
hétvégén

NB II., U17 közép C csoport, 10.
ford.: Szent István SE – Gödöllői SK
3–0 (1–0)

NB II., U15 közép A csoport, 10.
ford.: Jászberény – Gödöllői SK 4–2
(3–1) Gól: Husz Attila, Szabó Tibor
NB II., U13 közép A csoport, 10.
ford.: Jászberény – Gödöllői SK 11–0
(6–0) 
Pest megyei U16, gödöllői körzet 7.
forduló: Dány – Gödöllői SK U15 B
1–5 (1–1) Gól: Bali Dávid (4), László
János
Pest megyei U14, 7. forduló:
Gödöllői SK – Kistarcsa 9–3 (5–2) Gól:
Mihalik Zsolt (6), Balogh Róbert (3)
Pest megyei U13 ¾ pálya, 7. forduló
Gödöllői SK – Kistarcsa 1–7 (1–4) Gól:
Scherzinger Gábor
Acsa – Gödöllői SK 3–3 (1–1) Gól:
Horváth Gábor (2), Pósa Márk

Elhunyt Faliszek Sándor – Egy
újabb labdarúgótól búcsúzunk 

Életének 68. évében hosszan tartó
betegség után elhunyt Faliszek Sándor,
az 1960-as ausztriai ifjúsági UEFA-tor-
nát nyert magyar válogatott jobbszélső-
je, aki évekig dolgozott Gödöllőn edző-
ként, valamint testnevelőként.

Faliszek Sándor 1943. május 14-én
született Budapesten, labdarúgó pálya-
futását az MTK-ban kezdte, ahol sokáig
Sándor Károly utódjaként tartották
számon. Ezt követően az Újpesti Dó-
zsában, majd az akkoriban szintén élvo-
nalbeli Egri Dózsában szerepelt. Legna-
gyobb sikerét 1960-ban érte el, tagja
volt az Európa-bajnokság elődjeként
számon tartott ifjúsági UEFA-tornán
aranyérmes együttesnek, amelyben töb-
bek között Farkas János, Mészöly
Kálmán, vagy Ihász Kálmán voltak a
csapattársai. Egerben tanári, valamint
szakedzői képesítést szerzett, labdarú-
gó-pályafutása után kisebb csapatoknál
edzősködött, illetve testnevelő tanárként
is dolgozott. Faliszek Sándort a Magyar
Labdarúgó Szövetség és a teljes magyar
labdarúgó-társadalom gyászolja. -ll-

Labdarúgás – Megyei I. osztály

Bravúros döntetlen

Következik:
Október 23., 9:30 óra U15-U13: 

Gödöllői SK – Vasas Pasarét

Október 12-én, Albertirsán  ren-
dezték a Diákolimpia Atlétika
ügyességi csapatbajnokság III-IV.
korcsoportos országos
döntőjét.
Ezen a versenyen városunkat
az Erkel Iskola két csapata
képviselte. A fiú távolugró-
csapat hetedik, a 10x200-as
váltó a 8. helyen végzett. A
csapatok tagjai Vanó Tamás,
Szemjanyinov Sándor,
Nagy Barnabás, Csobán
Máté, Kerekes Marcell,

Ajkler Eszter, Szilák Brigitta, Sze-
leczki Dorka, Koczkás Dóra, Ma-
dácsi Réka voltak. -ggy-

Atlétika – Diákolimpia, ügyességi csapatbajnokság

Országos döntőig jutott az Erkel

Az elmúlt hétvégén két, a baj-
noki alapszakasz szempontjá-
ból igen fontos mérkőzést ját-
szott a TEVA-Gödöllői RC. De-
me Gábor „lányai” előbb hazai
pályán fogadták a BSE-FCSM
együttesét, majd a Vasas ven-
dégei voltak. Nem sikerült jól a
kettős küldetés, ugyanis előbb
3:2-re, majd 3:1-re kaptak ki.

Gyászszünettel kezdődött a hazai
találkozó. Körösfői László feleségé-
re, Flóra asszonyra emlékeztek az
egyetemi sportcsarnokban, aki októ-
ber 9-én, 68 éves korában hunyt el.

Az első mérkőzés igen fordulatos
küzdelmet hozott, de a kritikus pilla-
natokban a városmajoriak tudtak job-
ban összpontosítani és a maguk javá-
ra fordították a meccset. Nem volt sok
lehetőség a pihenőre, ugyanis a fizi-
kálisan és idegileg is nagy megpró-
báltatást jelentő pénteki derbi után a
Folyondár utcába volt hivatalos a Gö-
döllő vasárnap. Nos, beigazolódtak a
félelmek, vagyis nem sikerült kipi-
hennie magát a csapatnak és sima ve-
reségbe szaladt bele a TEVA-GRC a
Vasas vendégeként.
A gödöllői lányok négy mérkőzést

követően a 3. helyen áll a BSE és a
Vasas mögött.
Női Extraliga, 3. forduló
TEVA-GRC – BSE-FCSM 2:3 (19, -
19, 22, -19, -12)

Röplabda – Kettős vereség

Két rangadó, két vereség

A Gödöllői Bikák csapata a baj-
nokság második fordulójában az
MVFC Berettyóújfalu II. csapatát
fogadta. Baranyai Pál tanítványai
több mint magabiztos, 9–1-es
győzelmet arattak.

A házigazdák egy sikerrel megvívott
kupameccsel hangolódtak az NB II-es
bajnokira, amelyen előzetesen nagyobb
ellenállásra számítottak a gödöllőiek a

vendégek részéről, bár minden bizony-
nyal nem bánják, hogy végül könnyed
sikert értek el idei első bajnoki meccsü-
kön. A következő fordulóban (lapzár-
tánk után), Salgótarjánban lépett pályára
a Gödöllő.
Futsal NB II., 2. forduló
Gödöllői Bikák – MVFC Berettyóújfalu
II. 9–1 (3–1)
Gól: Baranyai Pál (3), Nagy Roland (2),

Ughy Márk (2), Schrancz Balázs, Szá-
raz Szabolcs.

Magyar Kupa – Nyolc közé jutás
a tét

Mint már előző számunkban olvas-
hatták, a Nagykáta legyőzésével a leg-
jobb 16 közé jutott a Gödöllői Bikák
csapata az idei kupasorozatban. Idő-
közben elkészült a következő kör sor-
solása is, amely szerint a mieinknek ide-
genben kell majd kivívnia a legjobb 8
közé jutást. Az ellenfél a szintén másod
osztályban szereplő MAFC BME lesz
majd november 3-án. -ll-

Dabason rendezték meg
idén a megyei duatlon diák-
olimpia versenyeit. A Hajós
Alfréd Általános Iskola diák-
jai több korcsoportban is si-
keresen szerepeltek és beju-
tottak az országos döntőbe. 
Aranyérmesek lettek „A” kategó-
riában a IV. korcsoportos fiúk. A
csapat tagjai: Palkovics Áron, Si-
mon Gergő, Eperjesy Benjamin,
Kovács Márk. Egyéniben Palko-
vics Áron az első, Simon Gergő 2.
helyen végzett.

A „B” kategóriás versenyzők
között Kovács Márk 2. helyezett
lett, Szécsi László pedig a 9. he-
lyen végzett. A lányok versenyé-
ben Simon Kinga a III. korcsopor-
tosok között 3. lett. Versenyzőink a
veresegyházi triatlonos csapat tag-
jai. 

Külön említést érdemel Kovács
Márk, aki kézilabdázóként ért el
kiváló teljesítményt a duatlonosok
között. Mindenkinek gratulálunk
és sok sikert az országos döntőre!   

-hf-

Duatlon – Remek gödöllői eredmény

Hajós sikerek a diákolimpián

Futsal – Felszarvazott Berettyóújfalu

Magabiztos Bikák győzelem

Az idei év eddigi legrangosabb
eseményén vett részt a Gödöllői
Contact ITF Taekwon-do SE csa-
pata, Kókai Zsolt 3. danos mester
vezetésével. Október 9-én az ül-
lői sportcsarnokban került meg-
rendezésre az I. Eagles Cup elne-
vezésű nemzetközi Taekwon-do
verseny.

A gála népszerűségét bizonyította,
hogy 5 ország, mintegy 150 fős ver-
senyzői gárdát indított a megméretteté-
sen. A verseny ifjúsági és felnőtt korcso-
portokban, illetve formagyakorlat és
küzdelem versenyszámokban került
megrendezésre. A lelkes gödöllői csapat
hosszú felkészülést követően vágott ne-
ki a szombati versenynek. 

A selejtezők kedvezően alakultak,

ugyanis az ifjúsági fiú küzdelem 55 kg-
os kategóriában, a jó formában ver-
senyző Habermann Attila bronzérmet
szerzett. Az ifjúsági kategória további
két gödöllői versenyzője Péter Norbert
és Navratil Tamás ezúttal nem sikerült
döntőbe kerülniük. A junior kategória
után a felnőtteké volt a főszerep. Felnőtt
nő 3. danos formagyakorlat kate-
góriában Könczöl Alexandra
képviselte a gödöllői egyesületet
és kiváló teljesítménnyel arany-
érmet szerzett, majd az ezt követő
52 kg-os küzdelem kategóriában
bronzéremes lett. A felnőtt férfiak
3. danos formagyakorlat verseny-
számban Kókai Zsolt  szintén a
bronzéremig jutott. Ez a verseny
kiváló alkalmat jelentett, hogy a

sportolók tapasztalatokat szerezzenek,
és jó formában érkezzenek a november-
ben megrendezésre kerülő országos baj-
nokságra, és az utána következő Európa
kupára.

Amennyiben valaki szívesen megis-
merkedni ezzel a harcművészettel, az
egyesület továbbra is szeretettel várja je-
lentkezését a Bio-Fitt Centerben (Gö-
döllő, Állomás út 1-2/a) zajló edzésein
hétfőn és szerdán 17.30-19.00-ig.
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu

-tt-

Küzdősport - ITF Taekwon-do

Egy arany és három bronz

Október első hétvégéjén a palermói
férfi tenisztorna döntőjében a Gö-
döllői Kiskastély SE versenyzője,
Balázs Attila döntő szettben le-
győzte a 4. helyen kiemelt osztrák
Martin Fischert, így több mint ki-
lenc év után ismét magyar sikernek
örülhettünk felnőtt versenyen. A 22
éves játékos győzelme előtt, leg-

utóbb Sávolt Attila 2001-ben az
Olaszországban diadalmaskodott.
Balázs Attila ezzel a tornagyőze-
lemmel 54 helyet javított saját pozí-
cióján és a 153. helyre jött fel az
ATP-világranglistán. A teniszező
abban bízik, hogy ezzel az eredmény-
nyel a 2011-es Challenger tornákon
főtáblásként kezdhet.                      -ma- 

Tenisz – 9 év böjt szakadt meg

Balázs Attila: szuper tornagyőzelem

Az Erkel csapata

Borlai Luca feladásai sem segítettek

Az elmúlt hétvégén rendezték a
SZIE csarnokban, az U17-es kor-
osztály számára a Huniber Euró-
pa Kupa nemzetközi vívóver-
senyt. 

Ugyan gödöllői érem nem született a
hétvégén, a remek rendezés miatt min-
denképpen kiemelendő a GEAC vívó
szakosztályának munkája. Az ese-
ményre több mint húsz nemzet verseny-
zői adták le a nevezést, akik létszáma
megközelítőleg 400 fő volt. A fiúk me-
zőnyében a legjobb magyar helyezést az
UTE versenyzője, Kossuth Bálint érte
el, aki a 180 induló közül a 7. helyet sze-
rezte meg. A hölgyeknél a közel 130 fős
mezőnyben a BSE vívója, Márton An-
na nyert, míg a 3. helyen Katona Re-
náta és László Luca (UTE) végeztek.
A fiú csapatban a magyar válogatottat is
adó korosztályos együttes bizonyult a
legjobbnak 36 csapatot maguk mögé
utasítva. A csapat tagjai voltak: Sándor
Máté, Szabó Tóni, Vörös Bálint, Kos-
suth Bálint.

Vívás 
Gév Huniber Kupa

A fiú döntő résztvevői: balra az ukrán,
jobbra a végül győztes orosz vívó



INGATLAN
*AKCIÓ! Belvárosban 3szoba+nappalis,2
fürdőszobás teraszos, mediterrán stílusú
újépítésű ikerház 320nm-es saját telekkel
eladó. Kulcsrakész ár: 22MFt  20-772-2429

*Egyetem téren parkra néző, erkélyes első
emeleti 43nm-es 1,5 szobás lakás saját
tárolóval eladó Iá.10,9MFt 20-7722428

*Gödöllőn új építésű egyszintes 3szoba
+nappalis, garázsos dryvit szigetelt csalá-
di ház 600nm-es telekkel eladó
Kulcsrakész iár:33,9 M Ft 20-772-2429

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

*Árcsökkenés! Garázs-összekötéses iker-
ház emelt szintű szerkezet kész állapot-
ban 18,9MFt 93nm nappali+3szoba 20-
7722428

*ÚJÉPÍTÉSŰ EGYSZINTES, KÉT UTCÁRA
NYÍLÓ 3+NAPPALIS IKERHÁZ JÓ
KÖRNYÉKEN ELADÓ GÖDÖLLŐN
Iár:22.9 M FT 20-804-2102

*Ambrus közben 1+2félszobás 55nm-es
tágas, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9 MFt
20-772-2429   Árcsökkenés 11,5 MFt-ról!  

*Újépítésű ház Szadán 3szoba+nappalis
800nm-es telken eladó Iár:21,9MFt 20-
804-2102

*Szabadka utcában 2szobás, erkélyes,
tégla, konvektoros lakás eladó
Iár:10.9MFt Víz, villany, festés, burkolatok
felújítva. 20-804-2102

*Szadán ’93-ban épült 3szoba+nappali,
garázs családi ház 1350nm-es gyönyörű
telken eladó Iá:17MFt 20/7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Jó vétel! Kossuth L. u.ban II. emeleti
2szobás lakás eladó Iár:9,5MFt 20-
8042102

*Központi részen I. emeleti erkélyes lakás
eladó Iár:10.9MFt 20-539-1988

*Alvégben 1015nm-es építési telek eladó
Iár:12.8MFt 20-804-2102

*Gödöllőn új építésű 1szintes 3szoba
+nappalis, garázsos dryvit szigetelt családi
ház 600nm-es telekkel eladó, kulcsrakész
Iár:33,9MFt 20-772-2429

*Alacsony áron juthat 1szobás felújítandó
34nm-es lakáshoz Gödöllőn jó
közlekedésnél Iá: 4,2MFt 20-772-2428

*Palotakert legszebb részén egyedi
mérős 2009-ben szépen felújított 1+2fél
szobás világos parkra néző erkélyes lakás
Iár:10,9MFt 20-772-2429

*Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102

*Sürgősen eladó Erzsébet krt.-on tégla,
konvektoros 1+2félszobás jó állapotú
lakás Iár:12,5MFt 20-804-2102

*Sürgősen eladó Nagyfenyvesben
3szobás ikerház Iár:16,5MFt 20-8042102

*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, konvek-
toros, jó állapotú 2szobás,60nm-es lakás
a Kazinczy krt. Iár:10,9MFt 208042102

*Ügyfeleink részére keresünk eladó-
kiadó, családi házakat, lakásokat!
WWW.GODOLLOIHAZ.HU  20-804-2102

*Kertvárosban panorámás 110nm-es
családi ház eladó 26,5MFt 20-944-7025

*Fenyvesi részen építési telkek eladók
11,5MFt és 14MFt (20)944-7025

*Eladó panorámás széles 1800m2
építési telek Gödöllőn. Iá.:14,9MFt
(20)944-7025

*Újépítésű 40m2 üzlet eladó Gödöllő
központjában. 25MFt 20/944-7025

*Új építésű társasházban, nappali+2
szobás lakás Gödöllő központjában
BOMBA áron eladó. Ugyanitt egyedi pent-
house lakás 16,7MFt.Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-944-7025

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

*Eladó Gödöllő, Szent János utcában 3.
emeleti, 2 szobás, 53 nm-es, erkélyes, egyedi
fűtésű lakás. Iá.: 11,5 M Ft. Tel.: 30/449-8342

*Gödöllőn a Boncsokban (Csiperke u-ban)
16 m utcafronti szélességű, 800 m2-es zártk-
ert, egy 12 m2 alapterületű, 2 helyiségből álló
típus faházzal. Iá: 5,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó 44 m2-es, 1
szoba+1 hálófülkéssé átalakított 4.
emeleti lakás. Iá: 7,9 mFt. Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn jó állapotban lévő, 37 nm-es, 1
szobás földszinti lakás. Iá: 6,9 mFt. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nap-
pali + 2 szobás, befejezés előtt álló, kétsz-
intes ikerház-fél, 300 nm-es telekrésszel
eladó. Iá: 16,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

*Gödöllőn az Antalhegyi részen 120 m2
lakóterületű, 5 szobás, kétszintes családi
ház 500 m2-es telekkel. Iá: 20 mFt. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*ÁRON ALUL eladó Királytelepen jó
állapotban lévő 85 m2-es családi ház. 2 +
fél szoba, konyha, kamra, tágas fürdőszo-
ba wc-vel, közlekedő. A telek 1063 m2-es,
24 m széles, örökzöldekkel és gyümölcs-
fákkal beültetett. Iá: 18,5 mFt. FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben épült
társasházban kétszintes (73+30 m2)
öröklakás. Nappali, 2 szoba, konyha kam-
ra, fürdősz. A lakáshoz ponyvagarázs tar-
tozik. Iá: 22,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotban
lévő családi ház, 100 m2-es szuterénnel,
mely vállalkozás kialakítására is alkalmas
(víz, villany, ipari áram bevezetve) 540 nm-es
örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 24,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn a Kertvárosban teljesen felújított,
nappali+2 szobás, 110 nm-es családi ház
700 nm-es telekkel. Iá: 26,5 mFt. FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870

*ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! Kertvárosban
500 m2-es parkosított, panorámás telken
eladó 110 m2 lakóterű, nappali + 2
szobás szinteltolásos családi ház
kertkapcsolatos terasszal. Iá: 26,5 mFt.
Érd: +3620/9194-870

*ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! 150 nm
lakóterű, nappali + 5 szobás, kitűnő állapot-
ban lévő újszerű, kétszintes mediterrán jel-
legű családi ház nagy terasszal, pincével,
874 nm-es parkosított telekkel 60 mFt
helyett 38 mFt ir.áron eladó. Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb részén
teljesen felújított 130 nm lakóterű, nappali +
4 szobás kétszintes családi ház, 1108 nm-es
telekkel. Iá: 39 mFt. Tel: 20/9194-870

*Gödöllőn a Nagyfenyvesben 1376 és
1433 m2-es összközműves építési telkek
eladók. Iá: 14 és 15 mFt. Tel.:20-919-4870

*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 780 m2-
es építési telkek 8 mFt ir. áron eladók.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

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

*TELEKÁR ALATT sürgősen eladó Szi-
lasligeten 1 szoba-konyhás családi ház,
715 nm-es összközműves telekkel. Iá: 6,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Veresegyházon tó közelében, csendes
környéken, 2 utcára nyíló, akár 2 generáció
részére is alkalmas, 2008-ban épült, 100
m2-es, földszintes családi ház. Nappali, 1
szoba, 2 félszoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba,
garázs, 418 m2-es telek. Iá: 25,8 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesliget-
ben 2006-ban épült, nappali + 3 szobás, 93
nm alapterületű földszintes családi ház
1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllő központjában családi okok miatt
sürgősen eladó egy 4. emeleti, 65 nm-es
lakás. Felújításra szorul. Iá.: 10,3 mFt. Tel.:
30/2736-873.

*Vácszentlászlón 102 nm-es, 3 szobás
felújított ház 1794 nm-es mélyen ár alatt
eladó. Ára: 13 mFt. Aszódon 800nm-es
összközműves építési telkek (7 db)
eladók. Ára: 3 mFt./db. Tel.: 20-555-5772.
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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 NYITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐN NINCS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



*Gödöllőn 75 nm-es felújított 2,5 szobás
konvektoros lakás eladó. Iár: 17,8 MFt.
Kerepesen 128nm-es 3,5szobás újszerű
ikerház 400 nm-es telekkel ár alatt eladó!
Ára: 25,5 MFt. Tel.: 06-30-684-5516.

*Gödöllői őrzött lakóparkban 86nm-es
lakás eladó Ára: 19,8 MFt. Isaszegen
827nm-es gondozott telken 120 nm-es, 4
szobás családi ház, és egy 1 szobás
apartman eladó. Tel.: 06-20-555-5772.

*Gödöllőn 3 szobás ház 2800 nm-es
telekkel eladó. Ára: 26 MFt. Gödöllőn
központ közeli 3 szobás dupla komfortos
belülről teljesen felújított ház 500 nm-es
telekkel eladó. Tel.: 06-20-555-5772.

*Eladó 2 generációnak is alkalmas 3
szintes családi ház 1000 nm-es telekkel
Gödöllőn. Ára alku nélkül: 27 MFt. Szadán
1200 nm-es építési telek ár alatt eladó.
Fix ár: 5,7 MFt. Tel.: 06-30-684-5516.

*Vácon 2 generációs külön bejáratú 200 nm-
es 6 szobás családi ház 720 nm-es telekkel
ár alatt eladó. Ára: 28,1 MFt. Galgahévízen
1093 nm-es építési telek ÁR ALATT eladó!
Ára: 3,2 MFt. Tel.: 30-684-5516.

*Fóton 2 generációs nagyon jó állapotú, 5
szobás, külön bejáratú ház 669 nm-es
telekkel eladó. Ára: 38,5 MFt. Gal-
gahévízen jó állapotú 2 szobás parasztház
eladó. Iár: 12,7 MFt. Tel.: 06-30-684-5516.

*Gödöllőn a Margitánál 4 szobás, 150 nm-
es ház 3600 nm-es telekkel eladó. Ára: 29
MFt. Szadán 4 szobás, 260 nm-es igényes
családi ház 844 nm-es telekkel eladó. Ára:
36,1M Ft. Tel.: 06-20-555-5772.

*Őrbottyánban központ közeli 200 nm-es
3 szobás ház, 1187 nm-es telekkel eladó.
Ára: 24,2 MFt. Veresegyházán 105 nm-es
1+2 félszobás igényes ház 698 nm-es
telekkel eladó. Ára alku nélkül: 24,5 MFt.
Tel: 06-30-684-5516.

*Tegyen ajánlatot, Szent János utca
környékén téglaépítésű 2 emeleti, 57 m2-
es, kétszobás, új thermoplán ablakokkal,
felújítható, egyedi-mérőórás, konvektoros
fűtésű lakás. íÁr: 9,77MFt Major Zoltán
+3670-7733222 Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu

*Cserélje le a nagyobbat kisebbre érték-
egyeztetéssel, Gödöllő fenyvesi részén 900
m2 ősfás gondozott telken, idilli
környezetben, csendes déli fekvésű
napfényes, nagyon kicsi rezsivel 60 m2-es
amerikai konyhás-nappali, hálószobás, teras-
zos, cirkó gázfűtéses, parkettás 2 autóbeállós
családi ház eladó nagyon kedvező 18,9MFT
áron, Major Zoltán +3670-7733222 Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu

*Lakásbeszámítással is megvehető,
Erzsébet park közeli ÚJ SORHÁZI lakások
az a Harasztban, Szent Imre u.-ban új
építésű egyedi tervezésű saját telekkel,
nagy terasszal rendelkező, egyenként 90-
150 m2. Nappali + három, illetve négy
szoba, saját automata garázs, mosókony-
ha, klíma, központi porszívó, kandalló,
automata öntözőberendezés és garázska-
pu, minőségi építésű hagyományos
kivitelezés, átadás kulcsrakész állapot-
ban. Érdeklődni az irodában lehet: Gödöl-
lő, Kossuth L. u. 34. Ár: 235e-260eFt/m2
Major Zoltán +3670-7733222 Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERÁN! 740 m2-es
telken, 135m2-es, 4szobás, garázsos,
minőségi kivitelezésű ikerház beköltözhető.
Modern konyhabútor, beépített gardróbok,
klíma, központi porszívó, automata-
öntözőrendszer, parkosítás. Ár: 47MFt Major
Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu

*Kertvárosban új építésű, nappali, 3
szobás ház, minőségi burkolatokkal
kivitelezett, kiváló elrendezésben
megépített, extrákkal felszerelt, minden
igényt kielégítő. Kertkapcsolatos nappali,
napfényben fürdő szobák, háztartási hely-
iség, gardróbok, beépített modern kony-
ha, 2 fürdőszoba, erkély, garázs, klíma,
központi porszívó, automata öntözőrend-
szer, parkosított kert. Ár: 47,5 M Ft. Major
Zoltán +3670-7733222 Több száz ingat-
lan www.perfektotthon.hu

*Lakáscsere értékbeszámítással azonnal,
piaci napi áron. Cserélje le lakását vagy
családi házát kisebbre, vagy nagyobbra,
akár új ingatlanra. Egyszerű hitel
lehetőséggel is, ingyen ingatlanhelyszíni
szemle Major Zoltán +3670-7733222
Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

*4 szobás 80 m2 lakás, Remsey Krt.-on
emeleti 4 szobás, erkélyes, csendes, vilá-
gos, tárolós lakás teremgarázs
lehetőséggel eladó, csere kisebbre lehet-
séges íÁr: 17,8MFT Major Zoltán +3670-
7733222 Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu

*Központ közeli, 55 nm-es, 2 szobás,
MAGASFÖLDSZINTI, kelet-nyugati
tájolású, IGÉNYESEN felújított lakás
kertvárosi hangulattal eladó. Iá: 11.9 Érd.:
30/491-5020

*Erzsébet park közelében, kertvárosi
hangulattal eladó egy 55nm-es, két-
szobás, D fekvésű lakás tárolóval.
Kedvező rezsi költség. Iár: 10,5MFt.
Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020

*Gödöllőn a Szőlő utcában eladó 2,5
szobás, 61 nm-es II. emeleti, erkélyes
lakás. Azonnal beköltözhető. Iár: 14,7 M
Ft. Tel: 06-30-896-1291

*Peresben egy 1080nm és 1180nm-es
telek eladó közel a buszfordulóhoz.
Befektetésnek is kiváló. Érd: e-mail:
h74sanyi@citromail.hu vagy
+447838599970-s telefonszámon.

*Gödöllőn, Királytelepen, Sajó utcában
857nm rendezett telken 84nm-es,
2szobás, összkomfortos, teljesen felújí-
tott lakóterű családi ház garázzsal,
pincével, kertkapcsolatos terasszal eladó.
Iár:27,5MFt. 20/486-2429

*Gödöllő legcsendesebb háza! Babati út
28.sz.alatti 830nm telken új építésű,
179nm földszintes, legkorszerűbb tech-
nológiával épült, extra energiatakarékos,
eladó. Burkolat igény szerint. +36-30-
9355-737

*Eladó Gödöllőn Zöld óvodától, új
iskolától 2percre 90nm-es, nappali +
3szobás felújított családi ház mel-
léképülettel, pincével, 1600nm-es ren-
dezett telken. Iár:19,9MFt. 30/385-7372

*Palotakerti 36 nm-es 1 szobás lakás
6,7M Ft-ért, ill. 57 nm-es 2 szobás, telje-
sen felújított lakás 9,4M Ft-ért eladó. Érd:
06-30-843-6440 

*Gödöllőtől 15 km-re 2 szintes családi
ház sürgősen eladó. Iár: 16,7M Ft. Tel:
0670-271-7378, 0630-771-5794 

*Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es, 1,5
szobássá átalakított, korszerűsített fűtésű
lakás eladó! Iár: 8,9MFt. Ingatlanosok
kérem, ne hívjanak! Tel: 06-30-544-0208
v. uzita@rubicom.hu 

*Városmajor utcában családi ház eladó.
20/3550-008

*Gödöllőn 3 szoba, nappalis ikerház 2
fürdőszobával, terasszal, fedett kocsibeál-
lóval tulajdonostól eladó. 300-s telek, tel-
jes közmű, új ovi, iskola, busz közel.
22MFt. 70/224-7052
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*Eladó Turán vasútállomáshoz közel felújí-
tandó, beköltözhető 80 nm-es családi ház
300 nöl telekkel. Gázkonvektoros, csa-
tornás. Iár: 7 millió Ft. Érd: 209-352-152

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

*Gödöllőn IPARI INGATLAN ELADÓ.
3391nm, három telek, 1100nm 3szintes
tégla épület. Raktárak, irodák, szociális
létesítmények. Betonozott udvar rakodási
rámpákkal. Bérlővel vagy nélküle is. 06-
20-921-6974

*2 és fél szobás, hálófülkés, tetőtéri,
Fácán sori lakás örök panorámával,
garázs vásárlási lehetőséggel eladó. Iár:
19,5 MFt. Beépített konyha, fürdőszoba,
gardrób. Érd: 0620-320-4023 

*Gödöllő Palotakerten földszinti egys-
zobás, redőnyös, déli fekvésű, szabály-
ozott fűtésű, jó állapotú lakás eladó. Tel:
06-28-421-619, 06-70-406-2064

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

*75nm-es, 2,5szobás, összkomfortos,
vízórás családi ház garázzsal 1200nm
telken melléképületekkel, kúttal Turán
eladó. Iár: 5,8MFt. 0670-319-6519 

*Kazinczy körúton 54nm-es, 2 szobás,
erkélyes, műanyag ablakos, jó állapotú
lakás alacsony rezsijű házközponti fűtés-
sel, nyugodt, csendes lépcsőházban
eladó. Iár:11,5MFt. 20/243-2053 

*Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben
900m2–es telken 150m2 felújított csalá-
di ház, gondozott kerttel, öntözőrendszer-
rel, dupla garázzsal eladó. A telek két
utcára nyílik, a háznak két különálló
bejárata is van, kétgenerációs házként is
használható. Iár: 35 M Ft Érd: 06/70-604-
4403, 06/30-469-6721

*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es
telken eladó egy 1992-ben épült 70 nm
alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh
Tamás - +36-70-333-1362

*Gödöllő belvárosában a Kőrösfői
utcában eladó két utcára nyíló családi
ház, kedvező áron. (3 szoba, pince,
garázs, egy kellemes hangulatú belső
udvarral.) Érd: 06-28-430-348

*Eladó Aszódon, Fesztivál téren 120 nm-
es, 4 szoba +nappalis, 2 fürdőszobás,
tetőtér-beépítéses új ikerház! Dryvit
hőszigetelés, garázs. Aszfaltos út.
23,4MFt. 06-309-645-920

*Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2 fél-
szobás erkélyes, konvektoros, 69 nm-es,
téglaépítésű, 2.emeleti lakás beépített
bútorokkal és konyhai gépekkel.
Iár:15MFt. 30-483-3022, 30-384-2587

*Eladó Gödöllő központjában 1 szobás,
felújított, klimatizált, földszinti panellakás
beépített konyha- és előszobaszekrén-
nyel. 8 MFt. Érd: +36-20-220-2499 

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

*Gödöllőn a Nagyfenyvesben 4 lakásos tár-
sasházban földszinti és 1. emeleti, 120 m2
alapterületű, nappali + 2 szobás, újszerű
állapotú lakás, teremgarázzsal. 120
eFt+rezsi/hó. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 

*Gödöllőn a központban 1. emeleti, telje-
sen felújított, 2 + fél szobás (61 m2)
lakás. 60 eFt+rezsi/hó. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086

*Gödöllő központjában KIADÓ 44 m2-es,
1+fél szobás és 50 m2-es 2 szobás, telje-
sen felújított lakás. Iá: 50 és 60
eFt+rezsi/hó. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086

*Kiadó Gödöllőn kertes ikerház egyik fele,
3szobás bútorozott, garázs és pince is
van 80.000Ft/hó+rezsi 2 havi kaució
szükséges 20-804-2102

*Hosszútávra kiadó a Fenyvesben 120
nm-es újszerű állapotú, kertes családi ház
99eFt+rezsi/hó, két havi kaució szük-
séges 20-772-2429

*Kiadó Gödöllőn kertes ikerház egyik fele,
3szobás bútorozott, garázs és pince is
van 80.000Ft/hó+rezsi 2 havi kaució
szükséges 20-804-2102

*KIADÓ lakásokat – házakat - házrészeket
keresek ügyfeleink részére Gödöllő
területén 20-8042102

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

*Kiadó Gödöllőn (Palotakerten) egy 44
nm-es félig bútorozott lakás. (Egyéni
vízóra, fűtésszabályozók.) Ár: 45.000,-
Ft/hó +rezsi +40.000,-Ft kaució. Tel: 06-
70-265-0799 

*Zombor utcai egyszobás, összkomfor-
tos, 1. emeleti konvektoros lakás kiadó:
40.000,-Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel:
06-30/350-4346

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

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

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

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

*Gödöllőn János u. elején 1,5szobás
felújított, bútorozott, gázkonvektoros,
alacsony rezsijű földszinti lakás 1 v. 2
személynek hosszútávra kiadó. 50.000,-
Ft +rezsi (2havi kaució). 06-30-2014-769

*KIADÓ lakásokat –házakat -házrészeket
keresek ügyfeleink részére Gödöllő
területén 20-944-7025

*Kossuth L. utcában 1+2 félszobás IV.
emeleti lakás kiadó. 50.000,-Ft +rezsi +2
havi kaució. Tel: 30/760-5471 

*Másfél szobás, egyedi vízórás, konvek-
toros, tiszta lakás kiadó. Kaució szük-
séges. Tel: 0630-270-7119 

*Hosszútávra kiadó nov. 1.-től egyedülálló
kis családi ház (központi fűtés, 2 kis
szoba, fürdő, konyha, üvegezett veranda)
55.000,-Ft/hó +rezsi. 1 havi kaució. Tel:
28/411-988 

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

*Gödöllő központjában, Kossuth L.
utcában 3. emeleti, 2 szobás lakás
hosszútávra kiadó novembertől. Érd: 06-
70-243-1861 

*Kertvárosi családi házban külön bejárat-
tal, mellékhelyiséggel szoba kiadó. Tel:
28/420-684 

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

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

*Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 50 m2-es összkomfortos lakás
kiadó. (Kábeltévé, Internet.) Albérleti díj
+2 havi kaució. Tel: +36-20-914-2007

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

*Gödöllő, Szt. János utcai albérletbe
hosszútávra igényes lakótársat keresünk.
Érd: 06-20/399-8112

*Gödöllőn a Paál László közben felújított
44 nm-es másfélszobás, konvektoros,
külön víz-gázórás, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Érd: 06-20-454-4578,
06-20-590-6673 

*Blahán, zöldövezetben 65 nm-es, 2 szobás,
panorámás, tetőtéri lakás külön bejárattal,
garázzsal hosszútávra kiadó. 60ezer Ft
+rezsi +2 havi kaució. 30/948-6151

*Kiadó palotakerti lakás kisszobája közös
konyha, fürdőszoba használattal. 20.000,-
Ft +rezsi fele. Kaució szükséges. Tel:
0620-353-0949 

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

*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben
udvari, 30 nm-es üzlethelyiség. Irodának
is alkalmas. Tel: 06-30-346-5408

*Petőfi téren, utcafronton új, 42 nm-es
üzlethelyiség eladó! Illetve Városköz-pont-
ban, emeleti, jelenleg ügyvédi iroda beren-
dezéssel együtt bérbeadó! Más tevékeny-
ségre is alkalmas. Tel: 30/9-509-841 

*Húsz éve működő műszaki-barkács üzlet
bérleti joga árukészlettel, berendezéssel
együtt átadó. Tel: 06/309-509-841

*Gödöllőn, a belváros közepén minden
igényt kielégítő körpanorámás, új építésű
exkluzív 120 nm-es iroda hosszútávra
kiadó. Tel: 0620-9-443-356 

*Gödöllőn a Városközpontban 35 nm-es
bolthelyiség kiadó, illetve 45 nm-es
üzlethelyiség eladó! Tel: 0670-585-7435 

*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Érd: 30/231-7508 

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

*Patak téri garázssoron garázs kiadó. Tel:
0620-338-9266

*GARÁZS kiadó, (eladó): az egyetemi
lakótelepen, felújított téglagarázs. Tel:
0620-80-28-451 

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-

SZINTŰ  INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS!
RENDKIVÜLI  AJÁNLATAINK:
* A Kör utcában 3. emeleti, 69 nm-es,
amerikai konyhás, 1+2 fél szobás, kiváló
elrendezésű, erkélyes, felújított, egyedi
fűtésű lakás áron alul, eladó. Iá.:13,9
* A Kossuth Lajos utcában 2003-ban
épült, 2. emeleti, 69 nm-es, nappali
+2 szobás társasházi lakás, zárt gép-
kocsi beállóval eladó. Azonnali
költözés. Iá: 21,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* TURÁN nappali + 4 szobás, földsz-
intes, garázsos, 2007-ben épült
lakóház (90 %-os készültségben) 927
nm-es telken eladó. Iá: 28 mFt.
* VALKÓN 130 nm-es, hangulatos, jó
állapotú, összkomfortos parasztház
2000 nm-es, gondozott telken eladó.
Irányár: 13 mFt.
* IKLADON, 720 nm-es telken 216 nm-
es, 4 szobás, kétszintes családi ház (2
fürdő, két garázs) eladó. Iár: 19 mFt.

* VERSEGEN 140 nm-es, 4 szobás, jó
állapotú téglaház eladó 6370 nm-es,
gazdálkodásra alkalmas telken.
Csereként budapesti (1-2 szobás,
egyedi fűtésű) lakást beszámítanak. :
Irányár 18,2 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* Az Antal-hegyen1850 nm-es,
panorámás telken, 2004-ben épült,
igényes, 3 szintes családi ház (nappali,
2 szoba, amerikai konyha, gardrób,
kamra, fürdő, mosókonyha, tárolók,
dupla garázs). A tetőtérben egy önálló
lakás kialakítható. Irányár:65 mFt.
* Az Alvégben régi építésű 76 nm-es, 2
szobás lakóház 3090 nm-es, ősfás
telken (a telek végén patak folyik)
eladó. Irányár: 21,9 mFt.
* A Blahán, nappali+3 szobás, kétsz-
intes, jó állapotú családi ház, garázzsal
910 nm-es, panorámás telken eladó.
Irányár: 27,8 mFt.
LAKÁSOK:
* A Szabadka utcában 55 nm-es, 2 szo-
bás, igényes, 1. em., erkélyes, tégla-
építésű lakás ízléses belső berende-
zésével vagy üresen eladó. Iár: 13,9 mFt.  
* A központtól néhány percre 96 nm-es,

nappali + 2 szobás, 1. em., téglaépítésű,
egyedi fűtésű társasházilakás, telek-

résszel sürgősen eladó. Iár: 18,5 mFt.

* A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.
* A belvárosban 2004-ben épült, földsz-
inti, 60 nm-es, nappali +1 szobás,
igényes lakás (hatlakásos társasház
csendes hátsó részén), beépített
bútorokkal, extrákkal, gépkocsi beálló-
val eladó. Iá: 23,2 mFt.
* A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (egyedi mérő órákkal, tágas
terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
* A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 3. emeleti, jó állapotú lakás
(egyedi mérő órák, szép nagy
szobákkal) eladó. Iá: 13 mFt.
* A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújí-
tott, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 8,7 mFt.
* A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,
7. em., kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel)
eladó. Azonnal költözhető. Iá: 12,4 mFt.



*GARÁZS ELADÓ Gödöllőn a Patak téri
garázssoron. Tel: 0620-312-7243 

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

ÁLLÁS
*Gépjármű márka szervíz, gödöllői
munkahelyre autószerelésben és villam-
ossági szerelésben egyaránt jártas
munkatársat keres! Érdeklődni hétköz-
nap, 09:00-tól 17:00-ig, a 06-30-221-
0687-es telefonszámon lehet.

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

*Irodai munkára keresünk angol nyelv-
tudással, számítógépes ismerettel ren-
delkező,fiatal hölgyet Gödöllőre. Jelen-
tkezés fényképes önéletrajzzal az
info@masterkool.hu e-mail címre.

*Ingatlanirodánkba keressük megbízható és
jó kommunikációs készséggel rendelkező
leendő kollégáinkat! Gyakorlat előny, de nem
feltétel. E-mail: holdingatlan@gmail.com, Tel.:
30-684-5516, 06-20-555-5772.

*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti
fodrász szalonunkba keresünk férfi-női
fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194-870 -es
telefonszámon lehet.

*KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ
diplomás nyelvtanárokat keres ÚJ
BELVÁROSI ISKOLÁJÁBA minden
nyelvből. www.katedra.hu Telefon: 06-20-
984-5070

*Gödöllőn, iskola, óvodával szemben Missy
Szépségszalonba fodrász szék bérbe adó
nagyon korrekt áron, masszőr szoba kiadó.
Műkörmöst felveszek. Kozmetikust pedig
vendégkörrel, nagyon korrekt feltételekkel.
06-30-247-6718 

*Agilis INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐ kollégákat
keresünk GÖDÖLLŐ és környékén.
Szakképzettség nem, gépkocsi szükséges!
LEVENDULA INGATLAN. 06 30/754-7434
Részletek a honlapunkon: www.godolloi-
ingatlanok.hu/karrier

*Gödöllő központjában szépségszalonba
fodrászt, műkörmöst, pedikűröst,
kozmetikust keresek, kedvező feltételekkel.
Tel: 06-30-989-3652

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

*Nyugdíjas nő, német, angol nyelvismerettel,
felhasználói szintű számítógépes tudással
részmunkaidős irodai elfoglaltságot keres.
0670/320-2281 

*SZAKÁCSOT keresek Gödöllőre egyműsza-
kos munkarendbe, önálló munkavégzésre.
Tel: 20/316-5833 

*Gyermekek ill. idősek felügyeletét
dajkaképzettséggel, idősgondozói gyakorlat-
tal leinformálható, megbízható fiatalasszony
vállalja. Tel: 70/314-4394 

*Pomázi sörözőbe fiatal, agilis pultos lányt
keresünk. (Feltétel: szakmai gyakorlat, ill.
bizonyítvány, szakmai önéletrajz.) Tel:
20/4923-044, femasystemkft@freemail.hu 

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

*TAKARÍTÁST VÁLLALOK GÖDÖLLŐN. Tel:
+36-304-115-931 

*Gödöllői Sörözőbe pultos hölgyet felveszek
25 éves korig. Tel: 0620-373-6100 

*ÁGI SZÉPSÉGSZALON keres gyakorlott,
igényes PEDIKŰRÖS, MŰKÖRMÖST GYES-re
menő kolléganő helyére. Váltóműszakba
FODRÁSZT keresek kedvező feltételekkel.
Zabó Ági: 30/26-82-084 

*Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon
(Szt. Imre u.10. R&R Haj és Test) keres
munkájára igényes FODRÁSZT és
KOZMETIKUST. Érd: 06-20-3304-266
Brazda Réka
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Az Invitel egy csomagba gyúrta InviTV,
ADSL, mobilinternet és telefon szolgáltatá-
sait, amelyeket mostantól akár egy elő-
fizetéssel is igénybe vehetünk. A ked-
vezményes ár, az egyetlen számla, a rugal-
masan összeállítható elemek – közel 70 féle
variációból választhatunk! – mind-mind
olyan tényező, amellyel az Invi4 a szabad-
ság élményét nyújtja az egész családnak.
Ha szeret spórolni, jelentős kedvezményt
kapni, akkor eljött az ideje a váltásnak!

Tudatos döntés
A legtöbben keveset foglalkozunk a televízió-, tele-
fon-, vagy internet-előfizetéseinkkel. Egyszer
megkötöttük a szerződést és természetesnek
vesszük, hogy van, hogy működik. Pedig időről-
időre érdemes felfrissíteni a szolgáltatásokat és
átgondolni azt, hogy miként lehet a legtöbb dologra
a legolcsóbban előfizetni és valóban a család
igényeire szabni a választott szolgáltatásokat. A
választás a miénk, az Invi4-gyel pedig a döntés sem
túl nehéz. Az új szolgáltatáscsomagban a hagy-
ományos telefon mellett az otthoni szórakozás ele-
meit: az IPTV, ADSL és mobilinternet szolgáltatá-
sokat gyúrta össze az Invitel és mindezt most
igazán kedvező áron nyújtja új, vagy meglévő elő-
fizetőinek, széles, kombinálható választékban.

Miért szeretjük a csomagolt szolgáltatá-
sokat?
Elsősorban, azért mert spórolhatunk. A csomagok-
ban az Invitel sokkal nagyobb kedvezményeket ad,
ezzel is jutalmazza a hűségünket. De nemcsak
ezért, hanem, mert kényelmesebb és egyszerűbb is,

hiszen egy szolgáltatónál kapunk
meg mindent, és a hónap végén
az eddigi 3-4 helyett csupán
egyetlen számlát kell
befizetnünk. Ráadásul a cso-
magokban mindig a legújabb
megoldásokra lehet előfizetni, a
tartalmukat pedig saját magunk
állíthatjuk össze – úgy, ahogy
nekünk a legjobb, ahogy mi
szeretnénk.

Internet kint és bent, a
szabadság választásával
Az Invi4 egyik különlegessége,
hogy a csomagban megtalálható a mobilinternet is.
Ha nemcsak otthon, az „asztali” gépen szeretnénk
internetezni, hanem például utazás, nyaralás
közben, vagy az iskolában, egyetemen, akkor
érdemes mobilinternet-szolgáltatásra is előfizetni.
De mit tegyünk, ha nem szeretnénk két előfizetést
kötni. Az Invi4 erre is megoldást nyújt. Az ADSL és
a mobilinternet szolgáltatást együtt, egy csomagban
tartalmazza, így segítségével az egész országban –
a mobilinternet lefedettségű területeken – bárhol és
bármikor elérheti az internetet, levelezhet,
tájékozódhat a menetrendekről, a nap híreiről,
időjárásról, de barátai hogylétéről is.

InviTV – a jövő televíziója
Gondolt már arra, hogy milyen jó lenne, ha a
televízióban Ön határozhatná meg, mikor kezdődik
egy-egy műsor? Vagy ha lemaradna valamiről,
akkor egy gombnyomással visszanézhetné az
elmúlt pár nap adásait, a késő esti filmeket pedig

felvehetné, így bármikor megnézhetné, megállíthat-
ná, a bennünk található reklámokat pedig átteker-
hetné? Az Invi4 csomagban ez most külön DVD-,
vagy videorögzítő nélkül is lehetséges, hiszen az
InviTV számos olyan kényelmi funkcióval ren-
delkezik, amelyek élvezhetőbbé és valódi élménnyé
teszik a televíziózást.

Legyen az elsők között
Ha szeretné kihasználni és élvezni a legmodernebb
technológiákat, az InviTV-t, a mobilinternetet és
közben szeretne spórolni a telefon és az ADSL-elő-
fizetésen is, az Invi4 az Ön csomagja. Nem kell
mást tennie, csak látogasson el a gödöllői Invitel
Telepontba (Dózsa György út 1-3.), vagy hívja fel
az Invitel ügyfélszolgálatát az 1288-as számon,
ahol munkatársaink azonnal fogadják megren-
delését, hogy akár már néhány napon belül
otthonában élvezhesse a kiválasztott szolgáltatá-
sokat. Igényét online is jelezheti a weboldalunkon
(www.invitel.hu). (x)

Invi4 – mindent egybegyúrtunk
a valódi szórakozásért
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*Gödöllőn zöldséges üzletbe rakodó-
munkást keresünk. Tel: 06-20-9372-828

*Megbízható, referenciával rendelkező nő
bejárónői munkát vállal. Tel: esti órákban 06-
28-439-457 

*GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
pályázatot hirdet ÜGYVEZETŐ munkakör
betöltésére. A munkaviszony időtartama:
határozott (2011. január 1-től – 2015. decem-
ber 31-ig). Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidő. A munkavégzés helye: Pest-megye,
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. A
munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok: a cég stratégiájába
illeszkedő operatív vezetői feladatok ellátása, a
taggyűlés által meghatározott célok elérése,
alkalmazottak munkájának felügyelete,
irányítása, a cég adminisztrációs folyamatainak
felügyelete, jelentéstétel a tulajdonosok felé.
Pályázati feltételek: a kft. tevékenységével
összefüggő szakirányú egyetemi végzettség;
legalább három év vezetői gyakorlat. A pályázat
elbírálásánál előnyt jelent: egy vagy több
világnyelv ismerete. A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások: motivációs
levél; részletes szakmai önéletrajz; iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-
tok másolata. A pályázathoz mellékelni kell a
megpályázott időtartamra kiterjedő, a cég
fejlesztésére irányuló részletes vezetői koncep-
ciót és üzleti tervet. A koncepciónak és tervnek
részletesen tartalmaznia kell a kft tevékenységi
körébe tartozó tevékenységek finanszírozására
vonatkozó elképzeléseket, a kft ren-
delkezésére álló vagy bocsátott vagyonele-
mekkel való felelős gazdálkodásra vonatkozó
elképzeléseket, továbbá a kft jövőbeli profiljá-
nak és fejlesztési irányainak meghatározását. A
vezetői koncepciónak részletes alapossággal
ki kell térnie a kft. tulajdonosainak érdekeire, a
velük való együttműködés módjára. A tulaj-
donosok részére teljesített feladatok elszá-
molási rendjére, a tulajdonosi ellenőrzés for-
máira. A munkakör betölthetőségének időpon-
tja: A munkakör legkorábban 2011. január 1.
napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának
határideje: 2010. november 15. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információ a
28-522-941-es telefonszámon kérhető. A
pályázatok benyújtásának módja: A pályázat
csak postai úton nyújtható be, a GAK Nonprofit
Közhasznú Kft (2100 Gödöllő, Páter K. utca 1.
) kézbesítési címre. Kérjük a borítékon feltün-
tetni a munkakör megnevezését: „GAK
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető”. A
pályázat elbírálásának határideje: 2010.
november 30-ig. A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje: www.szie.hu /allas-
palyazatok, SZIE Hirdetőtábla, www.gak.hu,
Gödöllői Szolgálat, egy országos napilapban
figyelemfelhívó hirdetés. A munkáltatóval kapc-
solatos egyéb lényeges információ: A
határidőben beérkező pályázatokról a munkál-
tatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt
követően - a kiírás követelményeinek minden-
ben megfelelő pályázók, akár több körben
történő személyes meghallgatása után - dönt,
melynek eredményéről a pályázók írásban
tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázat
iratanyagait - amennyiben a pályázó 90 napon
belül nem veszi át - megsemmisítjük. A pályáza-
ti eljárás eredménytelenné nyilvánításának
jogát a kiíró fenntartja. 

SZOLGÁLTATÁS

*PEDIKŰR-MANIKŰR! Lábunk minden évszak-
ban igényli az ápolást! Nyáron kiszárad, kire-
pedezik a sarkunk, hideg időben a zárt cipők
bőrkeményedést, tyúkszemet okozhatnak,
ami megkeseríti mindennapjainkat. Szánjon rá
havonta egy kis időt, hogy széppé, üdévé
varázsoljam fáradt lábait kényelmesen, Önnél!
Megérdemli a törődést! Tel.: 30-851-8763

*FORDÍTÁS MAGAS MINŐSÉGBEN, TÖBB
MINT 40 NYELVEN. EGYEDI, "NEM
SÜRGŐS", ALACSONY DÍJTÉTELLEL ANGOL
FORDÍTÁSOK ESETÉN. KÉRJE ÁRAJÁN-
LATUNKAT! STUDIO ONLINE FORDÍTÓIRODA
-  WWW.STUDIOONLINE.HU

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

*GALÉRIA ÜZLETHÁZ SZÉPSÉGSZALON
Szabadság tér 27. Pedikűr, műköröm
építés: Barbara 06-20-576-8097.
Fodrászat: új vendégeknek hajvágásból
10%, hajfestésből 20% árkedvezmény.
Lilla 06-30-430-5195. Hajhosszabbítás,
afrofonás: Vera 30-470-9398 

*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villany-
bojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
+36-303006200. www.hutogepszereles.hu 

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás
vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés.
70-2479072, 20-9177-555 www.nonstop-
gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 

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

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-302-
4622. www.csoszereles.hu 

*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2
órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak
teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncél-
szekrény szállítás. Tel: +36-30-9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje,
WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.

*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő
rendszerek, garázskapu szerelés, javítás 2
órán belül. +36-20-9-177-555

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



*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozót-
irtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás,
kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-
30-528-7777

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

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 NYELVEN,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő,  Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 20/556-2653, E-
mail:info@ili.hu

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

*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron!
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650

*20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ
MESTER VÁLLAL KARTONOZÁST,
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST.
Kisebb kőműves munkákat, szigetelést,
dryvitozást. Tel. 06-20-9-361-233,
28/610-982

*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munk-
abérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 06-
30/508-1380 

*SZERELÉS, JAVÍTÁS. Új konyhabútorok,
gardróbok készítése, javítása stb. Kisebb
munkák pl.:zárcsere, ajtónyitás, plusz zárak
szerelése, polcok, szekrények rögzítése,
kisebb festési munkák, laminált padló ler-
akás. Tel:06-70/201-1292 

*TETŐSZERVIZ. Azonnali hibaelhárítás,
tetőjavítás, bádogozás. Tel: 70/949-7007 

*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek
hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal! +36-
70-280-2276

*Gödöllői érettségizett, leinformálható,
nem italozó férfi házkörüli munkát vállal.
Kertépítészeti munka alkalmanként, rend-
szeresen földmunka, lakatos munkák, bár-
milyen kerítés-készítés, javítás, festések.
Csapadék víz elvezetés, lambériázás, tető-
javítás, kőműves munkák, fakivágás. +36-
30-402-7276

*PEDIKŰRÖS HÁZHOZ MEGY! Az első alka-
lom féláron! Tel: 20/983-8863 

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: +36-20-9527-289, +36-
28-476-229 

*Az ősz beköszöntével kényeztesse
testét-lelkét stresszoldó, kondicionáló,
gyógyköves, aromaterápiás, mézes és
csoki masszázzsal! Valamint fogyasztó
és narancsbőr elleni kezelések.
30/728-3055 

*REDŐNYSZERVIZ – készítés – javítás +
szúnyoghálók + harmonika ajtók. +36-20-
9-943-145

*TERMÉSZETGYÓGYÁSZ és SPIRITUÁL
TERAPEUTA gyógyítást vállal. Tel: 0620-
396-6418, 0630-352-5234 

*PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló ler-
akást. Javítás, recsegés megszün-
tetése. Tel: +36-70-505-1177.

*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garan-
ciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: +36-30-386-4456

*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás,
izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás, talp
reflexmasszázs. Tel.: +36-70-701-9510.

*Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
+36-20-2852-804

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

*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák
Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.

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

*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98

*Zenekar vállalja esküvők, családi és
céges rendezvények zeneszolgáltatását.
Tel: 0630-656-7418, 0630-466-5176

*MŰKÖRÖMÉPíTÉS! Féléves tapasztalattal,
kedvező árakkal vállalok zselés körmök
építését az Ön otthonában, akár hétvégén
is! Minőségi alapanyagokkal: Crystal Nails
termékekkel dolgozok! Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL,
NÉMET, OLASZ, FRANCIA, SPANYOL ÉS
OROSZ CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYEL-
VOKTATÁS. NOVEMBER 1-IG 26 500
FORINTÉRT IRATKOZHATSZ CSOPORTOS
TANFOLYAMOKRA. KEZDJ EL MOST NYEL-
VET TANULNI: KEZDŐ TANFOLYAMOK
AKCIÓS ÁRA 19 000 FORINT! ANGOL
EGYÉNI ÓRÁK MEGHATÁROZOTT IDŐPON-
TOKBAN 1950 FORINTÉRT! (A CSOPOR-
TOS TANFOLYAMOK NEM AKCIÓS ÁRA 29
000 FORINT) PONTOS RÉSZLETEKÉRT ÉS
MÁS TANFOLYAMOKKAL KAPCSOLATBAN
IS KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁL-
LOMÁSSAL ÁTELLENBEN -TELEFON: 0620
216 62 40 WWW.STUDIOONLINE.HU

*Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöl-
lőn! Ára: 17,500 Ft. Érd.: Szabó Imre 06-
70-623-1977.

*TOP-TAN:  Angol és német tanfolyamaink
már elindultak. Ha most szeretnél csat-
lakozni, szeretettel várunk. Az első óra
ingyenes. Maximum 5 fős csoportok.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com,
30-224-75-643.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Hatan vannak a mi
ludaink?

Ártatlan(?) párválasztó játék éneke. Ám
libapásztorlányként sokszor fakadtam
sírva tehetetlen dühöt érezve a gúnár iránt.
Nemcsak megfutamított – félvén csip-
kedésétől – de még diadalittasan trombitál-
va gágogott is, hogy ki az úr a házban.
Nem én voltam. De azt korán megtanul-
tam, hogy sziszegő libának nem szabad
hátat fordítani, s vegyem elő védekezésül
pálcámat, amit hamar megtanultak tisztel-
ni. A lúd a baromfik közt a legokosabb
állat. Új helyre vezetve azonnal kiiga-
zodik, megjegyzi az arcokat. Féloldalra
hajtott fejjel figyel, s egy méterről is
észreveszi a búzaszemet. Óvatos állat.
Nem szeretnek olyan vetésbe (zab, rozs)
menni, ahonnan nem látnak ki. Bár elegán-
san úsznak, a vizet inkább csak fürdésre,
tisztálkodásra használják, szívesebben
tartózkodnak a szárazföldön. A ludak
kitartó – bár nem gyors – gyaloglók. A fel-
jegyzések szerint Germániából Rómába
hajtottak libacsapatokat!
Évezredek óta együtt él az emberrel, tanúk
erre a egyiptomi piramis festmények, római
emlékeken át Szent Márton legendája,
Ludas Matyi története. (A ludas szó valam-
ilyen csínyben való vétkességet, régen
esküszegőt jelentett, - utalva egy középkori
büntetésre, amikor az esküszegőknek
megszégyenítésül döglött ludat kellett a
nyakukban hurcolni.) Egykorú források
szerint a házi libák után már a 11. és 12.
században egyházi tizedet kellett fizetni.

Ennek emléke él a püspökfalatban, ami a
liba hátsó részét jelenti a combbal, s nemc-
sak a legvégét…

Szinte mindene hasznosítható, évente
négyszer fosztható finom tollpihéi a
paplanban melegítenek, - ám legértéke-
sebb a mája. A hízott libamáj előállításá-
val már a rómaiak is foglalkoztak liszt,
tej és méz keverékének feletetésével.
Manapság beáztatott, sózott kukoricával
tömik őket. A „pecsönyés” ludat két
hétig, a „májas” ludat öt hétig kell
túletetni. Fontos, hogy közben sokat
igyanak, különben nem emészti meg
megtömött begyének tartalmát.  
Márton napra készülnek el a hízott libá-
val a gazdák. E pannon szent napjához
sok szokás fűződik. Azt tartják, aki
Márton napján csak répát eszik, ágyba
vizelő lesz. Márton éjszakáján álmodni,
boldogságot jelent. Aki spicces lesz a
bortól Márton-napján, az a következő
évben megmenekül a gyomorfájástól és a
fejfájástól, aki Márton napján libát nem
eszik, egész évben éhezik…
A Fagyöngy étteremben november 12.-én
egész estés libavacsorát szánunk újbor-
ral azoknak, akik menekülnének a
gyomor- és fejfájástól. Jobb ez, mint
orvosságot szedni!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



*TOP-TAN:  Ha gondja van gyer-
mekének a matematika, fizika, kémia
tantárgyakkal általános vagy
középiskolában, ne várja meg amíg
becsúsznak az első rossz jegyek.
Tanári segítséggel a tavalyi gyengébb
jegy is javítható. Hívjon: 30-908-4130

*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ,
JAPÁN nyelvoktatás, anyanyelvi tanárok,
alap-, közép-, felsőfokon, kedvező áron,
egyéni és csoportos. Általános, beszédcen-
trikus, üzleti tanfolyamok. Bővebb info: 06-
70-219-3689 www.mencelus.com 

*Tanítói diplomával rendelkezem.  Alsó
tagozatos gyermekek korrepetálását vál-
lalom. Szükség szerint a házi feladat
elkészítését is segítem. Tel: 30/274-2698 

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

*KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ -
Egyéni és csoportos nyelvtanfolyamok a
belvárosban- Gödöllő, Kossuth utca 24.
TELC nyelvvizsga felkészítés és nyelvvizs-
gahely. www.katedra.hu Telefon: 06-20-
984-5070 (F.ny.sz.:13-0027-05) 

*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek
és haladóknak, folyamatos bekapc-
solódási lehetőséggel. Ha tenni szeretne
egészségéért, várjuk! Érd: 20-544-8021

*Tanulási képességek fejlesztése diákok-
nak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
+36-28-415-998, +36-20-388-4953

*NÉMET nyelvből korrepetálást, órákra
való felkészítést, házi feladatban való segít-
ségnyújtást vállalok. Hívjon, segítek! Érd:
0670-2821-271

ADÁS~VÉTEL

*Eladó egy 6 személyes teakfa étkezőgar-
nitúra. 80x150-es asztal. Dió színű. Ár: 210
ezer Ft. Tel.: 30/619-9399.

*Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős
székkel. Ár: 12.000 Ft. Tel.: 30/6342-172.

*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi
akkuk, kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) +36-20-
94-58-766, 06-28-611-728 

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket,
papírrégiségeket vásárolok. Tel: +36-28-
412-230

*Kiállításokból visszamaradt KEREKES
háztartási kukák eladóak. Méretek: - 80L:
5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L: 8.500
Ft. Szállításban segítünk. Tel: +36 (20)
32-99-695

*Sürgősen eladó egy plüss sarokgarnitúra
(25.000,-Ft), egyszemélyes ágyneműtartós
heverő (5.000,-Ft), 4 elemes, 8 részes
szekrénysor (25.000Ft). Érd: 70-533-7561 

*Eladó, padlásszigetelésből megmaradt,
100m2, EPS-100, lépésálló polisztirol
lemez.

20ezer Ft-ot spórolhat, ha tőlem veszi
meg. Tel:.30/743-9263

*Használt gázkonvektor, hősugárzó,
tűzhely, villanybojler olcsón eladó. Tel: 06-
30-548-4040 

*Sajnos, költözés miatt el kell adnom
STINGL márkájú bécsi mechanikás, páncél
tőkés, rövid ZONGORÁMAT. Ára: 50.000Ft.
Tel: 20/431-7806, 28/405-100 

*Eladó: -A medicina krónikája. 650 oldal,
jó állapotban. 10.000,-Ft. –Orosz Magyar
– Magyar Orosz nagyszótár (Hadrovics
Gáldi). 4 kötet, jó állapotban. 10.000,-Ft.
70/245-7715 

EGYÉB

*Nagyon szép anyacicától született, 7 het-
es tarka és fehér játékos kiscicák elvi-
hetők. Tel: 70/322-5239

*ALKALMI ÁRON eladó 60 nm-es,
téliesített, szétszerelhető faház 500eFt-
ért. Érd.: 20/9194-870

*AKCIÓS TEREMGARÁZS a SPAR mellett
Kossuth L. utcában. 1,5MFt. Major Zoltán
+3670-7733222 Gödöllő, Kossuth L. u.
34. Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu

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

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

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

*Egyetemi teniszpályán pályák bérelhetők
téli időszakra kedvezményesen. Tenisz-
oktatást vállalunk. Tel: 06-20-937-5051 

*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-,
aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce
krém-, selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721

*Várom Szabadiék jelentkezését az
adósságrendezésük ügyében, mely 1havi
lakbér +180EFt közüzemi díj hátralékból
áll. Ezen kívül a 10db postai
értesítőlevelet átvehetik az előző albérleti
címükön, a volt szállásadónál.
Továbbiakban a Mihály D. köz lakcímet,
mint levelezési címet ne használják!

*Betegségeink energetikailag jelen-
tkeznek, már a betegség előtt. Mindezek
diagnosztizálhatóak, korrigálhatóak,
betegségeink elkerülhetőek, OKI szinten
kezelhetőek. Energetikánk és anyagi
jólétünk összefügg! Várom szeretettel
diagnosztikára, tanfolyamaimon benne
kezeléssel. (70) 384 2544, feny-
oldal@gmail.com Felix mester 

*Ismételten várjuk régi és új vásárlóinkat
csányi almáinkkal. Idared, piros KR11, zöl-
dalma: 80-200,-Ft-ig. Kapható: sütnivaló,
vagy léalma 50-60 Ft-ig. Tel: 28/411-298,
20/4359-650 

*November közepétől decemberig
választási malacok 1100,-Ft/kg áron
eladók. Januárban süldők 850,-Ft/kg.
Istállótrágya 300,-Ft/q +szállítási díj,
rakodás. Szeles Imre, Gödöllő, Radnóti
17. 20/456-0481
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:

OKTÓBER 27.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Ormos Miklósné (Sík S. u.
25.), Sarudfalvi Györgyné (Rózsa u. 2.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Garancsi

Krisztina (Bethlen G. u. 20.), Fekete Annamária
(Erzsébet királyné krt. 1.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: György Bálint (Alkotmány u.
18/A)
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000
Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Baglyas
Bernadett (2118 Dány, Petőfi u. 14.)

HOZZÁVALÓK (4 személyre):
5 dkg vaj, 50 dkg gomba, 5 liszt, 1 dl tejszín,
ízlés szerint bors és só, csipetnyi kakukkfű,
1 dl fehérbor, 1 szelet kenyér.
ELKÉSZÍTÉS:
A felhevített vajban megpirítjuk a szeletelt
gombát. Megszórjuk liszttel, majd leöntjük tej-
színnel és vízzel felengedjük. Sózzuk, borsoz-
zuk és botmixerrel összekeverjük. Ezután hoz-
záadjuk a fehérbort és a kakukkfüvet. Felfor-
raljuk, pirított kenyérkockákkal tálaljuk.   (b.z.)

Recept:
gombakrémleves

Szombati moderntáncképzések
Gödöllőn!

Különösebb táncos előképzettséget nem
igényel. Jó társaság, minőségi oktatás,

jó hangulat és persze zsírégetés minden mennyiségben.

Helyszín: Láng Fitness Stúdió (www.langfitness.hu) Gödöllő, Dózsa Gy. út 35.

Oktató: Hegedűs Tamás (A  Budapest Táncszínház táncművésze)

Tel.: 06-70-381.3159

Eladó egy szezont futott, kiváló állapotban
lévő Infinity Winter-Hero INF-049 175/65
R 14 82T téli gumi garnitúra.
Tel: 06-30-505.6992


