
Száz lakosig kettő, ezer lakosig négy,
ötezer lakosig hat, tízezer lakosig
nyolc, 25 ezer lakosig 11, 50 ezerig
14, 75 ezerig 17, százezerig pedig 20
mandátumot osztanak ki.

Az egyéni választókerületekben
minden további százezer lakos után, a
kompenzációs listán pedig minden
további 25 ezer lakos után nő eggyel a
létszám.

A megyei közgyűlésekben ugyan-
így, tehát 400 ezer főig 20 ezer lakos-
ra jut egy képviselő, de legalább 15
tagú lesz a testület; 400 ezertől 700
ezerig 20 képviselő lenne, 400 ezer
fölött 30 ezer lakosonként kerülhet be
egy képviselő; 700 ezres lélekszám
fölött pedig 30 képviselő lesz, amely-
hez 40 ezer lakosonként további egy
képviselő csatlakozhat.

A törvény szerint
szigorodtak a  képvise-
lőjelöltté válás feltéte-
lei is. Ehhez a  válasz-
tókerületben élő vá-
lasztópolgárok leg-
alább 1 százalékának, a
polgármester jelöltség-
hez pedig a választó-
polgárok 2 százalékának a támogatá-
sát, de legalább 300 választó ajánlását
kellett megszerezni.

A napokban több határidő is lejárt,
s a következő hetekben már a kam-
pányra koncentrálnak a jelöltek és az
induló szervezetek.

Az egyik legfontosabb dátum szep-
tember 3., 16 óra volt. Eddig lehetett
ugyanis jelöltet ajánlani, és eddig kel-
lett bejelenteni a megyei listát és az

azon szereplő jelölteket is az illetékes
választási bizottságnál.

Hétfőn délután, szeptember 6-án
lejárt a kompenzációs lista állítás ha-
tárideje is. Ezt, és az ezen szereplő je-
lölteket a helyi választási bizottság a
bejelentést követő két napon belül ve-
szi nyilvántartásba. A kompenzációs
listára nem voksolhatnak a választók,
mert az így szerezhető mandátumokat
a választókerületekben összesített

töredékszavazatok arányában osztják
majd ki.

Szintén hétfő délutánig kellett az
összegyűjtött, de a választási bizott-
ságnak át nem adott ajánlószelvénye-
ket megsemmisíteniük a jelölteknek
és a jelölő szervezeteknek, az erről
készített jegyzőkönyvet pedig szep-
tember 9-én csütörtökig kell benyúj-
tani a választási bizottságnak.

(folytatás a 2. oldalon)
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Önkormányzati választások

Jelölések: Senki többet...
Az önkormányzati választás előkészületei már hóna-
pok óta zajlanak. Az idén a korábbinál is több felada-
tuk volt a Helyi Választási Irodák vezetőinek, a nyár
elején az új országgyűlés által módosított választási
törvény miatt. Eszerint jelentősen csökkent az önkor-
mányzati képviselő-testületek létszáma, ezért át kel-
lett alakítani a helyi választókerületeket. A tízezer la-
kos alatti településeken változatlanul az egyéni listás
választási rendszer maradt, csak kevesebb képvise-
lővel, míg a tízezernél nagyobb lakosú településeken
és a fővárosi kerületekben marad a vegyes választási
rendszer: tehát egyéni választókerületben és kom-
penzációs listán is lehet mandátumhoz jutni. A pol-
gármestert és a főpolgármestert továbbra is közvet-
lenül választják meg.

Szombaton átadták a volt „Rönkvár” terü-
letén kialakított új játszóteret. A gyerekek
örömmel vették birtokba az EU-s szabvá-
nyoknak megfelelő játékokat.           (3. oldal)

A Szűz Mária születésnapját ünnepelték a
búcsújárók Máriabenyőn. Bábel Balázs ka-
locsa-kecskeméti érsek és Beer Miklós váci
püspök is mutatott be szentmisét. (8. oldal)

Pintér Tamás az augusztus végén meg-
rendezett Mátra-maratonon U 19-es ka-
tegóriában magyar bajnok lett hegyike-
rékpár szakágban.                         (12. oldal)

Miniszteri látogatás

Agrárkérdések
Gödöllőre látogatott hétfőn Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter. A tárcavezető első-
ként Gémesi György polgár-
mesterrel tárgyalt, majd meg-
tekintette a jövőre uniós elnök-
ségi helyszínként szolgáló kas-
télyszárnyakat, és felkereste
a Kisállattenyésztési és Takar-
mányozási Kutatóintézetet,
valamint a Méhészetet.

Fazekas Sándor miniszter, dr. Án-
gyán József vidékfejlesztési állam-
titkár és Gödöllő polgármestere a tár-
ca alá tartozó gödöllői kérdésekről
tárgyalt szeptember 6-án délelőtt vá-
rosunkban.

A megbeszélések során többek kö-
zött szóba került az Arborétum sorsa
is. A város már régóta szeretné, ha a
terület visszakapná korábbi fényét, és
bekapcsolható lenne a város idegen-
forgalmi vérkeringésébe.

(folytatás a 2. oldalon)
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Megtartotta kampánynyitó nagy-
gyűlését a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub. Dr. Gémesi György, a szer-
vezet polgármesterjelöltjeként a
Török Ignác Gimnázium aulá-
jában mutatta be csapatát, és is-
mertette a 2010-2014-es ciklusra
vonatkozó terveket. 

Gödöllő polgármestere megköszönte a
város lakóinak az eddigi támogatást, s
az elmúlt évekről szólva úgy fogalma-
zott: Gödöllő egy olyan sziget ebben az
országban, ahol nemcsak békesség
van, hanem az építést segítő szellemi-
ség és folyamatos párbeszéd. 

Mint mondta, nem volt könnyű fela-
datuk az elmúlt négy évben, de a válság
idején is biztosítani tudták a város mű-
ködését, nem volt szükség intézmény-
bezárásokra akkor sem, amikor több
száz millió forinttal csökkent a város
költségvetése. Ez csak összefogással
volt lehetséges.  A tisztesség, a munka
és a becsület jellemezte ezeket az éve-
ket, mint ahogyan a lokálpatrióta vá-
rosvezetés elmúlt húsz évét is. 

Megköszönte azoknak a lokálpatrió-
ta képviselőknek a munkáját, akik a
következő négy évben már nem vesz-
nek részt a döntéshozatalban: Kollárné
Jilly Sára, Pesti Rudolfné, Krassay
László és Máthé László képviselőként
már nem indulnak, de – mint ahogy el-
hangzott – a Lokálpatrióta Klub a kö-
zösség építésében továbbra is számít a
munkájukra. 

Gémesi György a következő négy év
terveiről szólva elmondta, abban to-
vábbra is kiemelt helyet kap az oktatás
és a sport, az ifjúság nevelése. Felhívta
a figyelmet arra, hogy a város fejlődé-
sének fenntarthatónak és finanszíroz-
hatónak kell lennie. A részletes ismer-

tetés során többek között szóba került a
játszótér program, ami szerint az el-
múlt időszakban kialakítottak mellé a
következő ciklusban négy újabb épül-
ne. Mint az elhangzott folytatódhat az
infrastruktúra bővítése, a belterületi
rendezések után az üdülő övezetben is
lehetőség nyílhat a fejlesztésekre.

Természetesen nem volt kikerülhető
az elmúlt hetek vezető sajtóhíre sem,
hogy 2011-ben Gödöllő lesz az uniós
elnökségi események központi hely-
színe. A rendezvények miatt nemcsak a

kastély, hanem az egész város reflek-
torfénybe kerül. A tanácskozások lebo-
nyolítását végző apparátus itt lesz elhe-
lyezve, és itt lesz a sajtóközpont is. Ez
utóbbit a Főtér Program keretében fel-
újított Művészetek Házában helyezik
majd el. Ennek kapcsán Gémesi György
bejelentette, nagy öröm számára, hogy
miután sikerült megállapodni a tulajdo-
nossal, elhárultak az akadályok az elől,
hogy a város megvásárolja és felújítsa
a Testőrlaktanyát. Az erről szóló ja-

vaslatot a ciklus utolsó, szeptember 16-
ai ülésén tárgyalja majd a képviselő-tes-
tület. A rendezvényen persze nem csak a
polgármester kapott szót. Gödöllői fia-
talok beszéltek arról, miért is szeretnek
itt élni. Bár mást-mást emeltek ki váro-
sunk értékei közül, ki a jó levegőt, a szí-
nes, pezsgő kulturális életet, ki Peliká-
nos-kutat, a Világbéke-gongot vagy a
kedves mosolygós arcokat, valameny-
nyien elmondták:  Nem egyszer hallot-
ták már ismerőseiktől, irigylik őket
azért, hogy itt élhetnek. jk

Lokálpatrióta kampánynyitó

Együtt a közösségért
(folytatás az 1. oldalról) 

A törvény módosításának eredménye-
ként városunkban a jelenlegi 23 helyett
14 képviselőt választanak az itt élők ok-
tóber 3-án. 10 egyéni választókerületi és
4 kompenzációs listán megszerezhető
mandátum nyerhető el, tehát a testület
14 fő képviselőből, és a polgármesterből
áll majd. A választókerületek száma,
sorszáma, területi beosztása a 2010. ja-
nuár 1-jei lakosságszám alapján került
megállapításra, ez a lakosságszám
31.662 fő.

A polgármesteri posztért három jelölt
indulhat. dr. Gémesi György a Gödöl-
lői Lokálpatrióta Klub színeiben, Lip-
tákné dr. Boros Andrea a Fidesz Ma-
gyar Polgári Szövetség/Keresztényde-
mokrata Néppárt, Kovács Barnabás
pedig a Magyar Szocialista Párt jelöltje.
Az egyéni választókerületekben meg-
szerezhető képviselői helykért 50-en in-
dulnak el.
A  jelöltek között mindössze 3 függet-
lent találunk, a többi 47 főt a különböző

szervezetek indították. Közöttük 37 ön-
álló és 10 közös jelölt van. Az 1-es, 2-es
3-as, 4-es választókerületben 5 jelölt in-
dul, az 5-ösben 6 jelölt, a 6-osban 4, míg
a 7-es, 8-as, 9-es és a 10-es egyéni vá-
lasztókerültben  5 jelölt van. 
Települési Kompenzációs Listát a Gö-
döllői Lokálpatróta Klub, a Fi-
desz–Magyar Polgári Szövetség/ Ke-
reszténydemokrata Néppárt, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom, a Magyar
Szocialista Párt és a Lehet Más a Politi-
ka állított.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub 12 fős
listáját dr. Gémesi György vezeti, a
Fideszét (11 fő) Liptákné dr. Boros And-
rea, a Jobbikét (10 fő) Kristóf Etelka,
az MSZP-jét (12 fő) Kovács Barnabás.
Az LMP 5 fős listjának élén  Lengyel
Szilvia áll.
Valamennyi választókörzetben indít
egyéni jelöltet, Lokálpatrióta Klub, a Fi-
desz, az MSZP és a Jobbik, az LMP 7
helyen méretteti meg magát.  
(forrás: www.valasztas.hu. Az adatok a
2010. hétfő 15 órai állapotot tükrözik.)

bj

(folytatás az 1. oldalról) 

A tárgyalásokat követően a királyi
kastélyba kalauzolta Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési minisztert Gé-
mesi György. Itt megtekintették az
épületnek azokat a részeit, amelyek jö-
vőre az uniós elnökségi időszakban az
események helyszínéül szolgálnak
majd. A program során arról is szó esett,

hogyan lesz különválasztható a kas-
télyban zajló mindennapi élet a tanács-
kozásoktól. Cél ugyanis, hogy a ki-
sebb rendezvények ideje alatt a mú-
zeumi rész zavartalanul fogadhassa a
látogatókat. Persze azzal mindenki
tisztában van, hogy lesznek olyan idő-
szakok, amikor a teljes épületet le kell
majd zárni.
A kastély megtekintése után a Kisál-

lattenyésztési és Takarmányozási Ku-
tatóintézetben folytatódott a miniszteri
program. Fazekas Sándor találkozott a
november elsejétől ismét önálló intéz-
mény vezetésével. Ennek során Sza-
lay Istvánnal áttekintették az intézet
génmegőrzési tevékenységét, mint az
egyik legfontosabb erőfeszítést, az ős-
honos baromfi génállomány megőrzé-
séért, majd szó esett az ennek a gya-

korlatba való átültetésével kapcsolatos
feladatokról. A szakmai egyeztetést kö-
vetően a miniszter és kísérete megtekin-
tette az intézetet és a telep állatállomá-
nyát, és személyes tapasztalatokat szer-
zett az ott folyó mindennapi munkáról. 
A látogatás befejező állomása a Méhé-
szet volt, hol Szalay Enikő mutatta be az
intézmény tevékenységét.

jb

A kampány során kiemelt figyelem kí-
séri  a választások tisztaságát. Ezt min-
denkinek szem előtt kell tartania, azon-
ban, sajnos mindig vannak olyan esetek,
amikor a választási bizottságnak azért
kell döntést hoznia, mert valaki megsérti
a törvényben előírt szabályokat. 
Ilyen esetekben a Helyi Választási Bi-
zottsághoz fordulhatnak a panaszosok. 
Fontos azonban, hogy aki kifogással kí-
ván élni a Helyi Választási Bizottságnál,
tisztában legyen azzal, milyen feltéte-
lekkel teheti azt meg. Kifogást a válasz-
tásra irányuló jogszabály, illetőleg a vá-
lasztás és a választási eljárás alapelvei-
nek megsértésére hivatkozással bárki
benyújthat. Ennek azonban legkésőbb a
jogszabálysértés elkövetésétől számított
2 napon belül meg kell érkeznie a bizott-
sághoz, ami a beérkezéstől számított 2
napon belül hoz döntést. 
A kifogásnak tartalmaznia kell a jogsza-
bálysértés megjelölését, annak bizonyí-
tékait, a benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől eltér –
az értesítési címét is. 
Erről részletesen az 1997. évi C. törvény
X. fejezete, a 77., és a 78. § rendelkezik. 
Ez utóbbi vonatkozik arra, milyen lehe-
tőségei vannak a választási bizottságnak

amennyiben helyt ad, vagy amennyiben
elutasítja a benyújtott kifogást. 
Mint emlékezetes, városunkban néhány
hete már volt ilyen esete a Helyi Vá-
lasztási Bizottságnak, amikor is több vá-
lasztópolgár is bejelentést tett, hogy
közvéleménykutatók járják  a várost, és
a Polgármesteri Hivatalra hivatkozva
kampánycélú kérdéseket tesznek fel. A
HVB a benyújtott kifogás alapján meg-
állapította, hogy az Independent Re-
search Group Kft-vel kötött megbízás
alapján, az Elektro Party 2000 Bt. által
megbízott kérdezőbiztos jogszabály-
sértő módon, végezte ezt a tevékenysé-
get, mivel a Polgármesteri Hivatal meg-
bízására hivatkozott. A megtévesztő
magatartás miatt– mivel a kérdőíven 
szereplő kérdések egyértelműen válasz-
tási kampánycélokat szolgáltak – meg-
sértette a választás tisztaságára, az 
esélyegyenlőség biztosítására, a jóhi-
szemű és rendeltetésszerű joggyakorlás-
ra vonatkozó követelményeket.  Mint az
később bizonyosságot nyert, a közvéle-
ménykutatást Liptákné dr. Boros And-
rea, a Fidesz polgármester jelöltjének
megrendelésére végezték. A Választási
Bizottság a jogsértőt eltiltotta a további
jogszabálysértéstől.     jk

Önkormányzati választások

Jelölések: senki többet…

Gödöllőn tárgyalt a vidékfejlesztési miniszter

Agrár- és értékmegőrzési kérdések

A Helyi Választási Bizottság dönthet

Kampány – csak tisztán

Szeptember 1-jén érkeztek Magyar-
országra a Finn Regionális Szövetsé-
gek elnökei. A háromnapos látogatás
során a vendégek felkeresték a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökséget; elláto-

gattak Miskolcra, ahol a település
polgármesterével folytattak megbe-
szélést. A küldöttséget pénteken Bu-
dapesten Szili Katalin, a Finn-Ma-
gyar Baráti Társaság elnöke fogadta,
majd ezt követően keresték fel Gö-
döllőt (a finn delegáció egyik tagja
már régóta együtt dolgozik Gémesi
György polgármesterrel az Európai

Unió Régiók Bizottságában). A finnek
elsőként megtekintették a Gödöllői
Királyi Kastély EU-s helyszíneit,
majd ezt követően a Városházán Gé-
mesi György fogadta őket. A polgár-

mester az összejövetelen röviden is-
mertette a város működését, beszélt a
most zajló fejlesztésekről, majd be-
számolt a magyar önkormányzatiság
jelenlegi helyzetéről.

Ehhez kapcsolódóan szeptember 5. és
9. között Magyarországon tartózko-
dott a Francia Nemzetgyűlés Felsőhá-

zának négy képviselője, akik – a Fran-
cia-Magyar Baráti Tagozat közremű-
ködésével – szeptember 6-án Gödöllő-
re látogattak. A Városházán Gémesi
György polgármester fogadta a de-
legációt – és René Louis Roudat-t,
Franciaország itteni nagykövetét –

ahol többek között szóba került a
francia önkormányzati érdekérvé-
nyesítés témaköre, illetve a Magyar-
országi önkormányzatiság mostani
pozíciója. A látogatók ezt követően –
a finn vendégekhez hasonlóan – felke-
resték a királyi kastély azon helyszíneit,
ahol 2011-ben fél évig EU-s konferen-
ciák zajlanak majd. Kép és szöveg: hc

Finn és francia delegáció járt Gödöllőn

A hétvégén döntenek a válasz-
tási bizottságok az önkormány-
zati települési és kisebbségi sza-
vazólapok adattartalmáról, ám
nem kezdik el azonnal a nyom-
tatást az esetleges visszalépések
miatt.

Országosan 10.164 féle szavazólapról
kell majd döntenie a testületeknek, ezek
között 2.328 féle kisebbségi szavazó-
lapról.

A jelölőszervezetek delegáltjaival ki-
bővült választási bizottságok elfogadják
a szavazólapon szereplő jelöltek, jelö-
lőszervezetek nevét, valamint azok lo-
góját, vagyis a szavazólap „képét“.

Ez utóbbinál gyakori vita, hogy me-
lyik jelölőszervezetnek „nagyobb a lo-
gója“ a szavazólapon, és hogy azokat
„körbe“ vagy „négyzetbe“ kell-e he-
lyezni. A vitát általában úgy döntik el,
hogy „optikailag“ szerkesztik hasonló

nagyságúra a jelölőszervezetek jelvé-
nyeit.

A legnagyobb szavazólapokat előre-
láthatóan Felsőzsolcán, Túrkevén és
Nyírteleken kapják majd a választók;
ezeken a településeken ugyanis 45 jelölt
szerepel majd az egyéni listás szavazó-
lapokon.

A budapesti választók kapják majd a
legtöbb, összesen négy szavazólapot; a
fővárosiak szavazhatnak a polgármes-
terre, a kerületi képviselő-testületre, egy
fővárosi közgyűlési listára és a főpolgár-
mesterre.

A legkevesebb szavazólapot a me-
gyei jogú városokban élő választók kap-
ják; ők csak a közgyűlésre és a polgár-
mesterre szavazhatnak. A többi helyen 3
szavazólapot kapnak a választópolgá-
rok, akik megyei közgyűlési listát, pol-
gármestert és egyéni települési képvi-
selőket (kislistán vagy egyéni választó-
kerületi rendszerben) választhatnak.    jk

Hétvégén döntenek a szavazólapokról

Hogy mindenkinek megfeleljen
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– Tisztelt Nagykövet úr! Ön már
sokszor megfordult Gödöllőn, mi-
lyen érzésekkel jön ide?

– Megtiszteltetés számomra, hogy ezt
az interjút itt a királyi kastélyban készít-
hetjük el, ahol már több alkalommal is
megfordultam, s ahol jövőre Európa mi-
niszterei fognak ülésezni, amikor Gö-
döllő fél évig az Európai Unió központ-
ja lesz. Amikor először hallottam a gö-
döllői kastélyról – talán egy útleírásban
– azt gondoltam, hogy ez egy kis kas-
tély.  De be kell lássam, főleg hogy az új
részeket is megtekinthettem, ez egy je-
lentős műemlék. Óriási munka van ab-
ban, hogy egy teljesen lepusztított épü-
letből alig 20 év alatt egy ilyen varázsla-
tos kastély lett. Elismerésem ezért Gö-
döllő polgármesterének, aki egykor jól
felmérte, micsoda kincs van a város ke-
zében, és szorgalmazta, és szorgal-
mazza ma is további megújulását,
megszépülését. Ez egy különleges
épület, ami része a magyar történe-
lemnek.

– Ön közel négy évig volt az In-
donéz Köztársaság Magyarország-
ra akkreditált nagykövete. Mond-
hatjuk, hogy ez idő alatt Gödöllő
kicsit közelebb került Önhöz?

– Így igaz, és ez elsősorban Géme-
si György polgármester úrnak kö-
szönhető, akivel három évvel ezelőtt
egy kulturális rendezvény miatt is-
merkedtem meg. Akkor határoztam
el, hogy ezt a kapcsolatot szorosabbá
tesszük.

– És valóban, egy gyümölcsöző
kapcsolat lett…

– Igen. Három évvel ezelőtt látoga-
tott el Gödöllőre a bogori egyetem
kórusa, akik Budapesten egy kórus-
versenyen léptek fel és első díjat kap-
tak. Másnap, itt a kastély falai között
a Gödöllői Városi Vegyeskarral adtak
közös koncertet. Csodálatos volt,
amikor a két kórus közösen énekelte

el Kodály Zoltán Esti dal című művét,
magyarul. Ezt követően több művé-
szeti csoport is ellátogatott ide,  a Gö-
döllő Táncegyüttes pedig Indonéziá-
ban vendégszerepelt. 

– Nagykövetként feladatának
tartotta, hogy minél jobban megis-
mertesse hazája kulturális és mű-

vészeti értékeit, hi-
szen sokaknak maxi-
mum a cunami, vagy
a Balin megtörtént
merénylet jut eszébe
Indonéziáról. Az el-
múlt négy év alatt
azonban jelentősen
megélénkültek a kul-
turális kapcsolatok…

– Nemcsak Buda-
pesten, hanem a vidéki
városokban is rendez-
tünk kulturális prog-

ramokat, amelyek között kiemelt he-
lyet kaptak a gödöllői rendezvények.
De meg kell, hogy említsem a gazda-
sági kapcsolatok fejlődését is. Indo-
nézia egyre kedveltebb célpontja a
magyar befektetőknek. Gondolná,
hogy Pápua szigetén magyar befekte-
tőknek köszönhetően szerveznek bú-
vártanfolyamokat …

– Néhány hónapja leköszönt a
nagyköveti posztról. Ha visszatér
Indonéziába, továbbra is folytatja a
két ország közti kapcsolatok erősí-
tését?

– Már meg is tettem az első lépé-
seket, több magyar befektetővel és
kulturális vezetővel is tárgyaltam ez

ügyben. Úgy gondolom, hogy, bár
már nem vagyok nagykövet, de ez a
hivatásom. Most majd otthon, kicsit
Magyarországot fogom képviselni.

– A két ország között nemcsak
gazdasági és kulturális, hanem a te-
lepülések közötti kapcsolat is szo-
rosabbá vált a létrejött testvérvá-
rosi megállapodásoknak köszönhe-
tően. Gödöllőnek Bogor, Budapest-
nek Jakarta lett a testvérvárosa, és
hamarosan Szentendrével is létre-
jön egy megállapodás. Miért tartja
fontosnak ezeket a kapcsolatokat?

– A helyi képviseletek, az önkor-
mányzatok rendkívül fontosak. Lé-
nyeges, hogy ne csak állami, felső 
szinten jöjjenek létre ezek a kapcsola-
tok, hanem helyi szinten is. Így nem-
csak a politikusok találkoznak egy-

mással, hanem a civil lakosság is. Is-
kolák, művészeti csoportok, művé-
szek, sportolók ismerhetnek meg egy
másik kultúrát. Bogorból például több
kórus is eljutott Gödöllőre, és – mint

említettük – a Gödöllői tánccsoport is
fellépett Bogorban. De fontosak az
egyetemek közötti kapcsolatok, a di-
ák- és esetleg tanárcserék is.

– Gödöllő központjában áll a Vi-
lágbéke-gong, amit a város Indoné-
ziától kapott, s ami mára Gödöllő
egyik szimbóluma lett. Az eredeti el-
képzelés szerint ezt Budapesten állí-
tották volna fel, de Önnek köszön-
hetően Gödöllőre került. Az átadó
ünnepségen azt mondta, azért dön-
tött így, mert: „Gödöllő a béke vá-
rosa”. Ezt a kijelentését azóta több
helyen is megismételte…

– A döntés egyik oka, hogy Gödöllő
jelentős szerepet játszott a magyar tör-
ténelemben. Mondhatjuk úgy is, ez a
város egy igazi történelemkönyv. De a
fő ok, hogy – úgy gondolom – Gödöl-
lő valóban példát mutat Magyarorszá-
gon. Ez egy valóban békés város. Itt
soha nem lehetett botrányokról halla-
ni. Bárhol járok az országban, Gödöl-
lőről csak pozitív véleményt hallok.

Erről én magam is
meggyőződhettem az
elmúlt évek alatt.
Nemrég itt rendeztük
meg a Vallásközi pár-
beszéd konferenciát,
amelyen magyar és in-
donéz egyházi vezetők
tárgyaltak.  
Gödöllő ehhez a ren-
dezvényhez is méltó
körülményeket bizto-
sított.  
Ebben a városban nem

csak beszélnek a békességről, hanem
tesznek is érte. Ez nagyon fontos.
Kívánom, hogy Gödöllő továbbra is a
béke városa maradjon!

pts

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Élet-
mód szakosztályának volt a vendége augusztus
31-én, Budapesten Gémesi György, Gödöllő
polgármestere, aki a település ökovárossá fej-
lesztésről tartott előadást, majd a neki feltett kér-
désekre válaszolt. Gödöllő polgármestere rövi-
den visszaemlékezett arra, hogy az 1990-ben
megalakult önkormányzat egy meglehetősen el-
maradt infrastruktúrájú város fejlesztését tűzte ki
célul. A hiányosságokat mára jórészt felszámolta,
s ebben nagy segítséget nyújtott számára, hogy a
kezdetektől fogva környezetkímélő, csúcstech-
nológiát alkalmazó ipar telepítését szorgalmazta.
A kisebb és nagyobb vállalkozások sora a helyi
adókkal segítette az út- és közműhálózat mára 
szinte teljes körű kiépítését, egyben lehetővé tette
Gödöllő környezeti értékeinek megóvását. A vá-

ros kiemelkedő adottsága, hogy területének 40
százaléka zöldfelület és húsz évvel ezelőtt is eny-
nyi volt.
Gémesi György elmondta, hogy az önkormány-
zat – a polgárok véleményét is kikérve – igyeke-
zett optimális arányban vegyíteni az értékőrzést,
a város- és a gazdaságfejlesztést. Beruházásaival
mindenkor a működési költségek csökkentésére
is törekedett. 
Az önkormányzat a mindenkori fejlesztések el-
határozásakor ügyel arra, hogy ne „fogyassza el”
a környezetet, ugyanakkor gazdaságosan mű-
ködtesse a várost. Az ökovárosi fejlesztési kon-
cepcióra alapozva számos sikeres pályázata szü-
letett Gödöllőnek, melyek egy része már meg is
valósult.
A legfrissebb példa az augusztusban átadott Zöld
Óvodáé. Ebben az intézményben  többek között
a napenergia hasznosítása, a zöldtető és az össze-

gyűjtött esővíz mérsékli a költségeket, s ismerteti
meg már a gyermekekkel a környezetet meg-
óvásának újszerű lehetőségeit.
A Főtér program keretében korszerűsítés alatt
álló Művészetek Háza a jövőben akár évi 20 mil-
lió forintos energia megtakarítást is elérhet. A
Hattyús-tó újbóli kialakítása első pillanatban a
régi értékek megújításának tűnhet. A tó azonban
a Rákos-patak záportározójaként is funkciót 
nyerhet. 
A Norvég Alap támogatásával felújítás előtt álló
Királyi Váróterem vonzóbb környezetet teremt a
vasút használatához. Mellette P+R parkolót
alakít ki a MÁV Zrt-vel közösen az önkor-
mányzat. 
A szennyvíztisztító telep korszerűsítésének elő-
készítésére már sikerült forrást nyernie a város-

nak. Ha a megvalósításra is kap támogatást,
akkor azt követően a közelében elterülő, 9
tóból álló Isaszegi úti tórendszert is rehabil-
itálni lehet, s kialakítható egy szabadidő-
park. 
Kutatások bizonyítják, hogy Gödöllő alatt
geotermikus mező található. Az önkor-
mányzat ennek kiaknázására gazdasági tár-
saságot hozott létre. 
A rendezvényen Gémesi György azt is el-
mondta, hogy a nemrég átadott M31-es 
gyorsforgalmi út az eddigi tapasztalatok 
szerint mérsékelte az M3-as autópálya zsú-
foltságát Gödöllő és Budapest között,

ugyanakkor a várost olyan kedvező helyzetbe
hozta, amilyenben más település nem osztozik
vele az agglomerációban. Húsz perc alatt elérhe-
tő például a Ferihegyi repülőtérről. Ennek is kö-
szönhető, hogy Gödöllő kiemelt szerepet kap
Magyarország európai uniós elnöksége idején. A
nemzetközi programok sora pedig ugródeszkát
jelenthet a város további fejlődéséhez, amelyben
meghatározó ágazattá fejlődhet a konferencia-, a
kulturális és a gyógyturizmuson alapuló vendég-
forgalom.
Kérdésre válaszolva Gémesi György megerősí-
tette, hogy az önkormányzat saját kézbe szeretné
venni a helyi autóbusz szolgáltatást. A helyi köz-
szolgáltatásokat ellátó önkormányzati alapítású
gazdasági társaságok gyakorlata ugyanis bebizo-
nyította, hogy tisztességes munkával, jó felké-
szültséggel, magas fokú munkabírással a felada-
tokat hatékonyan képesek megoldani.                   it

Beszélgetés Mangashi Sihombinggel, Indonézia volt nagykövetével

”Gödöllő továbbra is a béke városa maradjon!”
Az elmúlt években Indonézia nagyköveteként többször is járt vá-
rosunkban Mangashi Sihombing, akinek jelentős szerepe volt ab-
ban, hogy Gödöllőre került a Világbéke-gong . Több kulturális prog-
ram, valamint a Bogorral létrejött testvérvárosi kapcsolat is az ő ne-
véhez fűződik. A politikus néhány hete ismét tiszteletét tette Gö-
döllőn. Miután megtekintette a királyi kastély megújult szárnyait,
lapunk az elmúlt években szerzett tapasztalatairól, valamint ter-
veiről kérdezte. 

A MÚOSZ vendége volt Gémesi György

Gödöllő ökovárossá fejlesztése a cél
Szeptember 4-én, szombaton újabb játszó-
térrel gazdagodott Gödöllő; ezúttal a volt
„Rönkvár” területén vehették birtokba a leg-
ifjabb korosztály képviselői azokat a játszó-
eszközöket, amelyek az Eu-s szabványok-
nak teljesen megfelelnek. 

A megnyitó ünnepségen Gémesi György polgár-
mester és Pintér Zoltán alpolgármester – a körzet lo-
kálpatrióta önkormányzati képviselője – mondott kö-
szöntő beszédet. Az összejövetelen elhangzott: az el-
múlt négyéves ciklusban ez volt az ötödik játszótér,
ami elkészült, méghozzá városi forrásból. A létesít-
ményt közel 5 millió forintból valósították meg. Hin-
ta, csúszda, mászóvár szerez örömet a környéken
élőknek. A rönkvárnál az volt a cél, hogy a már meg-
lévő közösségi tér mellett egy olyan játszóterületet

alakítsanak ki, ami a gyerekek kreativitását is fej-
leszti. Itt, kivételesen – a korábbiaktól eltérően – nem
gumi ütéscsillapító-felületet helyeztek el, hanem ho-
mokot. Ez egyrészt sokkal gazdaságosabb és termé-
szetesebb, a szép zöld környezetben pedig fontos,
hogy a játszótér minél természetesebb képet mutas-
son. Emellett érdemes megemlíteni, hogy az árnyékos
részek biztosítása végett 12 darab fát ültettek el. Rá-
adásul ezt a 12 növényt 12 különböző lépcsőházból 12
kisgyerek fogadja örökbe és gondoskodik a további
sorsukról. Jó hír a kisgyermekeseknek, hogy rövide-
sen a város hatodik játszóterének átadására is sor ke-
rül majd Csanakban. Kép és szöveg: hc

Új játszótér a 
„Rönkvár“ helyénFolyamatosan zajlanak a Főtér prog-

ram kivitelezési munkálatai. A követ-
kező időszakban a Szabadság téren, a
Gábor Áron utca és az Átrum Üzletház
közötti területen, valamint a Sulyán
Cukrászda-Erzsébet királyné szálloda
közötti szakaszon egyaránt dolgoznak. 

A héten megkezdték  a talajvízsüllyesztést a kri-
tikus Tormay Károly  Egészségügyi Központtól
a HÉV állomásig terjedő 300 méteres szaka-
szon. Ezzel egy időben feltárási munkákat vé-
geznek a Petőfi Sándor utca további 190 méte-
res, burkolattal fedett részén is. Megvizsgálják a
talaj állapotát, hogy itt is feltétlenül szükség
van-e a talajvízsüllyesztésre.

A Polgármesteri Hivatal főbejárata továbbra
is zárva lesz, rövidesen azonban megkezdődik a
végleges terepszintet meghatározó földfeltöltés
és támfalak építése. Ezek elkészülte után lehet
ismét ideiglenes gyalogjárdákkal biztosítani a
főbejárat megközelíthetőségét.

Folytatódnak a burkolatbontási és közműárok
kiemelési munkálatai a Gábor Áron utca eddig
is érintett és lezárt szakaszán. Ugyanitt útépítési
munkák is kezdődnek: kavicságyazat terítés,
gyalogosok számára járható felület kialakítása. 

A tervek szerint a héten már befejeződnek a
távhővezetéket érintő feladatok, és megtörténik
a rendszerre kötés. A következő napokban a csa-
padékvíz-elvezető csatorna kialakítások is véget
érnek, a rákötés azonban csak szeptember vége
felé várható. 

Megkezdődnek viszont a szennyvízcsatorna
építés munkálatai a Dózsa György úti befogadó
és a II. sz. rendelő között, és a Szabadság téren a
református templomig terjedő szakaszon. Ezek
a tervek szerint október elejéig tartanak. Ezt kö-
vetően azonban már a burkolati munkákra kerül
sor. 

A felszín alatti közműcserék mellett azonban
már a megszépülő főtér egyik fontos elemének,
a szökőkútnak a munkái is megkezdődhetnek a
napokban. jk

Főtér program – Lassan a
felszíni munkák kezdődnek
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TESTVÉRVÁROSI NAPOK GÖDÖLLŐ

2010. SZEPTEMBER 10-11.

HELYSZÍN: 
GÖDÖLLŐ, ALSÓPARK 

(A KIRÁLYI KASTÉLY ÉS A MŰVÉSZETEK HÁZA 
KÖZÖTTI FÜVES TERÜLET)

PROGRAM

2010. szeptember 10. (péntek):
10:00-12:00: A testvérvárosok (Turnhout- belga, Brandys Nad Labem-Stara
Boleslav-cseh, Valdemoro-spanyol) fotókiállításának megnyitója a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központban.
13.00: Valdemoro festményen – Juan Prado kiállításának megnyitója a királyi
kastélyban.
16:00-19:00: Kulturális programok az Alsóparkban felállított szabadtéri szín-
padon. Zeneiskolai csoportok bemutatói.
2010. szeptember 11. (szombat):
10:00-12:00: „Spanyol ízek” piaci mulatság, tánc, étel-és borkóstoló a Gö-
döllői Városi Piacon. Műsor: Coro Rociero Show.
17:00-17:30: A spanyol testvérváros (Valdemoro) Coro Rociero együttesé-
nek bemutatója.

Gödöllő városa az idén is bekapcsolódik az Erőszakmen-
tesség Világnapjának eseményeibe. Október 2-án a kirá-
lyi kastélyban rendezik meg a Nemzetközi Erőszakmentes Nap Gödöllőn című 
programot. A királyi kastély barokk színházában 16 órától 18.30-ig filmve-tí-
tés, koncertek, kulturális programok, kiállítás várják a közönséget. Az eseményen
részt vesz Lorenzo Molinari, a Világbéke-menet magyarországi koordinátora is,
aki műhelybeszélgetésre invitálja az érdeklődőket. 
A szervezők szeretnék, ha a rendezvénybe minél nagyobb létszámban kapcso-
lódnának be a gyerekek. Ezért felhívást tesznek közre: 
Várják a gyerekek munkáit a világbéke és az erőszakmentesség témájában.
Pályázni rajz, fotó és videofilm kategóriában lehet. 
Feltételek:
Rajz: I. kategória 6-12 éves korig 
Fotó , videó: 18 éves korig
A videó kategóriában elkészített munkákat DVD-n, a fotókat CD-n kérjük el-
juttatni a Gödöllői Szolgálat címére: 2100, Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. vagy
2101 Gödöllő, Pf. 385. 
A beküldési határidő: 2010. szeptember 24. 
A beérkezett alkotásokat az október 2-ai program keretében mutatják be.
A rendezvény zárásaként mindent résztvevő luftballonon útnak indíthatja az
erőszakmentességgel kapcsolatos üzenetét a kastély parkjából.

Szeptember 2-án, csütörtökön a
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői
Idősek Otthona lakóit, másnap pe-
dig a városi Egyesített Szociális In-
tézményt kereste fel dr. Gémesi
György polgármester és Pécsi Il-
dikó Jászai- és Kossuth-díjas szín-
művésznő. 

A látogatás során verses, zenés összeál-
lítás keretében adták át az augusztus 27-
én a Damjanich János Általános Iskolá-
ban megtartott színházi előadás ered-
ményeként összegyűjtött adományo-
kat és a rendezvény bevételét.

Mint arról már beszámoltunk, augusz-
tus 27-én a Damjanich iskolában mu-
tatták be hatalmas sikerrel Tom Kem-
pinski: Magányos Duett című kétsze-
replős drámáját Gémesi György és
Pécsi Ildikó előadásában. Az est be-
vételét és a helyszínen gyűjtött ado-
mányokat – 75-75 ezer forintot – a két
gödöllői szociális otthon lakóinak

meg-segítésére ajánlották fel. A múlt
héten ezt adták át az intézmények
vezetőinek.

A vendégeket mindkét otthonban nagy
szeretettel fogadták. A műsorban vidám
jelenetek, versek és népszerű slágerek
kaptak helyet. Ez utóbbit a közönség

többször is együtt énekelte Pécsi Il-
dikóval és Gémesi Györggyel, akik
még a rögtönzött kívánságokat is tel-
jesítették. Mindeközben a személyes
emlékek felelevenítésére is módot ta-
láltak, így sok humorral fűszerezett,
kellemes órát tölthettek el a két intéz-
ményben élők.

Pécsi Ildikó gyakori vendég a két
szociális otthonban, Gödöllő polgár-
mesterével már több alkalommal ad-

tak műsoros összeállítást különböző alka-
lmakkor, amit mindig nagy szeretettel fo-
gadnak az otthonok lakói.

Kép és szöveg: jb,ch

Jótékonysági célokat szolgált az elődás

Ajándék az idősotthonban lakóknak
Óriási volt az érdeklődés a kas-
tély megújult szárnyai iránt.
Szeptember 4-én és 5-én a  gö-
döllőiek ingyenesen tekinthet-
ték meg a királyi kastély felújí-
tott, a nagyközönség előtt még
zárva tartó részeit. 

A hétvégi lehetőség alkalmával,
mindkét napon 16 órakor dr. Gé-
mesi György polgármester és dr.
Révész T. Mihály, a kastély igaz-
gatója tájékoztatta az érdeklődőket
a fejlesztésekről és az uniós tervek-
ről. 
Mint arról már beszámoltunk, mi-
vel 2011 első felében a kastély ad
otthont az európai uniós elnökségi
rendezvényeknek, és itt biztosíta-
nak helyet az adminisztrációs fela-

datokat ellátó apparátusnak, a kiál-
lítások csak ezt követően költöz-
hetnek be a felújított épületrészek-
be. Mivel azonban a kastély iránt
egyre nagyobb az érdeklődés, a vá-
ros és a műemlék épület vezetése
úgy döntött, lehetőséget biztosít az
itt élőknek, hogy megcsodálják az

újraépített Erzsébet veran-
dát, valamint a megújult
Gizella- és Rudolf szár-
nyakat. 

A csoportok mindkét
napon 10 óra 20-tól 17
óra 40-ig folyamatosan
indultak a díszudvar-
ról. A program lebo-
nyolításában a Gödöl-
lői Királyi Kastély Ba-
rátainak Egyesülete
nyújtott segítséget.
Az óriási érdeklődésre
való tekintettel szep-
tember közepén ismét

nyitottak lesznek a felújított ré-
szek: 18-án és 19-én a kistérség la-
kói számára biztosítják az uniós fe-
ladatokat ellátó részek megtekinté-
sét, de szeptember 19-én várják
azokat a gödöllőieket is, akik a
mostani programon már nem tud-
tak részt venni. kj 

Bánffy György 1927. június 19-én született Budapesten. A  József Attila Színház
tagját az egyik legszebben beszélő színészként tartották számon. Színészek gene-
rációit oktatta a szép kiejtésre. Művészi munkája mellett közéleti szerepet is vál-
lalt.  1989-ben belépett az MDF-be, és a második ciklusban a párt frakciójában és
több parlamenti bizottságban dolgozott. Parlamenti képviselőként szorgalmazta
hazánknak a genfi egyezményhez való csatlakozását. 1989-ben az MDF képvi-
selőcsoport vezetőjeként a párt nevében ő szólította fel az Országgyűlést, hogy
oszlassa fel önmagát, hogy ezáltal új választásokat lehessen kiírni. Tevékenysé-
géért 2010-ben megkapta a Magyar Szabadságért-díjat.
„A hatvanöt év szolgálati idő alatt első volt mindig annak a tudatnak az erősítése,
hogy itt, a Kárpát-medencében csak akkor maradhatunk tovább életben, ha legfőbb identitástudatunkat erősítve, a
magyar nyelvvel kötözzük magunkat a röghöz, mint Odüsszeusz az árbóchoz ”– vallotta 2010. június 19-én Gödöl-
lőn, a Magyar Szabadságért díj átvételekor. 

Látogatás a megújult Gizella- és Rudolf szárnyakban

Megelőzve az uniós elnökséget

Elhunyt Bánffy György  színművész

Az Erőszakmentesség Világnapja Gödöllőn

Gödöllő, a béke városa
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Kellemes, napsütéses időben bú-
csúztatták el az idei nyarat a bla-
haiak vasárnap. A napközis tábor
területén minden korosztály szá-
mára kellemes elfoglaltságot kí-
náltak a Lokálpatrióta Klub által
szervezett programok.

Pecze Dániel, a rendezvény főszervező-
je – maga is kétgyermekes apuka – a
legfiatalabbakra is gondolt. Az aprósá-
goknak készült „akadálypályán” min-
den induló sikerélményt szerezhetett
magának, majd akár ugrálhatott is örö-
mében, ha úgy hozta kedve. Az ugrá-
lóvár és az óriás csúszda, a gyerekek két
nagy kedvence, mindvégig vidám zsi-

vajtól volt hangos. A bátrabbak büszkén
ülték meg a lovat, majd – ha arra támadt
kedvük – tündérré, ördögöcskévé, vagy
pókemberré változhattak néhány perc-

nyi arcfestés után. Mindeközben a szü-
lők, a felnőttek is jól érezhették magu-
kat. A Gödöllő Jazz Band mindvégig
kellemes és színvonalas élőzenés elő-
adással szórakoztatta a résztvevőket. 

A  városrészben élőket a  szabad-
ba csalogató rendezvényt azon-
ban nemcsak a szórakozásra
használták fel a szervezők, ha-
nem jótékonysági akcióra is.
Sokan éltek a lehetőséggel, és
hozták el a már nem használt ru-
hákat, gyermekjátékokat, fel-
ajánlva az árvízkárosultaknak. 
Mindezek mellett többen csatla-
koztak a Lokálpatrióta Klub és a
Blaháért Társaság aláírásgyűjté-

séhez, amellyel támogatni kívánják az
önkormányzatnak azt a kérését, hogy az
M3-es autópálya mindkét oldalára he-
lyezzen fel zajvédő falat a Magyar

Autópálya Kezelő Zrt.,
az autópálya üzemel-
tetője. 
A rendezvényen egyéb
környezetvédelmi kér-
dések is előkerültek,
így például a résztve-
vők tájékoztatást hall-
hattak a városunkban
nemrég beindult sze-
lektív hulladékgyűjtés-
ről is. 
És akinek a jó levegő,
és a sok mozgás meg-
hozta az étvágyát, az
kedvére válogathatott a
többféle ízesítésű kür-

tőskalács, a kisebb malomkerék méretű
lángosok, és palacsinták között.
De nemcsak erre volt jó ez a nyár végi
kavalkád: lehetőséget adott kötetlen
beszélgetésekre, barátságok kialakítá-
sára és közös gondolkodásra is.              jk

Az irodalom kapta a főszerepet
a legutóbbi Lokálpatrióta Es-
ten, amit az Erzsébet királyné
szálloda dísztermében tartot-
tak meg augusztus 30-án. 

A rendezvénysorozatnak már több ne-
ves közéleti személyiség, művész
volt a vendége, most olyan fiatal, te-
hetséges alkotókat ismerhettek meg

az érdeklődők, akik saját területükön
már kivívták maguknak az elismerést,
a nagyközönség azonban most kezd
felfigyelni tehetségükre. 

A résztvevőket ezúttal Pelyhe Jó-
zsef önkormányzati képviselő kö-
szöntötte, majd Csuja László, az est
házigazdája mutatta be Kele-Fodor
Ákost, akinek nevét íróként, költő-
ként és filmkritikusként egyaránt 

jegyzik. A fiatal szer-
zőnek, aki a József At-
tila Kör tagja, az Eső
irodalmi lap szerkesz-
tője és az Erdélyi Ván-
dorszínház szerzője, az
idén jelent meg  első
verseskötete, Textolát-
ria címmel. 
Az est másik vendége
szintén egy fiatal szer-

ző, Torczkay András zenész, énekes,
kulturális újságíró volt, akinek az idei
évben látott napvilágot Napfényvesztés
címmel az első verseskötete a Magyar
Napló kiadónál. Az átfogó beszélgetés
során mindkét kötet tartalmát megis-
merhette a közönség. Az irodalmi alko-
tások mellett a család, a közösség fon-
tosságáról is szót ejtettek, ez ugyanis
mindkét kortárs szerző műveiben ki-
emelt hangsúlyt kap. Az est résztvevői
megbizonyosodhattak arról, hogy való-
ban találni magas színvonalú, az alap-
vető értékeket középpontba helyező
műveket a kortárs irodalomban. bj

Jó hangulatú mérkőzésen mérte össze tudását az
Alvég és a Gödölői Lokálpatrióta Klub focicsapata
néhány nappal ezelőtt.  A volt 13-as – az új beosztás
szerint –10. választókörzetben nem először került sor
ilyen mérkőzésre. 

Varga Árpád önkor-
mányzati képviselő csa-
patának nem volt köny-
nyű dolga, hiszen a „ha-
zai” alvégi játékosok
között ott találtuk pél-
dául az Ádám család
tagjait, és a Rab család
egykori  NBI-es játéko-
sait is. A barátságos mér-
kőzésen ez alkalommal a Lokálpatrióta Klubnak sikerült több gólt szerezni, de
– ahogy Varga Árpád fogalmazott – mindkét csapat győztesként távozott a pá-
lyáról. A jó hangulathoz hozzájárult az alvégiekkel a mérkőzést követően el-
töltött délután is, ahol jóízű beszélgetésekre, közös élmények felelevenítésére
és új barátságok kötésére is lehetőség nyílt. 
A rendezvénynek a Gébics utcai játszótér adott otthont, amit a tervek szerint a
közeljövőben felújítanak, a régi játszóeszközöket pedig új, az uniós szabvá-
nyoknak megfelelőekre cserélik. kj

Családi programok és jótékonysági akció

Nyárbúcsúztató a Blahán

KÖLCSEY UTCANÉVTÁBLA-AVATÓ

Tovább folytatva a hagyományo-
kat, a Gödöllői Lokálpatrióta

Klub szervezésében 
NÉVTÁBLÁT AVATNAK a 

Kölcsey-Nagyvárad utca sarkán.
IDŐPONT: 

SZEPTEMBER  9., 
CSÜTÖRTÖK, 18 ÓRA

Sportos délután az Alvégben

Egy mérkőzés, két győztes Értékteremtő kortárs művek

Lokálpatrióta est 

Adományok az árvízkárosultaknak
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El Camino – az Út. Akár mint
életünk útját is tekinthetjük a
Spanyolország északnyugati
csücskében levő Santiago de
Compostela városáig vezető
utat. Sokan ragadnak vándor-
botot, hogy elgyalogoljanak
ebbe a városba a Szent Jakab
apostol sírja fölé emelt székes-
egyházig a Pireneusok hegye-
in és völgyein át. 

Több száz kilométert tesznek meg. S
nem társasággal – magányosan ha-
ladni az igazi. Zarándoklat ez is, ám
nem zarándokcsoport megy imádkoz-
va, énekelve, de egy-egy vándor rója
egyedül, némán a kilométereket. 

Minek? Hogy célt tűzve maga elé,
azt el is érje. Hogy gondolkodjon
közben. Mint az életben.

Cordula Rabe Szent Jakab-zarán-
dokút című könyvéből minden tájé-
koztatást megkapunk az útról. Meg-
határozása szerint: túrakalauz. Szinte
kézen fogva vezeti az élete nagy ka-
landjára vállalkozót. 41 szakaszra
bontva az utat mondja el róla a tudni-
valókat. Beszámol a különböző he-
lyek történetéről, történelméről, fel-
hívja a figyelmet a látnivalókra, a
szokásokra, jellegzetességekre. Fel-
sorolja mindazt, ami megnehezíti
vagy ellenkezőleg, megkönnyíti a ván-
dor dolgát.

Mindenekelőtt általános tanácso-
kat kap, aki lapozgatja a könyvet, aki
latolgatja: menjen? Ne menjen? Meg-
határozza a bevezető az út legna-
gyobb érdemét, azt, hogy különböző
generációkhoz, nemzetekhez tartozó,

eltérő motivációjú em-
bereket hoz össze. Se-
gít a felkészülésben.
Mely évszakot, hóna-
pot válasszuk a mene-
teléshez? Hogyan fokozzuk az erőlé-
tünket, s majd hogyan oszthatjuk be
az erőnket? Mi az, amit feltétlenül vi-
gyünk magunkkal, és mi, amit telje-
sen felesleges vinnünk? A zarándok-
szállások, a költségek, a táplálkozási
lehetőségek, az útjelzések… Mindezt
szinte láttatja velünk a leírás. 

Majd beavat a zarándokút történe-
tébe. Olvashatunk a kezdetekről, a
XI-XIII. századi aranykorról. Az első
spanyolországi útikönyv is Szent Ja-
kab útjához kapcsolódik, az ötköte-
tes Szent Jakab könyvének egy kö-
zépkori francia szerzetes, Aimenec
Picaud volt a szerzője. Ő igencsak
kemény kritikával illeti az út mentén
élő embereket, a baszkokat, a navar-
raiakat, a kasztíliaiakat, még kedven-
cei, a „kedvesnek” nevezett galíciai-
ak is „hirtelen haragúak és veszeke-
dősek” megítélése szerint. 

A most kezünkben tartható könyv
is a történelmi tájegységek szerint 
oszlik fejezetekre, az út aragóniai, na-
varrai, kasztíliai, galíciai szakaszáról
beszél. Aztán ezeken belül az egyes
településekről, s természetesen az e
települések között megteendő távok-
ról. Részletes térképeket közöl az út-
szakaszokról is, az útba eső városok-
ról is. Fotókon láttatja a legszebb rész-
leteket.

Monte Gozóból pillanthatja meg a
zarándok először a santiagói katedrá-
lis tornyát. Mint olvashatjuk. „A za-

rándoklat ezeréves története során
már sokmilliószor szakadt fel az
örömsóhaj Monte Gozóban.” Innét
azért még jókora sétát kell megtenni,
hogy Santiago de Composteláig, s ott
is az óváros bejáratáig, a Porta do Ca-
minóig érjen el az ember. Még elha-
lad Cervantes szobra mellett, s máris
ott van a cél, a lenyűgöző méretű és
szépségű templom. A legfőbb ünnepe
természetesen Szent Jakabkor, július
25-én van, de hát az érkezőnek az ér-
kezése napja a legnagyobb ünnep,
bármikor legyen is az. 

S vannak, akik még mindig nem
elégednek meg a teljesítményükkel.
Még továbbmennek Finisterrébe,
vagyis oda, ahol véget ér a föld, a
„világ végére”. Ez az út Santiago de
Compostelától még 90 kilométer. De
ha azt vesszük, hogy így már az At-
lanti-óceánhoz jut a mindenre elszánt
„kalandor”, akár semmiségnek tűn-
het.
(Cordula Rabe: Szent Jakab-zarán-
dokút)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A „világvégéig“

A kedvezőtlen, esős időjárás
miatt az idén nem a királyi kas-
tély díszudvara adott otthont a
Gödöllői Városi Fúvószenekar
nyárbúcsúztató koncertjének.
Fúvósaink ez alkalommal a
díszteremben tartották meg a
már hagyományos hangverse-
nyüket. A közel egy évtizedes
múlttal bíró rendezvény azon-
ban így is kellemes perceket
szerzett a közönségnek. 

A hangverseny első részében szokás
szerint a komolyabb műfajt képviselő
darabokat szólaltatták meg. Átiratok-
ból, opera részletekből, hazai és kül-
földi szerzők műveiből hallhattak rész-
leteket. Suppé: Költő és Paraszt című
operája nyitányának átirata mellett
Verdi műveiből is színes válogatást
nyújtottak át a közönségnek. 
A zenekar egy igazi kuriózummal is
szolgált ezen az estén: Jan van der
Roost: Puszta/négy cigánytánc című
művével, amiben a holland szerző
magyar zenét dolgozott fel. A fúvós
darabok szerzői között sok holland
művészt találunk, így például Jan de
Haan-t, akinek ezen az estén Disco-
very fantasy című darabját szólaltat-

ták meg. A maga nemében ez is kü-
lönlegességnek számító mű, mivel a
barokk tánczenére hasonlító darabban
a bolero elemei is megtalálhatók. Ter-

mészetesen a magyar szerzők sem
maradtak ki a repertoárból, ez alka-
lomból Hidas Frigyes II. népdal szvit-
je csendült fel. 

A koncert második részében, foly-
tatva a korábbi években kialakított
rendet, az idén is a könnyűzenei slá-
gerek, filmzene részletek hangzottak
el. Az ABBA, a Beatles népszerű  da-
lai mellett többek között a Rendőr-

akadémia című film indulószerű mu-
zsikája is helyet kapott a műsorban. 

A Nyárbúcsúztató koncert után
azonban újabb komoly, megtisztelő
feladat vár fúvósainkra. Mint azt la-
punknak Ella Attila, a zenekar veze-
tője elmondta, idén ünnepli fennállá-
sának 20. évfordulóját a Magyar Fú-

vószenei- és Mazsorett Szövetség. A
jubileumról október 2-án a Stefánia
palotában nagyszabású ünnepség ke-
retében emlékeznek meg. Az esten a
gödöllői fúvósok adnak majd ünnepi
koncertet. 

A zenekar ezt követően megkezdi a
készülődést a „hazai” jubileumra.
Jövőre lesz ugyanis 20 éve, hogy új-
raéledt a gödöllői fúvós muzsika.

bj

Láttuk már őket a „titkos úton“, „mini
alkotásokat“ készítve, most pedig 17
centiméter széles műtárgyakkal lepik
meg a közönséget. (A hosszúsággal
szabadon játszhatnak az alkotók.) 

Kíváncsian várjuk, hogy a 17 mű-
vész mihez kezd ezzel a lehetőséggel. 

A szám-utazáson Galambos Ádám
teológus hallgató, az Asztali beszélge-
tések társaságának kuratóriumi el-

nöke kalauzolja az érdeklődőket. A
megnyitón Csur Gábor jazz-zenéje,
Somlai Tamás borai és a szokásos re-
mek hangulat várja a látogatókat. 

A kiállítás, melyen Balla Vera,
Bércesi-Dienes Erika, Bíró János,
Dvorszky Anikó, Fábián Dénes Zol-
tán, Kovács Gabriella, Kőhalmi
Ákos, Lőrincz Ferenc, Márvány
Miklós, Mészáros János, Papp Edi-
na, Pirók Irén, Posztobányi Péter,
Rehák Júlia, Szentiványi-Székely
Enikő, Szinvai Pál és Varga Zoltán
Zsolt munkáit mutatják be, október
elejéig tekinthető meg.                        jk

Benedek Krisztina babás-ma-
más hagyományőrző mondó-
kázó, énekes, játékos, táncos
foglalkozásait már az elmúlt
években is nagy siker övezte.
Szeptember 3-tól ismét várja
az édesanyákat és gyerme-
keiket a Belibubáló és a Tipe-
gő-Topogó foglalkozásokra. 

A Belibubáló foglalkozások várandós
kismamáknak és még járni nem tudó
babáknak, szüleiknek és nagyszü-
leiknek szól. 
Az áldott állapotban lévő édesanya
szíve alatt növekvő magzat hallása
ugyanis a hetedik héttől az ötödik hó-
napig fejlődik legintenzívebben. Nem
mindegy tehát, hogy ekkor milyen
hangok és zenei ingerek érik. Később,

a születés után pedig a babák felisme-
rik, képesek kiszűrni a környezet
hangjai közül az édesanyjuk hangját. 

Benedek Krisztina minden édes-
anyát biztat, énekeljen és mondókáz-
zon a kisbabájának még akkor is, ha
úgy gondolja, hogy hamis vagy bi-
zonytalan az intonációja! Ebben az
életkorban az ölelés, a dúdolás, a kö-
zös játék olyan bizalmi légkört hozhat
létre, ami felnőtt korban is befolyá-
solhatja az érzelmi biztonság és a tes-

ti-lelki harmónia egyensúlyát. A kö-
zös játékok során észrevétlenül fejlő-
dik a kisgyermekek hallása, ritmus-
érzéke, szókincse, beszédértése, mo-
torikus és értelmi képessége is. 

Ezeken a foglalkozásokon a gyer-
mekfolklór hatalmas kincsestárából
merített bölcsődalokat, dajkarímeket,
ölbeli mondókákat, népdalokat, éne-
kes és/vagy mozgásos játékokat, va-
lamint néptánc alapmotívumokat,
könnyen elsajátítható tánclépéseket
ismerhetnek meg az érdeklődők. 

A Belibubáló folytatása a Tipegő-
Topogó, ami már a járni tudó babák-
nak szüleiknek, nagyszüleiknek szól.
Ekkor már a foglalkozások anyaga ki-
bővül lovagoltatókkal, kocsizókkal,
talicskázókkal, állítgatókkal, járni ta-

nulókkal és térd
között hurcolók-
kal. Ugráltatók,
szökellők, guggo-
lók, csere-berélők,
kacskaringózók és
kapuzók stb. szí-
nesítik a mozgásos
mondókák és népi
gyermekjátékda-
lok palettáját.
A foglalkozásokon
hangszereken köz-
reműködik: Al-
bertné Joób Eme-
se és Dezső Piros-
ka.

A Belibubáló fog-
lalkozásokat ked-
denként 16.00-
16.45-ig, pénte-
kenként pedig
9.30-tól 10.15-ig
tartják. 
A Tipegő-Topogón

keddenként 17 órától 17.45-ig és pén-
tekenként 10.30-tól 10.45-ig vehet-
nek részt az érdeklődők. 
Részvételi díj: 800 Ft/ alkalom (1 fel-
nőtt+1 gyermek) Minden további
résztvevő családtag esetén: 200
Ft/fő/alkalom. 
Helyszín: A Művészetek Háza meg-
nyitásáig a régi Nevelési Tanácsadó
épülete (Gödöllő, Petőfi tér 8.)
Jelentkezés: +36-70/319-7734
www.csodabab.hu bj

Újra indult: Belibuláló és Tipegő-Topogó
Foglalkozás babáknak és mamáknak

Gömb kiállítás a Levendula Galériában

A titokzatos „17”

Évfordulókra készülnek fúvósaink

Nyárbúcsúztató koncert

Szeptembet 11-én, szombaton 17 órakor nyílik meg a GÖMB mű-
vészcsoport „17“ című rendhagyó kiállítása a Levendula Galériá-
ban. A 2004-ben alakult festő-, grafikus-, szobrász-, textil- és ke-
rámiaművészekből álló csoportosulás, feldobva egy-egy témát,
most a 17-es számhoz nyúlt. 
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Múzeumpedagógiai 
programajánló

2010. szeptembertől a 
Gödöllői Városi Múzeumban

I. Óvodásoknak és kisiskolásoknak 
(1-4. osztály)

ÁLLATLESEN
Megismerhetjük a Gödöllői dombság

állatvilágát a Zsivajgó természet 
állandó kiállítás segítségével. A

képzeletbeli kiránduláson megtanuljuk
felismerni az állatok hangjait, az 

egyes fajok jellegzetességeit. Végül
elkészítjük a magunk kis állatfiguráját.

MESÉLŐ TÁRGYAK
Egy-egy megszokott, mindennapi 

tárgy sajátos története kerül 
középpontba. „Milyen volt a vasaló

régen, hogy darálták a kávét, 
hány lába is van egy széknek?” 

Mindezekre keressük a választ egy-
egy foglalkozás keretében. 

A választható tárgyak: vasaló, szék,
kávédaráló, lámpa. 

(A kínálat még az év folyamán 
bővülni fog!)

A foglalkozás végén 
tárgyakat „tervezünk”.

MESESAROK
A gödöllői művésztelepen készült

szőnyegek segítségével barangolunk 
a mesék birodalmában: találkozhatunk
Csipkerózsikával, Árgylus királyfival,

mesebeli lepkével és virágokkal, 
honfoglaló magyarokkal.

A foglalkozás végén kiszínezzük a
művészek terveit, vagy magunk is

készíthetünk szőnyegterveket.

Kb. 45 perces foglalkozások
Időpont egyeztetése: 

Kerényi B. Eszter (28) 419-068
A foglalkozás ára: 200 Ft/fő

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

III. Gödöllői Vadásznap a Gödöllői Királyi Kastélyban

2010. szeptember 19.

Királyi vadpörkölt főzőverseny felhívás

Udvari főszakács kerestetik!

A III. Gödöllői Vadásznap keretében idén hagyományteremtő szándékkal 

meghirdetjük az első királyi vadpörkölt főzőversenyt, ahol keressük azt az udvari

főszakácsot, aki el tudja készíteni Ferenc József egyik  kedvenc vadételét!

Minden olyan vállalkozó szellemű amatőr szakácsot szívesen várunk, aki az alábbi

feltételek mellett vállalkozik a gödöllői udvar legfinomabb 

vadpörköltjének elkészítésére!

Helyszín: a Gödöllői Királyi Kastély parkja

Feladat: vadpörkölt készítése szabadtűzön 

A főzőversenyen résztvevő csapatoknak regisztrációs- és részvételi díj nincs!

Minden jelentkezőnek biztosítunk megfelelő:

helyet, ahol elkészítheti a vadpörköltet (kb. 4 x 4 m), tüzifát, asztalt az

előkészítéshez, székeket, szemetest, a kóstoltatáshoz szükséges tálkákat

A zsűri tagjai többek között: Benke László Olimpiai bajnok mesterszakács, Bodrogi

Gyula Kossuth-díjas színművész és Csizmadia László nyugalmazott egyetemi tanár!

A főzőverseny programja:

8.00 órától: regisztráció, előkészületek, 10.30-tól: ételek elkészítése, 13.30-kor:

főzés lezárása, 13.30-14.30: ételek zsűrizése a zsűritagok által, 14.30-15.30:

ételek zsűrizése a közönség által, 17.00: eredményhírdetés a díszudvaron

A főzőverseny valamennyi résztvevő csapata emléklapot kap, a győzteseket pedig

különleges ajándékokkal jutalmazzuk!

Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 10.

Jelentkezés és további részletek: 

rendezveny@kiralyikastely.hu vagy 06-30/948 -6283

Meghívó

Dr. Horváth Márta Fényrobbanás
című képkiállítására és Pilleröptetés
című verseskötetének bemutatójára.
Megnyitó: 
2010. október 8., péntek, 18 óra. 
Helyszín: Mamaison Residence Iza-
bella (Bp. Izabella u. 61.)
A kiállítást megnyitja: 
Kecskés József
Közreműködnek: 
Gémesi Márta – vers

Rajz- és képzőművészeti tanfolyam (4 hónapos kurzus) 13 éves kortól kezdő és haladó szinten
foglalkozások időpontja: szombatonként 10-14 óráig. Első foglalkozás: 2010. október 2. (szombat)
művészeti vezető: Anti Szabó János képzőművész, részvételi költség: 35.000 Ft 
Kézműves textiltechnikák (4 hónapos kurzus) 10 éves kortól várjuk a jelentkezőket
foglalkozások időpontja: szombatonként 15-19 óráig. Első foglalkozás: 2010. október 9. (szombat)
művészeti vezető: Hidasi Zsófi textiltervező művész, részvételi költség: 35.000 Ft
Kerámia – plasztika – rajz tanfolyam (4 hónapos kurzus) 13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten
foglalkozások időpontja: hétfőnként 14.30 – 18.30 óráig. Első foglalkozás: 2010. október 4. (hétfő)
művészeti vezető: F. Orosz Sára, keramikusművész, részvételi költség: 35.000 Ft 
Gobelin- és szőnyegszövő tanfolyam (4 hónapos kurzus) 13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten
foglalkozások időpontja: keddenként 10-14 és 15-19 óráig. Első foglalkozás: 2010. október 5. (kedd)
művészeti vezető: Remsey Flóra, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész, részvételi költség: 35.000 Ft 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2010. SZEPTEMBER 30-IG
Munkanapokon 9-16 óráig, Sukta Zsuzsánál, az alkotóház titkáránál 

Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza, GIM-HÁZ
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

telefon/fax: 28/419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu
http://www.gimhaz.hu

Képző- és iparművészeti tanfolyamok a 
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában

2010. október – 2011. január

A KERT EMLÉKBE címmel jubileumi, csoportos képző- és iparművészeti kiállítás 2010. szeptember 26-ig 
látogatható, minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig.
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AMIT A FŐTÉRRŐL
TUDNI ÉRDEMES

Közösségi terek
A szökőkút a református
templom homlokzatától kellő
távolságban, mintegy 10 mé-
terre kerül telepítésre annak
érdekében, hogy a forgalom
és a vízjátékkal járó zajok ne
zavarhassák a templomba já-
rókat. A szökőkút körül saját,
zöld növényzettel jól elhatá-
rolható, védett mikrokörnye-
zetet alakítanak ki.

A városháza előtti jelenlegi „rendezvénytér” funkciója nem változik, azonban a város-
házához illeszkedő része zöldfe-
lületekkel gazdagított „pihenő-
tér” funkciót is kap, melyen túl
ez a térrész fontos szerepet tölt
be a Gábor Áron utca felőli tér-
beli átvezetés kedvező megol-
dásában. A „rendezvénytér”
funkció térburkolattal ellátott
területtel bővül. Lehetővé válik
téli-nyári, kirakodó vásár jellegű
rendezvények lebonyolítása is.

Az Erzsébet Királyné Szálloda és a
református templom közötti részen
kültéri sakk- és dámatábla, míg az
Átrium üzletház és a polgármesteri
hivatal parkolója közötti részen
kültéri malomjátéktábla épül be a
burkolatba.

Kulturális Örökség Napjai
A FELEMELŐ SZÁZAD

A „nemzeti styl”
2010. szeptember 18-19.

GÖDÖLLŐI HELYSZÍNEK

1. Dózsa György úti temető

2010.09.18., szombat 9.30-tól Nagy Sándor és Kriesch Laura új síremlékét
felavatja: Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója
és Szűcs Józsefné, a Gödöllői Értékvédő Egyesület elnöke. 11.00-tól a
Dózsa György úti temetőt bemutatja: Fábián Balázs néprajzkutató. Indulás:
a temetőben található központi nagykereszt (a lélekharang) előtti térről.

2. Máriabesnyői temető (Fogadalom utca)

2010.09.18., szombat 15.00-kor a máriabesnyői temetőt bemutatja: dr. Len-
csés György helytörténész. 16.00-kor megemlékezés Hegedűs Gyula sírjá-
nál. Közreműködik: Pécsi Ildikó színművész. Indulás: a máriabesnyői te-
mető bejárata elől.

3. Izraelita Kegyeleti Park (Fürdő u. 4.)

2009.09.19., vasárnap 10.00-tól 11.00-ig a gödöllői zsidóság és az izraelita
temető története címmel előadást tart: Péterfi Csaba, a Gödöllői Értékvédő
Egyesület alelnöke, majd séta a temetőben. A program a kegyeleti park bejá-
ratától indul. A kegyeleti park csak a vezetés alatt látogatható.

4. Premontrei temető (Egyetem tér 16.)

2010.09.19., vasárnap 15.00-tól 16.00-ig: Gödöllői premontrei perjelség és a
temető története címmel előadás, majd séta a temetőben. Indulás: a temető
bejáratától.

5. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány (Körösfői u. 15-17.)

Az épület mindkét nap 10.00-18.00 óráig látogatható. A Gödöllői Iparművé-
szeti Műhely kiállítótermében „Kert emlékbe” címmel csoportos ipar- és kép-
zőművészeti kiállítás látható, az alkotóház kertje és műtermei vezetéssel, vagy
önállóan látogathatók.

6. Gödöllői evangélikus templom (Petőfi tér 9.)

2010.09.19., vasárnap 10.00-tól 16.00-ig: 10.00 istentisztelet a templomban,
11.00 térzene a templom előtti téren, 11.00 fotókiállítás – gyülekezeti terem,
13.00 templombemutatás, 14.00 gyermekfoglalkozás a gyülekezeti terem-
ben, 15.00 térzene – templom előtti téren.

7. A Királydombi pavilon (gödöllői Kastélypark)

2010.09.18., szombat 11.00-tól A gödöllői Kastélypark évszázadai: dr. Jám-
bor Imre előadása, majd a felújított Kastélypark bejárása. A kertben vezetett
séta 18-án 12.30 és 17.00 órakor, 19-én 11.00 és 16.00 órakor.

A Világbéke-gongot, melyet
az Indonéz Világbéke Bizott-
ság ajándékozott városunk-
nak, 2008. május 2-án ünnepé-
lyes keretek között állították
fel Gödöllő főterén. Az emlék-
mű rövid idő alatt a város egyik
szimbólumává vált.

A 2 méter átmérőjű, 150 kilós alkotást
egy indonéz szobrászművész, Dju-
yoto Suntani készítette bronzból,
eredetije a Jáva szigetén lévő Béke-
hegyen található. A korong peremén a
Föld országainak zászlajai, beljebb a
fő világvallások szimbólumai látható-
ak, középen pedig a Földgolyó talál-
ható.

A gong a világbékét, valamint a
Föld népeinek testvériségét hirdeti. A
Világbéke Bizottság az indonéziai
Bali szigetén 2002 októberében tör-
tént merénylet után indította el a
gonghoz kapcsolódó mozgalmat.

Mint emlékezetes, 2002. október
12-én, az Indonéziához tartozó Balin,
a közkedvelt turistaparadicsomban
iszlám szélsőségesek három bombát
robbantottak fel egy terrortámadás-
ban, amely 202 embert ölt meg – köz-
tük 164 külföldit –, további 209-et
pedig megsebesített. Az ezt követően
megalakult az Indonéz Világbéke Bi-
zottság, a Föld békeszerető nemzeteit

adományozza meg a Világbé-
ke-gong egyik példányával. A
bizottság azért döntött úgy,
hogy az első európai Világ-
béke-gongot városunknak
adományozza, mert Gödöllő
aktívan részt vállalt a 2004-es
cunami utáni magyar mentő-
és orvoscsoportok által nyúj-
tott segítségben és elsőként
szervezett segélykoncertet a
bajbajutottakért.

Az első ilyen alkotást Balin
gongatta meg 2002. decem-

ber 31-én, pontban éjfélkor Megawa-
ti Sukarnoputri akkori indonéz ál-
lamfő. Indonézia után 2004. augusz-
tus 20-án Dél-Kínában, Penglaj-San-

tungban, majd 2006 szep-
temberében Újdelhiben
Mahatma Gandi emlékére
állítottak Világbéke-gon-
got.

A Gödöllőnek adomá-
nyozott emlékművet első-
ként a Djuyoto Suntani, a
Világbéke Bizottság elnö-
ke, Szili Katalin, az Or-
szággyűlés volt elnöke,
Mádl Ferenc volt köztár-
sasági elnök, Mangasi Si-
hombing, Indonézia
nagykövete, és Gémesi

György polgármester szólaltatták
meg. A ceremónián a hazai politikai
élet és több nagykövetség is magas
szinten képviseltette magát.

Ebben az elismerésben csak olyan
településeket részesítenek, amelyek
jó példával járnak elől a békés egy-
más mellett élés, a tolerancia, és a se-
gítőkészség területén.

Az elmúlt években az emlékművet
több alkalommal is megszólaltatták,
többek között 2009. október 2-án, az
Erőszakmentesség Világnapjának gö-
döllői rendezvényén, és az anyáknapi
ünnepség részeként.

A Főtér-program során a gong kö-
rüli területen is folynak a munkák, de
az emlékmű továbbra is a helyén ma-
rad. A tér átalakítása során nagy gon-
dot fordítanak arra, hogy a világbéke
jelkép mögötti ciprusok se sérüljenek,
ezek a helyükön maradnak. A felújítás
eredményeként azonban a Világbéke-
gong díszkivilágítást kap. (k.j.)

Két évvel ezelőtt, a Kisboldogasz-
szony napi búcsú alkalmával hirdet-
ték ki XVI. Benedek pápa határoza-
tát, amely a máriabesnyői templomot
a basilica minor rangjára emelte. An-
nak a 250 évvel ezelőtti eseménynek
az évfordulóján, amelynek megelőző
éjszakáján egy régebbi templom he-
lyén építtetni kívánt templom meg-
alapozásán dolgozó kőműves, Fidler
János álmában szózatot hallott: „Ha a
templom romjai között, ahol hajdan a
főoltár állott, ásni fogsz, szép tárgyat
találsz.” Valóban így lett: megtalálta
a bazilika főoltárán elhelyezett, a Bol-
dogságos Szűz Mária és a karján hor-
dozott gyermek Jézus elefántcsontból
faragott szobrocskáját. A Szűz Mária
születésnapját ünneplő idei búcsú is-
mét jelentős eseményekkel szolgált.
Szombaton Bábel Balázs kalocsa-
kecskeméti érsek, vasárnap Beer
Miklós váci püspök mutatott be ün-
nepi szentmisét. Az utóbbin Csillag
Pétert, Ménesi Balázst és Rózsa
Pétert diakónussá szentelte az egy-
házmegye főpásztora.

A vasárnapi szentmisét megelőző-
en a bazilika udvarát megtöltő hívek
előtt a Gödöllő Táncegyüttes előadta
a „Köszönteni jöttünk, Besnyő Csilla-
ga” című műsorát, amely a Rákos-
menti búcsújárási szokásokat elevení-
tette fel a máriabesnyői kegyhely tör-
ténete köré fonva. Széphalmi Zoltán
koreográfiáját, a táncosok produkció-

ját, a Zagyva banda muzsikáját nagy
tetszéssel fogadták a zarándokok és
köszönetet mondott az előadásért Tu-
rai János atya, Máriabesnyő plébá-

nosa is. Mint mondta, a Gödöllő
Táncegyüttes műsora lelki felüdülést
adott a Szűzanya közelében. A vidám-
ság is hozzá tartozik az ember életé-
hez és soha nem volt idegen a jó Is-
tentől és Szűzanyától, hiszen ők is
voltak lakodalomban.

A szentmise keretében Beer Miklós
püspök három diakónust szentelt. A
diakónus tanító, mert hirdeti és ma-
gyarázza Isten igéjét; megszentelő,
mert kiszolgáltatja a keresztség és az
eucharisztika szentségét és vezető,
mert serkenti a közösséget.

Vedd Krisztus evangéliumát, ami-
nek hirdetője lettél! – ezzel zárult a
szentelési cselekmény.

Csillag Péter 1955-ben
született, 1982-ben kötött
házasságot és már 6 gyer-
meke van. Gáspár János
atya hívta Besnyőre segí-
teni a kegyhely missziós
lelkületű idegenforgalmá-
nak szervezésében. Teoló-
giát végzett, 2007 óta tag-
ja a váci egyházmegye
pasztorális munkacso-
portjának. Jelmondatát az
Efezusi levélből válasz-
totta: „Öltsétek magatok-

ra az új embert.”
Ménesi Balázs 1961-ben született,

1984-ben végzett a Műegyetemen,
1988-ban kötött házasságot, s 3 gyer-
meke van. Hittanári diplomát szer-
zett, családpasztorizációval foglalko-
zik. Jelmondta János Evangéliumá-
ból: „Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket.”  

Rózsa Péter 1961-ben született,
1991-ben kötött házasságot, 3 gyer-
meke van. Tevékenysége több egy-
házmegyére kiterjed, Ukrajnában is
sokat segít az egyházi életben. Teoló-
giai végzettséget szerzett. Jelmondata
ugyancsak János Evangéliumából:
„Aki nekem szolgál, az engem köves-
sen, s ahol én vagyok, ott lesz a szol-
gám is.”

(gb)

Diakónusokat szenteltek a bazilikában

„Köszönteni jöttünk, Besnyő Csillaga”

Központban a Világbéke-gong

Új értékeink
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Szeptember 11-12.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 06-20-9455495
Gödöllő, Úrréti u. 14.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Nem csak kertészeknek...

Ültessünk fürtös gyöngyikét!
A muscari, vagy ismertebb ne-
vén a gyöngyike a kora tavasz-
szal nyíló hagymás növények
közé tartozik, amelyeket ősz-
szel kell elültetni kertünkbe!

A muscari a liliom félék családjába
tartozó évelő hagymás növény, amely
eredetileg Közép és Dél Európában
őshonos. Több mint 40 különböző
gyöngyike fajta létezik, amelyből a
legismertebb az örmény gyöngyike és
az eper gyöngyike.

Minkét faj 15-20 cm magas, kes-
keny, fűrészes leveleket hajt, amelyek
között már kora tavasszal kinyílnak a
gyönyörű kék árnyalatú virágok.
Márciustól egészen májusig nyílnak a
fürtös virágok, így akár egy kék sző-
nyeg terül el kertünkben a növény.

Ha kertünkbe szeretnénk ültetni
gyöngyikét, a hagymákat a kert ke-
vésbé napos vagy félárnyékos helyére
ültessük el, laza vagy homokos talaj-

ba, szeptember végén. Telepíthetjük a
növényt a kertbe, pázsit közé, virág-
ládába, cserépbe, vagy nagyobb vi-
rágtartóba is. Csoportosan elültetve a
legszebbek, egy ládába 3-4 hagymát
ültessük el egymástól kb. 5-10 cm tá-
volságra, és kb. 5 cm mélyre.

Ha lekéstük az őszi ültetést ta-
vasszal vásárolhatunk cserepes elő-
hajtatott gyöngyikét is, bár a virágzó
példányokat inkább csak otthonunk
falain belül élvezzük, majd ősszel ül-
tessük ki a hagymát a szabadba. Té-

lire szedjük fel a hagymákat a kertből
vagy vigyük a virágládákat védett,
fagymentes helyre tavaszig, majd ta-
vasszal kezdjük el meghajtatni mini-
mális öntözéssel.

A gyöngyike nagyon szépen mutat
más tavaszi hagymás növényekkel
csoportosítva így pl. a jácinttal, a tuli-
pánnal, vagy a gyöngyvirággal is szép
színfolt lesz.

(viragcenter.hu)

Az állatok többségénél ösztö-
nös a hangadás. Az énekes-
madarak fiókái azonban szinte
ugyanúgy tanulnak meg dalol-
ni, ahogy a kisgyerekek be-
szélni: utánozzák szüleiket.
Egy nemzetközi kutatócsoport
most tette közzé az első éne-
kesmadár – az ausztrál zebra-
pinty – genetikai információját.
A genomból izgalmas tények
derültek ki az énektanulás ge-
netikai alapjairól és evolúció-
járól.

Az énekesmadarak esetében szinte ki-
zárólag a hímek dalolnak. Így védik
meg területüket, és így csábítják ma-
gukhoz a tojókat. A madárfiókák ap-
jukat hallgatva tanulnak meg énekel-
ni. Először a fiatal madár csak „gü-
gyög“, de sok gyakorlással végül
szinte tökéletesen sikerül utánoznia
az apja dalát. Miután a madár elsajá-
tította a „családi éneket“, ezt dalolja
egész életében, és ezt adja át a saját
utódainak.

Mivel a zebrapinty (Taeniopygia
guttata) előre látható módon tanul
énekelni, és génjei közül sok az em-
berben is megőrződött, fontos modell-
ként szolgál az emberi beszédtanulás
megértéséhez. „A zebrapinty genomja
értékes eszköz lesz az idegkutatók

számára“ – mondja a Nature-ben
megjelent tanulmány vezető szerzője,
Wes Warren, a St. Louis-i Washing-
ton Egyetem genetikusa. „Most már
meghatározhatják azt az alapvető
géncsoportot a zebrapinty agyában,
amely szerepet játszik a hallásban és
a hangadásban, azután megvizsgál-
hatják, károsodott-e valamelyik e gé-
nek közül a beszéd-rendellenessé-
gekkel küzdő emberekben.“

A zebrapinty genomjának vizsgála-
takor a kutatók kimutatták, hogy az
éneklés vagy a hallás folyamata nagy,
összetett génhálózatokat aktivál a ma-
dár agyában. Egy korábbi tanulmány
szerint gének százai kapcsolódnak be
a zebrapinty agyában, amikor a madár

új éneket tanul. Most, hogy
a kutatók átvizsgálták az 1
milliárd bázispárból álló
teljes genomot, több száz
újabb génre akadtak, amely
jelentős mértékben részt
vesz az éneklésben. A hang-
adással kapcsolatos gének
száma összesen mintegy
800-ra tehető.

A kutatók meglepetésére
a madárdalhoz aktivált gé-
nek közül sok nem visel-
kedik „hagyományos érte-
lemben vett“ génként, azaz
nem kódol fehérjét. Ehe-

lyett ezeknek a géneknek a DNS-e
nem kódoló, rövid RNS-szakaszokká
íródik át, és ezek szabályozzák a vo-
kális kommunikációval kapcsolatos
más gének kifejeződését a zebrapinty
agyában.

A nem kódoló RNS-ekről már tud-
ják, hogy kulcsszerepet játszanak az
ember és az állatok fejlődési folyama-
taiban. Azt is valószínűnek tartják,
hogy szerepük van a magasabb fej-
lettségű szervezetek evolúciójában.
„Mivel a vokális tanulás a legössze-
tettebb élőlények között fordul elő,
valószínű, hogy a nem kódoló RNS-
ek lehetnek e jelenség hajtóerői“ –
véli Warren.

(pts)

Nyolcszáz gén segít énekelni a madaraknak

Utánozással tanulnak

A Nestlé, a világ legnagyobb
élelmiszeripari cége bejelen-
tette, hogy nem használ tovább
az esőerdők pusztításával ké-
szült alapanyagokat. A döntés
a Greenpeace pár hónappal ez-
előtt indult kampányának kö-
szönhető.

A Greenpeace pár hónapja indított
kampányt a Nestlé ellen, ami szerint
felhívta az emberek figyelmét, hogy a
cég által gyártott termékek nagy-
részben készülnek pálmaolajból, ami-
nek egyenes követ-
kezménye az eső-
erdők kiírtása. A
Nestlé az egyik leg-
nagyobb felvásár-
lója annak a pálma-
olajnak, amit az
orángutánok (az egyik legveszélyez-
tetettebb faj) élőhelyének felperzse-
lésével termelnek.

Szegfalvi Zsolt, a Greenpeace
igazgatója elmondta: „örülünk, hogy
a Nestlé esélyt adott az orángutánok-
nak a túlélésre. A többi, az esőerdők

kiirtásával termelt pálmaolajat fel-
használó céget is felszólítjuk, hogy
kövessék a Nestlé példáját. A kampá-
nyunk során több százezer ember kö-
zölte a Nestlével, hogy nem fognak az
esőerdők felégetéséből származó ter-
mékeket vásárolni.” 

A Nestlé új irányelvei szerint nem
kerülhetnek a beszállítói láncba olyan
cégek, mint például a Sinar Mas mely
Indonéziában az esőerdők irtásával
telepít ültetvényeket, ezzel nagy mér-
tékben járul hozzá az éghajlatváltozás
gyorsításához és fajok pusztulásához,
különösen a rendkívül veszélyeztetett
orángutánéhoz. 

„A Nestlé döntése világos és hatá-

rozott üzenet a környezetpusztító cé-
gek számára, hogy a tudatos vásárlók,
a környezetért felelősséget vállaló fo-
gyasztók növekvő ereje miatt a piac
nem tolerálja az esőerdők pusztítását.
Tevékenységüket fenntartható ala-
pokra kell helyezniük. A Greenpeace
ellenőrizni fogja a mostani vállalások
teljesülését” – mondta Pat Venditti, a
Greenpeace International Erdővédel-
mi kampányvezetője.

A papír és a pálmaolaj iránti nö-
vekvő nemzetközi igény miatt a Sinar
Mas Indonézia erdőiből és tőzegföld-
jeiből egyre nagyobb területeket
pusztít el.

Emiatt az országban a világon az
egyik leggyorsabb az erdők pusztulá-
sának üteme, Indonézia a világ har-
madik legnagyobb üvegház gáz kibo-
csátója Kína és az Egyesült Államok
mögött. A pálmaolajat sokféle formá-
ban fogyasztjuk: csokoládékba kever-
ve, fogkrémekben, kozmetikumok-
ban, és a „környezetbarátnak” neve-
zett bio-üzemanyagokban.

(pts)

VII. Állatvédelmi Nap
Gödöllő

(Alsópark, a kastéllyal szemben)

2010. szeptember 26. (vasárnap)
10.00 órától

– Kutyaszépségverseny
– Különleges állatok
– Madárgyűrűzési bemutató
– Állatsimogató
– Kutya ügyességi verseny

A KitKat gyártása már nem veszélyezteti az orángutánokat

Tudjuk, mit eszünk?
Felperzselt esőerdő

Az év végén lejár a pécsi állatkert
működési engedélye, egyelőre azon-
ban maradhat a mostani helyén. Hiá-
ba voltak részletes tervek arról, hogy
a város határában új helyre költözött
volna a zoo, a megvalósítása során
kiderült, kevés a pénz. A városvezetés
mindenesetre most sem tart attól,
hogy a környezetvédelmi hatóság be-
záratná a létesítményt, pedig koráb-
ban ezt is kilátásba helyezték. Bíznak
abban, hogy sikerül újabb pályázaton
több pénzt szerezni a kiköltözésre.

Bizonytalanná vált a pécsi állatkert
költöztetése, bár az önkormányzat év
elején 730 millió forintot nyert erre
egy pályázaton. Ehhez most biztosíta-
ni kellene az önrészt, amivel nem is
volna baj, de amikor hozzáfogtak az
előző városvezetés idején készült köl-
töztetési terv megvalósításához, kide-

rült, hogy azt alulfinanszírozták. Nem
vizsgálták meg, milyen kiegészítő be-
ruházások kellenek, nem tervezték
meg az utat, a parkolót, azt, hogy ho-
gyan jut el a víz az állatkerthez, stb...

Pécs önkormányzatának most azt
kell eldöntenie, vállal-e ekkora több-
letkiadást, vagy a rendelkezésre álló
pénzt másra, például az életveszélyes
iskolái felújítására fordítja. Viszont a
Pécsi Állatkert csak az év végéig ka-
pott haladékot és működési engedélyt
a „zöldhatóságtól“. A meglévő, első-
sorban környezetvédelmi hiányossá-
gokat már felszámolták ugyan, min-
dent azonban nem tudtak rendezni, és
Szatyor Miklós igazgató szerint en-
nek értelme sem lenne, mert a megol-
dás százmilliós nagyságrendű beru-
házásokat jelentene, erről a helyről
ezért mielőbb el kellene költözniük.

Azt nem tudni, mi lesz, ha a „zöld-
hatóság“ újabb halasztást ad, az ezzel
kapcsolatos tárgyalásokat rövidesen
megkezdi a város. Nagy Csaba alpol-
gármester azt kizártnak tartja, hogy az
állatkertet bezárják, és azt sem adták
fel, hogy annak új helyet találnak.
Most megpróbálják az államtól meg-
szerezni azt a területet, amit korábban
kinéztek, és abban bíznak, hogy egy
újabb pályázati lehetőséggel – már
kiemelt projektként – meg tudják va-
lósítani az átköltöztetést. Határidőt
ugyanakkor még nem tűztek ki, hi-
szen az új pályázati kiírások csak a
következő hónapokban, években je-
lennek meg. (pts)

Bizonytalan helyzetben a pécsi állatkert

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

Szeptember 6-12-ig: Alma Gyógyszertár Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. Tel.:
418-002.
Szeptember 13-19-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.:
416-551.

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
70/550- 3377.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS

Ezúton felhívjuk a gödöllői lakosság figyelmét, hogy a BELVÁROSI
NAPOK rendezvénysorozata miatt 2010. szeptember 10-én 11 órá-
tól szeptember 13-án 02 óráig lezárásra kerül Gödöllőn az Ady Endre
sétány a Honvéd utcától a Szabadság úti torkolatig. 
A forgalmat ez idő alatt a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai irá-
nyítják majd. Megértésüket köszönjük!

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a főtér felújításának munkálatai miatt
a Polgármesteri Hivatal csak az épület
hátsó bejáratán keresztül közelíthető
meg. Az okmányirodába a bejutás a
piac felől biztosított. 

Városfejlesztő Kft. 

FŐZŐVERSENY
Szeptember 11-én, szombaton nyolcadik alka-
lommal várják a városi piacon azokat, akik vál-
lalják, hogy főzőtudásukat a nagyközönség
előtt is bemutatják. A főzőverseny idején spa-
nyolországi testvérvárosunkból, Valdemoroból
érkező tánccsoport ad műsort a piacon.

VERSENYZŐI  ÉTLAP
1. Pataki Mária (Sényő): Kolozsvári töltött-
káposzta 850.-
2. Vancsa Ferenc (Kistarcsa): Tarcsai ha-
lászlé 790.-
3. Bense János (Gödöllő): Babgulyás 750.-
4. Berkes Imre (Gödöllő): Hortobágyi birka-
pörkölt burgonyával 890.-
4/a. Kája Sándor (Gödöllő): Slambuc 550.-
5. Dobogó Baranta és Hagyományőrző
Egyesület (Incső-Szada): Duna-deltai halle-
ves székely zamatokkal 600.-
6. Bálint Józsefné-Rózsika (Gödöllő): Nógrá-
di roma töltöttkáposzta 690.-
7. 802.sz. Szent Korona Cserkészcsapat
(Gödöllő): Pestos csirkemell csíkok tésztával
750.-
8. Mazula Istvánné (Isaszeg):
a./ tárkonyos csorbaleves húsgombóccal 690.-
b./ török bogrács (padlizsán,cukkini, papri-
ka, paradicsom hagymával) 750.-
9. Vállaj Község NémetNemzetiségi Önkor-
mányzata: Strudli 150.-/db (helyben fize-
tendő)
10. Veres Miklós (Gödöllő): Marhalábszár
pörkölt tarhonyával 750.-
11. Nagy Zoltánné (Gödöllő): toroskáposzta
750.-
12. Nagy Zsolt (Gödöllő): Csülkös-pacal bur-
gonyával 750.-
13. Kasza Ilona – Erdélyi Vándor Székelyek
Köre:
a./ erdélyi töltöttkáposzta 650.-
b./ tejfölös túrós puliszka 650.-
c./ erdélyi sült kolbász (miccs) 600/pár
14. Proszka Pál (Isaszeg) – Lukács János:
csülkös bableves 800.-
15. Pappné Szkotner Andrea (Isaszeg): Pör-
költ Báthory módra burgonyával 850.-
16. Farkas Tamás (Gödöllő): Tárkonyos ser-
tésragú szalonnás burgonyagombóccal
660.-
17. Ács Adél (Gödöllő): Szarvasgombás tag-
liatelle 850.-
Jegyek a Piacfelügyelőségen vásárolhatók. 

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot 
hirdet a gödöllői rezsihátralékkal rendelkező 
családok támogatására. 
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján 
vagy a 106-os szobában lehet igényelni.

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2010. SZEPTEMBER 24.
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22

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

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

Hangulatos kerthelyiséggel és hétvégéken
gyermeksarok várja a betérő vendégeket.

OKTÓBERI ELŐZETES!

Az Erzsébet Királyné Szálloda udvarán
2. alkalommal kerül megrendezésre híres borászok jelenlétében,

borkóstolással és vásárral egybekötött borhétvége.
Időpont:

2010. október 1-jétől 3-áig 14 órai kezdettel.
Hangulatos programok, sajt és mézkülönlegességek vására!

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

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

Pintér Tamás ismét nagyot al-
kotott. A gödöllői kerékpáros
az augusztus végén megrende-
zett Mátra Maratonon ismét a
Magyar Köztársaság bajnoka
lett, ezúttal a hegyikerékpár
maraton szakágában, a 19 év
alattiak kategóriájában. 

Idén a nagy klasszikus hazai marato-
nok közül az utolsót, a Mátra Mara-
tont jelölte ki a szövetség az országos
bajnokságnak. Pintér Tamás az 57 ki-
lométeres középtávon indult, mert az
U19-eseknek ezen a távon kellett rajt-
hoz állniuk. A középtávon abszolút
harmadikként ért célba, a saját kate-
góriájában elsőként. A gödöllői ke-
rékpáros négy maratonon indult idén,
mindnek megnyerte az U19-es
kategóriáját.
– Jól tudom, hogy csak egy hajszál
választotta el a nemrég, Szingapur-

ban véget ért ifjúsági olimpiai rész-
vételtől?
– Igen, majdnem ott tudtam lenni. A
sok áldozat és rengeteg munka elle-
nére, az ifjúsági olimpiai kvalifiká-
cióban az utolsó pontszerző verse-
nyen, Szamoborban (Horvátország)
sajnos egy bukást követően, a meg-
rongálódott váltóm miatt vezető pozí-
cióból fel kellett adnom a versenyt,
így alulmaradtam vetélytársammal
szemben, és csak tartalékként
szerepeltem az olimpiai keret-
ben. 2010-ben három világ-
kupa futamon képviseltem az
országot a magyar válogatott
színeiben. Részt vehettem to-
vábbá egy rangos, négynapos
junior országúti versenyen,
3Giorni-Orobica-n, Olaszor-
szágban, ahol a legjobb ma-
gyarként sikerült zárnom a
versenyt. Ezüstérmet szerez-

tem az olimpiai cross szakág magyar
bajnokságán, valamint országúton, a
mezőny ob-n is.
– Remek eredménysort tudhat ma-
ga mögött ebben az évben is. Me-
lyikre a legbüszkébb?
– A legjobb eredményem idén kétség-
telenül a most megszerzett maraton
magyar bajnoki cím, melyet szüleim
és egyesületem támogatásán túl, az Új
Európa Alapítványtól kapott segítség-
nek is köszönhetek, melyet a MOL te-
hetségtámogató programja keretében
nyújtottak nekem. Köszönök szépen
minden segítséget!                               -tl-

Kerékpár – Magyar bajnokság

Pintér Tamás U19-es bajnok

A megyei első osztályú bajnok-
ság 4. játéknapján ismét hazai
pályán fogadta ellenfelét, ezút-
tal a Versegyház csapatát A
Gödöllői SK. A szomszédvári
rangadón egyik gárda sem le-
hetett felhőtlenül boldog, ugya-
nis 2–2-es döntetlennel ért vé-
get a találkozó, így még várta
magára az idei első hazai győ-
zelem. Az ifjúsági mérkőzésen
magabiztosan nyert a GSK.
A felnőttek csatájában, az első féli-
dőben három kapufáig jutott a vendég
együttes, de gólt mégis a Gödöllő ért
el egy Lovrencsics Balázs által ki-
harcolt és értékesített büntető révén.
A második 45 perc elején gyorsan for-
dítottak a veresegyháziak és úgy tűnt,
hogy meg is nyerik a meccset (kétszer
is ziccert hárított Tóth Gyula), de a
végén Kővári Péter pontos befeje-
zésének köszönhetően pontot mentet-
tek a házigazdák. Négy fordulót kö-
vetően a 10. helyen áll a Gödöllői SK.
Az ifisták könnyedén nyertek, ezúttal

7–1-re, ezzel a 2. helyen állnak a ta-
bellán Sztriskó István legényei.
Pest megyei I. osztály, 4. forduló
Gödöllői SK– Veresegyház 2–2 (1–0)
Gól: Lovrencsics Balázs (11-esből),
Kővári Péter
Pest megyei I. osztály U19, 4. for-
duló: Gödöllői SK – Veresegyház
7–1 (5–1)
Gól: Tóth Bence, Koczeth Zsolt, Ve-
szely Károly, Czuczor Attila, Rigó
Ábel, Horváth Viktor, öngól

Megyei III. osztály – Arany-
szarvast lőtt a GSK II.

Továbbra is remekel a Gödöllő kettő.
Legéndi György csapata ezúttal a tá-
piószentmártoni, Aranyszarvas SE
együttesét verte. A GSK II. két játék-
napot követően pontveszteség nélkül
áll.
Pest megyei III. osztály, keleti cso-
port, 2. forduló
GSK II. – Aranyszarvas SE 2–0 (2–0)
Gól: Tury Viktor, Sánta András

Utánpótlás – Még hibátlan az
U17-es és U15-ös csapat

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás
csapatainál is nagyüzem volt a hét-
végén. Az 1994-es és az 1996-os ko-
rosztály ismét nyert, ezzel továbbra is
pontveszteség nélkül állnak a kor-
osztályos NB II-es bajnokságban.
Előbbi négy, utóbbi három fordulón
van túl.
NB II., U17 közép C csoport:
Gödöllői SK – RKSK 3–1 (2–1) Gól:
Somogyi Levente (2), Skultéti Renátó
NB II., U15 közép A csoport:
Airnergy FC – Gödöllői SK 0–4 (0–3)
Gól: Husz Attila, Pervai Gáspár (2),
Bihari Gábor
NB II., U13 közép A csoport:
Airnergy FC-Goldball – Gödöllői SK
3–0 (2–0)
Pest megyei U16, 1. forduló
Gödöllői SK U15B – Isaszeg 1–4
(0–2) Gól: Mauer Tibor -lt-

Labdarúgás – Menetel a GSK II.

Várat magára a hazai győzelem

Következik:
(a mérkőzéseket a Táncsics Mihály úti

sporttelepen rendezik):
Szeptember 11., szombat 10:00

(NB II. U15, U13): 
Gödöllői SK – Újpesti TE

Tájékoztató minden Érdeklődő
számára, aki szeretne csatla-
kozni Gödöllői I.T.F. Taekwon-
do Egyesülethez és kipróbálná
magát a harcművészetben!

Az egyesület
értesít min-
den kedves
é r d e k l ő d ő
gyermeket ,
fiatalt, fel-
nőttet és
c s a l á d o t ,
hogy a 2010-

2011-es tanév kezdetével újra indul-
nak az edzések. Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit, aki Taekwon-do-t
szeretne tanulni!
Ezt a koreai harcművészetet bárki el-
sajátíthatja akár hobbi, akár élver-
senyzői szinten.
Ha érdekelnek az edzések, jelen-
tkezés személyesen az edzés
helyszínén, a palotakerti virágbolttal
szemben, a régi Forrás családsegítő
helyén, valamint Czeba Mihály 5.
Danos mesternél telefonon a:
06-20/530-4957 számon lehet.

Rendezvény időpontja: 
2010. szeptember 12. vasárnap
Rajt: Erkel Ferenc Általános Iskola
Gödöllő Szabadság tér 18.
Rajt nyitva tartása: 9-10 óráig
Cél nyitva tartása: 14 óráig
Csomagmegőrzés a rajtnál biztosí-
tott.
Ellátás túra közben:csoki,víz,üdítő
A célban üdítő, ropi, csoki
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 800 Ft/fő (K-50 eseté-
ben), 400 Ft/fő (K-15 esetében)
Magyar Turista kártya kedvezmény:
100 Ft/fő
Térkép: Autós térkép

További információ kérhető az aláb-
bi telefonszámokon:
Hardi László: 30/331-97-38, vagy
a 20/551-41-81     
K-50 útvonal: Gödöllő - Isaszeg
Nagytarcsa - Kistarcsa - Kerepes -
Szilasliget - Hungaroring - Mogy-
oród - Szada - Gödöllő
Úthossz: 47 km, szint: 400 m, 
szintidő: 4 óra
K-15 útvonal: Gödöllő utcáin
Úthossz: 14 km, szint: 300 m, 
szintidő: 3 óra

A K-50/K-15 rendezvény a Margi-
ta Kupa 5. fordulója!

Tagfelvétel a Gödöllői I.T.F.Taekwon-do 
Egyesületbe a 2010-2011-es idényre!

Gödöllő K-50, K-15 országúti kerékpáros túra

A boldog bajnok a dobogó tetején

Toborzót hirdet a GEAC vívó 
szakosztálya. 

Kedden és csütörtökön 18 –19 óra kö-
zött tőredzésre lehet jelentkezni a 8-12
éves korosztály számára a Premontrei
tornatermében Czakel Istvánnál.
Érdeklődni lehet: 20/943 6968.

Kedd és csütörtök, 20–21.30 óra kö-
zött az egyetemisták és felnőttek szá-
mára indítunk kardvívás képzést. 

Érdeklődni Bokor Gergelynél a
GEAC vívótermében lehet minden
nap 15–20 óráig. 
Tel.: 20 204 1983. 

Vívás toborzó

Mindjárt vizsgával kezdődött a
tanév a Magyar Póni Klub Szö-
vetség tagjainak Gödöllőn,
ugyanis szeptember 5-én a re-
pülőtérnél lévő Hilltop-farmon
rendezték meg futószáras, díj-
lovagló, illetve délután díjugra-
tó számokban a „póni sulit”, a
közép-magyarországi régió-
minősítő versenyét. 

A 204 nevezés annak tudható be,
hogy az óvodás korosztálytól a 21
éves juniorokig versenyzőknek ez az
utolsó lehetőségük minősülni a szep-

tember 17-én, Kiskunhalason kezdő-
dő országos bajnokságra.

A kezdők versenyével együtt a ma-
gyar ranglistán szereplő haladó díjlo-
vasoknak a jövő héten Fóton megren-
dezésre kerülő Wintermühle Kupa or-
szágos döntőjére főpróba volt a Gö-
döllőn. A nagyok feladataira – a pó-
nisok 240 startján felül – 37 nevezés
érkezett, azaz a kicsikkel együtt 95,
többségében nagy lóra és 130 lovasra
számíthatott Takács Dóra, a Hilltop-
farm szervező csapatának vezetője.
Az élsport és a tömegsport találko-
zását Pest megye Önkormányzata

sport keretével, a csömöri Auchan, a
dunakeszi Horse áruházak, valamint
Győri Mónika díjlovas magánsze-
mélyként tárgy ajándékokkal támo-
gatták. A póni suli és a CDN-B kate-
góriájú Wintermühle minősítő ver-
seny a lovas farm három pályáján,
egymással párhuzamosan zajlottak.

Eredmények a www.poniklub.hu
oldalon megtalálhatóak.

Lovassport – Élsport és tömegsport találkozása

Póni találkozó a Hilltop-farmon

Fotó: Mitrov Gabriella a kép nem a
gödöllői versenyen készült.

A dr. Solti László rektor
által megnyitott fogathaj-
tó versenyen több mint
hatvanan indultak – köz-
tük dr. Budai Gyula mi-
niszterelnöki megbízott
– a Lázár Lovaspark nó-
niusz és a Szilvásváradi
Állami Ménesgazdaság
lipicai lovaival. 

A női verseny végeredménye:
1. Tóth Kata, 2. Bogó Ág-
nes, 3. Vincze Erzsébet. 
A férfi verseny végeredmé-
nye: 1. Kerékgyártó Ta-
más, 2. Rippel Ferenc, 3. Só-
tonyi Péter.
A versenyen is részt vett Gé-
mesi György polgármester, a
Nemzeti Sportszövetség el-
nöke és különdíjjal is hoz-
zájárult a rendezvényhez.
Ezeket a legjobb gödöllői haj-

tóknak, Simics Judit olimpiai ezüstérmes kézilabdázónak és Hammerli Ti-
bornak, a Szent István Stúdió munkatársának adta át a díjkiosztó ünnepségen.

Kép és szöveg: it

Szent István Egyetem 
XI. Baráti Fogathajtó- és Főzőverseny
Szeptember 2-án tizenegyedik alkalommal rendezték meg Gö-
döllőn a Szent István Egyetem Baráti Fogathajtó- és Főzőverse-
nyét. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Schmitt Pálné
Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Alex Brooking
Ausztrália magyarországi nagykövete.



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* A Blahai Idősek Klubjába járó klub-
tagok hálás köszönetüket fejezik ki az
Opel Gaál Autószalonnak, mely a ter-
málfürdő belépőjegyeit biztosította,
Suhánszki István vállalkozónak, aki a
buszt egész napra rendelkezésünkre bo-
csátotta, az Együttérzés Közhasznú
Alapítványnak, mely az étkezést biztosí-
totta számukra. A támogatók hozzá-
segítették a klubot ahhoz, hogy sok év
után költségtérítés nélkül eljuthattak
Demjénbe a Termál Völgybe, ahol egy
gyönyörű szép, felejthetetlen napot töl-
thettek el és teljesen feltöltődve, frissen
fiatalon érkeztek haza. Nagy Tiborné,
Idősek klubja vezetője.

* Köszönetünket fejezzük ki Prókai József
vállalkozónak és a klub dolgozóinak,
hogy egy kényelmes hintaágyhoz juttat-
ták a klubot. Klubtagok. 

INGATLAN

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

* Jó vétel! Gödöllőn új építésű
részen1370 nm-es építési telek bekerítve
eladó. Iár:14 M Ft. 20-772-2429 

* Érdemes megnézni! Gödöllőn 3 szoba
+nappali, 2 fürdőszoba, dryvit szigetelt új
építésű ikerház kocsibeállóval eladó
kulcsrakészen 21 M Ft. 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK 4,1 MFT !!!
PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek
érvényes építési engedéllyel eladó. 20-
7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Szt. János u.-ban sürgősen eladó I.emeleti
52 nm-es 2 és félszobás, tégla, konvek-
toros lakás Iár: 9,8 MFt  20-772-2429 

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

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

* Gödöllőn Kastély közelében 75 nm-es 2
és félszobás stabil, de felújítandó ház eladó
1500 nm-es telken 13,6 M-ért 20-772-2429

* Újépítésű ház Szadán 3 szoba + nap-
palis 800 nm-es telken eladó. Iár 21,9
MFt 20-772-2429

* Kossuth L. u.-ban szépen felújított 1
szobás, 40 nm-es, erkélyes, egyedi fűtés-
es lakás eladó. Iár 8,5 MFt 20-772-2429

* Szabadka u. 4-ben 2 szobás, erkélyes
tégla, konvektoros lakás eladó Iár:10.9 M
Ft Víz, villany, festés, burkolás felújítva.
20-804-2102

* Gödöllő központjában 1+2 félszobás
tégla lakás 1 emeleten Sürgősen eladó !
Iár: 9,99MFt 20-539-1988

* Központban 3 szoba+ nappalis
újépítésű ikerház eladó Iár 23,5 MFt 20-
772-2429

* Gödöllőn Kossuth L. u.-ban 71 m2, 3
szobás erkélyes téglalakás eladó Iár 11,9
MFt 20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* János utcában 2 szoba erkélyes 52 m2 II
emeleti felújított, műanyag nyílászárós, cirkó
fűtéses lakás eladó Iár 12,8Mft  20-804-2102

* Erzsébet Királyné krt-on 1+2 félszobás
erkélyes lakás, beépített konyhabútorral
eladó. Iár 9,2 M FT 20-8042102

* Központi részen első emeleti erkélyes
lakás eladóIár:10.9Mft!! 20-539-1988

* Szadán  5 szoba + nappalis, igényesen
kivitelezett 2001-ben épült családi ház
eladó 1000 nm-es telken. Iár: 35,9 MFt
20-772-2429

* Extra vétel! Gödöllőn, panorámás
részen 3 szoba + nappalis, duplakomfor-
tos, szuterénes, garázsos, gázkazán +
vegyes tüzeléses 1992-ben épült, felújí-
tott kertes ház 1600 nm-es telken eladó.
Iár 16,9 MFt 20-772-2429

* Központi részen harmadik emeleti kon-
vektoros, erkélyes lakás eladó.
Iár:10.7Mft!! 20-539-1988

* Gödöllő központjában két szobás, kon-
vektoros lakás, erkéllyel, magasföldszin-
ten eladó! 11Mft! 20-539-1988

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

* Sürgősen eladó a Magyar Kázmér közben
tégla, konvektoros 1+2 félszobás jó
állapotú lakás Iár 12,5 MFT 20-804-2102

* Szent János utcában sürgősen eladó
60 m2 2szobás magasföldszinti, erkélyes
konvektoros lakás Iár 9,6 MFt 20-
8042102

* Alkuképes! Sürgősen áron alul!
Palotakerten parkra néző 2 szobás lakás
Iár: 9.2 M FT 20-8042102

* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, konvek-
toros, jó állapotú 2 szobás, 60nm-es lakás
a Kazinczy krt. Iár 10,9 MFt 20-8042102

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

* Nagyfenyvesben, nagyon jó környéken
156nm-es jó állapotú nappali+4 szobás
nagykertes sorház sürgősen eladó
Iár:27,9MFt 20-944-7025

* Fenyvesben AKCIÓS 1200nm-es építési
telek eladó, 15MFft 20-944-7025

* Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó a Munkácsy
utcában, téglaépítésű háztömbben, 51
nm-es, 2 szobás, egyedi fűtésű, részben
felújított, 1. emeleti lakás, (alacsony rez-
sivel). Iá: 9,2 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Kossuth L. u-ban, 54 m2-es,
2 szobás lakás eladó. Iá: 10 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn a Kertváros szélén, 780 m2-
es telken épült, 80 m2-es 2,5 szobás
családi ház. Iá: 16 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Fenyvesben 55 nm-es
(fsz.+tetőtér), nappali + 2 szobás, befe-
jezés előtt álló ikerház-fél, 300 nm-es
telekrésszel eladó. Iá: 16,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es
telken, 100 nm alapterületű, 2 + fél
szobás, belül részben felújított családi
ház, pincével, melléképülettel, garázzsal.
Iá: 21,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Kastély park közelében 960
m2-es telken, 50 m2-es, 2 szobás felújított
családi ház, 50 m2-es műhellyel (érvényes
telephely engedéllyel). Iá: 20 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapot-
ban lévő családi ház, 100 m2-es szuterén-
nel, mely vállalkozás kialakítására is alka-
lmas (víz, villany, ipari áram bevezetve)
540 nm-es örökzöldekkel beültetett
telekkel. Iá: 24,9 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllő belvárosában újszerű állapotban
lévő, 65 m2-es, 2 szintes erkélyes lakás,
saját kis kertrésszel. (Nappali, 2 hálószo-
ba, gardrób, konyha, fsz, 2 wc). Iá: 23 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben
épült társasházban kétszintes (73+30
m2) öröklakás. Nappali, 2 szoba, konyha
kamra, fürdősz. A lakáshoz ponyvagarázs
tartozik. Iá: 24,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! Kertváros-
ban 500 m2-es parkosított, panorámás
telken eladó 110 m2 lakóterű, nappali
+ 2 szobás szinteltolásos családi ház
kertkapcsolatos terasszal. Iá: 26,5
mFt. Érd: 20/9194-870

* Örökzöldekkel beültetett telken (880
m2), jó állapotban lévő, 100 m2 lakóterű,
2 nappali + 3 szobás szinteltolásos csalá-
di egy 90 m2-es, különálló, külön bejáratú
épülettel, amely irodaként, üzletként vál-
lalkozás kialakítására alkalmas, esetleg
lakás céljára kialakítható. Iá: 32 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb
részén, 750 nm-es, parkosított sarok-
telken épült 110 nm alapterületű, 3
szobás, bővíthető (40 % beépíthetőség)
polgári jellegű családi ház garázzsal. Iá.
33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Munkácsy u-ban 3 lakrésszel
rendelkező, felújítandó állapotban lévő
családi ház eladó, 600 m2-es telekkel. Iá:
35 mFt. Érd.: 06-20/310-9862 

* Gödöllőn a Széchenyi u-ban nappali + 2
szobás, tetőtérben 3 szobás, alápíncézett
családi ház 1000 m2-es telekkel. Iá: 35
mFt. Tel.: 06-20-919-4870

* Gödöllőn a Kertvárosban, 170 nm
lakóterű, 2 nappali + 3 szobás kifogásta-
lan állapotú kétszintes családi ház, 1000
m2-es parkosított telekkel. Iá: 37 mFt.
Érd.: 06-20/310-9862
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

IRODA NYITVA TARTÁSA:

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

HÉTFŐN NINCS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb
részén teljesen felújított 130 m2
lakóterű, nappali + 4 szobás, kétszintes
családi ház, 1108 m2-es telekkel. Iá: 42
mFt. Tel: 20/9194-870 

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

* Gödöllőn a Tölgyfa u-ban eladó 2400
m2-es zártkert (18 m széles) telepített ter-
mő szőlővel. Iá: 6,9 mFt. Tel.: 20-919-4870

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

* Szadán 1200 m2-es építési telek 8,4
mFt-os irányáron eladó. Érd: 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* Kistarcsa új parcellázású részén 900
m2-es építési telkek. Iá: 8,5 - 12,8 mFt.
ÉRD.: 06-20-919-4870

* Szilasligeten, panorámás zöldövezeti
részen, 2007-ben épült, színvonalas
kialakítású, 56 m2-es, 2 szobás örök-
lakás tágas terasszal, tárolóval, gk. beál-
lóval. Iá: 15,2 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Új építésű lakás, Városmajor u.-ban
50m2-es, 2szobás, parkettás, egyedi
gázfűtéses minőségi kivitelezésű lakás
kulcsrakészen. Ár:15,47MFt Major Zoltán
+3670/77-33-222-www.perfektotthon.hu

* Új építésű lakás, Városmajor u.-ban
56m2, 2szobás, parkettás, egyedi gázfűtés-
es minőségi kivitelezésű lakás kulc-
srakészen, lakásbeszámítással is megve-
hető. Eladási ár: 17,87MFt Major Zoltán
+3670/77-33-222-www.perfektotthon.hu

* ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban,
Szent Imre u.-ban új építésű egyedi ter-
vezésű saját telekkel rendelkező
egyenként 90-150 m2 nappali + három
szoba, garázs, mosókonyha, minőségi
kivitelezés, átadás kulcsrakész állapot-
ban. A lakások már most leköthetők!
Átadás 2011 második negyedév. Lakás-
beszámítással is lehetséges. Ár: 30-34
MFT Major Zoltán +3670/77-33-222-
www.perfektotthon.hu 

* Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu

* Eladó ÖRÖKPANORÁMÁS ÖNÁLLÓ
CSALÁDI HÁZ Gödöllő, Antalhegyen, 100
m2-es, Nappali + 3 Sobás, 2001-es építésű,
téglaház, 560 m2-es parkosított kerttel,
komplett berendezéssel buszmegállótól 5
percre. IRÁNYÁR: 18.500.000 Ft. Tel.: 06
(30) 919-5960 INGATLANVADÁSZ - A nagy-
postával szemben. Sorszám: 2981.

* KERESEK családi házat Gödöllőn.
Nappali + 2 vagy 3 szobával, 300-1000 m2-
es telekkel, 35 MFt –ig. Tel.: 30-337-9000

* KERESEK eladó gödöllői LAKÁST.
Másfél-két szobásat 7-12 Mft-ig akár
felújítandót, vagy felújítottat is. Erkélyes
előnyben. Egész nap: 0630-445-8740

* Keresek megvételre 500-1500 m2-es
építési telket Gödöllőn maximum 12 MFt-
ig. Tel.: 0630-385-5569

* Banki tartozás, végrehajtás miatt
sürgősen eladó ingatlanát Gödöllő,
Veresegyház környékén felvásárolja
külföldi ingatlan befektető cég korrekt
feltételekkel, készpénzfizetéssel,
adósságátvállalással. 06-20/9621-024

* CSALÁDI OKOK MIATT SÜRGŐSEN
ELADÓ Gödöllő legszebb részén egy
1000 nm-es telek. Ár: 5.3 M Ft. 06-70-
271-7378, 06-30-771-5794

* Poroszló legszebb részén közvetlenül a
Tisza tó mellett 550nm építési telek
eladó. Iár: 3.900.000.-Ft. Érd: 06-20-
9604-298 

* Domonyvölgyben a Lázár lovas parktól
1 km-re 2 db 1000nm-es telek eladó. Iár:
2,5MFt/db. Érd: 06-20-9604-298 

* Gödöllő panorámás részén 250 nm-es
földszint + szuterén, 3 hálószobás nap-
palis ház, 1600nm parkosított telken
eladó. Gödöllői lakást beszámítunk. Iár:
57.000.000.-Ft. Érd: 06-20-9604-298

* Gödöllőn a Rét utcában 750 nm-es
összközművesített építési telek eladó.
Érdeklődni a 06-70-615-0986-s telefon-
számon lehet. 

* Gödöllő belvárosában a Kőrösfői
utcában eladó 3,5 szobás (belső udvar-
ral, garázzsal, pincével) két utcára nyíló
családi ház, igen kedvező áron. Érd: 06-
28-430-348

* Gödöllőn, Erzsébet körúton 1 szobás,
34 nm-es klimatizált panellakás eladó.
Iár: 8,8M Ft. Tel: +36-20-220-2499

* Gödöllő Szt. János utcában eladó
téglaépítésű bruttó 47 nm-es egylégterű
lakás (:klíma, egyedi gázfűtés, erkély, biz-
tonsági ajtó, fa nyílászárók.) Azonnal
költözhető. Iár:10,9MFt. (Bútorozva:
11,9M.) Érd: 06-70-362-2672. 

* Jászapátin, a Gimnázium szomszéd-
ságában, főúton 2 szobás családi ház 1238
nm telekkel eladó. Gödöllői lakáscsere is
érdekel. Érd: 28-407-526, 20-807-8100

* Vácszentlászlón 2,5 szobás, konvek-
toros családi ház eladó. Tel: 06-20-233-
6953, 06-20-440-4261

* Eladó Szent István téren 56 nm-es, 2.
emeleti, 2 szobás, erkélyes, felújított
lakás. Ár: 13 millió. Érd: 30-355-8020

* Eladó vagy elcserélhető Gödöllőn az
Isaszegi úton 120 nm-es ház 1000 nm-es
telken. Cserébe lakás érdekel érték-
egyeztetéssel. Ár: 16MFt. Érd: 30-246-1283 

* Gödöllőn PANORÁMÁS TELEK ELADÓ a
KÖKÉNY UTCÁBAN. 1.300 nm. Érd: 06-
20-9424-062 

* HATVANBAN 2 db 20 nm-es téglaház
sürgősen eladó 4200 nm-es zártkertben.
Iár: 1,9MFt. Tel: 06-20-483-5197

* Sürgősen eladó Gödöllőn a Kör utcában
69 nm-es, 1+2 félszobás, 3. emeleti, erké-
lyes lakás. Iár: 15,8MFt. Érd: 20/2627-441 

* GYULÁTÓL 30km-re, Okányban, 600nöl-
es telken, 70nm-es 2szoba összkomfor-
tos vályogház, kőalappal, cserépkályhá-
val, kemencével, konvektoros fűtéssel,
gazdasági épületekkel, gyümölcsfákkal
eladó. Iár:5,3MFt. 0630/523-4796,
0670/334-6075

* Eladó Gödöllő központjában 2,5
szobás, erkélyes, 2.emeleti, 65 nm-es
lakás. Óvoda, iskola, HÉV 5 percre, közel
a parkhoz. Iár:12,5MFt. Érd: 06-30-410-
8343, 06-28-423-143 

* Tulajdonostól sürgősen eladó, azonnal
költözhető Gödöllőn, Kazinczy körúton
4.em. 59 nm-es, 2szobás, téglaépítésű,
bútorozott, (beépített szekrénnyel a
folyosón, konyhában), gázkonvektoros,
vízórás, klímás, erkélyes, napfényes, jó
elrendezésű lakás ebédlővel, kamrával,
fürdővel (külön Wc), tárolóval. Alacsony
közös költség (5EFt). 20-30km-es
körzetben kisebb lakás beszámítható,
értékegyeztetéssel. Iár:10,5MFt. +36-70-
361-7776, ptaylor@fibermail.hu 

* Gödöllőn a Paál László közben másfél-
szobás, parkettás, gázkonvektoros,
kábeltévés, egyedi vízórás téglaépítésű,
felújított lakás ELADÓ vagy KIADÓ. Tel: 06-
20-224-9118 

* Gödöllőn Szabadka utcában földszin-
ti, 2szobás, erkélyes, egyedi fűtésű,
egyedi vízórás lakás külön tárolóval
eladó. (Részben felújított, alacsony
rezsiköltségű.) Ingatlanosok kímél-
jenek! Tel: 20-3671-649 
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* Gödöllőn a Zombor u.1.sz. alatt
2.emeleti 34 nm-es téglalakás sürgősen
eladó magánszemélytől! (Szoba-konyha,
zuhanyzó, WC.) Iár:7,9MFt. 70/2924-
436, 20/977-0233

* Domonyvölgyben eladó alsótóhoz 5
percre 800nm-es telken felújításra
szoruló 2 szobás parasztház. Kút,
vezetékes víz, villany, emésztő a telken.
Iár: 5,5MFt. Érd: 28/421-551

* Sürgősen eladó Gödöllőn a Szt. János
utcában téglaépítésű, 1.emeleti, 1+2
szobás, 50nm-es, konvektoros lakás tula-
jdonostól. Iár:9,9MFt. Tel: 70-239-2969

* Gödöllőn a Kazinczy körúton eladó egy
3.emeleti, téglaépítésű, konvektoros,
felújított, 2 szobás, 56 nm-es lakás tulaj-
donostól. Iár: 11,5MFt. Tel: 70/4343-402

* Eladó Kistarcsán 2005-ben épült 53
nm-es, 1.em. 2 szobás lakás beépített
bútorokkal (konyha, előszoba, kamra,
gardróbszekrény, nappali), kombi cirkó,
minimálisan alacsony rezsi. Iár:13,9MFt.
20/461-9383

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

* Gödöllőn, Palotakerten eladó 1 szobás,
összkomfortos lakás. Iár: 8 M Ft. Tel: 06-
30-410-1079

* Építsen saját lovardát! Gödöllőn,
Repülőtéri útról nyíló 22.000+24.000 nm
mezőgazdasági besorolású 3% beépítésű,
nyugodt környezetű ingatlanokon. Irár:
700 Ft/nm. T: 20-965-0066

* Gödöllőn Kertvárosban nappali
+2szobás, összkomfortos, felújított
4lakásos 1.em. téglaépítésű 96nm-es,
erkélyes lakás telekrésszel, garázs,
tetőtér beépítési lehetőséggel sürgősen
eladó. Iár:18,8MFt. 06-20-965-0066

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

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

ALBÉRLET KIADÓ

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

* Gödöllő központjában, a Szent István
téren, 57 nm2-es, földszinti, felújított
lakás, augusztus 1-jei  költözéssel, hosszú
távra kiadó. 53.000 Ft./hó, 2 havi kaució.
Tel.: 30/219-5522; 20/955-9088.

* Gödöllő központjában, a Szent I. téren
57 nm-es, földszinti, felújított lakás azon-
nali költözéssel kiadó. 49 ezer Ft/hó/ 2
havi kaucióval. Tel.: 20/955-9088.

* KIADÓ Gödöllőn, tó közelében, színvon-
alas külső és belső kialakítású családi
ház 65 m2-es, emeleti lakrésze, közös
használatú, parkosított kerttel. 100.000
Ft (rezsivel) bérleti díj. ÉRD.: 20-919-4870

* Kiadó Alvégben 2 szobás konvektoros
külön bejáratú házrész kertrésszel 50 EFt
+ rezsiért 20-772-2429

* Jó állapotú kiadó családi házat keresek
20-944-7025

* Diákok figyelem! Gödöllőn a város
központban azonnal beköltözhető 52 nm-
es bútorozott lakás kiadó. Külön vízóra,
gázóra, pince és terasz. Tel: 30-2-228-909

* Gödöllőn lakóparkban tetőtéri 60 nm-
es, 3 szobás lakás padlással,
pincetárolóval, újszerű állapotban 60
ezer + rezsiért hosszútávra kiadó. Érd:
06-30-743-5265

* Gödöllőn 2 szobás családi ház kedvező
feltételekkel, közel az egyetemhez kiadó!
40.000,-Ft + rezsi. Tel: 06-70-381-2807

* ALBÉRLET KIADÓ. Egyetemhez közel,
fiúk részére, családi ház lakrészében, 2
db összkomfortos szoba, internet
használat. Tel: 28-410-978, 30-654-4257 

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

* Gödöllőn az egyetemtől és a vasútál-
lomástól 5 percre lévő 3 szobás földszin-
ti konvektoros lakásba albérlőtársat
keresünk. Érd: 06-20-224-6598

* Gödöllő Palotakerten 1 szobás,
összkomfortos, berendezett, szabály-
ozható fűtésű, földszinti lakás kiadó.
40.000,-Ft +rezsi. Kaució szükséges. Tel:
06-20-418-5348, 28/421-135

* Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás 61
nm-es, bútorozott lakás kiadó. Egyedi víz,
és fűtésmérés. 45 ezer Ft/hó + rezsi + 2
havi kaució. Vonat, HÉV, busz, egyetem
közel. 70/315-3632

* Gödöllőn, a palotakerti lakótelepen
kiadó egy 1 szobás, berendezett lakás.
40 ezer + rezsi. Tel: 06-70-276-5952 

* Gödöllő blahai részen csendes
környezetben hosszútávra kertes ház
kerthasználattal, bútorozottan kiadó. Érd:
Tel: 28/816-550 

* Kiadó 1 szoba-konyhás összkomfortos
apartman Gödöllőn (Máriabesnyőn). 60
ezer Ft-ért + villany. Tel: 28/419-456 

* Gödöllőn Kertvárosban teljesen felújí-
tott összkomfortos, 2 szobás családi ház,
garázzsal kiadó. 2 havi kaució szük-
séges. Tel: 28/413-376, 06-20-575-8917 

* Kiadó Gödöllő központjában 1 szobás,
bútorozott, egyedi fűtésű lakás
hosszútávra. Érd: 0630/650-2194

* Kiadó október 1-től a János utca elején 2
szobás, konvektoros, erkélyes, bútorozat-
lan lakás. 50.000 Ft/hó + rezsi. Kéthavi
kaució szükséges. Tel: 70/517-1370

* Gödöllő központjában 2,5 szobás,
2.em. erkélyes, részben bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Kaució szükséges.
Érd: 06-20-3-303-396 

* KIADÓ LAKÁS: 53 nm-es, kétszobás,
egyedi fűtéses, erkélyes, központhoz
közel. Jelenleg felújítás alatt, szeptem-
bertől bérbe vehető. +36-20-97-23203

* Gödöllőn központban felújított, konvek-
toros, alacsony rezsijű 2+1félszobás,
bútorozatlan, 1.emeleti lakás
hosszútávra kiadó. 65.000,-+ rezsi + kau-
ció. Érd: 06-70-382-4654

* Gödöllőn Erzsébet kir. körúton III.em.
55nm, 2 szobás, távfűtéses, vízórás
bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó.
3internet szolgáltató van. 40EFt/hó+2havi
kaució. 30/2100-125, 70/4545-984

* Gödöllőn 2 szoba összkomfortos, egye-
di fűtéses, bútorozott, kertes családi ház
kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel:
20/571-2776 

* Gödöllő belvárosában utcai bejáratú
konvektoros, egyedi mérőórás 58 nm-es
(nem panel) lakás irodának is kiadó. Tel:
+36-30-9617-621 

* Gödöllő központjában 1 szoba összkom-
fortos, teljesen berendezett lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 20-510-9382 

* Gödöllő központjától 2 percre zöld,
kertes övezetben külön bejáratú, 1 szobás,
irodának is alkalmas lakrész, garázs
lehetőséggel kiadó. Tel: 30/307-7314

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

* Gödöllő városközpontban, Remsey
körúton 1,5 szobás 46 m2-es, bútorozott,
vízórás földszinti lakás elkerített
terasszal kiadó! 50e. Ft/hó +rezsi + 1
havi kaució. Érd. 20/9319-521

* Gödöllőn a Szent János utcában lakás
kiadó! 50.000,-Ft/hó + rezsi. Tel: 06-70-
601-3744, 28/411-152 

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

* Családi házban szoba külön bejárattal ki-
adó egyetemisták részére. Tel: 28/420-684 

* Gödöllőn 56 nm-es különálló lakás
kiadó. Tel: 06-30-626-7727

* Gödöllői tavak mellett kétszobás csalá-
di ház hosszú távra kiadó. Érd +36-30-
213-4882

* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás
bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges.
Tel:+36-20-3539492

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

* Albérlőtársat keresek Erzsébet királyné
körúti lakásba. Külön bejáratú, 18 nm-es
a szoba. Tel: 06-70/369-7313, 06-
70/369-7313 

* Kiadó Gödöllőn különálló épületben
szoba, konyha, fürdőszoba bútorozva.
40.000,-Ft + rezsi + kaució. Érd:
20/253-4344

* 56 nm-es, 2szobás, zöldövezeti, parkra
néző, csendes, felújított, téglaépítésű,
konvektoros lakás az egyetemtől 2 per-
cre, a vasútállomástól 6 percre kiadó.
Tel: 30/480-7229 

* Gödöllőn a Munkácsy utcában 2
emeletes téglaházban 2 szoba összkom-
fortos lakás teljesen felújítva, beren-
dezve hosszútávra kiadó. 60e Ft/hó
+rezsi. Kéthavi kaució szükséges.
Tel:70/409-1057

* Paál László közben 1,5 szobás, 4. em.
konvektoros lakás kiadó. 40E Ft + rezsi.
Tel: 06-70-770-6950 

* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, félig bútorozott lakás
kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-212-6390

* Gödöllő központjában 2 szobás,
bútorozatlan, távfűtéses, földszinti lakás
hosszabb távra kiadó. 50.000,-/hó bér-
leti díj + 1 havi kaució. Tel: 30-907-9322

* Gödöllő központjában, egyedi fűtésű
44 nm-es, másfélszobás lakás kiadó.
Havi 48 EFt + rezsi. Érd: 06-20-967-1508

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllő belvárosában üzlet helyiség
reális áron kiadó. Érd: 06 20 421-768

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

* Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új
építésű, 52 nm-es riasztós, légkondí-
cionált üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodá-
nak is! Külön tárgyaló,raktár rész! Tel.:
20/3464-718.

* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-
100 m2-es, legjobb helyen a Kossuth L.-
Dózsa Gy. u. sarkán, liftes házban, klímá-
val. Nettó ár:1.200,-Ft - 2.500,-Ft/m2
Major Zoltán +3670/77-33-222-
www.perfektotthon.hu

* Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 36 m2-
es, duplagarázs eladó 4 mFt-ért. ÉRD.:
06-20-919-4870

* Gödöllő központjában, frekventált, nagy
forgalmú helyen üzlethelyiség (20 nm) és
iroda (26 nm) kiadó. Tel: 20-269-0053

* Gödöllőn iskolával, óvodával szemben
lévő 120 nm-es exkluzív szépségszalon
kiadó. Tel: 06-30-247-6718

* Üzlethelyiség a szökőkútnál KIADÓ! Tel:
06-30-272-8158 

* Szervizműhely és autómosó kiadó
Gödöllőn, a Repülőtéri úton.
Tehergépjárművek, mezőgazdasági
gépek, buszok befogadására is alkalmas.
Érd: 06-30-9519-566

* ZÁRT GARÁZS KIADÓ a REMSEY KÖRÚTI
MÉLYGARÁZSBAN. Érd: 20/9424-062

* F.BERGER Kft-nél, autópálya lejáratánál
irodahelyiségek, raktárak jó parkolási
lehetőséggel, egyhavi bérleti díjkedvezmén-
nyel kiadók. Tel: 96-512-453, 30-9404-765 

* Gödöllő központjában IKER GARÁZS
ELADÓ. Érd: 06-20-556-5497

* Garázs beállóhely hosszútávra kiadó
szeptember 1.-től. Gödöllő, Szt. János út
42. Érd: 28/411-088, 06-30-336-5279 

* Gödöllő városközpontjában – Bajcsy-
Zs. E. u.17.sz. alatt 25 nm-es üzlethely-
iség kiadó. Bérleti díj: 50.000,-Ft + rezsi,
2 havi kaució. Tel: 06-30-680-5473 

INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KISTARCSÁN, NAGYTARCSÁN,
CINKOTÁN ÖSSZKÖZMŰVES
ÉPÍTÉSI TELKEK ÉS IPARI TELKEK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
LAKÁSOK:
* A Kör utcában 3. emeleti, 69 nm-es,
amerikai konyhás, 1+2 fél szobás,
kiváló elrendezésű, erkélyes, felújított,
egyedi fűtésű lakás eladó. Iár: 14,8 mFt.
* A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti,
téglaépítésű, egyedi fűtésű társasházi
lakás, telekrésszel sürgősen eladó.
Irányár: 18,5 mFt.
* A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.
* A belvárosban nappali+3 szobás,
amerikai konyhás (2. emelet+tetőtér),
az udvaron ponyvagarázzsal, nagy
terasszal eladó. Irányár: 24 mFt.

* A belvárosban 2004-ben épült, földsz-
inti, 60 nm-es, nappali +1 szobás,
igényes lakás (hatlakásos társasház
csendes hátsó részén), beépített
bútorokkal, extrákkal, gépkocsi beálló-
val eladó. Iá: 23,2 mFt.
* A Paál László közben 60 nm-es, 2,5
szobás, 2. emeleti, erkélyes, felújítandó
lakás sürgősen eladó. Irányár: 10,9 mFt.
* A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
* A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 2. emeleti, felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt.
* A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújí-
tott, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 8,5 mFt.
* A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, gázcirkó fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,7 mFt.
* A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,

7. emeleti, kitűnő állapotú, erkélyes la-
kás (egyedileg szabályozható fűtéssel)

eladó. Azonnal költözhető. Iá: 12,4 mFt.

* A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+
2 szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 17,7 mFt.
* A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+
3 szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű 2. emeleti, régi építésű,
napfényes lakás osztatlan közös kerttel
eladó. Iá.: 19 mFt.
* A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél szobás,
téglaépítésű, jó elrendezésű, panorámás
3. em. konvektoros, társasházi lakás
parkosított telken eladó.  Iá: 14,9 mFt.
* A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül felújí-
tott ikerházi lakás, 1527 nm-es telken,
pincével, melléképülettel eladó. Iá: 20 mFt.
* A Kossuth Lajos utcában 2003-ban
épült, 2. em., 69 nm-es, nappali +2 szobás
társasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval
eladó. Azonnali költözés. Iá: 22,5 mFt.
* Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 25,9 mFt.
* Az új Fenyvesben nappali+3 fél
szobás, 85 nm-es, 2002-ben épült,
igényes ikerházi lakás konyhabútorral,
beépíthető tetőtérrel, két terasszal
eladó. Iá: 27mFt.



* Gödöllőn a János út 44. alatt 24nm-es
üzlethelyiség október 1-től kiadó, jelen-
leg fodrászüzlet. Érd: 06-20-9604-298 

* Helyiségek kiadók Gödöllőn az
Autómosó épületében a Sony-val szem-
ben. Érd: 06-28-545-420 v. a helyszínen. 

* Sürgősen bérbeadó érvényes telephely
engedéllyel, varroda gépekkel. Ugyanitt
családi ház, szerelőaknás garázs ren-
dezett kerttel eladó. Gödöllő, Tavaszmező
út 20. Tamás J. 20-469-7328

* Gödöllő központjában a totózó mellett
25 nm-es üzlethelyiség, klímával, riasztó-
val, üzletberendezéssel vagy anélkül ked-
vező áron kiadó. Tel: 06-30-238-0133 

* Gödöllőn a Szent János utcában 24 nm-
es üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Tel:
06-20-3409-641 

ÁLLÁS

* KAPACITÁSUNK BŐVÍTÉSÉHEZ
KERESÜNK PROFI ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA ÉS SPANYOL
ÓRAADÓKAT. STUDIO ONLINE
NYELVISKOLA. TEL: 0620 216 62 40.
WWW.STUDIOONLINE.HU.

* 35 éves hölgy állást keres SOS Gödöllő
és környékén. Jogsi, mobil, érettségi van.
Eladói pultos tapasztalattal rendelkezem.
06-20-586-6848. 

* 2.sz. Városi Bölcsőde felvételre keres
szakképzett, gyakorlattal rendelkező
csecsemő és gyermekgondozót
2010.10.01-i munkakezdéssel.
Jelentkezni 2010.09.20-ig lehet, írásos,
szakmai önéletrajzzal Pálfi Sándorné
intézményvezetőnél. Cím: 2100.Gödöllő,
Kossuth L.u.5-7. Tel: 06-28-410-566

* AGILIS INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐ kol-
légákat keresünk GÖDÖLLŐN és
környékén. Pozitív beállítottság, kiváló
kapcsolatteremtő készség – rendszeres
képzések, kiemelkedő jutalékrendszer,
sikeres csapat. LEVENDULA INGATLAN.
30/754-7434 www.leving.hu

* 55 éves férfi vasipari munkát vállalna.
Tel: 06-20-257-8956

* Középkorú megbízható asszony vagyok,
hosszútávra keresek heti 2-3 napra, 6
órában takarítói munkát, gyakorlatom
van. Más munkalehetőség is érdekel. Tel:
06-70-405-4401 

* 10-12 fős pénzügyi tanácsadó csapat
irányítására keresünk uni-managert,
illetve biztosítási és banki termékek
értékesítésére tanácsadókat. Elvárás: fel-
sőfokú végzettség v. biztosítási hatósági
vizsga, továbbá hasonló területen
szerzett legalább 2 éves gyakorlat. Tel:
06-70/429-3129, e-mail:
lolo2009@freemail.hu 

* Gödöllői Missy Szépségszalonba
fodrászt, masszőrt, kozmetikust
felveszek. Tel: 06-30-247-6718 

* Gödöllői fotóstúdió ASSZISZTENST
keres adminisztratív munkára, november
1-jei kezdéssel, napi 4 órában, 13-17
óráig tartó munkaidőben. Jelentkezés
feltétele: középfokú végzettség, gyakor-
lott felhasználói szintű számítógépes
ismeret. Fényképes önéletrajzokat az
info@imagedesign.hu email címre várjuk.

* Gyakorlattal rendelkező szakácsot
keresek 8 órás munkakörbe Gödöllőre.
Tel: 06-30-626-7727

* Friss nyugdíjas Eü-dolgozó – szeretettel
– felügyelné, ápolná hozzátartozóját,
(hétvégén is). Intézetbe szállítását is vál-
lalja. Tel: 06-20-354-9688 

* Pénzügyminisztériumi regisztrációval
rendelkező mérlegképes könyvelő KFT-k,
BT-k könyvelését és teljes körű ügyin-
tézését vállalja. Érd: 06-30-333-2352 

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villany-
bojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
30/3006200. www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gép-
parkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-
, fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-
20-9177-555 www.nonstop-gyorsszol-
galat.hu, www.dugulaselharito.hu 

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu 

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

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

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

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulá-
sok szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, moso-
gatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
+36-70-613-5662.

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

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDEN-
BEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473
Köszönjük bizalmát! 

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

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel: +36-30-528-7777

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

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

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

* Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201

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

* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: +36-20-4359-650

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

* Víz-, gáz-, fűtésszerelés, csatorn-
abekötés, locsoló-mérőszerelés, fürdős-
zobák felújítása. Tel: 06-20-9-947-715

* KONTÉNERES sitt szállítás,
TERMŐFÖLD, GÉPI FÖLDMUNKÁK, alap,
pince, tereprendezés, további kisgép
kölcsönzése. Tel: 06-30-9-362-846

* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és
tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel
vállalok. Tel: 06-70-361-9679 

* KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS GÉPI
FÖLDMUNKA RENDELÉSE. 20-9-537-537

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

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

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

* Kaiser Judit mesterfodrász szeptember
1.-től új helyen, Gödöllőn a „BB”
Stúdióban (Podmaniczky u.16.) várja régi
és új vendégeit! Tel: +36/20/9810-696 
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* Kertek, nyaralók, telkek egész éves kar-
bantartását vállalom. Metszés, perme-
tezés, fűnyírás, sövénynyírás, fakivágás,
növénytelepítés, földmunkák, bozótirtás,
fűkaszálás, szúnyog, darázsirtás,
hóeltakarítás, jégmentesítés. 06-
70/334-6075

* REDŐNY, szúnyogháló, RELUXA, napel-
lenző, szalagfüggöny, harmonika ajtó,
garázskapuk forgalmazása, szerelése,
javítása! Ugyanitt párkányok, nyílászárók
egyedi méretben is. 06-20-225-4468

* Természetgyógyász spirituál terapeuta
házaspár gyógyítást vállal. (Szervi
betegségek, kapcsolati- és lelki prob-
lémák, oldások, tértisztítás, stb.) Időpont
egyeztetés: 20/396-6418, 30/352-5234 

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

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

* PILATES alakformáló gerinctorna min-
denkinek, aki átmozgatná izmait egy
egyszerű, de hatásos mozgásforma
keretében! Szeptember 14-től Gödöllőn,
Röges u.66., Regina Ház. Bővebben: 06-
30/856-9346, www.reginanet.hu 

* Fogyjon éhségérzet nélkül fülakupunk-
túrával! Érdeklődni: 06-30-2310-443 

* MASSZÁZS! Fáj a feje, háta, lába,
izületei? Masszázs hatására fájdalmai
enyhülnek. Valamint FOGYASZTÓ és
NARANCSBŐR elleni kezelések. Anikó
masszőr 06-30-728-3055

* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakod-
jon a feketén dolgozó kontároktól!
Bárándi József 06-20-532-7275 

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

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

* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka,
garanciával. Gipszkartonozás és dekorá-
ciós munkák. Tel: +36-30-386-4456

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

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

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

* Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: +36-
20-9133-165

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

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

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA -
ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVOKTATÁS. SZEPTEMBER
10-IG MINDEN KEZDŐ SZINTŰ TANFOLYA-
MUNKRA CSUPÁN 19 000 FORINTÉRT
IRATKOZHATSZ (MINIMUM 3 FŐS CSO-
PORT ESETÉN, 2 FŐSNÉL 24 200)! MIN-
DEN NEM KEZDŐ SZINTŰ TANFOLYA-
MUNKRA 24200 FORINTÉRT
IRATKOZHATSZ! (A TANFOLYAMOK NEM
AKCIÓS ÁRA 29 000 FORINT) PONTOS
RÉSZLETEKÉRT ÉS MÁS TAN-
FOLYAMOKKAL KAPCSOLATBAN IS
KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁL-
LOMÁSSAL ÁTELLENBEN - 0620 216 62
40 - WWW.STUDIOONLINE.HU

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

* HORDOZÓKENDŐ TANFOLYAM!
Október 1-én (pénteken) 10 órai kezdet-
tel szeretettel várjuk azokat a
kismamákat, anyukákat, akik
szeretnének hordozókendőjükkel új
kötözési formákat megtanulni! A tan-
folyamról bővebb információt személye-
sen az Ezüstkehely patikában, vagy a
(416-552)-s telefonszámon kaphatsz! Ha
nincs hordozókendőd, akkor is részt
vehetsz a tanfolyamon!

* TOP-TAN: Már most jelentkezz szeptem-
beri angol és német nyelvtanfolya-
mainkra. Beszédcentrikus és vizs-
gafelkészítő tanfolyamok középiskolá-
soknak és felnőtteknek, maximum 5 fős
csoportokban. www.toptan.hu, top-
tan1999@gmail.com, 30-224-75-643.

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

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

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten, minden korosztálynak.
Egyéni és kiscsoportos oktatás. Érd: 06-
30-611-0036 Kollarics Katalin

* ANGOL nyelvoktatás. Délelőtti időpon-
tokra is lehet jelentkezni.
www.bacsoenglish.hu Takárné Bacsó
Márta. 28-430-229, 06-30-4973-066 

* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek
és haladóknak, folyamatos bekapc-
solódási lehetőséggel. Érd: 20-544-8021

* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő
központjában. Tel: +36/30/274-1797

* Tanulási képességek fejlesztése
diákoknak és felnőtt korosztálynak. TAN-
ULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gon-
dolkodást. Tel. +36-28-415-998, +36-20-
388-4953

* Nem biztos benne, hogy gyermeke
felkészült az iskolára? Tanulási
nehézséggel küzd? Más, mint a többi?
Egyéni fejlesztést vállalok (2-9 éves).
Háthoz megyek. Fejlesztő pedagógus,
nagy tapasztalattal. 06-70-634-1306



* Kineziológia tanfolyamok: III. Testkód:
2010.okt.8-10. V. Szavaknál is hangos-
abban: okt.16. 17. 23. 24. VI. Szerkezeti
idegtan összehangolása: 2010.dec.11.
12. 18. 19. Gödöllőn. Előzetes jelen-
tkezés: Barna Krisztina 20/323-1856 

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

* Munkácsy díjas festőművész egyete-
mi docens és festőművész művész-
tanár vezetésével egyetemek művészeti
szakjaira felkészítő RAJZ – FESTÉSZET
tanfolyam indul szeptembertől Gödöllő
központjában. Tel: 06-30/580-3756,
30/967-0842 

* ANGOL nyelvoktatás, vizsgára
felkészítés, korrepetálás, kicsiknek,
nagyoknak, egyénileg vagy 2-3 fős cso-
portokban. 60 perces órák kedvező
áron! Hívjon bizalommal! 06-70/249-
6739 

* NÉMETTANÁR középiskolai gyakorlat-
tal diákok tanítását, vizsgára való
felkészítését vállalja Gödöllőn. Tel:
28/418-560 

* Általános iskolai tanító 1-4 osztá-
lyosok részére korrepetálást és
felvételire felkészítést vállal matem-
atikából. Tel: 06-30-391-7508 

* ANGOLBÓL kiscsoportos felkészítő
tanfolyam indul gimnáziumi szóbeli
felvételi vizsgára. Érdeklődni a 06-30-
2310-443-s telefonszámon lehet. 

* Délutáni tanulás, egyéni felkészítés,
korrepetálás általános és középiskolá-
sok részére. Szigeti Tanoda! Hívjon
most! 30/274 9530

* Tanítok középiskolásoknak, általános
iskolásoknak matematikát, infor-
matikát, németet; vállalok együtt-tan-
ulást, felügyeletet 1962 óta sikerrel.
Háthoz is megyek. +3630-551-6994

ADÁS~VÉTEL

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

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

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

* ZANUSSI 175 literes hűtőszekrény
15.000,-Ft-ért, valamint mezőgazdasági
gépek olcsón eladók. Érd: 20/253-4344 

* Veszek tűzifát 1800,-Ft/q-ért, ill. ven-
nék egy használt körfűrészt. Uitt olcsón
eladó egy elektromos motor. Tel: +36-
20-886-1655, +36-20-886-1656

* 2db egyszemélyes ágyneműtartós, 1
nagy francia ágy, négyajtós, tükrös,
tölgy hálószekrény + 2 éjjeli szekrény,
kinyitható kanapé, Energomat
mosógép eladó. Tel: 06-70-213-8499

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

* 1991-s Toyota Corolla 1,3 injektoros
eladó! Tel: 06-20-452-4567 

EGYÉB

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

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

* AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth L.
utcában. 1,5MFt. Major Zoltán
0670/77-33-222-Gödöllő, Kossuth L.
u. 34.-www.perfektotthon.hu

* Társnőt keresek tartós kapcsolatra,
ápolt, kedves hölgy személyében. 30
éves, 175cm, 73kg, barna hajú, szemű,
független férfi vagyok. Érd: 06-70-589-
8901, janos888@citromail.hu 

* Gondja van hivatásában, munkahe-
lyén, párkapcsolatában, vagy szülői
szerepében? Segítséget ajánlok egyéni
tanácsadás, transzformáció tár-
sasjáték, vagy akár családállítás for-
májában. Tel: +36-20-388-4953

* MÉZET KÖZVETLENÜL A
TERMELŐTŐL! A LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-,
erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-,
repce krém-, lépesméz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 30-9891-721

* KEREPESEN TORNATEREM sportolási
célra bérelhető hétköznapokon és
hétvégén is. Érdeklődni: Szabó Béla
06-20-967-0428
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Grill, barbecue, 
piknik, rostély

A legegyszerűbb a szalonnasütés nyárson.
Habár… jó tűzhely, jó szalonna, jó kenyér és jó
társaság kell hozzá… S bor, mert a zsírt az alkohol
oldja, könnyebben emészthető általa. A barbeque
(ejtsd: bárbekju), angol kifejezés a francia barbe
queue-ből, ami azt jelenti, hogy fejétől farkáig. Így
hívták azt az ünnepélyes mulatságot, amelyen a
szabadban egészben sütött ökröket, borjukat, dis-
znókat, juhokat. stb. ettek. Nem is olyan egyszerű
megsütni egészben egy malacot, bárányt vagy
kecskét. Csak lassan szabad a hőt adagolni, sosem
direktben. A parazsat félrehúzzák, oldalról éri a
nyársra feszített állatot. Mennél nagyobb az állat,
annál bonyolultabb, s tovább tart. Mesékben
olvasható, hogy az ökörbe tettek egy disznót, abba
birkát, majd nyulat, foglyot, végül fürjet. Főúri
udvarokban valóban volt ilyen, de ezeket előre
megsütötték, úgy helyezték a sült vagy félig sült
nagyobb állatba. A látványa volt meghökkentő és
sikeres a sokszáz néző és fogyasztó körében. Az
ökröt manapság serpenyőben fejezik be, hiszen

nem tud igényesen
átsülni.
A piknik eredeti
francia jelentése (kis
dolgokat csipegetni)
eltér a jelenlegi
használattól. A

19.századtól a piknikelés egész Európában, sőt a
világon, népszerűvé vált, és manapság a szabadbe-
li falatozás a nyár egyik velejárója. Külön piknik
táskákat gyártottak, amelyben minden eszköz ott
van, ami a szabadban étkezést otthonossá tette.
A grill szó a latin craticula, = kis rácsok egymás
mellett, azaz a rostély szóból ered. Roston, azaz
rácson sütni pedig igencsak jó dolog, hiszen izzó
faszén fölött sütünk húst, zöldséget, amit
közvetlenül ér a hő és füsthatás. A hőtől gyorsan
kérgesre pirul, a füst pikáns ízanyagot ad hozzá.
Elsősorban Erdélyből, azután a Balkánról (ismert
a román "gretar" elnevezés) erednek a nálunk is
többé-kevésbé meghonosult, de minden esetre
nagyon kedvelt rostélyon sültek. A sütés hosszabb
időt ad a társasági találkozásnak, beszélgetésnek.
Elegáns ilyenkor long drinkeket (a fröccs is az!)
felszolgálni, kedvencem a pezsgő frissen csavart
narancslével fele-fele arányban higítva. A hús
sütését hagyományosan inkább a férfiak végzik.
Igazán jól akkor sikerül, ha előtte bepácoljuk, s
nem sütjük sokáig. Rövid hőhatás mindkét
oldalon, aztán után húzzuk félre a húst a rost
szélére parkolópályára néhány percre pihenni. A
zöldségeket sem szabad puhára sütni. A hagyma a
kivétel. Azt legelőször tegyük a rostra, s ha már
minden megsült, utolsóként vegyük le. Külső
héjai szenesre sülnek, de beljebb omlósra
karamellizálódik. Kukoricát is érdemes grillezni,
majd vajjal kenegetve fogyasztani. A hal is
meghökkentően finom roston sütve, s amire máig
emlékszem, egy faszén fölött sült bélszín, ahogy a
füstös íz keveredett a szaftos, porhanyós hússal…

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
SZEPTEMBER 15.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Szabó Lajos (Tátra u. 5.), Bihari
József (Kossuth L. u. 41.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Sas István (Nyárfa u. 3.), Pintér
József (Erzsébet királyné krt.
21.)

A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: dr. Takács Irma (Akácfa
u. 21.)

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Antal József-
né (Mohács u. 8.)


