
A rendezvénysorozat pénteken a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központban kezdődött, ahol fotó-
kiállítást rendeztek a Gödöllő és Wa-
geningen közötti testvérvárosi kap-
csolat fennállásának 20. évfordulója
alkalmából.

A megnyitón elsőként a házigazda
dr. Gémesi György, Gödöllő, majd
Michel Jager, Wageningen korábbi,
és Geert van Rumund jelenlegi pol-
gármestere mondott beszédet.

Gémesi György beszédében ki-
emelte: barátságok százai, de lehet,
hogy ezrei kötődtek, és nem csak az
intézmények, hanem a civilszerveze-
tek és a magánszemélyek között is.
Megvalósult az együttműködés ere-
deti szándéka: hogy ne csak a város-

vezetők találkozza-
nak, hanem a két vá-
ros lakói is jobban
megismerjék egy-
más kultúráját, éle-
tét.

Nosztalgiával em-
lékezett a két évti-
zeddel ezelőtti kap-
csolatfelvételre Michel Jager is, aki
leszögezte, büszke arra, hogy ez a
kapcsolat túlélt minden euroszkepti-
cizmust, és ilyen széles körűvé tudott
fejlődni. Egyúttal reményének adott
hangot, hogy továbbra is ilyen gyü-
mölcsöző lesz a két város együttmű-
ködése.

Geert van Rumund rövid összeg-
zést adott az elmúlt húsz esztendőről,

s mint mondta, mindkét település sok
energiát fektetett abba, hogy az intéz-
mények között kiépüljenek a ma mű-
ködő kapcsolatok, a testvérvárosi
egyesületek pedig számtalan csere-
programot szerveztek, amik nagyban
hozzájárultak ezek sikeréhez.

„Büszke vagyok erre a sok-sok
eseményre. Sok civil munkára volt
szükség, hogy mindez megvalósul-

jon. Folyton azon munkálkodtunk,
hogy az európai utat közösen tapos-
suk” – jelentette ki Wageningen pol-
gármestere.

A megnyitón mindkét holland vá-
rosvezető Gödöllőért Ezüstérmet ve-
hetett át Gémesi Györgytől az együtt-
működés eredményességének elisme-
réseként.

(folytatás a 3. oldalon)
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Fókuszban a holland–magyar testvérvárosok

Hidak a nemzetek között
Gödöllő testvérvárosi kapcsolatai között az egyik
legaktívabb a holland Wageningennel 1992-ben
aláírt együttműködés. A kapcsolat létrejöttének
20. évfordulóját az idén városunkban ünnepelték
meg, jövőre pedig Wageningenben lesznek ren-
dezvények. A gödöllői események fő programjaira
október 7-8-án került sor, s ezzel egy időben váro-
sunk adott otthont annak a konferenciának, ame-
lyen holland és magyar testvérvárosok mutatkoz-
tak be, és számoltak be együttműködésük ered-
ményeiről. A tanácskozáson nyolc település vett
részt, de képviseltette magát a Holland Királyság
nagykövetsége, hazánk Külügyminisztériuma, és
megtisztelte jelenlétével Peter Knip, a Holland Ön-
kormányzatok Szövetségének Nemzetközi Koor-
dinációs Irodájának igazgatója is. 

Építészeti Nívódíjat kapott a Zöld Óvoda
épülete. A kitüntetéssel a Pest megyei ön-
kormányzat egyaránt díjazta Gödöllő váro-
sát és a tervezőt. (2. old.)

Nagy sikert arattak a XIII. Nemzetközi
Gödöllői Hárfafesztivál hangversenyei. A
királyi kastélyban megtartott koncertso-
rozatot Vígh Andrea estje zárta.      (6. old.)

Rangadót nyert, ezzel már második a
TEVA-GRC a női röplabda-bajnokságban.
A csapat a Békéscsabát nullázta le, azaz
nyert simán 3:0-ra hazai pályán.      (8. old.)

A hagyományokhoz híven idén
is nagy szabású gálaműsorral
ünnepelte születésnapját a Gö-
döllő Táncegyüttes. A Művé-
szetek Házában október 8-án
15 és 18 órakor tekinthették
meg az érdeklődők az együttes
fennállásának 18. évfordulója
alkalmából készített összeállí-
tást, amelyben valamennyi
csoport színpadra lépett a leg-
kisebbektől a legidősebbekig.

A rendezvényen Gémesi György
polgármester köszöntötte Széphalmi
Zoltánt, aki Iglói Éva utódjaként ve-
zeti a hivatalosan is „nagykorúvá”
vált művészeti csoportot, ami az el-
múlt években számtalan fesztiválon,
megmérettetésen szerepelt kiváló
eredménnyel, s öregbítette szerte az
országban és a nagyvilágban Gödöllő
hírnevét.

A gálán a Gödöllő Táncegyüttes
Óvodás, Ficánkoló, Kiskamasz, Kis-
drúzsba csoportjai, valamint a felnőtt
együttes mutatta be tudását.

(folytatás a 5. oldalon)

18 éves a táncegyüttes

Születésnap
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Újabb építészeti elismerést ka-
pott városunk. A napokban
született meg a döntés Pest
Megye Önkormányzatának
Építészeti Nívódíjáról. A ran-
gos megmérettetésen a köz-
épület kategória győztese vá-
rosunk Zöld Óvodája lett. 

Az Európai Unió társfinanszírozásá-
val megvalósult, és 2010-ben átadott
épülettel a város célja egy korszerű,
környezetbarát, az akadálymentesítés
követelményeinek teljes körűen ele-
get tevő épület kialakítása volt, amely
által az intézmény egészséges, mo-
dern, harmonikus környezetet tud
biztosítani az itt nevelkedő gyerme-
kek számára. A fenntarthatóság je-

gyében, az energiahaté-
konyságot és a megújuló
energiaforrások használatá-
nak elvét szem előtt tartva,
az új épület kialakításakor
mindenkor előnyben része-
sültek az energiatakarékos
megoldások, mint például a
zöldtető, a napkollektoros
vízmelegítő rendszer, vala-
mint a gyerekek környezet-
tudatosságát elősegítendő
szelektív hulladékgyűjtő
sziget kialakítása. 
Az elismerésben Jaksics László épí-
tész és Gödöllő város Önkormányzata
közösen részesült. A díj átadására de-
cemberben, a megye-napon kerül sor. 
Városunk épületeit az elmúlt években

több alkalommal is elismerésben ré-
szesítette az építész szakma: rangos
díjat kapott többek között a kastély
barokk színháza, valamint a Hamvay
kúria és a Városi Piac épületegyüttese
is. jb

Megyei elismerés a máriabesnyői intézménynek

Nívódíjat kapott a Zöld Óvoda
Az őszi munkákra helyezi a
hangsúlyt a VÜSZI Kft.; mun-
katársai egyre több időt tölte-
nek a városi parkok, zöldterü-
letek rendezésével.  

Megkezdődtek az őszi munkák az Er-
zsébet-parkban is, ahol a növényzet
ápolásával kapcsolatos munkák mel-

lett az utak, így a fősétány karbantar-
tása is megtörténik a járhatóság bizto-
sítása érdekében. 

A múlt héten azonban jelentős
pluszmunka hárult a kertészeti rész-
leg munkatársaira. Közel 1000 tőre
tehető azoknak a növé-
nyeknek a száma, amit
vissza kell ültetniük az
Erzsébet-sziklánál .
Október 7-én reggel
ugyanis megdöbbentő
látvány fogadta őket:
távolabbról úgy nézett
ki a szikla környéke,
mintha frissen kapálták
volna a beültetett részt,
közelről azonban már
jól látszott, hogy sok
növényt kiforgattak a
talajból. A rongálás ez esetben nem
vandálok műve, a nyomok alapján
éhes vaddisznók kutattak táplálék
után a puha talajban. A növényeket
még aznap visszaültették. 
A múlt héten átfestették az aluljárót

is, a falakat rövidesen ismét gyerme-
kek alkotásai díszítik majd. A  napok-
ban is dolgoznak a területen, folya-
matosan cserélik a vízelnyelő rácso-
kat. 

Az őszi időszakban a temetőben is
több a feladat. A Dózsa György úti te-
metőben többek között belső viacolor
burkolatot készítenek, és helyükre ke-

rülnek a parcellajelző
oszlopok is. 
Folyamatosan dol-
goznak az Alsópark-
ban is, ahol szintén
nagy gondot fordíta-
nak az utak karban-
tartására. Sajnos, itt
is rongálás történt a
hét végén, ezért
azonban nem a vadál-
latok tehetők fele-
lőssé. Most az  egyik

útjelzőt döntötték ki ismeretlenek. A
Világfát, az ősi hársfasort, a Királyi
Kastélyt jelző oszlopot már tavasszal
is megrongálták, akkor a táblákat fir-
kálták össze, most azonban teljesen
kifordították a földből, a tájékoztató

felületeket pedig összetörték. 
Sajnálatosan az Alsópark ismét

kedvelt célpontja lett a rongálóknak.
Néhány hete az ott kialakított köz-
ponti játszótér játékai váltak a van-
dálok áldozatává. bj

Ismét tájékoztatót tartott a Lakásszö-
vetkezetek és Társasházak Országos
Szövetsége és Gödöllői Egyesülete a
városunkban működő lakásfenntartó
szövetkezetek és társasházak tisztség-
viselői részére.  A rendezvénysorozat
célja, hogy segítséget adjon a jövőben
kiírásra kerülő épületenergetikai kor-
szerűsítési pályázatra való felkészü-
léshez. 

Mint elhangzott, sok problémát je-
lent, hogy többen félreértették az el-
múlt időszakban kiírt pályázatokat,
amik nem vonatkoznak az iparosított
technológiával épült többlakásos tár-
sasházakra. A rendezvény egyik ered-

ménye volt, hogy sikerült tisztázni az
ebből adódó félreértéseket.
A szervezők célja, hogy felkészülje-
nek az új pályázati ciklusra, s ehhez
jó lehetőséget adnak a partnertalál-

kozók, ahol a kivitelezéshez kapcso-
lódó cégek és segítő pénzintézetek
pontos tájékoztatást adnak. Segítenek

abban is, hogy akik látnak
rá lehetőséget, pályázati
segítség nélkül, önerőből
is végrehajthassák a felújí-
tásokat, igaz, ez egy hosz-
szabb folyamat. 
Szó esett az úgynevezett
zöldkártya, azaz épület-
energetikai tanúsítvány kö-
rüli tisztázatlan kérdésekről
is. Mint azt Dolányi Sán-
dor, a LOSZ Gödöllői 
Szervezetének elnöke la-

punknak elmondta, a hasonló rendez-
vények a jövőben is napirenden lesz-
nek, hogy az időközben hatályba lépő
jogszabályokról minél hamarabb tájé-
koztathassák az érintetteket.              bj

A kormány és a megyei önkormányza-
tok megállapodást kötöttek, ennek
eredményeképpen 2012. január 1-től a
kormány átveszi a megyei önkormány-
zati rendszer feladatait – ezt a kor-
mányfő jelentette be Szűcs Lajossal, a
Pest megyei önkormányzat elnökével.
Egyúttal bejelentették, hogy az állam
átveszi a megyei közgyűléseknél eddig
felhalmozódott mintegy 180 milliárd
forintnyi adósságot is, amelynek ren-
dezéséről, esetleges átütemezéséről
tárgyalások kezdődnek a hitelezőkkel,
azaz a bankokkal.

A döntés három, városunk lakói szá-
mára fontos intézményt érint: a Gödöl-
lőn működő Madách Imre Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégiumot, az
idén tavasszal megnyitott, a Pest Me-

gyei Múzeumok Igazgatóságához tar-
tozó régészeti raktárbázist és látvány-
tárat, valamint a városunk betegellátá-
sában is jelentős szerepet játszó kistar-
csai Flór Ferenc Kórházat.  

Országosan mintegy 740 intéz-
ményt érint az államosítás, ami a ter-
vek szerint nem jár leépítéssel – ezt a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium jelentette ki a sajtó megkeresé-
sére. A KIM és a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium a meglévő adataik alap-
ján felmérte az átadás által érintett in-
tézményi kört, ennek alapján országo-
san 739 intézmény lehet érintett,
ebből 30 egészségügyi, 475 közokta-
tási, 132 szociális, gyermekvédelmi és
ifjúsági, 77 közművelődési és 25
egyéb intézmény.

A KIM jelezte, az átadás-átvétellel
kapcsolatos intézkedések tekintetében
előkészítés alatt áll az a jogszabály-
csomag, amely a végrehajtást fogja
szabályozni. A megyei irányítású köz-
intézmények sok tízezer embert fog-
lalkoztatnak, akiknek a jövője koráb-
ban bizonytalan volt, hiszen nem le-
hetett tudni, hogy a fenntartó önkor-
mányzat képes lesz-e hosszú távon
működtetni az adott intézményt vagy
nem – közölték, rögzítve: az intézmé-
nyekkel együtt a feladatot – beleértve
a megyei közgyűlés hivatalaiban ellá-
tott irányítási feladatokat is – ellátó
munkatársak is átkerülnek az állami
szervekhez, így a feladatátvétel nem
jár együtt létszámleépítéssel.

kj

Sok a tisztázásra váró kérdés

A felkészülés időszaka

Még dolgoznak a jogszabályi háttéren

Gödöllőt is érinti az államosítás

Pluszfeladat a vadállatok és a vandálok miatt

Őszi munkák a városban

A MÁV tájékoztatása szerint a
hét végén karbantartási munkák
miatt módosul néhány vonat me-
netrendje. 
A Budapest-Keleti pályaudvar-
Hatvan vasútvonalon október
16-án a nappali órákban Gödöllő
és Aszód állomás között dolgoz-
nak, ami több vonat menetrend-
jét is érinti. 
Október 17-én, szintén a nappali időszakban Tura és Hatvan között végzik a
karbantartást, aminek eredményeként szintén módosul több vonat indulási ide-
je. 
A pontos menetrendi változásokról a vasútállomáson, valamint a gödöllői vá-
rosi honlapon, a www.godollo.hu címen is tájékozódhatnak az érdeklődők. 

Módosított menetrend lesz a hét végén
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(folytatás az 1. oldalról)
A könyvtár olvasó- és konferencia-

termében megrendezett kiállításon
mind holland vendégeink, mind a gö-
döllőiek örömmel fedezték fel a kö-
zösen megélt emlékeket, eseménye-
ket, amik visszaköszöntek a fotókon,
ismertek rá sok-sok évvel ezelőtti ön-
magukra, barátaikra. A delegáció tag-
jai között ugyanis sok olyan vendéget
köszönthettünk, akik rendszeresen
résztvevői a testvérvárosi programok-
nak.

A rendezvényt követően a küldött-
ség tagjai különböző programokon

vettek részt. Míg a településvezetők a
konferenciára indultak a polgármes-
teri hivatalba, a szakembereket a Re-
gina Egyesületben, a Damjanich Já-
nos Általános Iskolában, a GIM- ház-
ban és az Egyesült Szociális Intéz-
ményben várták helyi partnereik.

A Holland-Magyar Testvérvárosi
Konferencián Gödöllő és Wagenin-
gen mellett Pápa – Kampen,  Keszt-

hely – Hof van Twente, Hatvan –
Maassluis, valamint Krimpen – Kis-
kőrös is képviseltette magát. 

Megnyitójában Michel Jager úgy
fogalmazott rendkívül nagy szükség
van a testvérvárosi kapcsolatokra,
mert a külkapcsolatok túl jelentősek
ahhoz, hogy kizárólag a politikai élet
szereplőire bízzuk. „Szent meggyő-
ződésem, hogy a társadalmak össze-
fonódása és kapcsolata a legfonto-
sabb előfeltétele annak, hogy Európa

és a világ fenntartható, békés fejlő-
dése megvalósuljon. Ehhez a határo-
kon átnyúló egyéni és civil kapcsola-
tokra van szükség.”

A holland-magyar kapcsolatokat
Koos Karssen, a „Landenking Hon-
garije” elnöke, Maassluis polgármes-
tere értékelte, aki elmondta, szerveze-
tük már harminc partnertelepüléssel
rendelkezik, s rendkívül nagyra érté-
kelik az önkormányzatok tevékenysé-
gét, azok ugyanis garanciát jelente-
nek a jó munkára. Szólt arról is, hogy
a holland önkormányzatok hetven
százaléka aktív nemzetközi kapcsola-

tokkal rendelkezik, s szeretnék szá-
mukat a jövőben tovább növelni, mi-
vel fontos szerepük van a fenntartha-
tóság és a gazdaságosság szempontjá-
ból is. Kijelentette, a jövő ezekben a
kapcsolatokban rejlik, s biztos abban,
hogy az így kialakult barátságok is
ezt szolgálják.

Az előadások során a résztvevők be-
mutatták saját projektjeiket, s bepillant-

hattak a két ország városai közötti kör-
nyezetvédelmi, oktatási, művészeti,
egyházi és civil együttműködésekbe.

Kampen és Pápa eredményes okta-
tási együttműködésről számolt be: a
holland módszer segítségével speciá-
lis nevelést igénylő gyerekek tanítá-
sában sikerült kiváló eredményeket
elérni Pápán.

Hof van Twente és Keszthely a
fenntarthatóság és a környezetvéde-
lem területén fejlesztette kapcsolatait,

aminek köszönhetően a dunántúli te-
lepülés hulladékgazdálkodása vált
korszerűbbé – tudtuk meg az elhang-
zottakból. 

Nagy sikert aratott Maassluis és
Hatvan előadása is, ami többoldalú
partnerkapcsolatról számolt be, ami-
ben a két település partnere Kézdivá-
sárhely és a VNG volt. Mint elhang-
zott, holland részről a jövőben nagy
hangsúlyt kívánnak fektetni a hasonló
kapcsolatokra, amik során közös kon-
ferenciákkal, projektekkel segítik a
települések önkormányzatainak mun-
káját. Kiemelték, a fejlesztések mel-
lett a legnagyobb értéknek azokat az
életre szóló barátságokat tekintik,
amik ennek eredményeként jöttek
létre.

A tanácskozás részeként széleskö-
rű partnerségről hallhattak a résztve-
vők Wageningen és Gödöllő előadá-
sában. Tjitske Zwerver, Wageningen
város kommunikációs és nemzetközi
kapcsolatokért felelős tanácsadója és
Sándorné Pálfalvy Beáta, a Testvér-
városi Egyesület elnöke megemlé-
keztek arról, hogyan is jött létre ez a
kapcsolat húsz esztendővel ezelőtt: A
két város egyetemei, egyházi csoport-
jai, és a Vöröskereszt, együttműködé-
séből mára aktív önkormányzati, civil
együttműködés lett, aminek során
rendszeresen látogatnak el egymás-

hoz a különböző szervezetek, művé-
szeti csoportok. A kezdeti együttmű-
ködések ma is aktívak, s rendkívül
jók a kialakult kapcsolatok.

A további tervekről szólva kifejtet-
ték, Gödöllő és Wageningen szeretne
minél több nemzetközi programban
részt venni, s nyitottak arra is, hogy
harmadik partnert vonjanak be prog-

ramjaikba, ezzel is biztosítva az európai
szemléletet, segítsék a különböző orszá-
gok lakóinak európai polgárrá válását.
Új, fejleszthető területnek az idegenfor-
galmat, a sportot, valamint a gödöllői
kerékpárutak fejlesztését tekintik. 

Tjitske Zwerver úgy fogalmazott, a
testvérvárosoknak a jövőben is fel-
adata, hogy hidat építsenek a nemze-
tek között.

Peter Knip, a VNG International –
a Holland Önkormányzatok Szövet-
ségének Nemzetközi Koordinációs

Irodájának – igazgatója az egész na-
pos konferencia zárásaként megtar-
tott beszédében hangsúlyozta: „Jó lát-
ni, hogy az elmúlt húsz év alatt

mennyi testvérvárosi kapcsolat jött
létre holland és magyar települések
között és ami a lényeges, hogy még
mind a mai napig működnek!”

Emlékeztetett arra, hogy amikor a
90-es évek elején kialakultak ezek a
testvérvárosi kapcsolatok, holland
részről elsősorban a demokrácia ki-
alakulásának elősegítése volt a cél;
manapság viszont már a két egyenlő
fél közötti gazdasági-kulturális kap-
csolatok előmozdítása az elsődleges
szempont.

„Sajnos, ma már sokkal kevesebb
ilyen együttműködés jön létre, mint
akár tíz évvel korábban. Pedig az Eu-
rópai Unió külön, erre a célra szánt
pénzekkel is támogatja az ilyen jelle-
gű kapcsolatok létrejöttét, fenntartá-
sát” – mondta Peter Knip, aki szerint
„Minden csak pénz kérdése…”

Ehhez kapcsolódóan Fábián Zsolt,
Gödöllő város alpolgármestere meg-
jegyezte: Gödöllő a Wageningennel

kialakított szoros és jó kapcsolatán
keresztül tudja megítélni a holland-
magyar testvérvárosi együttműködé-
seket. Felhívta azonban a figyelmet
arra, hogy a magyarországi önkor-
mányzati rendszer jelentős átalakítá-
sok előtt áll, és csak bízni tudnak ab-

ban, hogy az ilyen jellegű kapcsola-
tokat nem fogja negatívan befolyásol-
ni.

(b.z.-t.a.)

Fókuszban a holland-magyar testvérvárosok

Hidak a nemzetek között

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük a magyar vendéglátó családok segítségét:

Pintér Mihályné, Prohászka Balázsné, Duka Mihály és Bíró Terézia, dr. Sza-
bó Csaba, Milánkovics Kinga, Péterfi Csaba, Zacharné Lehoczky Anita,
Tóthné Bogdányi Franciska, dr. Szalainé Mátrai Enikő, dr. Szakál Ferenc,
Hilltop Farm (Herceghalmi Tímea, Szokolányi Árpád), Klacsmann Dóra,
Szedmák Ágnes, Balogh Tamás, Kapitány Zsolt, Mihályi Elvira, Halászné
Várady Ildikó, Mosonyi család (Mosonyi Ádám és Gizella), Fodor család
(Fodor László és Szabó Nóra), Katonáné Pinke Andrea, Zomborné Festő
Boglárka, Bréda család (Bréda Szilveszter és Baculák Alica), Gyimesi
család (Gyimesiné Incze Erika és Gyimesi Gábor), Pálszabó család (Pálsza-
bó Tibor és dr. Boda Anikó)

Akik a szervezésben segítségünkre voltak:

Gerényi Krisztina, Guba Anna, Kardos Boglárka, Krámerné Sipos Éva, La-
katos Györgyi, Liskáné Fóthi Zsuzsanna, a Művészetek Háza munkatársai

Holland vendégünk, Will Oudsen videót készített a 2010-ben Wa-
geningenben járt gödöllői csoportról. Akik az elmúlt év őszén Wageningen-
ben jártak a Városi Könyvtár regisztrációján átvehetik a felvételt.

Az Egyesített Szociális Intézményben
került sor arra az ünnepségre, amin Gé-

mesi György, Gödöllő és Geert van

Rumund, Wageningen polgármestere
együtt avatta fel az intézménynek azt a
fürdőszobáját, amit a wageningeni
WG-WG Alapítvány segítséggel újítot-
tak fel. Az intézmény az elmúlt évek-
ben folyamatosan kapott támogatást a
holland szervezettől. 
Mint azt Czeglédi Ingrid, az ESZI
igazgatója elmondta, csak pár hónapja
ért véget az az uniós pályázat, aminek
eredményeként az épület jelentős része
megújult, már csak ez az egy rész volt
hátra a felújításból. Most önkormány-
zati és wageningeni segítséggel ez is
megszépült, korszerűsödött és akadály-
mentessé vált.

Geert van Rumund,
Gémesi György és

Michel Jager

Peter Knip

A konferencia idején városunkban tartóz-
kodó wageningeni delegáció tagjai több
helyszínen is szekcióprogramokon vettek
részt. Megtekintették a Regina-boltot, ellá-
togattak a GIM-házba, valamint a Damja-
nich János Általános Iskolába (képünkön),
ahol a holland és a magyar diákok közös
bemutatókon, foglalkozásokon vettek
részt, az ökumenikus csoport tagjai pedig a
Szentháromság plébánián tartottak megbe-
szélést. Nagy sikert aratott az Ill Skill
Squad break tánccsoport programja is, akik
a Művészetek Házában gödöllői diákokat
tanítottak breakelni. Ezt követően nagy si-
kerű műsort adtak a helyszínen, majd más-
nap a Városi Piacon megrendezett főző-
versenyen is felléptek.
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Meghívó – Török Ignác Gimnázium

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

TABLÓK KÖNYVE 1959-2011
kötet díszbemutatójára, melyet

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

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

Fábián Bertalan igazgató

ISMÉT MAGYAR NÓTA EST!

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

Helyszín: Művészetek Háza színházterme

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

A művészeket kíséri: Gödöllő Város Népi Zenekara

Gödöllő és Wageningen test-
vérvárosi kapcsolatának 20.
évfordulója alkalmából a váro-
sunkba érkezett holland ven-
dégek – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – ismét részt vettek a
piacon megrendezett főzőver-
senyen.

A megmérettetésre benevezett ver-
senyzők közötti szoros csatát a zsűri
(dr. Nánási Éva címzetes főjegyző,
dr. Fábián Zsolt alpolgármester,
Geert van Rumund, Wageningen
polgármestere, Pécsi Ildikó Kossuth-
díjas színművész, Szűcs Lajos olim-

piai bajnok labdarúgó, Kovács Ba-
lázs, a Művészetek Háza igazgatója)
döntése értelmében végül Bálint Jó-

zsefné nyerte meg, aki nógrádi roma
töltött káposztát készített. A második
helyet a Pajer család (János és Már-
ti) csülökpörköltes burgonyája sze-

rezte meg, míg a dobogó képzeletbeli
harmadik fokára a „Vancsa family“ áll-
hatott fel, akik töltött káposztájukkal
érdemelték ki a döntnökök elismeré-
sét. A zsűri különdíjban részesítette a
wageningeni csoport teljesítményét;

holland barátaink távol-keleti ízekkel
kedveskedtek a gödöllőieknek. A fő-
zés mellett pedig holland sajt- és
édességbemutatóra is sor került a hely-
színen; mindez zenével körítve. hc

Ünnepi események helyszíne volt ok-
tóber 9-én a Fenyvesi nagyúti gondo-
zóház. Itt köszöntötte ugyanis Géme-
si György polgármester városunk
egyik legidősebb lakóját, Vaskó

Gábort 101. születésnapján. Az ün-
nepelt a fiatalokat is megszégyenítő-
en fújta el a gyertyákat a tortán, ami-
vel családtagjai meglepték, majd
pezsgővel koccintott vendégeivel,
akik bíznak abban, hogy jövőre ismét
köszönthetik Gábor bácsit. bj

Sajnos, az elmúlt években számos al-
kalommal tapasztalhattuk, hogy a vá-
ros szinte minden területén elörege-
dett, beteg fákat kellett kivágni, s ez a
tendencia nem csökkent. A fák pót-
lása annál nehezebb, hiszen ahhoz
rengeteg pénzre van szükség. Most

Pintér Zoltán alpolgármester kezde-
ményezésével a Szent János utcai
óvodásokkal elindult a faültetési fo-
lyamat.

A Gödöllői Lokálpatrióta
Klub egy budapesti alapít-
vány jóvoltából adomány
fákhoz jutott, amelyek elver-
melt állapotban várják méltó
helyüket, hogy néhány év
múlva minél több tiszta le-
vegőt és szükség szerint ár-
nyékot adjanak. Pintér Zol-
tán, a Szent János utcai kör-
zet önkormányzati képvi-
selője elmondta, hogy az
előző ciklusban több száz fát kellett
kivágni, mely egyrészt a több évtized-
del ezelőtti jó szándékú, ám tervsze-
rűtlen ültetés következménye. 

Most már szinte nincs olyan fa a
körzetben, amely baleset- vagy élet-
veszélyt jelentene. Gallyazásra így is

szükség van, hiszen ez a fajta „koz-
metikázás” mindig aktuális, például
amikor egy lombkorona eltakarja a
közvilágítást – tájékoztatta lapunkat
az alpolgármester. Az előző ciklus a
„rendrakás” jegyében telt, ilyen érte-
lemben a mostani az „építkezésé”, te-

hát a növényzetet tekintve min-
den kivágott fa után egyet ülte-
tünk is.
Az első közösségi alkalomra
október 5-én került sor a Szent
János utcában, ahol a szorgal-
mas óvodásokkal, óvodapeda-
gógusokkal, szülőkkel, a LOSZ
Gödöllői Szervezete és a Gö-
döllői Városvédő Egyesület tá-
mogatásával, valamint néhány
lakóval 12 korai juhar facse-

mete került elültetésre. A fákon kis
táblák jelzik, hogy melyik csoport fo-
gadta örökbe a fákat, így kik fogják gon-
dozni azt. A kezdeményezéssel remél-

hetőleg nem csak jó példát állítottak
városszerte, de a gyermekek nevelésé-
ben is szerepet játszik majd, hogy a
mostani óvodások egykoron szülőként
majd a saját gyermekeiknek mutathas-
sák meg gyermeki szorgalmuk és igye-
kezetük gyümölcsét. j

Eseményekben gazdag idősza-
kot tudhat maga mögött a Gö-
döllői Lovassport és Hagyo-
mányőrző Közhasznú Egyesü-
let. A megmérettetések mellett
több túra is vár a lovasokra, akik
a sport és a hagyományok ápo-
lásán túl az ifjúság nevelésére is
sok időt fordítanak. 

Az egyesület éves szinten több, mint tíz
rendezvényt szervez, ahol a fiatalok szá-
mot adhatnak lovas tudásukról, s min-
dezek mellett rendszeres lovas túrák, te-
replovaglások várnak rájuk, amik egy-
úttal kellemes társasági programok is.  

Ezek az események egyre vonzóbbak
a térségben, ezt mutatja az is, hogy a
legutóbbin kilencvenhat induló állt rajt-
hoz, háromnegyedük gyermek volt –
tudtuk meg Balázsfalvi  Judittól, az
egyesület elnökétől. 

– Célkitűzéseink között kiemelt he-
lyen szerepel az ifjúság támogatása, a
lovassport megszerettetése. A lovaglás –
amellett, hogy sport és hagyomány-
őrzés – fegyelemre, az állatok tisztele-
tére és felelősségre nevel. 

– Az egyesület neve évek óta össze-
fonódott a Május elsejei lovas-

versennyel. Milyen eredményeket
könyvelhetnek el, ha visszatekinte-
nek az elmúlt időszakra?

– 1999-ben vette át egyesületünk a
stafétabotot, és folytatja a közel 40 éves
hagyományt, ennek költségeihez járul
hozzá évek óta az önkormányzat, de a
hiányzó negyven százalékot nekünk
kell előteremteni.

Sok megmérettetést szervezünk, ezek
azonban nem hivatalos versenyek, nem
is használjuk ezt a kifejezést. De le kell
szögeznem, nem elsősorban eredmény-
orientáltak vagyunk. Nekünk az a fon-
tos, hogy kineveljünk egy olyan generá-
ciót, aki ismeri, szereti és műveli a lo-
vassportot. Erre óriási az igény! Igyek-
szünk ehhez megadni a támogatást a fia-

taloknak, ez azonban nem egyszerű. Az
idén például, mivel a május elsejei ver-
senyhez kaptunk önkormányzati támo-
gatást, a sportkeret felosztásakor már le-
maradtunk a listáról, ami rendkívül ne-
héz helyzetet teremt a számunkra. Nem
könnyű megteremteni a különböző ren-
dezvények hátterét, a szponzorációs le-
hetőségek egyre szűkösebbek. Minden
lehetőséget és segítséget köszönettel fo-
gadunk ahhoz, hogy megrendezhessük
az év hátralévő részére tervezett prog-
ramjainkat.  Bízunk benne, hogy sike-
rülni fog. Ezek nemcsak nekünk fon-

tosak, hanem az ifjú lovasok
számára is. 

– Milyen rendezvények
szerepelnek a terveik kö-
zött?

– Tervezünk még néhány
olyan megmérettetést, mint
amilyenen remekeltek fia-
taljaink szeptember elején,
valamint több hagyomány-
őrző túrát, mint a Hubertus
lovaglás, a Szent László lo-

vaglás és a Mikulás lovaglás. Ezekre
most is szeretettel várjuk a térség lo-
vasait, akik eddig minden évben szép
számmal kapcsolódtak be program-
jainkba.  

Bízunk benne, hogy a forráshiány
nem vet gátat ezeknek a magyar ha-
gyományokhoz szorosan kapcsolódó,
sokakat vonzó eseményeknek.           kj

A Petőfi iskolában évek óta kiemelt sze-
repet kap az egészségnevelés, ezt jól
példázza, hogy a három év lejáratával
újra pályáznak az ÖKO iskola címért és
tavaly elnyerték az Egészségtudatos,
erőszakmentes iskola címet is. Itt a min-
dennapokat valóban átszövi ez a szem-
lélet. Évek óta kiemelkedően sikeres
rendezvénye az iskolának az őszi
Egészségnap.

Október 8-án számtalan érdekesség vár-
ta az ideérkezőket. A megnyitó után kö-

zös aerobikkal kezdődött a délelőtt. A
gyerekek játszhattak az ÖKOMATÁ-
VAL, a felnőttek különböző szűrővizs-
gálatokon vehettek részt (vérnyomás,
testzsír, mentálhigiénia, hallás… stb.),
volt dietetikai tanácsadás, GATE Zöld
Klub foglalkozás, fogmosási bemutató.
Az ingyenes masszázslehetőségeket ki-
csik-nagyok egyaránt kihasználták. A
kisebbek örömére megérkezett a sziré-
názó mentőautó is, melybe beülhettek,
mindent kipróbálhattak. A program ré-
szeként néhány szülő a tavaly létreho-
zott ÖKO-sétányt újította fel, szépítette
tovább. Nagy szülői összefogás és tá-
mogatás jellemezte ezt a napot, hiszen
sok szülő sütött biosütit, több száz pa-
lacsintát, melyet örömmel ettek a gye-
rekek. A teaházban finom teákkal öblít-
hették le a finom ízeket. Az ebédlőben a
diák-keretjáték részeként biomenüsort
állítottak össze, melyet zsűrizés után

örömmel el is fogyasztottak. A nap dísz-
vendége Erőss Zsolt hegymászó volt,
akinek magával ragadó előadását sok
százan hallgatták. Ebben az egyre job-

ban elidegenedő, értékvesztő világban
az ő élete, személyisége, hihetetlen aka-
rata ragyogó példaként szolgált a ma 
fiatalságának.
A Petőfis Egészségnap sikeréhez hozzá-
járult a sok-sok szülő, a programok le-
bonyolítói, az azokat szervező pedagó-
gusok és a napot támogató Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub és a Szent János utcai
Óvoda dolgozói is. pi

Egyre népszerűbbek  a lovas események 

Sport, hagyományőrzés és nevelés

101. szünetésnap

Főzőverseny, holland részvétellel

Géczi András nélkül folytatódik az X-faktor

Október 9-én kiderült, hogy a 24 eddig eljutott jelentkező közül ki az a 12 szerencsés, aki el-
jut az élő versenyig, ami sajnos már gödöllői résztvevő nélkül zajlik, ugyanis a mentorok
közül Malek Miklós – bár hangsúlyozta, hogy András milyen kivételes előadói képessé-
gekkel rendelkezik – nem támogatta a gödöllői fiatal továbbjutását.

Egészségnap a Petőfi Sándor Általános Iskolában

Szent János utca

Faültetés óvodásokkal
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Malajzia, Indonézia, Fülöp-szi-
getek… Egyszer persze még
mindnyájan eljutunk ide. Azon-
ban a Cápa-sziget című ifjúsági
kalandregény hősei, Hanna és
Ned máris eljutottak. 

Nekik el kellett jutniuk, mert erről a vi-
dékről származnak. Eleget vártak. Han-
na tizenhárom, az öccse, Ned tízéves,
mire teljesül a vágyuk, megláthatják azt
a helyet, ahol az életük kezdődött.
Amerre angol édesapjuk hajdan kalan-
dozott. Utazgatott Thaiföldön és Kam-
bodzsában, Laoszban és Vietnamban.
Favágó telepeken és folyami hajókon
dolgozott. Segédkezett egy orángután-
bébik számára létrehozott árvaház felál-
lításában Szumátra szigetén, aztán an-
gol nyelvre tanított egy maláj herceget.
De a csúcs az volt, amit az indonéz szi-
getvilágban átélt. Már csak azért is, mert
ott találkozott egy maláj-kínai szárma-
zású diáklánnyal. Ő lett Hanna és Ned
édesanyja. 
A Borneo hatalmas szigetétől északra
eső Kaitan szigetet választották az ifjú
házasok a nászútjuk színhelyéül. Egy
lakatlan kis földdarabot, ahol sziklákon
és a dzsungelen kívül nincs más. Oda-

látszik Ular, egy még kisebb sziget, ahol
viszont őslakosok élnek. 
Mikor visszatérnek boldogságuk kezde-
tének helyszínére, tapasztalhatják, hogy
a közben eltelt, Angliában töltött tizen-
három év alatt nem változott semmi.
Csak éppen már nem ketten, hanem né-
gyen vannak. 
Egy éjszaka azonban borzalmas dolog
történik. Kalózok ütnek rajtuk. A szü-
lőknek a gyerekeket még sikerül a 
dzsungelbe menekíteniük. Őket fogság-
ba ejtik a kalózok. A kis fakalyibát,
melyben laktak, felgyújtják. Messzire
ellátszik az égő ház lobogó lángja. En-
nek köszönhetik, hogy másnap megje-
lenik Kaitanon egy fiú Ularról, Jik,
akivel korábban egy utasszállító hajón
találkoztak, s aki most csónakkal jött. 
A három gyerek szót ért, Jik magával vi-
szi Hannát és Nedet Ularra. Egy ottani
varázslóasszony pedig megidézi a szá-
mukra Apát és Anyát. Tisztán hallják a
hangjukat. Életben vannak tehát, nem
váltak a kalózok áldozataivá. 
Meg kell keresniük őket! Hanna és Ned
elképesztő kalandokat élnek át a tenge-
ren, az indonéz szigetvilágban. Talál-
koznak gazdag emberekkel, akik azt
színlelik, hogy segíteni szeretnének raj-

tuk. Elvetődnek egy farmra, egy város-
ba, egy piacra. S mindig és mindig me-
nekülniük kell. Mi ez? Ki és miért akar-
ja újra és újra elcsípni őket? Miért hur-
colják el Ularról a bennszülötteket, s
gyújtják fel a falujukat, akár néhány
nappal előbb az ő kunyhójukat? De fő-
ként: hol van Apa és Anya? A Szelle-
mek szigetén bukkannak rájuk. Anya
úgy lesoványodott, hogy először azt hi-
szik, valóban csak szellem. Apa súlyos
sebet kapott még a kalóztámadás éjsza-
káján. Ha nem kerül mielőbb kórházba,
meghal. Most már öten hajóznak. Jik,
aki mindig a legjobbkor kerül elő, ismét
velük van. A regény végére minden
megoldódik.
(David Miller: Cápa-sziget)    -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Őrült világ

Az elmúlt években a hazai zenei
élet kiemelkedő eseményévé
vált a gödöllői Liszt Fesztivál, me-
lyet minden esztendőben a zene-
óriás születésnapjához kapcso-
lódva rendeznek meg a Királyi
Kastélyban. Az idei program kü-
lönlegessége, hogy Liszt Ferenc
bicentenáriuma mellett a gödöl-
lői fesztivál is jubilál, ugyanis X.
alkalommal rendezik meg a ran-
gos zenei eseményt.  

A koncertsorozaton az idén is zenei
életünk legkiválóbb művészei lépnek
fel. Október 20-án Ránki Dezső, Klu-
kon Edit és Ránki Fülöp, majd október
21-én Szilasi Alex ad koncertet. Októ-
ber 22-én a Gödöllői Szimfonikus Zene-
kar hangversenyére kerül sor Hauser
Adrienn és Király Csaba közreműkö-
désével, a fesztivál záró estjén, október
23-án pedig Bogányi Gergely tolmá-
csolásában csendül fel Liszt muzsikája.

A gödöllői Liszt Fesztivál az ország
távoli területeiről, sőt, egyre inkább kül-
földről is vonzza a zeneszerető hallgató-

ságot, s a szervezők bíznak benne, hogy
így lesz ez az idén is, amikor nem csak
Gödöllőn, hanem országszerte Liszt Fe-
renc zenéje uralja a hangversenytermek
pódiumait. 

– Azt hiszem, ez a kettős jubileum
olyan erő, ami a számtalan rangos ese-
mény között is kiemelt helyet biztosít a
gödöllői Liszt Fesztiválnak – mondta la-
punknak Bogányi Gergely Liszt-díjas,
Kossuth-díjas zongoraművész, a Királyi
Kastély művészeti vezetője.

– A különleges évfordulóknak kö-
szönhető, hogy az idei gödöllői kon-
certek átfogó képet adnak Liszt Fe-
renc munkásságáról? 

– Valóban sikerült olyan programot
összeállítani, ami szinte egy zenei élet-
rajz. Ebből a hatalmas életműből úgy
válogattak művésztársaim, hogy a nép-
szerű zongoradarabok – köztük a vallási
témájú művek – mellett a szimfonikus
zene is helyet kapott. 
– A bicentenáriumhoz kapcsolódóan

számtalan programot szerveztek or-
szágszerte, hogy látja, mennyire vol-
tak sikeresek ezek a kezdeménye-
zések?

– A különböző koncertek, előadások,
vetélkedők nagyon sokakat megszólí-
tottak. Úgy gondolom, lehetőséget kap-
tunk arra, hogy közelebbről is megis-
merkedjünk nem csak a zeneszerzővel,
hanem a zongoraművésszel, a pedagó-
gussal, és azzal a Liszt Ferenccel, aki hi-
hetetlen mértékben vette ki részét a jó-
tékonysági rendezvényekből, a rászoru-
lók támogatásából.

– Ön adja majd a fesztivál záró
koncertjét október 23-án este. Mit
hallhat a közönség?

– A Vándorévek ciklusból hangzik
majd el egy összeállítás, ami egy fontos
időszakot ölel fel. De bármit választok
Liszt életművéből, az gyönyörű! Liszt
zenéje után még több Liszt muzsikára
vágyom, s azt hiszem, ezzel nem va-
gyok egyedül. Nem volt véletlen, hogy
az elmúlt években mindig megtöltötte a
kastély dísztermét a közönség. Most,
hogy az évfordulók még különlegeseb-
bé teszik ezt az eseményt, biztos vagyok
benne, hogy a lovarda nézőtere is meg-
telik ezen a négy estén. 
Részletes program: 
www.kiralyikastely.hu

(Folytatás az 1. oldalról)

Az ünnepi program az
őszi témákat, néphagyo-
mányokat dolgozta fel,
Az első részben a „Szent
Mihály nap közeledik”,
és  az „Almabál” címmel
láthatott összeállítást a
közönség a legifjabbak
előadásában, majd az elő-
adás második felében a

felnőttek vették birtokba
a színpadot „Szervusz,
Bacchus Pajtás!” című
koreográfiájukkal. A ren-
dezvényen azok a tánco-
sok is színpadra léptek,
akik az idei esztendő
megmérettetésein ered-
ményesen szerepeltek. Az
estet Széphalmi-Tóth
Judit rendezte. jk

Nagy sikerrel rendez-
ték meg a XIII. Nem-
zetközi Hárfafeszti-
vált október 6-9. kö-
zött. A rendezvényen
a hangszer legkivá-
lóbb művészei –
Razvaljajeva Anasz-
tázia, Emmanuel
Ceysson, a Párizsi
Opera Zenekarának első hárfása és Anneleen Lenaerts, a Bécsi Filharmonikusok szólóhárfása – léptek fel. A koncertso-
rozat Vigh Andrea Liszt-díjas hárfaművész műsorával fejeződött be vasárnap a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában.
A hangverseny kezdete előtt Gémesi György polgármester köszöntötte a művészeket és a közönséget. Kiemelte, hogy a
hárfafesztiválnak először adott otthont a kastély Lovardája, ami 2011 első félévében az Európai Unió egyik központja
volt. Hazánk uniós elnökségének végétől azonban rögtön elnyerte az impozáns terem azt a funkciót, amire szánták: kiál-
lításoknak, hangversenyeknek, kulturális eseményeknek ad otthont, mint a kastély Díszterme és Barokk Színháza is. Ör-
vendetes, fogalmazott, hogy rendszeresen visszatérő közönsége alakult ki a fesztiváloknak gödöllői és a városon kívüli
polgárokból. Dr. Gémesi György Gödöllőért ezüstéremmel ismerte el Vigh Andreának, a hárfafesztivál művészeti veze-
tőjének és Jakobi Lászlónak, a hangversenyek rendezőjének munkáját. Kép és szöveg: it

HELYREIGAZÍTÁS

Múlt heti számunkban beszámolót közöltünk a Cabaret című musical bemutatójáról. A cikkben tévesen Derzsi Györ-
gyöt neveztük meg a konferanszié szerepében az azt alakító Géczi András helyett. Munkatársunk mentségére szóljon,
hogy az eredeti plakáton, és több kiadványban is Derzsi György neve szerepelt. 
A tévedésért a konferansziét kiválóan alakító Géczi Andrástól és olvasóinktól elnézést kérünk. 

X. Gödöllői Liszt Fesztivál

Életrajz zenéből

Véget ért a 13. Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál

Elismerés a színvonalas munkáért
18 éves a táncegyüttes

Születésnapi gála



6 Gödöllői Szolgálat Város-Kép 2011. október 12.

Török Ignác 1795. június 23-án született Gödöllőn, kisbirtokos neme-
si családban. Apja a Grassalkovich-uradalom gazdatisztjeként dolgo-
zott. Török Ignác Bécsben végezte el a hadmérnöki akadémiát, majd
rövid ideig a magyar nemesi testőrségnél volt oktató.
Az 1848/49-es szabadságharc kitörésekor őrnagyi rangban Károlyvá-
ros erődítési igazgatója volt. A hadmérnöki karban szerzett alezredesi
rangot. 1848 szeptemberében Komárom erődítési igazgatójává nevez-
ték ki, majd 1849 januárjában tábornoki rangot kapott. Júniusban a
visszafoglalt budai vár erődítéseinek bontását irányította, majd július-
tól a szegedi erődítési munkálatokat vezette. A világosi fegyverletétel-

nél elfogták és október 6-án Aradon kivé-
gezték. Csontjait gátépítési munkálatok-
nál, 1932-ben találták meg, maradványai
az aradi emlékoszlop kriptájában nyugsza-
nak.
Török Ignác nevét utca, gimnázium és két
szobor őrzi szülővárosában. Az első em-
lékművet 1949-ben állították fel, a mell-
szobor Csikász László alkotása. Akkor az anyagi körülmények, kis méretű mellszoborra
adtak lehetőséget, de a kegyeletet és az itt élők tiszteletét méltón kifejezi. Ez a szintén a
vértanú nevét viselő utcánál található. 

A másik, nagyobb méretű bronz mellszobrot 1995-ben avatták fel. Ez a belvárosban kapott helyet a gimnázium előtt,
ami nevében szintén a tábornok emlékét őrzi. Azóta minden esztendőben itt tartja megemlékezését a város. A Tóth
Béla által készített alkotást közadakozásból állították fel. (k.j.)

MŰALKOTÁSOK GÖDÖLLŐN

Török Ignác gödöllői szobrai

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

100 éves a gödöllői HÉV

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

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

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

(b.z.)

Felhívás
Az 1956-os forradalom és szabadságharc,

valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója
alkalmából városi ünnepséget rendezünk

2011. OKTÓBER 23-ÁN, 15.00 ÓRAKOR

a Szent István Egyetem Tanárképző Intézetének parkjában
(2100 Gödöllő, Szabadság út 9.)

Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait,
az Ön által képviselt intézményt, szervezetet, minden kedves

munkatársát, tagjait, Gödöllő város lakóit!

Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb október
21-ig a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán,
a 06-70/376-6544-es telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál hétköznap
9-16 óráig. Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészüle-
tei segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 14.30 óráig a
helyszínre juttatni, hogy a koszorúzás rendjének összeállításáért felelős
munkatársaink zavartalanul és időben elvégezhessék feladataikat.

Megértésüket köszönjük!

Gödöllőn október 6-án, csütör-
tökön délután emlékeztek meg
az aradi vértanúkról a Török Ig-
nác-szobornál. A tiszteletadást
a Török Ignác Gimnázium szer-
vezte.

A rendezvényen a
diákok Petőfi Sán-
dor verseiből készí-
tett összeállítással
tisztelegtek a 13
tábornok Knézich
Károly, Nagysándor
József, Damjanich
János, Aulich Lajos,
Lahner György,
Poeltenberg Ernő,
Leiningen-Wester-
burg Károly, Török Ignác, Vécsey
Károly, Kiss Ernő, Schweidel József,
Dessewffy Arisztid és Lázár Vilmos,
valamint a Pesten kivégzett Batthyá-
ny Lajos emléke előtt, majd Fábián

Bertalan, a Török Ignác Gimnázium
igazgatója mondott rövid beszédet. 

Ezt követően elsőként az iskola ta-
nárai és diákjai, majd a városi intéz-
mények és szervezetek helyezték el
az emlékezés virágait a szobornál. Az
önkormányzat nevében dr. Gémesi

György polgármester, Fábián Zsolt

és Pintér Zoltán alpolgármesterek
koszorúztak. A rendezvényen Geert

van Rumund, holland testvérváro-
sunk Wageningen polgármestere is
részt vett és koszorút helyezett el a
szobornál. (n.f.)

Gyásszal kezdődött és fejeződött is be
közös életük. Damjanich János egy te-
metésen ismerte meg későbbi feleségét.
Egyik rokonát helyezték végső nyuga-
lomra Aradon, amikor meglátta a város
főbírájának leányát, Csernovics Emí-
liát…

Gödöllő a Damjanich utcai névadás-
sal tiszteleg a tábornok emléke előtt, és
egyben arra is emlékeznek a város la-
kói, hogy az egyik már lebontott házban
élt egy ideig özv. Damjanich Jánosné.
Alig néhány száz méterre a kastélytól,
ahol egyébként gyakran tartózkodott
Ferenc József…

Csernovics Emília makulátlan hírű
és katolikus hitű édesapja hallani sem
akart a legendásan nagy hölgybarát, gö-
rögkeleti vallású, lányánál tizenöt év-
vel idősebb férjről. Az érzelem azonban
erősebb volt és 1847-ben összeháza-
sodtak. Temesváron telepedtek le, ahol
gyakran vendégeskedett náluk az akkor
osztrák tisztként szolgáló Damjanich
elöljárója, Haynau. A tábornagy nem
csak udvariasságból dicsérte a fiatalasz-
szony főztjét, valóban ízlettek neki az
ételek, Ennek ellenére, amint tehette
becsmérelte a magyarokat. Ezt termé-
szetesen nem hagyta annyiban Damja-
nich, mire Haynau ingerülten megkér-
dezte: „Mióta magyar Ön?” A válaszra
nem sokat kellett várni: „Amióta Ma-
gyarországon születtem.” A pengevál-
tásnak gyorsan véget vetett Haynau,
azonnali hatállyal Olaszországba vezé-
nyeltette Damjanichot.

Hazatérése után a kibontakozó sza-
badságharcban már Kossuth katonája-
ként harcolt, egyetlen csatában sem
vesztett. A világosi fegyverletétel után
találkozott ismét Haynauval.

1849. október 6-án, Aradon a teljha-
talmú fővezér utolsónak akarta kivé-
geztetni, bosszúból, hogy ne legyen ki-
től elbúcsúznia és végig kelljen néznie
tábornok társai akasztását! Végül mégis
utolsó előttiként került a bitófa alá, a ka-
tolikus hitre áttérve ez volt az utolsó
mondta: „Legyőztük a halált, mert bár-
mikor készek voltunk elviselni azt.”

Fiatal feleségétől korábban, még a
siralomházban köszönt el Damjanich:
„Gyermekem, fájdalmadat az idő eny-
híteni fogja, s ha megnyugodtál, menj
ismét férjhez, nem való egy fiatalasz-
szonynak minden támasz nélkül élni.”

Damjanichné akkor adott válaszát
nevelt lánya, Csernovics Lara vissza-
emlékezéséből ismerjük: „Esküszöm,
soha!”

Rövid ideig tartó házassága alatt a
házaspárnak nem született gyermeke,
az özvegyen maradt fiatalasszony báty-
ja egyik félárva gyermekét, Larát nevel-
te fel. Több mint húsz évig éltek együtt,

hiteles tanúja volt nagynénje gyászá-
nak.

A szabadságharc leverése után, a
megtorlás éveiben összefogtak „a nem-
zet özvegyei. A Damjanichné által ala-
pított Magyar Gazdaasszonyok Orszá-
gos Egyesületében egyik legfőbb segí-
tője a kivégzett miniszterelnök Bathy-
thyány Lajos miniszterelnök özvegye
volt. A hatóságok megtévesztése érde-
kében bújtak a gazdaasszonyok fedő-
név mögé, valójában a megtorlás évei
alatt pénzt gyűjtöttek, élelmiszert vásá-
roltak a rászorulóknak. Annyira sikerült
a csel, hogy Liszt Ferenc jótékonysági
hangversenyt adott 1872-ben, a Viga-
dóban, a Magyar Gazdaasszonyok Ár-
vaháza javára.

Egyszer az özvegy tudomására hoz-
ták, hogy az egyesület egyik árvaházát
felkeresi Erzsébet királyné. Damjanich-
né megmerte tenni azt, amit kevesen:
távolmaradt a jeles eseménytől. Nem
tudta és nem is akarta elfelejteni, hogy
férje kivégzésekor Ferenc József volt az
uralkodó. Néhány évvel később kifeje-
zetten kérték: a gazdaasszonyok egye-
sületének elnök asszonyaként legyen
jelen a királyné látogatásán. Ismét ne-
met mondott! Damjanichné távol mara-
dásáról mélységesen hallgattak a kora-
beli beszámolók. Erzsébet megértette a
néma tiltakozást, a bécsi udvar által
annyira óhajtott „számonkérés” a ki-
rályné kifejezett kérésére elmaradt.

Az Andrássy Gyulához beadott kár-
pótlást kérő kérvényre nem kapott ér-
demleges választ. A miniszterelnök ép-
pen akkor vált meg hivatalától, de jelez-

te: utódja Lónyay Menyhért bizonyára
intézkedni fog, hogy az osztrák katonák
által 1849-ben tönkretett javaiért 10
ezer forint kárpótlást kapjon. A nagyon
várt levél nem érkezett meg.

Máriabesnyői jó barátnéja, Németh
Mária, Ivánka Imre felesége bíztatta az
1880-as években: kérjen újra kárpót-
lást. Az ezzel kapcsolatos megbeszélés-
re Damjanichnét elkísérte Csernovics
Lara is, az ő feljegyzéséből idézzük az
alábbiakat.

„Ivánka azt mondta neki, hogy kéré-
sét azért nem teljesíthetik, mert, amint
Tisza (Utalás Tisza Kálmán akkori mi-
niszterelnökre – a szerk.) mondja –
ilyen nagy összegű segélyre nincs alap.
Erős felindulással felelt reá néném. –
Hát persze, arra nincs alap, hogy sze-
gény asszony veszteségét megtérítsék, s
10 ezer forintot adjanak, de arra van,
hogy a hazaáruló Görgeynek (Damja-
nich nem értett egyet a világosi fegy-
verletétellel, de katonaként végrehajtot-
ta a parancsot – a szerk.) évi 8 ezer fo-
rint kegydíjat utaljanak.”

Damjanich özvegye – Györe Zoltán

közlése szerint – megvásárolta azt a há-
zat, amiben az isaszegi csata előtt lakott
a férje. Másik unokahúga, Csernovics
Roxana református szertartás szerint
1891-ben, Gödöllőn kötött házasságot
özv. Tassi Végh Józseffel.

Ivánka Imre, aki szintén a mai Dam-
janich utcában lakott, jól ismerte az öz-
vegy kilátástalan anyagi helyzetét, mint
az országgyűlés megbecsült tagja ezt
javasolta: „Tudja mit, menjen fel a ki-
rályhoz audienciára ein Kniefall (térd-
hajtás) és biztosan megkapja a pénzt.”

A folytatást bizonyára sejti az olvasó:
Damjanichné nem kért audienciát Fe-
renc Józseftől…

Szerényen, nagyon szerényen,
mondhatni szegénységben tengette
utolsó éveit. Sokat betegeskedett, gyak-
ran olvastatta fel férje hozzá írt búcsú-
levelét. Hatvan évi özvegység után 90
éves korában távozott az élők sorából.

Damjanich imája (részlet)
Te ismered, ó, Uram, az én szívemet,
és egyetlen lépésem sem ismeretlen
előtted:
azok szerint ítélj fölöttem kegyesen,
s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást
találnom.
Ámen.
Damjanich Emíliának vigasztalásul

Összeállította: Szabó Margit

Haynau szerette Damjanichné főztjét

Emlékezés az aradi vértanúkra

Október 6. Gödöllőn
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Október 15-16-án
9-11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 22.

Rendel: Dr. Vaskó Márta

Tel.: 20/99-13-057

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

2011. augusztus 24-én elveszett Gödöllőn a
Lázár Vilmos u. 58-ból Dásenka, a 4 éves törpe

schnauzer szuka, kisfiam kedvenc kis társa. 

A megtaláló 100.000 forint 
jutalmat kap! Kérjük segítsenek! 

Tel.: 20/388-7112.

ELVESZETT!!!

A szövetek kiszáradásának el-
ső jele, hogy a levelek kóka-
doznak, majd elszáradnak, és
ha még ekkor sem kap vizet a
növény, akkor el is pusztulhat.
A túl sok víz viszont csökkenti
a gyökerek felvevőképességét,
így kevesebb víz és tápanyag
jut el a lombhoz. Ahhoz, hogy
megállapíthassuk a helyes
mennyiséget, ismernünk kell a
vízhiány és a túlöntözés tüne-
teit, és tudnunk kell, ilyenkor
mi a teendőnk.

A vízhiány

Az ültetőközeg szürkés színű, és tel-
jesen száraz, a levelek szárazak, és
papírszerű a tapintásuk. Ilyenkor tá-
volítsuk el az elhalt növényi részeket,
majd az edényt merítsük vízbe addig,
amíg az ültetőközeg átnedvesedik.
Hagyjuk, hogy a felesleges víz lecsö-
pögjön, és tegyük a növényt világos,
jól szellőzött helyiségbe, de ne legyen
huzatban. Ezután permetezzük le a
növény lombját. Egyszerre csak kis
adagokkal öntözzük az ültetőközeget,
és csak akkor, amikor az előző adagot
már teljesen elhasználta, és a növény

láthatóan kezd magához térni. Fontos
tudni, hogy csak szobahőmérsékletű
vagy annál egy-két fokkal melegebb
vízzel szabad öntözni a szobanövé-
nyeket.

A túlöntözés

Az ültetőközeg teljesen átnedvese-
dett, a levelek elsárgultak és lógnak.
Ha a tünetek enyhék, akkor tegyük a
növényt napos helyre,
és szüneteltessük az
öntözést, addig amíg
az ültetőközeg kiszá-
rad, nehogy a pangó
vízben megfulladjanak
a gyökerek. Ha viszont
az ültetőközeg teljesen
vizes, és a gyökerek
feketék és lágyak, az
azt jelenti, hogy már
megtelepedtek rajta a
penészgombák. Ilyen-
kor csak az segít, ha száraz ültető-
közegbe ültetjük át a növényt. Vágjuk
le a megpenészedett, elrothadt nö-
vényi részeket, és kezeljük valami-
lyen gombaölő szerrel. Szünetel-
tessük az öntözést, inkább a lombot
permetezzük.

A megfelelő tápanyag-utánpótlás

A tápoldatozáshoz, azaz a növények
egészséges fejlődéséhez nélkülözhe-

tetlen tápanyagok pótlására, nagyon
sokféle termék közül választhatunk,
amelyek még a speciális igényű nö-
vényeknek is alkalmasak. Különféle
tápoldatok léteznek a virágos és a le-
véldísznövényeknek.

A tápoldatozásnál pontosan be kell
tartani a gyártó utasításait, mert szinte
minden egyes terméknek más és más
az adagolása és a felhasználás módja.
Nagyon figyeljünk oda a megfelelő
adagolásra, mert a túladagolás, (akár
a túl gyakori tápoldatozás, akár az
egyszerre bevitt mennyiség túlada-
golása) jóvátehetetlen károkat okoz,
akár el is pusztulhat a növény. Kér-
déses esetben inkább kevesebbet táp-
oldatozzunk.

Két tápoldatozás között – különö-
sen, ha vízben oldható tápoldatot
használunk – mindig öntözzük meg
tiszta vízzel is a növényeket, nehogy
túl sok tápanyag halmozódjon fel,
mert az káros a növényre.

A kereskedelemben kapható táp-
anyagok

A különféle tápoldatok összeté-
telében nagyon
nagy különbségek
vannak, mindig azt
a szert válasszuk,
amely megfelel a
szobanövény spe-
ciális igényeinek. 
A folyékony táp-
anyagokat könynyű
adagolni, és egyen-
letesen oszlathatjuk
el az ültetőközegen.
Fontos tudni vi-
szont, hogy a folyé-
kony tápanyagok té-

len megfagynak, és így csökken a ké-
szítmény hatékonysága, ezért ezeket a
szereket szobahőmérsékleten tároljuk.

Sokkal kényelmesebb a vízben old-
ható, por alakú szerek használata,
amelyből mindig annyi oldatot készít-
hetünk, amennyire éppen szükségünk
van. A tabletta vagy pasztilla alakú 
tápanyagokat akkor érdemes alkal-
mazni, ha lassan és fokozatosan kell
adagolni a szert. Általában nem jelent

gondot a megfelelő adagolás, de nem
könnyű egyenletesen eloszlatni az
edényben.

A lombra permetezhető tápanyagot
is fel kell hígítani szobahőmérsékletű
vízben, és már használhatjuk is. Ezek
a szerek a három legfontosabb mak-
roelemen kívül többnyire tartalmaz-
nak vasat és magnéziumot, amelyet
más tápanyagokkal együtt a lombra
juttatunk.
Forrás: A szobanövények ápolásának alapjai

Növények otthon

S.O.S. – kiszáradt a növényem!

Sokan iszonyodnak tőle, és a
néphagyományban sem mindig
játszik pozitív szerepet. Gondol-
junk csak arra, hogy valaki le-
nyeli a békát, vagy a mesék bé-
kává változtatott hőseire, il-
letve a bibliai tíz csapásra. Pe-
dig a békák nagyon érdekesek,
változatosak.

A kétéltűek (békák, varangyok, szala-
mandrák) bőre vékony és nyirkos.
Ezért általában vizes környezetet igé-
nyelnek, nehogy kiszáradjanak. Utó-
daik is többnyire a vízben kelnek ki.
A béka- és varangyivadékok először
ebihalak, hasonlítanak is a halakra,
kopoltyúval lélegeznek. Később az
ebihal elveszíti hosszú farkát, kinő-

nek a lábai, és kialakul a tüdeje. Jó
tudni, hogy már az ebihal is pusztítja
a szúnyoglárvákat.

Vannak kifejezetten veszélyes bé-
kák, például a nyílméregbékák. Ezek
furcsa nevüket onnan kapták, hogy a
dél-amerikai indiánok az állatok bő-

réből kiválasztott méreggel kenik be
a nyílhegyeket, és ezzel vadásznak.
Ezek a békák terráriumokban is tart-
hatók, de szerencsére fogságban nem
termelnek mérget, mert ehhez szük-
ség van az eredeti élőhelyükön talál-
ható speciális táplálékra. Az erő-
sen mérgező állatok a természet-
ben általában feltűnő színűek,
ezzel tartják távol a ragadozókat.

Érdekességek a békákról

A Föld legnagyobb termetű bé-
kája a Góliátbéka, amely akár 3,5
kg-ot nyom és akkora, mint egy
tyúk.

A legapróbb a Gardiner által felfe-
dezett Seychelles-szigeteki béka,
amely szó szerint körömnyi méretű: a
legfiatalabb állatok 3, a kifejlett pél-
dányok 11 milliméteresek.
A bíborbékát  csak 2003-ban fedezték
fel a kutatók. Mivel az év nagy részét

négy méterrel a
föld alatt tölti
termeszekre va-
dászva, ritkán
kerül az ember
szeme elé.
Bár a béka kife-
jezetten vízi ál-
lat, fejlődésé-
nek egyes sza-
kaszaiban víz-
hez kötött, még-
is akadnak olyan
fajok, amelyek

a szélsőséges körülményekhez is al-
kalmazkodtak. Az egyik ilyen érde-
kes kivétel az Ausztráliában honos si-
vatagi béka, amely a vizet a bőre alat-
ti selyemgubószerű zsákban tárolja.

A malagaszi szivárványos béka
máshogyan alkalmazkodik a száraz

éghajlathoz: az év tíz hónapját magát
a föld alá ásva tölti, csak az esős hó-
napokra merészkedik a felszínre,
hogy párosodjon. Lábai remekül al-
kalmazkodtak a meredek sziklafalak
megmászásához – akár teljesen füg-

gőleges felületen is feljut. Az erdők
eltűnése és a környezetszennyezés
következtében a faj fennmaradása ko-
moly veszélybe került.

Magyarországon szerencsére mér-
gező békafajok nem élnek, de érde-
mes megemlíteni a barna varangyot,
amely a bőrén található szemölcsök-
ben kétféle mérgező váladékot ter-
mel, amellyel elriasztja a ragadozó-
kat. Szerencsére ezek a mérgező
anyagok nem halálosak, de bőrirritá-
ciót kiválthatnak, ezért legyünk óva-
tosak velük.

A varangy nem tud ugrani, tehát,
ha réten járva felzavarunk egy ilyen
állatot, nézzük meg, hogyan menekül:
ha gyorsan elugrál, akkor béka, ha el-
mászik, akkor varangy.

Magyarországi békák

Nálunk 11 faj honos, plusz a kecs-
kebéka, amely a nagy és a kis tavibé-
ka állandósult és szaporodóképes hib-
ridje, tehát nem tekinthető önálló faj-
nak. pts

Máltai rendőrök helyi madará-
szokkal és természetvédőkkel
közösen egy egész éjszakán
keresztül őrizték azt a három –
Magyarországon született – fe-
hér gólyát, amelyek a múlt hé-
ten érkeztek a szigetországba.
A szokatlan védelemre azért
volt szükség, mert az utóbbi
években több ezer madár esett
a helyi orvvadászok áldoza-
tául. 

A három gólya közül kettőt az idén
bocsátottak szabadon egy kőszegi
madármentő állomásról, ahová az-
után kerültek, hogy kiestek fészkük-
ből. A harmadik madár szintén az ál-
lomáson született röpképtelen szülők-
től. Ez volt az első bizonyított magyar
gyűrűs fehér gólya megkerülés Mál-
tán.
Karcza Zsolt, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME)
gyűrűző központjának vezetője kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik

virrasztottak a madarak mellett. Éber-
ségüknek hála, a három gólya folytat-
hatta útját dél felé. Geoffrey Saliba, a
máltai BirdLife kampány-
koordinátora elmondta, hogy
„a fehér gólyák kedvelt cél-
pontjai az orvvadászoknak,
akik érthetően főleg éjjel jár-
ják a vidéket”.

Az idén májusban, amikor
egy helyi szinten rekord nagy-
ságú, mintegy 240 egyedből
álló fehér gólya csapat vonult
át Máltán, a helyi vadászok
hármat lőttek ki az éjszakázó

madarak közül. Nyár ele-
jén egy szintén Magyar-
országon gyűrűzött kana-
lasgém tetemét találták
meg a szigetország egyik
madárrezervátumában.
Egy évvel korábban német
halászsasok jártak ugyan-
így. Ezek az esetek csak
töredékei azoknak, ame-
lyekkel a helyi természet-

védők nap, mint nap találkoznak és
számos esetről soha nem is szereznek
tudomást. mme

Megmentett, most ivartalanított ,
körülbelül két éves fakó vörös
hosszúszőrű fiú cica, „Joci“ keresi
végleges szerető gazdáját, szerető
családját, lakótelepre is. 
Békés, szelíd, szobatiszta. 
Tel.: 20/341-4088 

Héthetes kiscicák gazdira
várnak Gödöllőn. 
Tel.: 20/371-0119.

Rendőri kísérettel hagyták el Máltát a 
Magyarországon született fehér gólyák

Október 4-én találtuk a képen
szereplő kedves, barátságos,
nagyon bújós és szeretetéhes
szuka kutyust. Keressük a gaz-
diját! Tel.: 20/9121-233

Hasznos kerti állatok

Békát a kertbe
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Hazatért a Gödöllő. Az idei baj-
nokságban első alkalommal fo-
gadta hazai pályán - a Táncsics
Mihály úti sporttelepen - ellenfe-
lét a  a Gödöllői SK megyei I. osz-
tályban szereplő csapata. A de-
bütálás fél sikert eredményezett,
az U19-es együttes nyert, míg a
felnőttek döntetlenre mentették
a Veresegyház elleni találkozó-
jukat.

Lovrencsics László tanítványai az első
játékrész után még vezettek, de a me-
zőnyben jobban játszó vendégek a foly-
tatásban fordítani tudtak, ezzel úgy tűnt,
hogy elviszik mindhárom pontot. A fia-
tal gödöllői csapat nem adta fel és az
erőfeszítés végül a 90. percben meghoz-
ta gyümölcsét egy gól formájában. A
csapat 8 pontjával a 12. helyen áll, míg a
magabiztos győzelmet arató U19-es
gárda a 6. helyet foglalja el jelenleg 15
ponttal.
A következő játéknapon a Budakalász
vendége lesz a Gödöllő.

Pest megyei I. osztály, 8. forduló

Gödöllői SK – Veresegyház VSK 2–2
(1–0) Gól: Tóth Roland (2)
Pest megyei I. osztály U19, 8. forduló

Gödöllői SK – Veresegyház VSK 3–0
(0–0) Gól: Farkas Péter (2), Menyhárt
Ákos

Megyei III. osztály – Egy tucat gól
a Kisalagnak

Tizenkét góllal terhelte a Gödöllő kettő
soros ellenfele, a Kisalag kapuját a me-
gyei III. osztályú bajnokság 6. játéknap-
ján. A következő fordulóban Pátyra láto-
gat Morvai László együttese.
Pest megyei III. osztály, közép cso-

port, 6. forduló

Gödöllői SK II. – Kisalag 12–0 (4–0)
Gól: Szabó László (2), Tury Viktor (2),
Ács Zoltán (2), Ács Gábor, Pakots Bar-
na, Pintér Tamás, Lovrencsics László,
Paragi Péter, Jéga Szabó János

Utánpótlás – Dobogós helyeken
a fiatalok

A Gödöllői SK fiataljai továbbra is jól
szerepelnek. Az 1996-os „maglódi” ke-
ret hétből hetet nyerve, továbbra is lista-
vezető az egy évvel idősebbeknek kiírt,
U17-es bajnokságban, míg a szintén eb-
ben a kiírásban szereplő „turai” keret a
9. helyen áll. Az U15-ös csapat jelenleg
a 3., míg az U13-as gárda a 7. a bajnok-
ságban. A szintén egy évvel idősebbek
között szereplő U12-es alakulat a 3. he-
lyet foglalja el jelenleg csoportjában.
NB II. U17, közép-kelet, 8. forduló:

Dunaharaszti – Gödöllői SK-Maglód
0–5 (0–2) Gól: Bihari Gábor, Győri
Gergő, Dobi Gergő (2), Bali Dávid
NB II. U17, közép-kelet, 8. forduló:
Gödöllői SK-Tura – Rákosmente 0–3
(0–0)
NB II. U15, közép-kelet, 8. forduló:
Szolnoki MÁV – Gödöllői SK 2–9
(0–5) Gól: Tóth Márk (2), Molnár Már-
ton, Mihalik Zsolt, Balogh Róbert (3),
Petényi Krisztián (2)
NB II. U13, közép-kelet, 8. forduló:
Szolnoki MÁV – Gödöllői SK 4–2
(1–2) Gól: Horváth Gábor (2)
Megyei U13, Nagykáta körzet, 5. for-

duló: Gödöllői SK U12 – Isaszeg 2–1
(2–1) Gól: Tóth Benedek, Szamosi
Péter

-ll-

Labdarúgás – Hárman is a dobogón a fiataloknál

Pontmentés a pályaavatón

Sikerrel vette az első akadályt a
Futsal Magyar Kupa idei soroza-
tában a Gödöllői Bikák futsal csa-
pata. Szente Tamás alakulata a
Szijjártó Péter - miniszterelnök
szóvivője - által létrehozott és
több egykori ferencvárosi játé-
kossal megerősített Dunakeszi
Kinizsi otthonában jutott tovább,
mondhatni magabiztosan, 9–2-
es sikerrel.

Már az első félidőben tudatosította a
Gödöllő a nagy reményekkel pályára lé-

pő hazaiakban, hogy van még mit tanul-
ni ebből a sportágból. A 4–0-ás vezetést
aztán a folytatásban még öt góllal meg-
tetézték Simonyi Gáborék, aki egyma-
ga négy gólt vállalt.
A bajnokság 6. játéknapján, lapzártánk
után lépett pályára a csapat a Rubeola
FC Csömör otthonában.
Futsal Magyar kupa, 1. forduló

Dunakeszi Kinizsi – Gödöllői Bikák
2–9 (0–4) Gól: Simonyi Gábor (4),
Szente Tamás, Vidák Balázs, Berkes
László, Hegedűs Ferenc, Bogdán Imre

-ll-

Futsal NB I. – Tovább a kupában

A „kormány csapata” kipipálva

Újabb, amolyan ki-ki meccset ját-
szott a TEVA-GRC a bajnokság 6.
játéknapján. A mieink ezúttal a
hozzánk hasonlóan, a játéknap
előtt négy győzelemmel és egy
vereséggel a tabella második he-
lyén álló Békéscsa-bát látta ven-
dégül, így nem volt mellékes,
hogy melyik csapat jön ki jobban
a párharcból.

A legkifizetődőbb eredmény a 3:0-ás,
vagy a 3:1-es győzelem lehetett, ugya-
nis ebben az esetben a vesztes csapat
nem kap pontot. Nos, a viharsarkiak el-
len, amolyan erődemonstrációt tartottak
Ludvig Zsolt tanítványai, ugyanis há-
rom szettben abszolválta a derbit a csa-
pat. Nehezen melegedtek be a játéko-
sok, de ezt írjuk a hirtelen jött zimankó

rovására. A folytatásban viszont egy-
másért is küzdve, főként a nyitásokkal
és a sáncolással, illetőleg időnként pa-
rádés ütésekkel fojtotta el a békéscsabai-
ak időszakos feltámadását a küzdelmes
és fordulatokban gazdag mérkőzésen.
Ludvig Zsolt edző, így értékelt: – Na-
gyon elégedett vagyok a győzelemmel,
mert egyéni kiemelkedő teljesítmények
mellett, végig fegyelmezett tudott ma-
radni a csapat.
A 6. fordulót követően, a TEVA-Gödöl-
lői RC csapata a 2. helyen áll 15 ponttal,
egy egységgel a listavezető BSE mö-
gött.
NB I. Liga, alapszakasz 6. forduló

TEVA-Gödöllői RC – Békéscsabai RSE
3:0 (23, 20, 21)
Junior mérkőzésen: TEVA-Gödöllői
RC – Békéscsabai RSE 0:3 -li-

Röplabda – Erődemonstráció gödöllői módra

Lenulláztuk a Békéscsabát

A forduló előtt még mindkét
csapat 100 %-os volt, a játék-
nap után már csak a Gödöllői
KC büszkélkedhet ezzel, miu-
tán magabiztosan verte a XVI.
kerület csapatát Bartos Gábor
együttese az NB kettőben, az
előző fordulóban, pedig az FTC
kettes csapatát múlták felül
idegenben a mieink. 

A hölgyek az Örkényt fogadták és a
félidőben még vezető vendégek el-
len, egy óriási hajrát produkálva nyer-
ni tudtott a GKSC, így megőrizték hi-
bátlan mérlegüket a 6. fordulót köve-
tően is. A férfiaknál, a második számú
gödöllői alakulat fordított utat járt be.

a szünetben még vezetett a GSK, vé-
gül kikapott a Ráckeve otthonában.
NB II. keleti csoport, 3. forduló

Ferencvárosi TC II. – Gödöllői KC
28:34 (12:18)
Juniorok: Ferencvárosi TC II. –
Gödöllői KC 19:23
NB II. keleti csoport, 4. forduló

Gödöllői KC – XVI. ker KMSE 32:20
(16:13)
Juniorok: Gödöllői KC – XVI. ker
KMSE 22:27
Pest megyei B csoport nők, 6. for-

duló: Gödöllői KSC – Inárcs-Örkény
KC II. 24:23 (10:12)
Pest megyei B csoport férfiak, 6.

forduló: Ráckeve VKSK – Gödöllői
SK25:22 (10:11) -lt-

Kézilabda – A Fradi is kipipálva

Élen a Gödöllői KC az NB II-ben

A hűvös idő ellenére, nagy lét-
számmal vettek részt diákok a
hagyományos, őszi gyermek hor-
gászversenyen, amelyet a Peli-
kán horgászegyesület taván ren-
deztek meg ezúttal is. 

A Pelikán Horgászegyesület és Fogya-
tékosok Pest megyei Sportszövetsége
által megrendezett gyermek horgászver-
senyen a törpeharcsák retteghettek, mi-
vel erre a halfajra lehetett horgászni.

A törpeharcsa halfogó versenyt a lá-
nyoknál Kovács Patrícia

nyerte, aki 78 törpeharcsát
fogott. A 2. helyen Harma-

ti Lilla (31 db) végzett , míg
a képzeletbeli dobogó har-
madik fokára Kiss Viktória

(28 db) állhatott fel (mind-
három a Hajós iskola tanu-
lója). A fiúknál Pusoma

Norbert bánt legjobban a
pecabottal. A többszörös
győztes fiatalember 81 halat

fogott ki a tóból. Itt, a második helyen
Udri János (54 db), míg a 3. helyen
Harmat Leonard (40 db), végzett
(mindhárman a Montágh iskola diákjai).
Az óvodások között is hirdettek győz-
test, itt a Kazinczy Körúti óvodába járó,
Pávlisz Bence bizonyult a legaktívabb-
nak, 20 darab törpeharcsát pecázott ki a
tóból.
A díjakat Tóth Tibor, a Fogyatékosok
Pest megyei Sportszövetségének elnö-
ke, valamint Gerőfi László, a Pelikán
Horgászegyesület elnöke adta át.          -lt-

Retteghettek a törpeharcsák az isaszegi tavakon

Fiataloké volt a tó

Az idén, október 2-án rendezték
meg a hagyományos Kirchhofer
József Mini Maratont. A hét kor-
csoportban (fiú, lány) megtartott
futóversenyen összesen 906-an
jelentkeztek és álltak a rajtvonal
mögé, nemcsak Gödöllőről, ha-
nem például Salgótarjánból, Bu-
dapestről, valamint Budaörsről is
érkeztek diákok.

A Kirchhofer József Sportegyesület, az
Erkel Ferenc Általános Iskola, valamint
a GEAC Atlétika-szakosztálya által ren-
dezett versenyen számos díjat osztottak
ki a szervezők. A díjak kiosztásában De-

ák Nagy Marcell segédkezett, aki élete
első versenyét éppen ezen a rendezvé-
nyen nyerte annak idején. Az iskolák
közötti versengésben, a legjobban a Pre-
montrei Gimnázium mozgósított, ők
képviseltették a legnagyobb létszámban
magukat a százalékos arányszámítás
alapján, 73 %-kal végezetek az élen. Az
Erkel iskola lett a második 52 %-kal,
míg a 3. helyen a Hajós iskola végzett
25 %-kal. Az első helyezett iskola 100, a
második 50, míg a harmadik 25 ezer fo-
rint értékű sportszervásárlási utalványt
vehetett át.
Az egyéni versenyek eredményei (Az
első hat helyezettet díjazták):
2004-’05-ös korcsoport, lányok: 1. Fe-
rencz Janka (Szent Imre), 2. Lengyel
Petra (Bp., Jókai), 3. Simonváros Zille
(Hajós), 4. Soós Lívia (Erkel), 5. Ács
Julianna (Hajós), 6. Hermann Dalma
(Erdőkertes óvoda)
2004-’05-ös korcsoport, fiúk: 1. Urbán
Péter (Bp., Mátyás ovi), 2. Szabó Sámu-

el (Bp., Kölcsey), 3. Meleg Milán, 4.
Korsós Zoltán (mindkettő Erkel), Pál-
völgyi Levente (Ikarus), Kondrák Mi-
hály (Hajós)
2002-’03-as kcsp., lányok: 1. Urbán Zi-
ta (Ikarus), 2. Ratkai Panna, 3. Kaló Jo-
hanna (mindkettő Hajós), 4. Bréda Luca
(Damjanich), 5. Zánkai Zsófia (Ikarus),
6. Bréda Borbála (Damjanich)
2002-’03-as kcsp., fiúk: 1. Dobronoki
Viktor (Ikarus), 2. Sinka Balázs, 3. Mik-
nyóczki Ádám, 4. Fülep Dániel (mind-
három Hajós), 5. Tóth Tamás (Budaörs),
6. Bárdi Milán (Damjanich)
2001-es kcsp., lányok: 1. Heffner Hédi,
2. Garami Júlia (mindkettő Budaörs), 3.
Majoros Sarolta (Erkel), 4. Benedek
Rubinka (Hajós), 5. Vinkovics Bianka
(Beremend), 6. Csizmeg Anna (Hajós)
2001-es kcsp., fiúk: 1. Bali Dániel (Ha-
jós), 2. Miknyóczki Balázs (Petőfi), 3.
Voloncs Balázs (Erkel), 4. Magyari Be-
nedek (Hajós), 5. Galkó Csongor (Er-
kel), 6. Ferencz Domonkos (Szt. Imre)
2000-es kcsp., lányok: 1. Bucsai Anna
(Hajós), 2. László Leila (Salgótarján), 3.
Varga Vivien (Hajós), 4. Utány Katica
(Budaörs), 5. Benyhe Anna (Premont-
rei), 6. Rózsahegyi
Krisztina (Erkel)
2000-es kcsp., fiúk: 1.
Csák Tamás (Bp. Gregor
J.), 2. Tárai Dániel (Bu-
daörs), 3. Mánya Kristóf
(Hajós), 4. Steiner Ál-
mos (Budaörs), 5. Ros-
tás Krisztián (Isaszeg), 6.
Alwazir Nazár (Erkel)
1999-es kcsp., lányok:
1. Jurai Zsófia, 2. Jurai

Boglárka (mindkettő Budaörs), 3. Erőss
Katica (Szt. Imre), 4. Vékony Vanda, 5.
Tátrai Dóra (mindkettő Budaörs), 6.
Berta Barbara (Erkel)
1999-es kcsp., fiúk: 1. Tóth András
(Budaörs), 2. Ferencz Ábel (Premont-
rei), 3. Polyánki Bence, 4. Brindza Ber-
talan (mindkettő Budaörs), 5. Budai Bá-
lint (Ikarus), 6. Gősi Gergő (Beremend)
1998-as kcsp., lányok: 1. Madácsi Ré-
ka (Erkel), 2. Szmrtyka Júlia (Premont-
rei), 3. Kovács Emma (Hajós), 4. Maul
Zsófia (Petőfi), 5. Pálinkás Henrietta
(Erkel), 6. Patakfalvi Csenge (Premont-
rei)
1998-as kcsp., fiúk: 1. Pápai Benedek
(Premontrei), 2. Skrübek Mátyás (Er-
kel), 3. Fekete Ábel (Líceum), 4. Ben-
csik Gergő (Szt. Imre), 5. Koltai Benja-
min (Budaörs), 6. Hadnagy Richárd
(Hajós)
1996-’97-es kcsp., lányok: 1. Ferencz
Anna (Premontrei), 2. Fotyék Bianka
(Budaörs), 3. Gelle Annamária (Petőfi),
4. Koczkás Dóra (Erkel), 5. Madácsi
Flóra (Török), 6. Tárai Mónika (Buda-
örs)
1996-’97-es kcsp., fiúk: 1. Józsa Tamás
(Premontrei), 2. Jenes Zoltán (Damja-
nich), 3. Bencsik Dániel (Szt. Imre), 4.
Ulrich Attila (Budaörs), 5. Szakály Be-
nedek, 6. Kurinszki Gábor (mindkettő
Premontrei) -tt-

Kirchhofer József Mini Maraton

Majdnem ezren álltak rajhoz

Deák Nagy Marcell (a kép bal oldalán) és a dijazottak.
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A Magyar Kárpitművészek Egyesülete és a
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tiszte-
lettel meghívja Önt és kedves családját

ÉVEK ÉS SZÍNEK című kiállítás megnyitójára 
2011. október 16-án (vasárnap) 16 órára, a
GIM-Ház kiállító termébe

Kiállítóművészek: Balogh Edit, Baranyi Ju-
dit, Benedek Noémi, Bocz Beáta, Bódis Er-
zsébet, Csókás Emese, Farkas Éva, Fóris Ka-
talin, Harmati Zsófia, Katona Szabó Erzsébet, Kiss Katalin, Kneisz Eszter, Kovács Péter, Lencsés Ida,
Pázmány Judit, Remsey Flóra, Szabó Verona, Tápai Nóra, Vajda Mária 
A kiállítást köszönti: dr. Gémesi György Gödöllő város polgármestere
A kiállítást megnyitja: dr. Feledy Balázs művészeti író
Kurátor: Lencsés Ida, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész

GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Nyitva: szombat-vasárnap 14-18 óra között, a kiállítás megtekinthető 2012. február 28-ig,

Illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is. 
Telefon: 06/28-419-660                 e-mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A Gödöllői Városi Múzeum
meghívja Önt

2011. OKTÓBER 15-ÉN 

SZOMBATON 16 ÓRÁRA

ÚJ SZERZEMÉNYEK A
GÖDÖLLŐI VÁROSI

MÚZEUMBAN
2007-2011

című kiállítás megnyitójára

A kiállítást megnyitja:
Dr. Gémesi György

polgármester

Az új szerzeményeket 
bemutatja:

Őriné Nagy Cecília 
Benkő Zsuzsanna 

dr. Czeglédi Noémi
Kerényiné Bakonyi Eszter

Fábián Balázs

A 2011-es évben is 
megrendezésre kerül a

Gödöllői Városi Múzeum
gyűjteményét gazdagító
műtárgyak bemutatása

időszaki kiállítás keretében.
Négy év gyűjtőmunkájának
az eredményét mutatjuk be

egy reprezentatív 
válogatásban. 

A helytörténeti gyűjtemény
sok érdekes, a polgári és

paraszti világhoz is köthető
tárggyal gazdagodott a

gödöllőiek ajándékozásai
révén.

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

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

SZÁZADOK – LAKÓK – TÖRTÉNETEK, SORSFORDÍTÓ 
ÉVTIZEDEK A GÖDÖLLŐI KASTÉLY TÖRTÉNETÉBEN

A Gödöllői Királyi Kastély új állandó kiállítása
a Gizella-szárny emeletén

Az európai uniós forrásból felújított Gizella-szárny emeleti terem-
sorában megidézzük a királyi gyermekek, IV. Károly és a Horthy-
család Gödöllőn töltött napjait. Bemutatjuk a Tanácsköztársaság,
valamint a kastély falai között egy időben működött Fővárosi Szo-
ciális Otthon és szovjet katonai bázis időszakát. A kiállításon helyet
kapott az 1980-as években megkezdődött helyreállítás, valamint a
magyar európai uniós elnökség is, melynek egyik kiemelt helyszíne
volt a kastély. A szárny emeleti folyosóját a Habsburg család tagjait
ábrázoló képgaléria díszíti. A Magyarországon egyedülálló galéria
alapját Stefánia özvegy trónörökösné, később herceg Lónyay Ele-
mérné hagyatéka adja, melyek a Pannonhalmi Főapátság tulajdo-
nában vannak. A képcsarnokot kiegészítik a Magyar Nemzeti Mú-
zeum, a Budapesti Történeti Múzeum és a Zirci Ciszterci Apátság
gyűjteményéből kapott festmények.

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

Október 10-17-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Október 17-24-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Közérdekű telefonszámok

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

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

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:  06-20/524-0340

HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.

VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300

TÁVHŐ Kft.:514-096

Zöld Híd Kft.: 418-603

Segítség Közalapítvány

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

Igényes, jó minőségű táncoktatás Gödöllőn!

Már két éve jól működő táncképzés idén is folytatódik
október 1-jétől. Az órák finoman ötvözik a modern- és
jazztánc technikai elemeit, melynek eredményeként
egy jó hangulatú, könnyed, aktív testmoz-gást ered-
ményez a résztvevőknek. A szinvonalról a Budapest
Táncszínház szólista táncosa, HEGEDŰS TAMÁS
gondoskodik. Szeretettel várunk minden kedves moz-
gásra vágyó érdeklődőt, teljesen kezdő szinttől is! 

MINDEN SZOMBATON 10 ÓRÁTÓL!
Gödöllő, Láng fitness, Dózsa György út 36. 

www.langfitness.hu; Tel.: 70/381-3159

REGIONÁLIS FIZIKA SZAKKÖR ÉS TANÖSVÉNY A PREMONTREI GIMNÁZIUMBAN

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

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

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

Papírgyűjtés a 
Petőfi iskolában

Kedves Szülők! 
Tisztelt környezetünkben élők!

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

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

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

összegyűjtött papírt leadni.
Az összegyűlt papírért kapott összeget

teljes egészében tanulóink 
jutalmazására fordítjuk.

Köszönjük, ha segítik céljaink 
megvalósítását!

A Petőfi iskola diákjai és tantestülete

– Az Invitel Zrt. és a FiberNet Zrt.
összeolvadása idén tavasszal indult
el. Az akvizíciós folyamat október 1-jé-
vel lezárul és teljesen megszűnik a
FiberNet, amely több régióban nyújtott
telefon-, internet- és kábeltelevíziós
szolgáltatásokat.
– Az Invitel belépésével szélesedik a
szolgáltatási paletta, elérhető lesz a
csomagban kínált mobilinternet, át-
alakul az ügyfélkiszolgálás és további
pozitív változásokra is számíthatnak
az ügyfelek.

A FiberNet felvásárlását még 2010-
ben kezdeményezte az Invitel. Az
összeolvadási folyamat idén tavasszal
indulhatott el és 2011. október 1-jével
zárult le teljesen. A két vállalat egye-
sítésének következtében október 1-jé-
től a FiberNet megszűnik és helyét az
Invitel veszi át. Így az ország több
régiójában helyi szolgáltatóként jelen
lévő Invitel mostantól az eddigi
FiberNet területeken, többek között
Kecskemét, Baja, Siófok, Tiszaújvá-
ros, Siklós, Hajdúszoboszló, Cegléd,
Hévíz, vagy Nyírbátor körzetében is
készen áll ügyfelei magas szintű ki-
szolgálására. A tulajdonosváltás nem
jelent adminisztratív terhet az ügyfe-
leknek, a korábbi FiberNetes szerző-
dések folytonosak maradnak és sem-
milyen automatikus díjnövekedéssel
nem jár az Invitel belépése a területre. 

Az Invitel szélesebb szolgáltatási pa-
lettával, felkészültebb és gyorsabb
ügyfélszolgálattal, megújuló üzle-
tekkel, 24 órás hibabejelentő ügyelet-
tel, percdíjmentes telefonálással, mo-
bilinternettel és színes televíziós csa-

tornaválasztékkal kínál valódi élmé-
nyeket ügyfelei számára.

„Az Invitel több mint 15 éve a ma-
gyarországi távközlési piac egyik
meghatározó szereplője. Hatéko-
nyabb ügyfélszolgálatával, magasabb
színvonalú technológiai hátterével
jobb minőségű szolgáltatást nyújt
majd ott, ahol eddig a FiberNet Zrt. és
leányvállalatai működtek. Többek
között lehetővé tesszük a percdíjmen-
tes telefonálást, elérhetővé tesszük a
mobilinternetet és mindenhol meg-
újult üzletekkel várjuk ügyfeleinket”
– mondta Héjjas Gábor, az Invitel
lakossági üzletágának operatív vezér-
igazgató-helyettese. „Továbbra is
tartjuk magunkat korábbi alapelvünk-
höz, hogy a változással mindenki
csak jobban járhat, rosszabbul sem-
miképpen sem. Erre törekedtünk ed-
dig és erre fogunk a jövőben is. Biz-
tos vagyok abban, hogy új ügyfeleink
is hamarosan érezhetik a javuló ügy-
félkiszolgálás, a garantáltan egysze-
rűbb és gyorsabb ügyintézés és a fo-
lyamatosan bővülő szolgáltatás port-
fóliónk által kínált előnyöket” – tette
hozzá.

Invitel: minőségibb ügyfélszolgálat,
mobilnet, percdíjmentes telefoná-
lás, színesebb televíziós csatorna-
kiosztás

Elsődleges cél, hogy mostantól a leg-
több ügyet telefonon is elintézhessék
az ügyfelek. Az Invitel számára ki-
emelten fontos, hogy ne maradjon
egyetlen kérdés sem megválaszolatla-
nul és minden olyan panasz, vagy

probléma megszűnjön, ami eddig 
esetleg a régi szolgáltatót vagy a szol-
gáltatást jellemezte. 
Alapvető újdonság továbbá a hálóza-
ton belüli percdíjmentes telefonálás.
Az Invitelessé váló ügyfelek a csatla-
kozás után több mint 350 ezer Invite-
les előfizetőt hívhatnak hálózaton be-
lül bármikor, percdíjmentesen. Emel-
lett októbertől már az Invitel kábel-
szolgáltatásokat igénybe vevő ügy-
felei számára is elérhető lesz az Invi4
szolgáltatás csomag, amelyben a ká-
bel TV, az internet és a telefon mellett
már mobilinternetet is lehet vásárolni,
rendkívül kedvező feltételekkel. A
FiberNetnél korábban nem volt ilyen
szolgáltatás.

Színesebb televíziós csatornaválasz-
tékkal is készül az Invitel. A család
minden tagja megtalálhatja az érdek-
lődési körének leginkább megfelelő
TV csatornákat. A kevésbé nézett
adók helyére új, népszerű csatornák
kerülnek a csomagokba. Így például a
gyerekek kedvence, a Disney Chan-
nel, a sokoldalú Discovery Channel
vagy a DIGI Sport.
(Egyes területeken eltérő lehet a csa-
tornakiosztás változása, erről részle-
tesen tájékozódhatnak az Invitel hon-
lapján: www.invitel.hu)

A 24 órás hibabejelentő ügyelet te-
lefonszáma: 1445

Befejeződött az Invitel és a FiberNet összeolvadása

A piaci konszolidáció elindult, október 1-jétől megszűnik a FiberNet

A Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület 
2010. évi közhasznúsági jelentése
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Kóstolja meg Ön is a Mária Terézia‐
és a Grassalkovich‐tortákat

a Solier Caféban!

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

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

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

Kávéházunkban hétvégenként
gyermeksarok várja a családos vendégeinket.

Minden hétvégén (szombat, vasárnap)
12.00-től 15.00-ig büfé jellegű (svédasztal)

ebéd az étteremben.
A menü ára: 2990 Ft/fő

Az ár tartalmazza a korlátlan étel- és italfogyasztást:
kétféle leves, négyféle főétel, desszertek, üdítő,

soproni csapolt sör, folyóbor, kávé.



INGATLAN
* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes
közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889
* Sürgősen eladó Gödöllő, Palotakerten 61 nm-es, kétszobás,
erkélyes, teljesen felújított lakás. Tel.: 06/20-212-6315.
* Gödöllőn SŰRGŐSEN eladó a Kazinczi lakótelepen egy I.
emeleti, 2 szobás, loggia-s, felújított, egyedi fűtéses igényes
lakás ALKALMI ÁRON. Eladási ár: 11 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Kistarcsán ÁRON ALUL, SŰRGŐSEN eladó saroktelken két-
generációs téglaház, a kórháztól 3 percre, a bevásárlóközpont-
tól 2 percre található. Iá: 25 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali +
2 szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes
ikerház-fél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllő Belvárosában 2011. decemberi átadással épülő 18 lakásból
(30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló tár-
sasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280
eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Fenyvesben, nappali + 4 szobás, két fürdős-
zobás, társasházi öröklakás saját kertrésszel, kocsibeállóval és
pincetárolóval. Összes beépített terület: 130 nm. Iá: 28 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20-9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó az Erzsébet királyné krt.-on 2 szobás lakás.
Iá: 10 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn a Csanakban eladó MOST ÉPÜLŐ nyolclakásos, kertes
övezetű társasház külön kertrészekkel. Eladási ár: 12-22,4mFt
kulcsrakész állapotban, decemberi átadással. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Hévízgyörkön eladó 2 szobás, 100 nm-es tégla építésű csalá-
di ház, melléképületekkel, központi fűtéssel, 800 nm-es telken.
Iá.: 11 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Szadán eladó földszintes 2 + fél szobás családi ház. Iá. 12
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Királytelepen 2+ félszobás, tégla építésű kis
családi ház, 600 nm-es telken Iá: 12,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Szadán eladó 80 nm-es, jó állapotban lévő kis családi ház
1500 nm-es telken. Iá: 12 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, a Körösfői utcában eladó egy 75 m2 alapterületű, jó
elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás családi ház, új beépített
minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A mediterrán
hangulatú kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és
borospince teszi hangulatossá. Iá: 21 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Szent István téren 2 szobás, 56 nm-es,
erkélyes felújított öröklakás egyedi fűtésrendszerrel. Iá.: 11,7
mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Harasztban kifogástalan állapotú, kétsz-
intes, nappali + 3 szobás, 140 nm összterületű családi ház
szuterénnel. Iá: 31 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó, az Erzsébet parkkal szemben 100 nm-es, jó
állapotban lévő polgári ház, a telken garázs, szaletli,
örökzöldek. Iá: 25 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó az Erzsébet park mögötti parcellázott
területen 100 nm-es kerített, művelt, örökzöldekkel beültetett
zártkert kis felépítménnyel. Iá.: 3,2 mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Kertvárosban egy 110 nm alapterületű, 750
nm-es telken lévő családi ház. Iá: 33 mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Erzsébet parknál eladó 60m2 elsőemeleti erkélyes felújított új
nyílászárós lakás. 13,2 Mill Ft. www.lipcsey.com 30-6336-110.
* Belvárosban elsőemeleti másfél szobás egyedi mérőórás nyugati
tájolású lakás eladó. 8,4 Mill Ft. www.lipcsey.com 30-6336-110
* Új építésű sorházi 94 m2 lakás + garázs 200m2 kerttel,
egyedi cirkó fűtés + kandalló kémény, kulcsrakészen 20,5 Mill
Ft. www.lipcsey.com 30-6336-110
* Szilágyi Erzsébet kir.-krt. az Erzsébet parkhoz közeli
részen,harmadik emeleti, világos, csendes, nagy konyha, étkező,
két szoba, fürdőszoba, külön Wc bruttó 54 m2-es, parkettás, hitel-
lel nem terhelt, beköltözhető lakás eladó iÁr: 9,97MFt Major Zoltán
+3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Szent Imre u.ban nagyon csendes és világos(déli fekvésű)
központhoz közeli, minőségi új építésű társasházban,parkettás,
háromszobás (nappali és kétszobás) erkélyes,amerikai konyhás,
külön wc-s, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, azonnal beköltözhető
lakás, teremgarázs beállóval is eladó iÁr: 18,7 MFt Major Zoltán
+3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Semmelweis u.-ban az Erzsébet parkhoz közeli részen,
téglaépítésű, világos, csendes, nagy konyha, étkező, kamra,
fürdőszoba, két szobás bruttó 85 m2-es, gázfűtéses, parkettás,
széles telekkel 958 m2 rendelkező garázsos, hitellel nem ter-
helt, beköltözhető családi ház eladó iÁr: 21,97MFt Major Zoltán
+3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Petőfi téren 2002-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes,
három szobás bruttó 90 m2-es, 1 emeleti, egyedi-mérőórás,
gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás
eladó. Udvari saját autóbeállóval iÁr:19,77 MFt Major Zoltán
+3670-7733222-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Új építésű ÜZLET nagyon olcsón eladó a Postánál iÁr:
300e/m2+ÁFA Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERÁN kertvárosban! 740 m2-es telken, 135m2-
es, 4szobás, garázsos, minőségi kivitelezésű ikerház beköltözhető.
Modern konyhabútor, beépített gardróbok, klíma, központi porszívó,
automata-öntözőrendszer, parkosítás. iÁr:47MFt Major Zoltán 70-
7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L. utcában. 1,9 MFt.
Major Zoltán +3670-7733222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34. -Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nap-
pali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondo-
zott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

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

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

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

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirde-

tést nem áll módunkban elfogadni. A lapban

megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget

nem vállalunk.
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* Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozás-
ra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdős-
zoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen
külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
* Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes
fejújított lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok,
fa belső nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső nyílászárók.
Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek megfelelően kialakí-
tott elektromos hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alac-
sony rezsi, csendes környék. Azonnal költözhető. Ár: 13.900.000
Tel.: 30/860-6087; 30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen
* Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti,
erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezs-
gőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az
erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
* Sürgősen eladó igényesen felújított, nagyon jó beosztású,
egyedi fűtésmérős -szabályzós lakás Palotakerten, másfél-
szobás, konyha-étkezős, külön fürdő, wc-s, 45nm-es.Iár:
8,9MFt 20-772-2429
* Gödöllő központjában 4 emeletes házban jó állapotú 2 szobás
60 nm-es erkélyes téglalakás eladó. Iár: 11,7MFt
20/7722428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1
szintes 2 szoba +nappalis ikerház 350nm-es telekkel, tárolóval
érintkezve, kulcsrakész ár 18,9 MFt  20-772-2429 
* Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős, tégla,
betongerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár: 17,9MFt
20-772-2429 
* Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nap-
palis, 62nm-es lakás leköthető I.ár:15,5MFt 20-772-2429   
* Gödöllőn felújított, műanyag ablakos, erkélyes, 2 szobás kon-
vektoros téglalakás eladó Iár 10,9MFt  20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 
* Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali
+1 szobás, konyha-étkezős nettó 45nm-es, cirkófűtéses lakás
eladó. Választható burkolatok, színek. Iár: 11,9MFt 20-772-2429 
* Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-
9447025
* Gödöllőn, központhoz gyalog is közel, Új építésű, 4 szoba
+nappalis, duplakomfortos, amerikai konyhás, garázsos önálló
ház 450 nm-es telekkel eladó. Iár: 32 MFt 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU   
* Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó.
I.ár: 12,9MFt 20-772-2429  
* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati fekvésű
lakás Iár: 7,8MFt 20-804-2102  
* AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nap-
palis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulc-
srakészen eladó 24,5MFt-ért 20-772-2429  
* Központban 75 nm-es  három szobás, két erkélyes lakás 12
MFt Iáron eladó 20-804-2102       
* Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9 MFt 20-
804-2102
* Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali + 1 hálószobás
55nm-es, felújított, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,5MFt  20-
772-2429   WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Veres Péter u.-ban újszerű 114nm-es, garázsos családi ház
szép 725nm-es sarok telken eladó!  20-944-7025
* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102

* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás,
53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár:9,3 MFt 20-8042102
* Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás
9.6MFt 20-804-2102
* Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő
központjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás
16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alka-
lmas 800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó!
Minden közmű a telken! 20-539-1988
* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás téglalaká-
sokat! 20-804-2102
* Központban, 76m2-es cirkós lakás, garázzsal eladó!
23.6MFt 20 539-1988
* Szabadka u-ban 3.em-i erkélyes, felújítandó lakás eladó! Iár:
9,5MFt ! 20-539-1988
* Sürgősen eladó Harasztban kiváló állapotú 4 szoba +nap-
palis, alápincézett, 2 garázsos, jó beosztású családi ház  500
nm-es telekkel Iár 29,9MFt  20-772-2429 
* Gödöllőn, Új fenyvesben 110m2-es különálló családi ház
sürgősen eladó! 20-539-1988
* Gödöllőn Kastély mögött az alvégben, 1100m2-es telken felújí-
tott, bővíthető ikerházi lakás eladó! Iár:22.9MFt! 20-539-1988
* Veresegyház örökpanorámás részén építési telkek eladók!
12Mft! 20-539-1988
* Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes ügyfeleim
részére! 20-539-1988
* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezés-
sel (műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt.
90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha
(egybe) fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nap-
pali, gardróbszobák, fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár
2család részére is megoldható lakhatás. 300nm rendezett
telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383
* Erdőkertesen eladó egy 2010-ben épült, 95 nm-es, nappali +
3 szobás családi ház 1060 nm-es telken. Irányár: 17,5 MFt
20/4035742
* Őrbottyán központjának közelében eladó egy 140 nm-es
tetőtér beépítéses, hőszigetelt családi ház. Irányár: 17,9 MFt
20/4035742
* Veresegyház kertvárosi részén tetőtér beépítéses családi
ház eladó. 150 nm-es, nappali + 4 szobás, duplakomfortos.
Irányár: 28,7 MFt  20/4035742 
* Mogyoródon és Veresegyházon új építésű, 120-130 nm-es
ikerházak eladók. Irányár: 24-25,5 MFt. 20/4035742
* Antalhegyi u.96.sz. alatti, arborétum jellegű kertben 2405nm
telken 184nm-es, 4szoba, nagy nappali, hallos, 2 pincével, egye-
di kivitelezésű családi ház eladó. Iár:58,5MFt. 30/9628-151 
* Aszód központjában, csendes helyen eladó egy 36nm-es
egyedi mérőórás, alacsony rezsijű, pár éve felújított földszinti
lakás. Érd: 17 után 70/3844-813 
* Szt. Imre u. egyedi fűtéses, erkélyes, D-Nyi fekvésű, 68nm-es, belső
galériás lakás komplett konyhával, extrákkal 22,5MFt iáron, Kossuth
L.u. 4.em. 2szobás 9MFt iáron eladó. 30/331-7992, 30/331-8172 
* Eladó LAKÁS az EGYETEMI LAKÓPARKBAN! 59nm-s 2szobás,
1.em. konvektoros fűtésű, jó állapotú. Szép környezetben, az
egyetemhez közel. Iár: 14,2MFt. 70/291-2992 
* Gödöllőn, az Egyetemen a standdal szemben eladó felújított
59nm-es, egyedi fűtésű 2szobás lakás, nagy tárolóval. Közelben
posta, ABC, gyógyszertár, orvosi rendelők. Csendes, parkos-
erdős területen. Iár: 13,4MFt. 30/422-7603, 30/385-7372 

* Eladó Gödöllőn a központban, 2 liftes házban, 2.em. 1,5
szobás, konyhás, egyedi fogyasztásmérővel felszerelt távfűtés-
es lakás tárolóval, alacsony rezsivel. Iár: 9,7 MFt. 30/608-1631  
* MOGYORÓDON, József Attila úton eladó 3szobás családi ház
–pincével, melléképülettel, belső telekkel- fele része tulaj-
donostól. DK-i fekvésű, napfényes. Iár: 9,9MFt. 28/441-623 
* APAJ belterületén eladó 2 szoba összkomfortos családi ház
800 nöl-es, két utcára nyíló telekkel. Iár: 7,2 MFt. Érd:
20/313-5804
* Gödöllőn, Erzsébet körúton 55nm-es, 2 szobás, 3.em. vízórás,
távfűtéses, jó állapotban lévő, DK, DNy fekvésű, napos, világos lakás
eladó. Iár: 10MFt. 70/4545-894, 30/2100-125, 28/420-972 
* Gödöllőn Szabadka utcában téglaépítésű, egyedi fűtéses,
erkélyes, 2. emeleti felújítandó 50,14 nm-es lakás eladó. Tel:
30/203-5912 
* SZADÁN iker családi ház eladó. Bruttó 112nm, 2+2 fél-
szobás, kulcsrakész, ár: 22,9MFt, 2011.dec-i befejezéssel.
Részletes információk: www.gemini-invest.hu 70/430-7979 
* Gödöllő központjában eladó jó állapotú 64nm-es 2,5 szobás
téglalakás. Fűtés gázkonvektorral. Parkettás, redőnyös, új
faablakokkal. Iár: 12,4MFt. Érd: 20/358-4621 
* Gödöllő központjában, Kossuth L.utcában eladó
négyemeletes társasház 1.em. lakása: 61nm-es, erkélyes,
felújított, műanyag nyílászárós, világos, jó beosztású (két fron-
tra néző), pincében tároló. Iár: 13,2MFt. 30/2740-140 
* Eladó Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás, konvektoros,
erkélyes lakás, vagy Gödöllőn kisebb családi ház csere is
érdekel. 10,1 MFt. Érd: 20/520-5249 
* Eladó 110nm-es 2,5szobás, részben felújított családi ház
Gödöllőn a Szabadka utcában. Melléképülettel, fedett kocsi-
beállóval, fúrt kúttal, 763nm-es telekkel. Csendes, nyugodt
környéken, a központhoz közel. Iár: 23,9MFt. 70/618-4509 
* Gödöllőn, Blahán a Boncsoki dűlőúton eladó 1600nm-es telek.
Víz, gáz, villany a telken, egy 30nm-es ház alapja és alsószint
falai kész állapotban +1db faház. Iár: 7MFt. 30/9778-145 
* Szada belterületén a Boncsoki utcában 1600nm-es telek kis
lakóházzal eladó. Érd: 30/2025-216, 30/3362-745 
* Veresegyházon úszómedencés nyugdíjas otthonban eladó 46
nm-es újonnan bútorozott I.em. liftnélküli apartman. Iár: 5 MFt.
Teljes ellátás havi: 100.000,-Ft. 06-20-910-2616 
* Vácszentlászlón a Kossuth utca elején, Központban bek-
erített építési telek eladó! Víz, villany, gáz, a telek előtt, csator-
na hozzájárulás fizetve! Iár: 3,8MFt. Érd: 20/340-6448
* Eladó Gödöllőn, Erzsébet parknál téglaépítésű társasházban
3.em. 60nm 2,5 szobás, összkomfortos, erkélyes lakás.
Központ, tömegközlekedés pár percre. Kisebb családi ház csere
is érdekel. Ingatlanosok kíméljenek! Iár:10,5MFt. 70/5590-642

ALBÉRLET KIADÓ
* Kiadó Gödöllő-Máriabesnyő csendes környezetben 60 m2-es
különálló családi ház 2-3 fő részére. 50 ezer ft+rezsi+2 havi
kaució. Tel.: 20/ 3 280 417
* Kertes ház kiadó! Hosszú távra! 160 m2, garázzsal, szauná-
val. Érdeklődni: 30/588-5889
* Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló csalá-
di ház. Tel.: 20/986 4946
* Kiadó a Petőfi térnél újszerű 2004-es téglaépítésű, Nagy teras-
zos, parkosított belső udvarral rendelkező, nagyon világos, csendes,
négyszobás 120 m2-es, kétfürdős, 1emeleti, egyedi-mérőórás,
gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás, igény
szerint dupla garázzsal hosszútávon iÁr:120 eFT/Hó Major Zoltán
+3670-7733222-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Családi ház kiadó a Honvéd u.-ban. Nagy teraszos, parkosí-
tott belső udvarral rendelkező, nagyon világos, csendes, négys-
zobás 140 m2-es, kétfürdős, gázfűtésű(cirkó), klímás, parket-
tás nagyon hangulatos c, tripla garázzsal hosszútávon iÁr:
110eFT/Hó Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu
* Gödöllőn a Remsey krt.-on kiadó nappali + 2 + fél szobás
lakás 60eFt + rezsi + 2 havi kaució. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn társasházi, I. emeleti, 2 szobás lakás egyik külön
bejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV,
telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal
költözhető, csak nem dohányzó személy részére. Egy havi kaució
szükséges. Ár: 30.000 Ft + a rezsi fele. Érd.: 70/318-2127 
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllőn, a Szent J. utcában azonnali költözéssel, hosszú
távra kiadó egy 50 nm-es, felújított 1+2 félszobás lakás. Kon-
vektoros, redőnyözött, részben bútorozott, külön tárolóval. 60
ezer Ft + rezsi, kaució szükséges. Tel.: 70/-629-9669.
* Gödöllőn, a Palotakerten, 2 szobás, 64 nm-es lakás, egyedi
fűtéssel kiadó. 45 ezer Ft + rezsi. Tel.: 20/7760-801.
* Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy
havi kaucióval kiadó. 20/538-9543.
* Gödöllő kertvárosában, csendes utcában önálló kis családi
ház (2,5 szoba) konvektoros és cserépkályha fűtési
lehetőséggel KIADÓ vagy ELADÓ. Érd: 20/237-0166 
* Közép- és rövidtávra is kiadó egy a központban, új építésű
házban lévő teljesen felszerelt garzonlakás (klíma, wifi,
kábeltévé, konyhai gépek, stb.), melyhez udvari parkolóhely is
tartozik. Rendszeres takarítás megoldható, ÁFÁ-s számlát kiál-
lítunk. 20/4946-827 
* Gödöllő Kertvárosában családi ház tetőtere kiadó. Teljesen
különálló lakrész, amerikai konyhás, fiatalosan berendezett.
45.000,-Ft +1 havi kaució. Tel: 70/525-0266, 28/417-724 
* Gödöllőn, Palotakerten földszinti, 1 szobás lakás bútorozatlanul
kiadó! 27.000,-Ft/hó. +2 havi kaució +rezsi. Érd: 30/843-6440 
* Gödöllőn, fiatal férfi részére bútorozott albérlet reális áron
kiadó. Kaució nincs! Érd: 20/221-6172 
* Gödöllőn Ambrus közben 50nm-es, 1,5szobás, zárt teraszos,
füves előkertes, vízórás, távfűtéses, alacsony rezsijű, szép
állapotban lévő, földszinti lakás hosszútávra kiadó. Oldal bejárati
ajtóval irodának, rendelőnek is alkalmas. 50.000,-Ft +rezsi
+2havi kaució. 70/4545-894, 30/2100-125, 28/420-972 
* KIADÓ vagy ELADÓ! Gödöllőn az Ambrus közben 2. emeleti erké-
lyes 2,5 szobás távfűtéses, részben bútorozott lakás hosszútávra
kiadó v. eladó. Kéthavi kaució szükséges. 70/611-8841 
* Gödöllőn, Szt. János utcában II.em. 2 szobás, erkélyes, kon-
vektoros, felújított (parkettás szobák, új konyhabútor) külön
órákkal lakás kiadó hosszútávra. Tel: 30/448-4538  
* ERDŐKERTES legszebb részén, rendezett utcában összkom-
fortos 1+2 félszobás, kis családi ház hosszútávra kiadó. Ár
megegyezés szerint. Tel: 28/416-257

* A Blahán most épülő100 nm-es, nappali+3
félszobás, tetőtérbeépítéses ikerházi lakások
20 % előleggel leköthetők, a belső terek igény
szerint alakíthatók. Az ár a kulcsrakész állapo-
tra vonatkozik. Iár: 20,9 m Ft.
* Az Antal-hegyen, körpanorámás, 800 nm-es
telken 2009-ben épült 138 nm-es, kétszintes,
nappali+ 3 szobás, kiváló minőségű családi
ház eladó. Iá.: 67,5 mFt.
*A Palotakertben, 3. emeleti, 55 nm-es, kétszobás,
felújítandó, erkélyes lakás, (egyedileg szabály-
ozható fűtéssel) sürgősen eladó. Iá.: 7,9 mFt.
* PÉCELEN, csendes utcában 100 nm-es, két-
szobás, jó állapotú családi ház 1600 nm-es telken
garázzsal, melléképületekkel eladó. Iár: 25 mFt.
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* Albérlet kiadó! Kertváros környékén 1 szoba összkomfort
azonnal beköltözhető. Tel: 20/226-3007 

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

* Olcsó albérlet: 38.000,-Ft +rezsi! 1 havi kaució szükséges!
Palotakert lakótelepen 2.em. parkra néző 1+2 félszobás, erké-
lyes lakás egyedi fűtéssel kiadó! 20/945-8340 

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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

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

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn,
a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.* Kiadó Gödöl-
lőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es üzlethely-
iség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

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

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

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

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

* VÁLLALATI BÜFÉ berendezéssel együtt átadó! Érd: 20/393-
0350 

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

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

ÁLLÁS

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

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

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

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

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

* Belvárosi Speedfitness Clubban vendégkörrel rendelkező
masszőrnek, műkörmösnek hely kiadó. Érdeklődni a: 20-355-
2344 telefonon lehet.

* Speedfitness Clubba csinos, kedves, empatikus edző höl-
gyeket valamint masszőri vagy egészségügyi végzettséggel
rendelkező testkezelőt keresünk. Telefon: 20-355-2344

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

* A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő,
Petőfi S. u. 1.) pályázatot hirdet 1 fő határozott idejű
SEBÉSZETI ASSZISZTENS álláshely betöltésére. Határozott
idejű sebészeti asszisztensi állás. Feladat: sebészeti rendelésen
a szakmai feladatok ellátása, adminisztráció. Pályázati
feltételek: - általános asszisztensi végzettség, - legalább: 1
éves szakmai gyakorlat, - büntetlen előélet, - egészségügyi
alkalmasság - Gödöllői lakóhely előnyt jelent. Pályázathoz
csatolni kell: - végzettséget igazoló okiratok másolata, - eü.
működési nyilvántartási kártya másolata, - 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, - nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, -
orvosi alkalmasságot igazoló okmány. Juttatások: A Kjt.
alapján. A kinevezés határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő
kikötésével. A pályázat benyújtási helye: Tormay Károly
Egészségügyi Központ - intézeti vezető asszisztens – 2100
Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A pályázat benyújtási határideje: a meg-
jelenéstől számított 15 nap. A pályázat elbírálásának határide-
je: a megjelenéstől számított 30 nap. Az állás az elbírálás után
azonnal betölthető.

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

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

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

* KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉG! Gödöllőről vagy a
város vonzáskörzetéből, legalább érettségivel rendelkező
munkatársat felveszünk tanácsadói munkakör betöltésére.
Barátságos környezetet, kezdő anyagi támogatást, ingyenes
képzést ajánlunk fel. Jelentkezni lehet: 06-30-768-58-52

* Gyakorlattal rendelkező munkatársakat keresünk pénzügyi,
biztosítási területre. Mellékállásban is végezhető tevékenység,
kötetlen időbeosztás, kiemelt jutalék. 06-30-6529465

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

* Gödöllői piacra, zöldség-gyümölcs reszortra női eladót
felveszünk. Gyakorlattal rendelkezők, nemdohányzók előnyben.
Érdeklődni személyesen fényképes önéletrajzzal 20/453-
1763, 70/282-9247 

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

  A minôség garanciája

679 Ft/kg

49 Ft/kg

99 Ft/kg

279 Ft/kg
Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

Üzlethelyiségek kedvezô áron kiadók Szadán a Centerben! Érdeklôdni lehet: +36-30-519-2783

269 Ft

39 Ft

Saját füstölésû termékekPékségünk ajánlata

1249Ft/kg
599 Ft/kg

Ár! Ár!

Grillbár napi ajánlat: 690 Ft Sajttal szórt pogácsa 50 g

Lottózó, 
telefonkártya-feltöltés

Nyitva tartás:  
H–P: 7–21, Sz: 7–18, 
V: 8–18 óráig

Termékeink bomba áron!

Hazai lecsókolbász 
550 g 361,81 Ft/kg

Friss 
sertés darálthús

Friss 
sertéskaraj filé

Fejes káposzta Sárgarépa Savanyú káposzta
Füstölt sertés hátsó 

csülök
Fehér kenyér 2 kg 

134,50 Ft/kg

199 Ft 219 Ft 379 Ft

219 Ft

Tejföl 
450 g 

486,66 Ft/kg

Bianco, Rosso 
Amabile félédes 
fehér és vörös 

borok 
0,75 l 

+ 20 Ft üveg
292 Ft/l

Félzsíros 
étkezési tehéntúró

500 g 
758 Ft/kg



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

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 0-24-ig, 2órán belül. 30/3006200. 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072,
20/9177-555 

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* KERTÉPÍTÉS, -TERVEZÉS, KERTGONDOZÁS. Web:
www.kertszabok.hu Tel: 20/571-3008 

* TÁRSASHÁZAK FIGYELEM! Regisztrált, gyakorlott BT.
garanciával vállal Gödöllőn és vonzáskörzetében közös
képviseletet, ingatlankezelést, könyveléssel együtt.
Referenciával! 70/257-4553 

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

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

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

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

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

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

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

* Gyakorlott konduktor vállalja gyerekek és felnőttek Pető
módszerrel történő fejlesztését Gödöllőn és környékén. Tel:
20/210-7641 

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

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

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

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

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

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

* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

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

OKTATÁS

* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA
JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT
KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN
CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTOD-
DAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT
VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ
MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS
OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN -
FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD
KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40 

* TOP-TAN: Angol  újrakezdő tanfolyam,  heti 2x2 órában
kedd-csütörtök: 17.00-18.30.  Egy éves középfokú
nyelvvizsgára felkészítő szombaton 1x4 óra, kedd-csütörtök
2x2 óra (15.30-17.00-igh). További tanfolyamok: www. top-
tan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

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

* MENCELUS Nyelvstúdió. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvok-
tatás Gödöllő központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-
, felsőfokon, kedvező áron, egyéni, csoportos. Általános,
beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok, érettségi, nyelvvizsga
felkészítés. 06-30-374-6545 www.mencelus.com 

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

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

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

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

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

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

* TÜZIFA ELADÓ. 06-20-420-5555

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szakü-
zletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 20/94-58-766, 28/611-728 

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

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

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

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

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

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

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

* Választási malacok és 90-100 kg körüli süldők eladók.
Érd: 30/2323-140
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
OKTÓBER 19.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Navratil Lászlóné, Egyetem tér
4/c.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Szalay Zoltán, Körösfői u. 7., An-
tal Józsefné, Mohács u. 8. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Wolf Miklósné, Tátra u. 3.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
dr. Tóth Imréné, Szabadság u.
19., Dömsödy László, Paál László
köz 1. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Gyimóthy Zsolt,
2111 Szada, Margita u. 22.


