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Elismerően nyilatkozott a városunk kulturális életéről Jókai Anna és Czigány György
a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány kuratóriumi ülése után.
(5. old.)

A Nemzeti Sportszövetség munkájáról és a
2017-es Világjátékok tervéről tájékoztatta
az Országgyűlés Sport- és Turisztikai Bizottságát Gémesi György elnök. (12. old.)

Belvárosi Napok – Két fordulóban

Testvérvárosi Napok

Két hét múlva ismétlés!

Kultúra
Demjén Ferenc koncertje

Voltak akiknek kedvét szegte a hét végi rendkívül
csapadékos idő, mások reménykedtek, hogy talán
kiderül és nem mossa el az eső a sokak által várt
Belvárosi Napokat és az ehhez kapcsolódó Testvérvárosi Napok rendezvényeit, az időjárás azonban
csak vasárnap kedvezett a szabadtéri programnak.
utca is várta az érdeklődőket a Városi Piac
galériáján. Itt kaptak
helyet ugyanis a civilszervezetek, akik késő
délutánig fogadták az
érdeklődőket, adtak tanácsokat. A helyi kulturális-, szabadidős tevékenységgel, szociális és egészségügyi
ellátással foglalkozó
egyesületek, mellett a
zöldszervezetek is képviseltették magukat. Az
érdeklődők programajánlatokból válogathattak, az egészséges
életmódhoz kapcsolódó tanácsokat kaphattak, de lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre, a gyerekeket pedig kézműves-foglalkozás, rajzverseny várta
– természetesen a megfelelő ajándékokkal.
Vasárnapra azonban megjött a szép
idő így szép számban látogattak ki a
gödöllőiek az Alsóparkba, ahol különböző előadások, játékok várták az
Fotó: Balázs Gusztáv

Akkor azonban rendkívül jó hangulatú rendezvényen vehettek részt az érdeklődők, amelynek zárásaként – sokak kérésére – Demjén Ferenc adott
koncertet. Nem kell azonban elkeseredniük azoknak, akik lemaradtak valamelyik kedvencük fellépéséről, a
tervek szerint szeptember 24-25-én
ismét felállítják a nagyszínpadot az
Alsóparkban és megtartják az elmaradt koncerteket. Lapzártánk idején
még folyamatban van a szervezés, jövő heti számunkban azonban részletes tájékoztatást találnak majd olvasóink a tervezett programokról.
Szombaton az időjárás mellett komoly műszaki problémákkal kellett
megküzdeniük a szakembereknek. Az
éjszakai viharban ugyanis a Palotakerten felrobbant egy transzformátor,
majd az Alvégen nagyfeszültségű vezetéket tépett le egy fa, aminek eredményeként a belvárosban csak a koradélutáni órákra állt helyre az áramszolgáltatás. Az eső miatt a meghirdetett sport rendezvényeket, futóversenyt sem tudták megtartani. Megtartották azonban az egészségügyi napot
a Chopin Zeneiskolában és a Civil

érdeklődőket. Kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak kellemes
szórakozást, akinek nem volt kedve
kipróbálni a különböző játékokat, az
is jól érezhette magát. Fellépett a gyerekek kedvence az Alma Együttes, a
Nexus Trio, a Casi Flamenco és Gödöllő Város Népi Zenekara. A legtöbben azonban Demjén Ferenc kon-

A Városi Könyvtár és Információs Központban tartották meg
a gödöllői Testvérvárosi Napok
rendezvénysorozatának ünnepélyes megnyitóját szeptember 10-én, pénteken. A Belvárosi Napokhoz kapcsolódva,
szeptember 10-11-én a csehországi Brandys Nad Labem-Stara Boleslav, a spanyolországi
Valdemoro, és a belgiumi Turnhout vesz részt a fesztiválon.

certjére voltak kíváncsiak, aminek
végén – lévén szeptember 12. a Magyar Dal Ünnepe – dr. Gémesi
György polgármester egy Gödöllő
címerével díszített ajándékkal köszöntötte a kiváló előadóművészt. A
koncertet hagyományosan színpompás tűzijáték zárta.

Az ünnepélyes megnyitón Gémesi
György, Gödöllő polgármestere, és
Fülöp Attiláné, a Testvérvárosi
Egyesület alelnöke köszöntötte a vendégeket, akiknek tiszteletére a Chopin Zeneiskola növendékei adtak rövid műsort. Mint azt Gémesi György
köszöntőjében elmondta, mivel 2011ben Magyarország lesz az Európai
Unió soros elnöke; ennek apropóján,
három – ugyancsak – uniós tagállamban lévő testvérváros mutatja be kulturális értékeit Gödöllő lakóinak.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)

„Hát mi ez, ha nem együttműködés?”

Becsületünk a legfontosabb!
– Polgármester Úr! Fideszes ellenfelének kampányfőnöke szerint Ön
csalónak nevezte őket.
– Nem neveztem csalónak. A Választási Bizottság elmarasztalta az ellenfelem kampányfőnökének cégét a
választók megtévesztésére alkalmas
viselkedése miatt. Ez véleményem
szerint is kimeríti a választási csalás
fogalmát, de ezt nem én mondtam,
hanem az újságok írták le. Egyébként
a Választási Bizottság határozatára
fellebbezés nem érkezett, így az elmarasztalást tényként állapíthatjuk
meg – mondta Gémesi György.

– Akkor nem értem, miért nem
felel meg az elvárásoknak, különösen akkor, amikor valóban a nehéz
gazdasági helyzet miatt is nagy
szükség van az összefogásra? Talán
valakinek megtetszett, hogy Gödöllőn ilyen nagy lehetőségek vannak?
– Többről van szó. Tavasz elején
beleléptem olyan gazdasági érdekekbe a hulladéklerakó kivitelezése kapcsán aminek a szálai nagyon magasra
nyúlnak. Komoly érdekeket sértettem

jelenti, hogy 8 milliárdos évi költségvetés mellett 20 évre vetítve 160 milliárd aránylik a 7 milliárdhoz. Azt
gondolom, ezt nem kell tovább magyarázni. Egyébként csak fejlesztési
céllal vettünk fel hitelt, mondjuk azért, hogy az európai uniós pályázatok
önrészét tudjuk biztosítani, ráadásul a
fejlesztések egy része később működési költséget csökkent vagy további
bevételekhez juttatja a várost. És aki
még mindig kételkedik bármiben, annak idézem Kósa Lajos, Debrecen
polgármesterének egy héttel ezelőtti
nyilatkozatát: „Az önkormányzatok
eladósodásának az az oka, hogy az állam az önkormányzatokhoz delegálta

– Azt is mondták, hogy erőszakoskodott a közvélemény kutató
munkatársával.
– Nem szokásom az erőszakoskodás, de ha így történt volna, gondolja,
nem jelentenek fel a rendőrségen,
vagy a választási bizottságnál?
– Ángyán József professzor, államtitkár úr levelében többek között leírta, hogy ne támogassuk a
hazugokat és a csalókat, akik nem
tartják be a szavukat! Mindezt annak kapcsán, hogy megállapodott
Vécsey Lászlóval, hogy a Fidesz az
önkormányzati választásokon Önt
támogatja. Vécsey képviselő Úr azt
válaszolta, hogy nem volt joga megállapodni Ángyán Józsefnek.
– Vécsey László tavasszal elfogadta Ángyán József támogatását és akkor nem mondta, hogy nincs módjában a professzor úr kérését teljesíteni.
Így nem kérdés, az egyezséget nem
tartotta be. A magam részéről megköszönöm az államtitkár úrnak, hogy kiállt a tisztesség és a becsület mellett.
– Háború van Gödöllőn?
– Az elmúlt hetek történései alapján vannak, akik azt akarják, hogy erről szóljon a kampány és ebben a zavarosban halászhassanak. Olyanok,
akik Szegedről, Debrecenből, Gyöngyösről és még ki tudja, honnan érkeztek és közük nincs Gödöllőhöz. És
találtak valakit, valakiket akik Ángyán József és a hozzá hasonlók tisztességétől eltérően asszisztálnak ahhoz, hogy feldúlják a Béke városát.
– Mire gondol?
– Nézze, elég érdekes, hogy az elmúlt években nem volt gond Gödöllővel, a Fidesznek nem volt gondja
velem. Dolgoztunk, nagyszerű eredményeink vannak. Döntéseinket a
képviselő-testületben az elmúlt négy
évben 96%-ban egyhangúan hoztuk,
minden döntésről egyeztettünk minden párttal, köztük a Fidesz képviselőivel is. Ez jól mutatja a konszenzusra való törekvésünket. Gödöllő dinamikusan fejlődik és a héten kaptuk
meg azt a városimázs díjat, amit azok
a városok kapnak, amelyekről a legtöbb pozitív hír jelenik meg az elmúlt
évben. Ez mérhető objektív elismerés. A nagyvárosit Debrecen, a tízezer
lakos alattit pedig Balatonfüred kapta. Mindkét település polgármestere
fideszes, én nem. Gödöllő a béke, a
megalapozott, tisztességes döntések
városa. És néhány hete, ahogy a kampány elkezdődött, folymatosan egyszemélyű döntésekről, szürke, mosolytalan városról írnak egyesek, ahol
nem történt semmi az elmúlt húsz évben. Ezzel nem csak a város lakóit
sértették meg, de nyilvánvalóan nem
mondtak igazat. Nyilván egy választási kampányban nem kell dícsérni az
ellenfelet, de a tényeket nem lehet lesöpörni.
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azzal, hogy nem engedtem a szakmai
javaslat és tények alapján annak a
nyomásnak, ami nem jog- és szakszerűségre akart rávenni, és aminek komoly anyagi következményei voltak
az érintettek számára. Tevékenységemmel összefogtam több mint száz
települést, amelyeknek most korrekt
áron tudja a társaság az előírt minőségben a szolgáltatást biztosítani.
Folyamatosan szorítjuk ki a multikat
erről a piacról, aminek az eredménye,
hogy a díjmeghatározás az önkormányzatok kezében van. Így a bekerülési költség és az amortizáció jelenik meg az árakban, a profit nem.
Ezzel tudjuk itt, Gödöllőn is tartani
továbbra is az árakat a megemelt
színvonalú szolgáltatásért hiszen
megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés is.
– Ha jól értem, megpróbálták
„megkörnyékezni”?
– Igen, nem egyszer és nem csak
engem. Természetesen sem engem,
sem kollégáimat nem sikerült, de
amit tettünk, teszünk az megbocsáthatatlan bizonyos körökben.
– Pedig azt terjesztik Önről,
hogy a gödöllői beruházások kapcsán az Önhöz és a Lokálpatriótákhoz közelálló vállalkozókat hoznak
helyzetbe.
– Ez azért lehetetlen, mert az önkormányzatnak a közbeszerzési törvény nagyon megköti a kezét. Ezért
például még azt sem tudjuk megtenni,
amit szerintem meg kellene, hogy a
gödöllői vállalkozókat hozzuk helyzetbe. Sokszor ér az a kritika, hogy
nem helyiek viszik a munkákat. Az
igazsághoz azért az is hozzátartozik,
hogy például a legutóbbi több mint 50
milliós szociális otthon felújítási pályázatra csak egy jelentkező volt, az
is budapesti.
– A kritikák között fogalmazódik
meg, hogy eladósította a várost,
ami akár a további fejlődés akadálya lehet.
– A város konkrét adósság állománya a visszafizetendő kamatokkal
együtt mintegy 7 milliárd forint. Ezt
20 év alatt kell visszafizetni, ami azt

a feladatokat, csak nem adott hozzá
finanszírozást. Remélem, az állam a
közeljövőben visszapótolja a hiányzó
forrásokat.“
– És a korrupciós vádak? Szálloda, Rézgombos...
– Sajnálom, hogy csak a választások előtt három héttel jut eszébe
egyeseknek erről konkrétumok nélkül
beszélni. A szállodával kapcsolatos
döntések, mint minden döntés, nyilvánosak voltak és ma is mindenkinek
betekinhető. A beruházást az egyik
leghitelesebb könyvizsgáló cég, a
PriceWaterhouseCoopers hetente
ellenőrizte és küldte a jelentéseket.
Egyébként az ügyben
hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen névtelen feljelentés érkezett
a rendőrséghez. A részletes vizsgálatot bűncselekmény hiányában lezárták. Ami a Rézgombost illeti, nem is értem,
mi a vád? Pályázat útján
értékesítettük a területet.
Egy pályázó volt, és a kiírási összeg majdnem
kétszeresét fizette. A területre egy nagyon szép,
építészetileg a kastélyhoz
illeszkedő épület kerül.
– És kell oda egy
újabb épület? Miért nem
alakítanak ki egy zöld
területet hiszen vannak,
akik azt mondják, egyre
kevesebb a belvárosban
a zöldterület.
– Gödöllőnek 40%-a
zöldfelület. Ez fantasztikus. Ez az elmúlt 20 esztendőben sem lett kevesebb. Ha történtek fejlesztések, ahol
szükséges volt fát kivágni, azt pótoltuk erdőtelepítéssel. Jó példája ennek
a vasút melletti terület, ahol két és fél
hektáron ki kellett vágni biztonsági
okok miatt a fákat, és ennek helyére
24 ezer csemetét telepítettek. Még a
város vezetői és civilszervezetei is
beszálltak a munkába. De most folynak a főtér felújításának munkálatai,
ahol a tér zöldterülete a korábbihoz
képest jelentősen megnő. Több mint

5000 növény kerül beültetésre és 2 és
fél ezer négyzetméteren gyepesítenek. Ami a Rézgombost illeti, mint
tudjuk, egy elég ronda és rossz állapotú épület volt. Ennek letakarítása is
több tíz millió forintba került.A befektető ezt is vállalta. És higgye el, ha
igazán minőségi turizmust szeretnénk, további szolgáltatásoknak kell
hely. Ezt fogja biztosítani a beruházás
és természetesen mély parkolóval kiegészítve, mert az autókat is el kell
helyezni, mivel az új főtéren nem lesz
parkolási lehetőség.
– Úgy hírlik, hogy Önre többek
között a korrupciós vádak garmadát fogják önteni.
– A kampány eddigi agresszivitásából arra lehet következtetni, hogy
minden bevetésre kerül. Bár ez nem
új dolog, mert az elmúlt húsz év kampányaihoz képest nincs új elem. Egyrészt ígéretek, melyek mögött a megvalósíthatóság nem garantált, és természetesen a lejáratás, így a személyemet érintően a felelőtlen gazdálkodás, dilettáns döntések, a vagyonosodásom, a magánélet, mondjuk,
hogy nem élek Gödöllőn hanem Veresegyházon és Kistarcsán magánkórházam van, vagy az, hogy házasságon
kívüli gyermekeim vannak, illetve
hogy homoszexuális vagyok. Ehhez
gyártatnak mindenféle anyagokat.
Ezzel nem tudok, és nem is akarok
versenyezni. Ez nem az én, és remélem, nem is Gödöllő világa. Én,
aki itt élem az életem több mint 50
éve, aki sok más emberhez hasonlóan
a lakásfelújításomhoz 7 millió hitelt
vettem fel, és nekem is majdnem kétszeresére emelkedett a törlesztő részletem, három becsületes gyermeket
neveltem fel és várom az első unokámat, nem fogok lealacsonyodni erre a
szintre, és nem leszek partner egy
ilyen nemtelen vitában. Tisztában vagyok azzal, hogy a világ ebbe az
irányba tolódik, és a hatalom megszerzése nem kímél se Istent se embert, de én akkor is az vagyok, akinek
a szüleim neveltek és az is maradok.
Az én „felügyelő bizottságom“ Ott
Fenn lakik. Ő az igazi kontroll és
Neki kívánok megfelelni.

– Kövér László, az Országgyűlés
elnöke a múlt héten a gödöllői Fidesz kampányrendezvényén azt
mondta, azért kell Gödöllőnek fideszes polgármester, mert az önkormányzatnak együtt kell működnie
a kormánnyal és Önnel nem lehet.
– Elnök úrnak ez a megjegyzése
azért furcsa, mert pont Ő volt három
évvel ezelőtt, aki megkeresett Szita
Károly polgármester úrral együtt,
hogy segítsem a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe tömöríteni az akkor nagy számban választást nyert fi-
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deszes településeket. Kidolgoztunk és
átadtunk egy önkormányzati képviselőknek és polgármestereknek szóló
képzési programot. Kérésének megfelelően társelnöknek választottuk
Fazekas Sándor karcagi polgármestert, aki ma az Orbán-kormány vidékfejlesztési minisztere. Kétszer végigjártam az országot és a lehetőségeknek megfelelően természetesen pártpolitika semlegesen újjá szerveztem a
Magyar Önkormányzatok Szövetségét. Mi ez ha nem együttműködés? A
MÖSZ ma a legaktívabb és legfelkészültebb önkormányzati szövetség.
Ma is ezt tenném, mert fontosnak tartom az önkormányzatok felkészültségét és érdekérvényesítő képességüket. Azt kértem akkor az Elnök úrtól,
hogy gödöllői polgármesterségem elé
ne gördítsenek akadályt, a következő
választáson a Fidesz a korábbiakhoz
hasonlóan ne indítson Gödöllőn polgármesterjelöltet. Kövér Úr akkor ennek nem látta akadályát. Ángyán József államtitkár Úrral ellentétben Kövér László nem igazán akar emlékezni erre a megállapodásra pedig a tárgyaláson én sem egyedül voltam. Három hónappal ezelőtt levélben emlékeztettem az elnök urat a történtekre,
amire a mai napig sajnálatos módon
választ nem kaptam. Én Gödöllőért
eddig is és ezután is készséggel
együttműködök az aktuális kormánynyal és ne felejtsük el az Orbán-kormány a nemzeti együttműködés kormánya. Végezetül pedig azért választott a város országgyűlési képviselőt,
hogy a parlamentben és a kormánynál
járjon el Gödöllő érdekében. Remélem, Vécsey László képviselő úr
mindent megtesz azért, hogy Gödöllőre vonatkozó választási ígéreteit betartsa. Végül a mi a helyi Fidesszel
való együttműködésemet illeti: Jelenleg két fideszes képviselő van a testületben, közülük egyik korábbi javaslatomra a városfejlesztési bizottság
elnöke. Minden testületi ülés előtt
meghívást kapnak az előterjesztésekkel kapcsolatos vélemény kifejtésre,
javaslat tételre és egyeztetésre. Gödöllőn az elmúlt 4 évben a döntések
96% konszenzussal, azaz teljes egyetértéssel született. Hát mi ez, ha nem
együttműködés?
– Hogyan látja a kampány további menetét, és az Ön esélyeit?
– A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
csapatának kampánya a továbbiakban
is Gödöllőről, az eredményekről és a
a programról fog szólni. Programunk
megalkotását széleskörű tájékozódás
előzte meg – fórumok, közvéleménykutatás és több száz levél – a lakosság
körében. Nagyon sok találkozót, beszélgetést szerveztünk az elmúlt 4
évben, jelöltjeink minden körzetben
bemutatkoznak és ismertetik programjukat. Fontos, hogy a következő
négy évvel kapcsolatos terveink véglegesítése előtt minél több véleményt
hallhassunk. Nem kívánunk egy Gödöllőhöz méltatlan sárdobálásba és
vitába belemenni. Természetesen
örömmel eleget teszek a Városvédő
Egyesület felkérésének, ami egy nyilvános polgármesteri vitára invitál.
Fontos, hogy a gödöllőiek így is megismerhessék a jelölteket és ez alapján
is formálhassák véleményüket. Mi,
gödöllői Lokálpatrióták szeretnénk,
ha Gödöllő továbbra is a Béke és a
Siker városa maradna! Ennek érdekében fogtunk össze mindenkivel, aki
így gondolja, Gödöllőn tehát van öszszefogás, és higgyék el, a választás
után is meg fogjuk kapni a kormányzat támogatását.
– És mit üzen Gödöllőnek?
– Mosolyogjanak és tegyünk
együtt a békés, mosolygós sikeres
(m.o.)
Gödöllőért!
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Testvérvárosi napok

A kultúra jegyében
(folytatás az 1. oldalról)
A fesztivál vendége a csehországi
Brandys Nad Labem-Stara Boleslav,
a spanyolországi Valdemoro, és a belgiumi Turnhout – mivel a magyar
EU-s elnökség előtt ezen országok
töltötték be az EU elnöki tisztségét.
Igaz, amikor a programot megtervezték, még nem volt meg a döntés arról,
hogy Gödöllő lesz a kiemelt uniós elnökségi helyszín.

A polgármester bejelentette, a város jövőre az uniós elnökségi események záró rendezvényeként testvérvárosi konferenciát szervez, amelyen
Gödöllő valamennyi testvértelepülése
részt vesz majd. Úgy fogalmazott,
ezzel is szeretnék hangsúlyozni, hogy
a kormányszintű kapcsolatok mellett
nagy jelentősége van a települési
szintű, kulturális és civil kapcsolatoknak.
A testvérvárosi fesztivál keretében
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban a három település közös fotókiállítása tekinthető
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meg, a királyi kastély Rudolf szárnyában pedig Juan Prado, spanyol
festőművész a Hangulatok emlékezete című kiállítása nyílt meg, a művész halálának 7. évfordulóján.
A tárlat 14 olajfestmény segítségével mutatja be Valdemorót, a múlt
század ’40-es éveit felidézve. „Ezek a
képek személyes benyomások, melyek átitatták érzékeimet, amikor Valdemoróba érkeztem. A képek nem törekednek realizmusra, mert az akkori
fényviszonyok – gipsz és
bánatszürke –, a hangulat
végérvényesen rányomta
bélyegét a városról a negyvenes években alkotott benyomásaimra, és elhomályosította a részletek valóságát” – vallott egykor
a képekről Juan Prado.
A megnyitón dr. Gémesi György polgármester elmondta, a megújult kastélyszárnyban –
ami a jövő esztendőben az uniós elnökségi rendezvényeknek szolgál

Fotó: Váraljai János

majd helyszínül – ez az első rendezvény. A kiállítás szeptember 18-19én, a Kulturális Örökség Napjai keretében és szeptember 25-én, amikor a
tervek szerint megtartják a Belvárosi
Napok elmaradt rendezvényeit, a
nagyközönség számára is látogatható
lesz.
Az eseményt Pier Labourverie, a
Belga királyság nagykövete, José
Maria Valdemoro Gimenez, a Spanyol királyság nagykövetségének
ügyvivője, Javier Hernandez, Valdemoro alpolgármestere és Mercedes
Prado, a művész leánya is megtisztelte jelenlétével. Turnhout képviseletében Toon Otten önkormányzati képviselő, Brandys Nad LabemStara Boleslavból pedig Jaroslav
Bayer, a város zeneiskolájának igazgatója vett részt az eseményen.
A megnyitót követően
a fesztivál zenei programokkal folytatódott, az
esős idő miatt a Chopin
zeneiskolában
léptek
színpadra a települések
művészeti csoportjai.
A spanyol küldöttség a
szombati és a vasárnapi
programokba is bekap-

csolódott.
Szombaton
délelőtt a városi piacon
megrendezett
főzőverseny
egyik kellemes színfoltja volt a Valdemoróból
érkezett Coro
Rociero
együttes fellépése. A spanyol dallamok és táncok
mellett igazi különlegességként hazájuk ízeiből is nyújtottak át kóstolót.
Az 1993-ban alakult vegyes kóruscsoport gitárral, dobbal, csörgődobbal
és cajon-nal (napjaink egyik legelterjedtebb karibi ütőhangszere) támogatott dalai
este a máriabesnyői Basilica Minor falai között
csendültek fel. A teljes nevén Coro Rociero de la
Virgen del Rosario, azaz
Rózsafüzéres
Szűzanya
Kórus az andalúz búcsúk
zenéjét szólaltatta meg.
A Testvérvárosi napok pályázati pénzből valósultak
meg.

mazott: Számára ez azt jelenti, hogy a
digitális világban is van esélye a fekete-fehér analóg fotónak, és érdemes
odafigyelni az apró részletekre.
kj

A Testvérvárosi Napok
megnyitóján ünnepélyes
keretek között vehette át a
díjat Billinger Edit, a Valdemoro által gödöllőiek
számára meghirdetett fotópályázat nyertese. A 600
euroval járó elismerést Javier Hernandez, Valdemoro alpolgármestere adta át.
Billinger Edit megköszönve a díjat úgy fogal-

Belvárosi Napok – két fordulóban

Két hét múlva ismétlés
(folytatás az 1. oldalról)
A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket szeptember 24-25-én is az
Alsóparkba, ahol a pénteken és szombaton elmaradt koncerteket tartják
meg. A kísérőrendezvényekről lapzártánk idején még folynak a tárgyalások. Eső esetén a városi honlap és
Rádió Aktív fog tájékoztatást nyújtani
a rendezvény megtartásáról.
Az időjárás szerencsére nem akadályozta meg a városi piacra meghirdetett főzőversenyt, amitől még a sok
esetben szakadó eső sem tántorította

el a lelkes gödöllőieket. A tűzhelyeken már reggel készültek az ínycsiklandó pörköltek, sültek. Tizennyolc
induló készítette a főzött, sütött finomságokat, többségében gulyásokat, pörkölteket, de szarvasgombával
készült különlegességet, juhtúrós puliszkát, sőt frissen sült strudlit és
miccset is kóstolhattak az érdeklődők. A versenyzőket ezúttal nemzetközi zsűri bírálta el, a döntéshozók
között ugyanis ott voltak a testvérvárosi delegációk vezetői is. Döntésük
értelmében I. helyezett lett Veres
Miklós Gödöllőről (Marhalábszár

pörkölt tarhonyával), II. Pappné
Szkotner Andrea Isaszegről (Pörkölt
Báthory módra burgonyával), III.
Farkas Tamás Gödöllőről, (Tárkonyos sertésragú szalonnás burgonyagombóccal) Közönségdíjat kapott

Bálint József-né-Rózsika nógrádi roma töltöttkáposztája, Vállaj Község
Német
Nemzeti-ségi
Önkormányzata
pe-dig
különdíjjal térhetett haza,
amit a rendkívül népszerű
strudli
készíté-sével
érdemeltek ki.
-kj-

A legpozitívabban megjelenő város

Városimázs díj Gödöllőnek
Az Image Factory és az Observer Budapest Médiafigyelő immár
harmadik alkalommal végzett kutatást, amelynek során a legjobban kommunikáló hazai városokat kereste. A vizsgálatot a
megyei jogú városok, a nagyvárosok és a kisvárosok között három kategóriában végezték. A nagyvárosok (10-50 ezer lakos)
között idén Gödöllő kapta a legjobbnak járó I. díjat.
A városimázs az a kép, amely az emberek fejében él egy-egy településsel
kapcsolatban. Az a város rendelkezik jól felépített imázzsal, amely kitartó
munkával eléri, hogy mindenkinek ugyanaz a néhány dolog jusson eszébe
róla. Legjobb, ha ez akár egy jól megfogalmazott mondatba sűríthető. Ennek
jelentőségét egyre több városvezető ismeri fel, és tudatos stratégia mentén
menedzseli a település nyilvánosságbeli megjelenését.
Az Image Factory és az Observer kutatásának az volt a célja, hogy felhívja a
figyelmet a települések imázs-kommunikációjának fontosságára, és értékelje
a legfrissebb eredményeket. Kutatásuk rámutatott, hogy egyre nagyobb a
kontraszt azon városok között, akik sikeresen építik imázsukat azokkal
szemben, akik még nem tartják lényegesnek az önálló arculat kialakítását.
Kutatásukban ismét hangsúlyos szerepet kapott a települések honlapjainak
vizsgálata is.
A díjat lapzártánk után, kedden adták át a Parlament Cafe-ben. Az átadásról
jövő heti számunkban bővebben olvashatnak.
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Kölcsey Ferenc utca

Emléktábla avatás
Szeptember 9-én a Kölcsey Ferenc és a Nagyvárad utca sarkán folytatódott a Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében a Török Ignác Gimnázium
kezdeményezésére elindult utcanév emléktábla állítási sorozat. Ezúttal a Himnusz költőjének emléktábláját avatták fel.
Meglepően sokan tettek eleget a meghívásnak, találkoztak Kis Antal lokálpatrióta önkormányzati képviselővel, valamint Tóth Tibor ugyancsak lokálpatrióta képviselőjelölttel
és a zenés-verses műsort adó fiata-

lokkal. Az eseményen részt vett Gémesi György polgármester is, aki el-

Új körzeti megbízott a Palotakerten

A lakosság érdekében
Szeptember 7-én, a Lokálpatrióta Klub szervezte estén a
Palotakert lakóinak lehetőségük volt megismerkedni László
Ferenc zászlóssal, akit augusztus 1-jével neveztek ki a városrész körzeti megbízottjának. A
rendezvényen részt vett Pintér
Zoltán alpolgármester, Kollárné Jilly Sára önkormányzati
képviselő és Tóth Tibor, a fórum szervezője.
Tóth Tibor bevezetőjében elmondta,
hogy fontosnak tartja, hogy a lakosság megismerje a körzeti megbízottat,
akihez a városrész lakói bizalommal
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fordulhatnak a közbiztonságot érintő
kérdéseikkel.
László Ferenc bemutatkozásakor
ismertette a saját elérhetőségén túl azt
a telefonszámot, melyen a nap 24 órá-

Testületi ülés

Pályázat csapadékvíz elvezetésre
A képviselő-testület szeptember 9-i, rendkívüli ülésének egyetlen napirendi pontja a Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a
gödöllői ipari park területén című pályázat benyújtására vonatkozó javaslat volt, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak.
A pályázat érdekessége, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében elérhető támogatásra csak önkormányzatok jelentkezhetnek, a Gödöllői Ületi Park Zrt. önállóan nem tud pályázni. A megpályázandó támogatás 80
millió forint, a szükséges önrészt – körülbelül 9 millió forintot – közérdekű kötelezettség-átvállalás jogcímen a Gödöllői Üzleti Park Zrt. fedezi.

mondta, hogy az utcanevek önmagukban erősítik a benne élő emberek
kötődését a településükhöz, azaz a lokálpatriotizmusukat. Azok a gyerekek, akik elsőkként koszorúzták meg az emléktáblát, remélhetően
visszaemlékeznek erre
a pillanatra évek, évtizedek múltán is, ha erre
járnak.
A város ezen részén – a
választó-körzetek átalakítása miatt – lokálpatrióta színekben Tóth
Tibor indul az önkormányzati választáson, s
Kis Antal az ott élő polgárok figyelmébe ajánlotta őt.
Kép és szöveg: it

jában elérhető és a rendőrségi járőr
kocsijában csörög.
Ezt követően Pintér Zoltán alpolgármester beszámolt a következő ciklus legfontosabb, a közbiztonságot minden bizonyára jelentős mértékben
javító tervről, mely szerint elkezdődik a térfigyelő kamerarendszer kiépítése városszerte. Az
est zárásaként a lakosság
képviselői kérdéseket tettek fel a felszólalóknak. A
szervezők ígéretet tettek
arra, hogy a fórumon elhangzottak tanulságait, az
információkat eljuttatják a palotakerti
lépcsőházak közös képviselőinek,
hogy azok a lakóközösség számára
elérhetőek legyen.

Illegális plakátolás
Ismét panasszal fordult több gödöllői lakos a helyi választási bizottsághoz, miután az elmúlt hetekben a Fidesz-KDNP szabálytalan módon helyezte ki választási plakátjait. Ezek felkerültek
többek között a villanyoszlopokra, trafóházakra is. A helyi
választási bizottság ismét elmarasztalta a pártszövetséget.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Szám:101/404-122/2010.

KIVONAT
a Helyi Választási Bizottság
2010. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
122/2010. ( IX. 10. ) számú HVB határozat:
A Gödöllői Helyi Választási Bizottság F. J. E. által benyújtott kifogást megvizsgálta és meghozta az alábbi
határozatot:
A Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad. Megállapítja, hogy Liptákné dr. Boros Andrea, a
FIDESZ–KDNP közös polgármesterjelöltjének választási plakátjának felragasztása jogszabálysértő módon,
az 1997. évi C. tv. 42. § (4) bekezdése alapján alkotott, a választási plakátok elhelyezéséről szóló 5/2002.
(II.1.) számú önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének c. pontjában foglaltak megsértésével történt. A
fenti jogszabálysértés tényének megállapítása mellett a Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további
jogszabálysértéstől.
E határozattal szemben jogszabálysértésre hivatkozással bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy, a határozat meghozatalától számított 2 napon belüli beérkezéssel,
a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést az erre nyitva álló határidőn belül az e határozatot hozó Helyi Választási Bizottságához (2100 Gödöllő, Szabadság tér
7.) kell benyújtani. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és
amennyiben ez ettől eltérő, postai értesítési címét, valamint a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefax számát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát,
vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás

h

Főtér lakossági fórum
2010. szeptember 21-én,
16 órakor a városháza
földszinti nagytermében.
Téma: a főtér munkálatai, beszámoló az eddigi tevékenységről és a
következő időszak munkálatairól.

JÁTSZÓTÉR ÁTADÁS
Elkészült a csanaki
játszótér
Az ünnepélyes átadás
időpontja:
2010. szeptember 19.,
11 óra.

F. J. E. 2010. szeptember 8-án e-mailben kifogást terjesztett a Helyi Választási bizottság elé, melyben sérelmezte, hogy az iskola előtt található gázfogadó doboz mindhárom oldalát politikai plakátokkal ragasztották tele. A sérelmezett helyzetet 2010. szeptember 6-án a délelőtti órákban észlelték. A helyszínről fotókat
készítettek, majd a plakátokat eltávolították. Megítélése szerint a plakátragasztók a plakátok elhelyezésével megsértették a 5/2002. (II.01.) számú önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c. pontját. A kifogásához 7 darab fotót mellékelt.
A Választási Bizottság a kifogást megvizsgálta. Az annak mellékleteként beérkezett fényképfelvételeken
látható, hogy a plakátok Liptákné dr. Boros Andreát a FIDESZ-KDNP közös polgármesterjelöltjét ábrázolják.
A plakátokat nemcsak a gázfogadó dobozra, hanem az iskola előtt található villanyoszlopokra és elektromos
szekrényre is felragasztották.
Az 1997. évi C. tv. 42. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján alkotott 5/2002. (II. 01.) számú önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c. ) pontja a következők szerint rendelkezik: „Tilos választási plakátot elhelyezni: Közterületen élő fára, köztéri szoborra, padokra, elektromos és világítóberendezések szekrényeire,
közlekedési jelzőtáblákra, illetőleg a forgalom szabályo-zására vagy védelmére szolgáló berendezésekre,
úttartozékokra, autóbuszvárókra, telefonfülkékre.
A Választási Bizottság fentiek alapján bizonyítottnak látta a jogszabálysértés elkövetését.
Mindezek alapján a Választási Bizottság F. J. E. kifogásának helyt adott, az 1997. évi C. tv. 78. § (1)
bekezdés a/ és b/ pontjai alapján megállapította a jogszabálysértés tényét és a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.
A fellebbezés lehetőségére szóló tájékoztatás a törvény 79. és 80. §-ában foglaltakon alapul.
Gödöllő, 2010. szeptember 10.
Dr. Szőke Pál sk.
Helyi Választási Bizottság elnöke
A kivonat hiteléül: Dr. Nánási Éva

Lokálpatrióta Estek 2010

Egészségügyi szűrés a Petőfi
Sándor Általános Iskolában
(Munkácsy u. 1.)

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghívja
Önt és családját 2010. szeptember 23-án, 18 órakor a
Lokálpatrióta Estek 2010 elnevezésű rendezvénysorozatának következő
részére.
Vendég: KOVÁCS KATALIN európa-, világ- és
olimpiai bajnok kajakozó
Az est házigazdája: Radnóti László sportriporter
Helyszín: Erzsébet Királyné Szálloda bálterme
Védnök: Dr. Gémesi György polgármester
A belépés díjtalan!

Időpont: 2010. szeptember 18.,
szombat, 15-17-óráig.
Látás, hallás, bőrgyógyászati és
egyéb szűrések

Eső esetén a városi (www.godollo.hu) és a Lokálpatrióta
Klub honlapján (www.lokalpatriotaklub.hu), illetve
a Rádióaktívon keresztül tájékozódhatnak a
rendezvény megtartásáról!

Mindenkit sok szeretettel várnak
Pintér Zoltán és Tóth Tibor
lokálpatrióta önkormányzati
képviselő-jelöltek.

Helyreigazítás
Múlt heti lapunkban beszámoltunk a Gödöllői Lokálpatrióta Klub kampánynyitó rendezvényéről. Az összefoglalóban megemlítettük, hogy dr. Gémesi
György polgármester megköszönte azoknak a képviselőknek a munkáját,
akik most nem indulnak jelöltként. A felsorolásból sajnálatos módon kimaradt Köles László neve. A képviselő úrtól ezúton is elnézést kérünk a mulasztásért.
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Kurátorok a megújult kastélyszárnyakban

Olvasói levél

Jókai Anna: Gödöllő élen jár
Gödöllőn tartotta soros ülését a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány kuratóriuma. A tanácskozás előtt az alapítványt létrehozó Gémesi György polgármester
és Révész T. Mihály, a kastély igazgatója vezetésével Mádl Dalma asszony, a kuratórium elnöke, Jókai Anna Kossuth- díjas író, Maczkó Mária népdalénekes, Keményné Koncz Ildikó, a Raiffeisen Bank befektetési igazgatója, Czigány György
költő-főszerkesztő, Kósa Ferenc Kossuth-díjas filmrendező, Viszlói Tamás ügyvéd és Kószó Péter, Hódmezővásárhely alpolgármestere – a kuratórium tagjai –
megtekintették a királyi kastély megújult részeit, amelyek 2011-ben az uniós elnökség helyszínéül szolgálnak majd.

A séta alkalmával a látottakról valamennyien
elismeréssel nyilatkoztak. Lapunknak Jókai
Anna és Czigány György mondta el véleményét a kastélyról és a gödöllői kulturális
életről.
– Sokat járok ide, és a kastély sorsát is hosszú
ideje figyelemmel kísérem. El vagyok bűvölve, hogy milyen aprólékos művészettörténeti tudás van a helyreállítás mögött. Úgy
érzem, hogy Gödöllőn sok minden történik,
jó itt élni. Gondolom, nem véletlen az sem,
hogy itt lesz az uniós elnökségi helyszín. Ez
óriási lehetőség az egész országnak, Gödöllőnek és mindenkinek, aki itt él és itt dolgozik. Szívből kívánom, hogy ezzel a tudással
párosult lelkesedéssel történjenek a továbbiak is – mondta Jókai Anna.
– Hogyan látja most a polgármester úr által létrehozott Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítvány tevékenységét és jelentőségét?
– Azt gondolom, hogy Gémesi György
olyan ember, aki elsősorban tettekkel mutatja
meg, hogy mennyire szereti hazáját és a szűkebb pátriáját. Az, hogy az emberek szeretetét is megnyerte, elengedhetetlen egy város
vezetéséhez. Az ő hazaszeretete hívta életre
ezt az alapítványt, ami egyedülálló a maga
nemében. Ez példaértékű, és bizonyítja, hogy
egy kicsi közösség is tud nagyot tenni. A hagyományos decemberi ünnepségek rendkívül
jelentősek. Most az a feladatunk, hogy egybetartsuk ezt a gondolatot, ami most akár
központi gondolat is lehet. De a gyakorlatban
is meg kell valósítani, amit hirdetünk, hogy
az egész magyarságért, az egész nemzetért
vagyunk és azoknak segítünk, akik erre rá-

szorulnak. És Gödöllő ezzel élenjár!
– Az alapítványon
keresztül
Gödöllő kulturális életébe is
bepillantást
nyert…
– Gyakran járok
Gödöllőn, többször is tartottam
itt szerzői estet.
Mindig azt tapasztaltam, hogy az itt élő emberek rendkívül
érdeklődőek, és a szó jó értelmében nyitottak. De nem úgy, ahogy azt manapság értik,
hála Istennek a butaságra, a felesleges dolgokra
nem. Mint mindenhol, Gödöllőn is vannak
olyanok, akik nem látják az élet igazi értékeit. De hiszem, hogy többségben azok vannak, akik tudják, hogy így érdemes tovább
dolgozni.
Elismerően nyilatkozott a gödöllői értékekről Czigány György is, aki szintén gyakori
vendége városunk kulturális rendezvényeinek.
– Gödöllőn nagyon közel áll a szívemhez.
Gyakran megfordulok itt a különböző rendezvényeken, a könyvhéten, a hangversenyeken. Nagy öröm számomra, hogy megvalósulni látom, amit húsz évvel ezelőtt mondtam: hogy remélem, Gödöllőből egy olyan
város lesz, mint Salzburg. Most úgy gondollom, hogy Gödöllő valóban a magyar
Salzburg lehet. Végignéztük a kastély új szárnyait… Az, hogy ideáig eljutottunk, hosszú
fejlődés eredménye. Ez azok munkájának az
eredménye, akik szeretik Gödöllőt, és sokat
tettek azért, hogy itt ilyen élet alakuljon ki.
Ebben a legnagyobb része Gémesi Györgynek volt és van, aki fáradhatatlanul dolgozott,
és dolgozik ma is ezért. Remélem, hogy az
uniós események, a különböző ülések kiegészülhetnek irodalmi, zenei képzőművészeti eseményekkel, hogy megmutathassuk
egész Európának, mennyire fontos a város
számára a zene, az irodalom, és milyen magas színvonalú kulturális élet van Gödöllőn.
Kép és szöveg: bj

Az utóbbi hetekben egyes választási kiadványokban
és más sajtótermékekben napvilágot látott nyilatkozatokból, interjúkból Gödöllővel kapcsolatban szomorúság, lehangoltság árad. Az írásokban igaztalan megállapítások jelentek meg. Hamis állítások,
sugalmazások amelyekben a gödöllői kulturális
életet szegényesnek láttatják. Olyan városról beszélnek, ahol „Kihasználatlan maradt a kulturális
és történelmi örökség is.” Továbbá „…nem sáfárkodtak jól kulturális adottságaival sem.” (Magyar
Nemzet, 2010. szeptember 3.) Olyan városról beszélnek, amelyet most kell felébreszteni és bekapcsolni Magyarország, Európa és a nagyvilág életébe, mert a településen csak a távoli múlt kultúrája és művészeti élete jelenti a boldogabb időt.
Mindezek igaztalan állítások és sejtetések, amelyekkel a gödöllői emberek biztosan nem értenek
egyet. Mi pedig, a gödöllői kulturális élet jelentős
részének szervezői, vezetői az eddig végzett munkánk lebecsülését, semmibe vételét látjuk e megnyilatkozásokban.
Aggályosnak érezzük, hogy ezekben az írásokban
nincs egyetlen jó szó sem a múlt értékeit megőrző
és azokat folyamatosan gazdagító, új értékeket teremtő munkáról, amelyek a gödöllői kulturális intézményeinkben és műhelyeinkben folynak.
Nem említik azokat az erőfeszítéseket, amelyek
eredményeként épületeink korszerűvé váltak, a
programok sokasodtak.
Például a Városi Múzeum több mint egy évtizede
történt átépítésével a kiállítási tér megduplázódott.
2001-ben pedig megkapta a legrangosabb szakmai
kitüntetést, „Az Év Múzeuma” díjat. Az itt végzett
minőségi szakmai munka eredményeként folyamatosan több nyelvű kiadványok jelennek meg. A
múzeum kiváló hírvivője a gödöllői szecesszió alkotásainak, amelyeket megismertettek már Bécs,
Glasgow és Los Angeles műértő közönségével is.
A 12 éve működő Gödöllői Iparművészeti Műhely
a századfordulón létrejött Gödöllői Művésztelep
szellemi hagyományait ápolja a kortárs művészetben. Az érdeklődő közönség több mint 150
magyar és nemzetközi hírű alkotóművész munkáit
láthatta már a külsőleg is egyre szebbé váló
házban.
Az 1996-ban „Az Év Könyvtára” címmel kitüntetett Városi Könyvtár alapterülete a 2002-ben történt átépítés során háromszorosa lett a korábbinak.
Olyan többfunkciós intézmény jött létre, amely a
hagyományos könyvtári tevékenységen túl információs szolgáltatásokat nyújt és közösségi térként
is működik.
A Művészetek Háza pedig éppen napjainkba újul
meg. Korszerűbb, szebb és energiatakarékosabb
lesz. Méltó otthona a kiemelt művészeti csoportoknak, a színházi előadásoknak, a komoly- és
könnyűzenei koncerteknek.
Említhetnénk még a korábban felújított Zeneis-
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kolát is, ahol a különböző zenei közösségek kiváló
eredményei messze földön híresek; vagy a nemrégen átépített Damjanich János Általános Iskolát,
amelyben többek között, kulturális és oktatási
célokat egyaránt szolgáló, színháztermet is kialakítottak.
Rendkívül sajnálatos, hogy egy szó sem esik a különböző eseményekről, a gazdag kínálatról, amelyek ezekben a városi kultúrát meghatározó intézményekben és máshol Gödöllőn, nap mint nap
szellemi élményt, jókedvet kínálnak a látogatóknak. Ezeken a helyszíneken éppen azokkal nem
találkozunk, akik a lehangoló kritikát megfogalmazzák.
Ma már a műhelybeszélgetések, a színházi előadások, a zenei rendezvények, a kiállítások és egyéb
kulturális események sorozata kapcsolja Gödöllőt
a hazai és a nemzetközi vérkeringésbe. A város neve többek között a gödöllői képzőművészek, zenészek, táncosok, muzeológusok kiváló teljesítménye és külföldi szereplései miatt jól ismert Japántól Belgiumig, Indonéziától Hollandiáig.
Méltánytalannak tartjuk, hogy a megnyilatkozásokból hiányzik mindaz, amit a gödöllői kulturális
intézmények fejlesztéséről, a folyamatosan gazdagodó gödöllői kultúráról, annak szereplőiről és a
sokirányú kapcsolatokról tudni kell.
Nagy bátorságra vall ilyen nagyfokú tájékozatlansággal véleményt formálni.
Ezúton tiltakozunk, és kénytelenek vagyunk felemelni hangunkat az olyan sajtótermékek, kiadványok és megnyilatkozások ellen, amelyekben
igaztalan állítások vannak és a gödöllői kultúrát
hamis színben tüntetik fel.
Nyomatékosan kérjük ezért, a gödöllői kulturális
életről nyilatkozókat, hogy tájékozódjanak, jöjjenek el a rendezvényeinkre és ismerjék meg az elmúlt évtizedek fejlődésének ívét, a történéseket.
Ismerjék meg az intézményeinkben és a szakmai
műhelyeinkben végzett komoly munkát, amely a
gödöllői kultúrát nemzetközi összehasonlításban
is gazdaggá és sokszínűvé teszi.
Gödöllő, 2010. szeptember 9.
Gaálné, Dr. Merva Mária igazgató
Gödöllői Városi Múzeum
Kovács Balázs ügyvezető igazgató
Művészetek Háza Gödöllő
Katona Szabó Erzsébet művészeti vezető
Gödöllői Iparművészeti Műhely
Fülöp Attiláné igazgató
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ
Ella Attila igazgató
Frédéric Chopin Zeneiskola
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A boldog ember
Móricz Zsigmondnak van egy
regénye, melynek az a címe: A
boldog ember. Egy távoli rokona, Joó György beszéli el benne „az ő nagy boldog életét”.
Az író csak lejegyzi, vagy legalábbis úgy tesz, mintha csak
lejegyezné az elmondottakat.
Miből állt ez a „boldog élet”? Sok
munkából, küszködésből, szegénységből. Ugyanis a boldogságot nem
kívülről, nem a körülményektől kapjuk, hanem magunkban hordozzuk.
Meg magunkból sugározzuk, magunkon viseljük, mint egy másik „boldog
ember” az ingét. Ismerik a mesét?
Egy királynak azt mondják, akkor
gyógyul meg, ha magára ölti egy boldog ember ingét. „Szolgái szétszáguldanak ország szerin, s tova”, míg
végre, nagy sokára találnak egy embert, aki azt állítja, ő boldog. Jaj, de
jó, akkor ugyan adja már oda az ingét, hadd vigyék el a királynak! S erre
a boldog ember széthúzza magán a
rongyos kabátot, megmutatja: neki
egyáltalán nincs is inge.
A fogyasztói társadalom csak úgy
termelheti a boldogtalanságot. Még
ezünk legyen, még azt birtokoljuk,
megvehessük a legdrágábbat, a leg-

jobbat, a legújabb típust – ilyesmikre
vágyunk. S aztán elérjük a vágyunkat, de csodák csodája, mégse leszünk boldogok.
Miért vagyunk boldogtalanok? –
teszi fel a kérdést a Mesterkurzus
címmel egybefoglalt előadások legújabb kötete. Jeles pszichológusok, a
rejtélyes A. J. Christian, valamint
Almási Kitti, Csernus Imre, Popper Péter osztották meg a hallgatósággal, most pedig osztják meg az olvasókkal gondolataikat a boldogságról és boldogtalanságról.
Almási Kitti vezeti be azzal az előadását, hogy ha megkérdeznek embereket, mi tenné őket boldoggá, a leggyakoribb válasz az: a „lottóötös”.
Szót ejt a negatív életszemléletről. Az
irigységről. Arról, hogy mindig a jövőre gondolunk, s akár ügyet sem vetünk a jelenre. A most körülöttünk levő valóságra, a minket most körülvevő személyekre.
A személyek… Férfi és nő. Az is a
könyv alcíme: Nők, férfiak, párkapcsolatok. A kötet pszichológusai sorra
taglalják, mitől működik – működhet
–, avagy mondhat csődöt egy párkapcsolat. Mi a lényeges különbség a
férfiúi és a női gondolkodásmód, érzésvilág, viselkedés között.

Popper Péter mintegy örökül hagyja ránk legutolsó gondolatait az életben, az életről. Feleleveníti ifjúkorát,
azt, hogyan tette meg első lépéseit a
pályáján. Tanulságos eseteket idéz fel
klinikai pszichológusi gyakorlatából.
Azzal fejezi be az előadását: Salamon
királynak volt egy gyűrűje, melybe
azt vésték, „minden elmúlik”. Akár
bajban volt, akár öröm érte, ránézett a
gyűrűre, s ismét és ismét tudatosíthatta magában: ez is el fog múlni.
Utolsó mondatával így búcsúzik
Popper Péter: „Nem maradt több
mondanivalóm.” Talán boldogan távozott.
(Miért vagyunk boldogtalanok?)
-nád-

Zene kövekkel, dobokkal, és más ütős hangszerekkel

Damjanich Udvar-Ház a Talambával
A Damjanich Udvar-Ház rendezvénysorozat keretében adott
nagy sikerű koncertet a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő szeptember
8-án a Damjanich János Általános Iskolában. A közönség ez alkalommal a tavasszal Szentpéterváron megtartott I. Nemzetközi Crossover Kamarazenei Verseny anyagát hallhatta.
Bár a koncertet eredetileg szabadtérre
tervezték, a kedvezőtlen időjárás miatt
azt az intézmény sportcsarnokában tartották meg, zsúfolásig megtelt nézőtér
előtt.
Az előadásban a klasszikus és a kortárs
művek mellett a Talamba saját szerzeményei is helyet kaptak. Bach: Badinerie, Bizet: Carmen Szvit, Csajkovszkij:
Diótörő, és Mozart: A-dúr szonátájából
a Török induló népszerű dallamai mellett jól megfértek a magyar népzenei és
az afrikai motívumok. Az egyébként öttagú – Grünvald László, Kiss István,

Szitha Miklós, V. Nagy Tamás és
Zombor Levente alkotta – együttes
most Furák Péterrel és Papesch Péterrel kiegészülve állt színpadra.
A Damjanich Udvar-Ház rendezvénysorozat következő előadására szeptember 18-án kerül sor, ekkor a L’art pour
L’art társulat Best Uff! című előadását
láthatják az érdeklődők.
Az augusztusban elkezdődött, négy estből álló programsorozatnak az eredeti
elképzelések szerint a Damjanich János
Általános Iskola udvara ad otthont, de

Előjubileum a királyi kastélyban

25 éves a Hot Jazz Band
Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a közkedvelt Hot Jazz Band. A zenekar a 20-as, 30-as, 40-es évek amerikai és magyar számait játssza, olyan
közismert melódiákat, mint a Hello
Dolly, What a wonderful world, Köszönöm, hogy imádott vagy a Hamvadó
cigarettavég. A jubileumon belül az
együttes klarinétos-szaxofonosa, Fodor
László is ünnepelhet, hiszen pontosan
10 évvel ezelőtt, 2000. szeptemberében
lett a zenekar tagja. A két évfordulóról,
valamint a gödöllői koncertről kérdeztük a városunkban élő és tanító előadóművészt.
– Idei koncertjeik nagy része a jubileum jegyében telik el. Be lehet mutatni az elmúlt 25 évet egy hangversenyen?
– Természetesen nagyon nehéz, de mi
megpróbáljuk. Kezdetben harsány dixielandet játszott a zenekar, majd dallamosabb, szvinges melódiákkal bővült a
repertoár, s mintegy 15 évvel ezelőtt a
magyar számok műsorra tűzésével szerzett magának igazi népszerűséget az
együttes itthon. Néhány éve Bolba Éva

személyében női énekessel is színesítjük műsorainkat. A zenekar különlegességéhez tartozik a bendzsózenekar, a
washboard használata ütőhangszerként
és a többszólamú éneklés. Ezekből kap
a közönség egyfajta esszenciát a gödöllői koncerten.
– Hogyan került az együttesbe?
– Én egy másik, hasonló stílust játszó
zenekarban dolgoztam, onnan hívott el
Bényei Tamás, a Hot Jazz Band vezetője. Kaptam egy vastag kottát és 5 lemezt, aztán két hét múlva jött az első fellépés. Nem mondom, hogy könnyen
ment, de sikerült hamar beilleszkednem.
– Sok fellépésük van itthon és külföldön. Hogyan sikerül ezt összeegyeztetni a zeneiskolai munkával?
– Nehéz feladat, hiszen jelenleg a Frédéric Chopin Zeneiskolában nemcsak
klarinétot tanítok, hanem az iskola fúvószenekarát is vezetem, valamint a
fafúvósok tanszakvezetőjeként is dogozom.
Sokat köszönhetek a zeneiskola vezetőségének és fúvós kollégáimnak, akik
ebben nagy segítségemre vannak.

az intézmény színháztermének és sportcsarnokának köszönhetően a hideg és
csapadékos időjárás sem akadálya a műsorok megtartásának. A felújított és kibővített iskola nemcsak korszerűbb oktatási körülményeket teremtett a máriabesnyői városrészben, hanem jelentősen
fellendítette a terület kulturális életét is.
Az intézmény most hiánypótló szerepet
is betölt, hiszen így a Művészetek Háza
felújítása alatt sem kell nélkülözniük a
gödöllőieknek a színvonalas színházi és
zenei eseményeket.
jk
– Úgy tudjuk, egy gödöllői csapatot
választottak előzenekarnak…
– Az elmúlt tanév végén első alkalommal szerveztünk egy regionális Jazz Találkozót Gödöllőre, a zeneiskolába. Kilenc zenekar játszott neves zsűri előtt,
köztük az én irányításommal működő
Dixix Rhythm együttes is, akik szép
muzsikálásuk eredményeképp azt a különdíjat nyerték el, hogy a szeptember
19-én tartandó koncerten a Hot Jazz
Band előzenekaraként léphetnek fel.
Azt látom rajtuk, hogy nagy megtiszteltetésnek veszik a feladatot, s izgulva, de
bizonyításra éhesen várják ezt az alkalmat. Így a közönség testközelből hallhatja, milyen egy zenekar 2,5 valamint
25 év után. Jobban izgulok a növendékeimért, mint a Hot Jazz Band koncert
miatt, de ismerve a gödöllői közönség
szakmai hozzáértését és lelkesedését, ez
teljesen felesleges.
– Terveznek-e nagy jubileumi koncertet a közeljövőben?
– 2010. október 16-án lesz a Hot Jazz
Band hivatalos 25 éves jubileumi koncertje Budapesten a Művészetek Palotájában, ahol régi zenekari tagokkal, meghívott vendégekkel várjuk a dixielandet, swing-et és a zenekart szerető közönséget.
hj

Új kiállítás a Levendula Galériában

Gömb: „ 17”
Szeptembet 11-én, szombaton 17 órakor
nyílt meg a GÖMB művészcsoport „17“
című rendhagyó kiállítása a Levendula
Galériában. A tárlaton 17 cm széles alkotások várják az érdeklődőket.
A művészet barátok már megszokhatták,
hogy a GÖMB alkotói mindig valami különlegességgel rukkolnak elő. Így van ez
most is. Festmények, kerámiák, szobrok,
használható és gyönyörködtető, elgondolkodtató tárgyak, művek, várják a látogatókat.
A megnyitón a kellemetlen időjárás ellenére is a megszokott kitűnő hangulat várta az
érdeklődőket. Csur Gábor a jazz-zenéről gondoskodott, Somlai Tamás borai pedig
egy kis kvaterkázáshoz teremtettek kitűnő alapot. Balla Vera, Bércesi-Dienes Erika, Bíró János, Dvorszky Anikó, Fábián Dénes Zoltán, Kovács Gabriella,
Kőhalmi Ákos, Lőrincz Ferenc, Márvány Miklós, Mészáros János, Papp Edina, Pirók Irén, Posztobányi Péter, Rehák Júlia, Szentiványi-Székely Enikő,
Szinvai Pál és Varga Zoltán Zsolt munkái október elejéig tekinthetők meg a Lejk
vendula Galériában.

2010. szeptember 15.

Ajánló
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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.

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI A GÖDÖLLŐI KASTÉLYBAN – 2010.
SZEPTEMBER 18-19.
A FELEMELŐ SZÁZAD – A „NEMZETI STYL”
A gödöllői kastély hatása környezetére egykor és most, előadások és fotókiállítás
SZEPTEMBER 18., SZOMBAT
I. A PARK BEMUTATÁSA –Ez idáig a park értékei és annak bemutatása kevésbé volt hangsúlyos. Ezért e program célja a kert megismertetése, szerepének fontossága, tekintettel, hogy az a kastély építésével párhuzamosan fejlődött. Ezzel a programmal kívánjuk a látogatók számára is kiemelni a park és természeti értékek
fontosságát.
A GÖDÖLLŐI KASTÉLYPARK ÉVSZÁZADAI – Jámbor Imre professzor, a Felső kert rekonstrukciójának tervezője tart
előadást a Barokk színházban 11 órától. Ezt követően vezetett séta a kertben, 11:45-től.
II. A BAROKK SZÍNHÁZ BEMUTATÁSA – A kastély legdélebbi szárnyának felújítása során derült fény arra, hogy
a királyi korszakban lakosztályként funkcionáló épületrész korábban színház volt. A színházat Grassalkovich II.
Antal építette az 1780-as években és idényszínházként működött a herceg gödöllői tartózkodása idején. A felújítási munkálatok 2003-ban fejeződtek be, azóta opera előadásoknak és más színházi előadásoknak a helyszíne.
A SZÍNHÁZ FELFEDEZÉSE – Papházi János történész-muzeológus előadása a kastélyszínház történetéről, rekonstrukciójáról. A látogatók megismerkedhetnek a színház belső díszítőelemeivel és az egyedülálló díszletmozgató technikával. Barokk színház, 15 óra.

SZEPTEMBER 19. – VASÁRNAP
III. A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI VÁRÓ BEMUTATÁSA – A vasút kiépítése Budapest és Gödöllő között a királyi család itt
tartózkodásának köszönhető.
KIRÁLYI UTAZÁSOK – Frisnyák Zsuzsa történész előadása vasúttörténetről, királyi utazásokról és a gödöllői Királyi
váró megépítéséről a Barokk színházban 15 órától.
A gödöllői kastély hatása környezetére egykor és most című fotókiállítás, valamint az Európai Királyi Rezidenciák Szövetségének tagjai által létrehozott multimédiás kiállítás megtekinthető 2010. szeptember 18-19-én
10-18 óráig a felújított Gizella-szárny földszinti 58-60. számú termeiben.
A Barokk színházban megtartott előadások és a fotókiállítás ingyenesen látogathatók!
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI IDEJE ALATT 10 ÉS 17.30 KÖZÖTT A KIRÁLYDOMBI PAVILON INGYENESEN LÁTOGATHATÓ.
SZAKVEZETÉS: SZOMBAT 12.30, ÉS 17 ÓRA. VASÁRNAP: 11, ÉS 16 ÓRA. ELŐADÓ: PAPHÁZI JÁNOS, TÖRTÉNÉSZ-MUZEOLÓGUS

Képző- és iparművészeti tanfolyamok a
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában
2010. október – 2011. január
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
A KERT EMLÉKBE címmel jubileumi, csoportos képző- és iparművészeti kiállítás 2010. szeptember 26-ig
látogatható, minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig.

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 egyegy 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

Meghívó
Dr. Horváth Márta Fényrobbanás
című képkiállítására és Pilleröptetés
című verseskötetének bemutatójára.
Megnyitó:
2010. október 8., péntek, 18 óra.
Helyszín: Mamaison Residence Izabella (Bp. Izabella u. 61.)
A kiállítást megnyitja:
Kecskés József
Közreműködnek:
Gémesi Márta – vers
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2010. szeptember 15.

Város–Kép

Síremlék-avató

Kulturális Örökség Napjai
A FELEMELŐ SZÁZAD
A „nemzeti styl”
2010. szeptember 18-19.
GÖDÖLLŐI HELYSZÍNEK

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület felhívásának eredményeként elkészült az egykori szecessziós művésztelep alapítója,
Nagy Sándor, és felesége, Kriesch
Laura síremléke a Dózsa György
úti temetőben.

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. Lencsés György helytörténész. 16.00-kor megemlékezés Hegedűs Gyula sírjánál. Közreműködik: Pécsi Ildikó színművész. Indulás: a máriabesnyői temető bejárata elől.
3. Izraelita Kegyeleti Park (Fürdő u. 4.)
2010.09.19., 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 bejáratától indul. A kegyeleti park csak a vezetés alatt látogatható.

A síremlék avatására, a Kulturális Örökség Napjai keretében,
SZEPTEMBER 18-ÁN, SZOMBATON 9.30-KOR kerül sor.
Az eseményre a Gödöllő Értékvédő Közhasznú Egyesület szeretettel vár minden
művészettel foglalkozó, és művészetpártoló gödöllői lakost!

Gödöllő, a béke városa

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.

5. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány (Körösfői u. 15-17.)
Az épület mindkét nap 10.00-18.00 óráig látogatható. A Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítótermében „Kert emlékbe” címmel csoportos ipar- és képzőművészeti 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 teremben, 15.00 térzene – templom előtti téren.
7. A Királydombi pavilon (gödöllői Kastélypark)
2010.09.18., szombat 11.00-tól A gödöllői Kastélypark évszázadai: dr. Jámbor Imre előadása, majd a Királydombi pavilon bemutatása. A kertben vezetett séta 18-án 12.30 és 17.00 órakor, 19-én 11.00 és 16.00 órakor.

vénybe minél nagyobb létszámban
kapcsolódnának be a
gyerekek. Ezért felhívást tesznek közre:
Várják a gyerekek munkáit a világbéke
és az erőszakmentesség témájában.
Pályázni rajz, fotó és videofilm kategóriában lehet.

Az Erőszakmentesség Világnapja Gödöllőn

Gödöllő városa az idén is bekapcsolódik
az Erőszakmentesség Világnapjának
eseményeibe. Október 2-án a királyi
kastélyban rendezik meg a Nemzetközi
Erőszakmentes Nap Gödöllőn című
programot. A királyi kastély barokk
színházában 16 órától 18.30-ig filmvetítés, 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 rendez-

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.

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.

Gödöllői Királyi kastély

Visszatértek a fotósok

AMIT A FŐTÉRRŐL
TUDNI ÉRDEMES

A tavaszi nagysikerű fotópályázat után augusztus 29-én ismét
megnyitotta kapuit a királyi kastély a profi és az amatőr fotósok
előtt. A muemlekem.hu által meghirdetett fotópályázat ismét nagy
sikert aratott.
Több száz képből választotta ki a Kresz Albert fotóművész vezette zsűri azokat
az alkotásokat, amik a négy kategória győztesének bizonyultak. A fotósokat
nemcsak a nemrégiben felújított Gizella- és Rudolf-szárnyba engedték be, hanem megnyitották előttük a Lovarda és a Barokk Istálló tereit is, amelyekben
azóta már megkezdődött a munka, hiszen ezek is színterei lesznek az államközi
tárgyalásoknak 2011 első félévében, Magyarország uniós elnöksége idején.
A Gödöllői Királyi Kastély és a muemlekem.hu közös fotópályázatának díjátadására szeptember 19-én, a Vadásznapon kerül majd sor. A legjobb képek készítői ajándékcsomagot és kastélybelépőt kapnak, alkotásaikat pedig a látogatók
megtekinthetik a főlépcsőház falán.
bj

Királyi kastély – Megelőzve az uniós elnökséget

Ismét!
Óriási volt az érdeklődés a kastély megújult szárnyai iránt.
Szeptember 4-én és 5-én a
gödöllőiek ingyenesen tekinthették meg a királyi kastély felújított, a nagyközönség előtt
még zárva tartó részeit.
Mint arról már beszámoltunk, mivel
2011 első felében a kastély ad otthont
az európai uniós elnökségi rendezvényeknek, és itt biztosítanak helyet az
adminisztrációs feladatokat ellátó ap-

parátusnak, a kiállítások csak ezt követően költözhetnek be a felújított
épületrészekbe. Mivel azonban a kastély iránt egyre nagyobb az érdeklődés, a város és a műemlék épület vezetése úgy döntött, lehetőséget biztosít az itt élőknek, hogy megcsodálják az újraépített Erzsébet verandát,

Világítások

valamint a megújult Gizella- és Rudolf szárnyakat.
A szeptember első hétvégéjén tapasztalt óriási érdeklődésre való tekintettel szeptember közepén ismét
nyitottak lesznek a felújított részek:
szeptember 18-án és 19-én a kistérség
lakói számára biztosítják a megújult
részek megtekintését, de ugyanebben
az időpontban ismét várják azokat a
gödöllőieket is, akik szeptember 4-én
és 5-én nem tudtak részt venni a programon. A túrák 10.20-17.40 között
20 percenként indulnak a díszudvarból a Herkules kúttól. A tárlatvezetéseket a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete és a Kastély Múzeum munkatársai tartják.

Helyesbítés
Múlt heti számunkban a Kisboldogaszszony napi búcsúról szóló beszámolónkban hibásan szerepelt az
egyik újonnan felszentelt diakónus, és a kegyhely korábbi plébánosának neve.
A búcsún diakónussá szentelt Rózsa Lászlótól és Gáspár István atyától ezúton is elnézést kérünk.

Mire elkészül, új fényében fog
tündökölni városunk főtere.
Ezt elsősorban az 56 db,
egyedi kialakítású díszvilágítási lámpaoszlop fogja biztosítani.
Azonban a cukrászda előtti
részen kialakítandó interaktív
vízjáték is színes megvilágítást kap, amiről 20 db LED-es
egység gondoskodik majd,
melyekkel a fehértől kezdve a
szivárvány bármely színárnyalata előállítható.
A református templom előtti
szökőkutat – melynek medencéje természetes kőelemekkel
lesz burkolva – és a „vízképeket“
13 db LED-es víz alatti lámpatest világítja majd meg.
Megújuló díszkivilágítást kap
még a Világbéke-gong, a református templom, valamint a polgármesteri hivatal előtti zászlók.
A 2010. decemberi átadásnak köszönhetően a hagyományos karácsonyi vásár
már szép, megújult, kulturált
környezetben lesz megrendezve.

2010. szeptember 15.

Nem csak kertészeknek...

Otthonunk a kert
A kert otthonunknak ugyanúgy része,
mint a lakás, lakjuk,
mint szobáinkat, berendezzük,
dolgozunk vagy pihenünk
benne. Épület és
kert
együttesen,
egymáshoz ízesülve
töltik be az otthon
funkcióit.
A lakókert nem csupán
szűkebb környezete az
épületnek, még csak nem
is kiegészítője, hanem
lakásunk szerves folytatása. Épület és kert
együttesen, egymáshoz ízesülve töltik
be az otthon funkcióit.
A lakásbelső terei (enteriőr) és a
külső kerti terek, közös funkciójának
megteremtésétől, megfelelő kialakításától is függ a lakásunk – kertünk
használhatósága, kényelme, esztétikuma.

A megvalósulás során az épület
rendszerint elsőbbséget élvez, s a beköltözés után ragasztjuk hozzá a kertet több-kevesebb sikerrel. A kerttel
való kapcsolatot legtöbbször csak egy
hátsó kerti kijárat, vagy egy – inkább
az épülethez, mintsem a kerthez tartozó – magas lábazatú, gondosan elkerített terasz jelenti. Ezzel elveszítjük, még mielőtt felfedeztük volna az
egymáshoz tapadó, egymást átható,
közös jegyeket hordozó külső és belső terek, nyújtotta élményt, mint látványt, mint tevékenységünk színhelyét, mint otthont.
Már az épület terveztetésénél vagy
tervének kiválasztásánál, elhelyezésénél gondolnunk kell arra, hogy azt a
kerttel együtt fogjuk használni. Az
épületről és a kertről alkotott elképzeléseinket együttesen kell tervbe
foglalnunk és foglaltatnunk.
Közvetlen közlekedést kell teremtenünk például a kert és a nappali között. Kapcsolódhat hálószoba, vendégszoba a kerthez, esetleg kisebb
belső udvaron át a lakás mélyebben
fekvő helységei is közvetlen kerti kijárást nyerhetnek.
Az épülethez a kerten keresztül
kapcsolódhat a garázs, a gazdasági
épület is. Az épületben elhelyezett
szerszámkamrának, műhelynek helyes külön kerti bejáratot építeni.
Funkcionálisan kötődhetnek a kert
egyes létesítményei a lakás néhány
helységéhez, rendeltetésüktől függően. Így több személy együttes szabadban való tartózkodására teraszt,
burkolatot, lugast jó a nappalihoz és
az étkezőhöz kapcsolni.
A játszóhelyet jobb az épülettől távolabb tenni úgy, hogy a lakásból kilátás essék arra. Ilyen és ehhez hasonló szempontok alapján alakul ki az
épület és a kert elrendezése, egymással összefüggésben lévő szerkezete,
mindig az adott helyszínre és igényekre szabottan.
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Élő–Világ

Az enteriőr és az exteriőr (belső és
külső tér) között alakul ki, ha a belső
térből a külső a kerti kép, zavaró
akadály nélkül szabadon szemlélhető.
Ha a kert képe csak egy közepes mellvédmagasságú ablak szűk négyszögletű nyílásán keresztül látható, az inkább képszerűen tárul fel, melynek
legfeljebb
a
mélységét érezzük, de a külső
tér érzete nem
alakul ki. Távcsővel is csak a
táj egyes részleteire vadászhatunk, de ha a
táj egészét akarjuk élvezni, azt
csak
szabad
szemmel tehetjük.
Ha a kert felől határoló falat eltávolítjuk,
vagy a padlótól
a mennyezetig
széles üvegfallal helyettesítjük, a külső tér az enteriőrhöz kapcsolódik, és ezzel a lakásbelső kitágul, teret nyer a szabadban,
a határai elmosódnak, s habár bent
ülünk, a külső kerti térnek is részesei
vagyunk.
Épület és kert közti folytonos kapcsolat akkor válik igazán oldottá, ha a kert holt
anyagai és elemeinek megformálása az épület
felé közeledve
egyre inkább épített jellegűvé (architechtonikussá) vállnak, míg
az épülettől távolodva a szabadabb, oldottabb
formák uralkodnak. Előnyös hatású, ha az épületbelsőben fel-

használt anyagok a kerti térben is
megjelennek, esetleg más-más megmunkálásban a kert távolabbi részein
is alkalmazzuk azokat. A nappali
burkolata – ha erre
alkalmas – az épület
előtt a kertben kötetlenül folytatódhat. A
kertben
durvábban
megmunkált kő is
megjelenhet a belső
terekben.
Az épület alkotóelemei folytatódhatnak a külső térben,
más-más
funkciót
nyerve. A belső térhatároló falak túlnyúlva
az épület külső falsíkjain szélfogóvá, árnyékvetővé, lugassá
vagy virágráccsá alakulva, vagy csak egyszerűen, mint kerti térhatároló elemek
jelenhetnek meg. Létrejön így az épület és a kert között egy átmeneti sáv,
melyben egyaránt szerepelnek a kert
élő anyagai és formái az épület karakterét, anyagait hangsúlyozó felületek,
formák.
Nem kell különösen hangsúlyoznunk a növények különösen jelentős
szerepét. Egy-egy edénybe ültetett
növénycsoport a belső térben elhelyezve, az épület előtti gazdag növénykiültetéshez kapcsolódva, a külső miliőt (hangulatot) eleveníti föl a
belső térben. Ha a nappali legvédettebb zugában ülve élvezhetjük a kerti
tér tömegét, arányát és változatos
növényanyagát, át-meg átformálódva
szinte székünkig kúszik a kinti világ,
kitágul a szobánk, és a kert részévé
válik legalább annyira, mint ahogy
kertünk lesz otthonunk része.
A kert és a lakásbelső közti nagy
szintkülönbség a kapcsolatteremtés
szempontjából kedvezőtlen. Ha a külső gyepfelületekkel, a burkolatok síkjával közel azonos magasságú az épület fölszinti padlószintje, ugyanúgy
lépünk ki a kertbe, ahogy egyik szobából másikba megyünk. 30-40 cm
szintkülönbség még jelentéktelen,
nem válik választóvonallá épület és
kert között.
(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

Csak körültekintően!

Egy kutyánál jobb a kettő
Ha Ön is olyan, mint a legtöbb kutyás
gazdi, akkor előbb-utóbb elgondolkodik azon, hogy ha egy kutya csodálatos, kettő még jobb lenne! Azonban
fontos tudni, hogy a kutyák összeszoktatása nem egyszerű feladat.
Számos jó ok van arra,
hogy még egy kutyát fogadjunk a család teljes értékű tagjává: még több
szeretetet adni és kapni,
társaságot biztosítani az
első kutya számára, életet
menteni, továbbá társaságot biztosítani egy vagy
több gyerek számára.
Azonban vannak ellenérvek is: több költség az állatorvosnál, több eledelt
és játékot kell venni, több
piszkot kell feltakarítani, kevesebb figyelmet tudunk szentelni az első kutyának, még több lehetséges viselkedési probléma...

A kutyák összeszoktatása
Feltételezve, hogy komolyan átgondolta az előnyöket és hátrányokat és jól
megfontolta döntését, mely szerint
örökbe szeretne fogadni még egy kutyát, íme néhány tanács, hogy miként
mutassa be az új családtagot:
• Győződjön meg róla, hogy az első
kutya barátságos más ebekkel szemben. Ha még nem tudja, hogy az első
kutya elfogadna-e egy másikat is a közelében, akkor keressen fel egy barátságos ebtulajdonos barátot, és mutassák be őket egymásnak egy biztonságosan védett, „pártatlan“ területen.
Kedvence teljesen egyértelműen jelezni fogja, hogy ő szeretne maradni az
egyetlen kutya a háznál. Ha ez így történt, fontolja meg döntését! Vagy ha
mégis nagyon szeretne egy második
kutyát, keressen egy jó, pozitív gondolkodású kutyatrénert, aki segíthet meggyőzni kedvencét egy kutyapajtás előnyeiről. Ha mindez sikerült, folytassa a
következő lépéssel!
• Válassza ki a megfelelő kutyát! Ha
jelenlegi kutyája nagyon magabiztos,
egy újabb „főnök“ jelenléte olyan, mint
ha égő gyufát tartanánk egy nyitott
benzines tartály elé. Olyan kutyát keressen, aki alkalmazkodik a „főnök“
ebhez. Azonban ha a kutyus nyugodt és
alkalmazkodó típus, egy magabiztos eb
átveheti a hatalmat. Kedvence valószínűleg elfogadja majd, de Önnek roszszul eshet látni, hogy erőszakoskodnak
vele. Ha így van, keressen egy szerény
kutyát!
• A méreteket is figyelembe kell venni. Ha egy 1 kg-os mini-kutyája van,
veszélyekkel járhat egy nagy méretű
kutya örökbefogadása. Bár csak játszanak, mégis okozhatnak komoly, néha
halálos sérüléseket játékméretű társaiknak. Nem lehetetlen eltérő méretű kutyákat tartani a házban, de odaadó figyelmet és irányítást igényel.
• Az ápolás és az energiaszint is fontos. Miközben „gyapjas“ kedvencének
napi ápolásra van szüksége, hogy gubancmentes maradjon, addig egy rövidebb szőrzetű kutya ezt nem igényli.
• Ha jelenlegi kutyája nagyon aktív,
akkor egy szintén aktív kutya beszerzése kifáraszthatja – vagy a végén két
örökmozgó kutyával kell megbirkózni.
• Alaposan tervezze meg a bemutatást! Szervezze meg az első találkozást
egy biztonságos, semleges területen.

Ezt még azelőtt tegye meg, mielőtt befogadná a második kutyát! Kérje meg
barátját, hogy tartsa az első kutyát a
terület egyik végében, miközben Ön a
másik ebbel belép. Figyelj a testbeszédükre; megriadhatnak és feszültté vál-

hatnak, vagy fogadhatják egymást teljesen normálisan és játékosan – mindkét reakció elfogadható. Ha bármelyik
állat erős agressziót mutat – támadás,
dühöngő ugatás, vicsorgás, harapás –
hagyja abba a bemutatást, és kérje egy
szakértő segítségét.
• Mikor a kutyák észreveszik egymást, adjanak nekik jutalomfalatokat
addig, amíg figyelmük át nem irányul
arra, aki eteti őket. Majd korlátozzák a
falatokat egészen addig, amíg a kutyák
egymásra nem pillantanak, majd viszszanéznek, hogy virslit kapjanak. Ha
mindkét kutya jókedvűnek és/vagy
nagyjából nyugodtnak tűnik egymás
közelében, engedjék el a pórázt, és
hagyják őket, hogy üdvözöljék egymást! A pórázzal való korlátozás agresszívvé teheti az amúgy összeférhető
kutyákat. Hagyják rajtuk a pórázt még
néhány percig, hogy könnyedén szét
lehessen választani őket, ha szükség
van rá. Mikor már nyilvánvalóan kijönnek egymással, hívják vissza őket,
és szedjék le a pórázt, mielőtt azok
összekuszálódnának (ez is okozhat verekedést!), hogy nyugodtan játszhassanak!
• Otthon mutassa be őket újra egymásnak a körbekerített udvaron, és
hogy csökkentse a benti feszültséget,
ne vigye be őket a házba, amíg ki nem
fáradtak a játéktól!
• A siker érdekében edzeni és irányítani kell. Biztonsági ajtórácsok felszerelése a megfelelő helyekre segíthet
fenntartani a békét. Mikor még csak az
ismerkedésnél tartanak, mindig válassza külön őket, amikor elmegy otthonról! Ha etetőtál- vagy etetőhelyi
problémák akadnak, akkor etesse őket
jó távol egymástól, ha lehet külön szobában, hogy ezzel elkerülje az összezörrenést. Ügyeljen arra, hogy a legkevésbé forgalmas helyeken legyen körülöttük elegendő játék és tágas szunyókálóhely.
• Minél több kutyára kell vigyáznia,
a nevelésnek annál fontosabb a szerepe. Egy neveletlen kutyával még túléli, de kettő – vagy több – már nyomorúságossá teheti életét. A jóindulatú, de szigorú fellépésnek köszönhetően ismét kialakul a béke a falkában.
Azzal, hogy minden kimenetel előtt leülteti a kutyákat egy falatért, emlékezteti őket, hogy ki a főnök.
Jól gondolja át a dolgot, óvatosan ismertesse őket össze, nevelje és irányítsa következetesen, és még egy életre
szóló társra tehet szert!
(pts)

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Szeptember 18-19.:

dr. Szász László
Tel.: 06-30-9917092
Veresegyház, Levendula u. 63.
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Közérdek

2010. szeptember 15.

HIRDETMÉNY
a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelölő szervezetekről, polgármesterjelöltekről,
önkormányzati képviselőjelöltekről, települési kisebbségi jelöltekről
POLGÁRMESTERJELÖLTEK:

5. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

10. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

Dr. Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub)
Kovács Barnabás (Magyar Szocialista Párt)
Liptákné Dr. Boros Andrea (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)

André Katalin (Fidesz- Magyar Polgári
Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)
Guba Lajos (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Madarász Gábor (Lehet Más a Politika)
Roszík Gábor (Független jelölt)
Strauszné Mandzák Beáta (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Dr. Vándor Béla (Magyar Szocialista Párt)

Dankó László (Magyar Szocialista Párt)
Huszár Péter Csaba (Fidesz- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)
Kovács Csaba Zoltán (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Lengyel Szilvia (Lehet Más a Politika)
Varga Árpád (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)

Dávid Lászlóné (Bleyer Jakab Közösség)
Halász Adél (Bleyer Jakab Közösség)
Horváth Ilona (Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület)
Király Zoltán (Bleyer Jakab Közösség)
Meizner Sándor (Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület)
Vajna Istvánné dr. Tangl Katalin (Észak
Magyarországi Német Önkormányzatok
Szövetsége Egyesület)

6. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI
JELÖLTEK:

RUSZIN KISEBBSÉG

ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
1. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

Kakucska Margit (Magyar Szocialista Párt)
Simon Ildikó Beatrix (Fidesz- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)
Strausz Zsolt (Jobbik Magyarországért
Mozgalom)
Szigethy Tibor (Lehet Más a Politika)
Szűcs Józsefné (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub)

2. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

Futás Levente (Szabolcs Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata
Néppárt)
Hegedűs Péter (Lehet Más a Politika)
Kis Antal (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Medve Erzsébet (Magyar Szocialista Párt)
Tóth Martina (Jobbik Magyarországért
Mozgalom)

Banai Tamás (Fidesz- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)
Horvát Miklós (Magyar Szocialista Párt)
Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Veres Teréz (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

7. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

Fedor Gábor István (Független jelölt)
Fogarasiné Deák Valéria (Magyar Szocialista Párt)
Németh László József (Fidesz- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)
Pintér Zoltán (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Sztrehalet Szergej Mihajlovics (Jobbik
Magyarországért Mozgalom)

8. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
3. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

Gallyas Attila (Magyar Szocialista Párt)
Izracska László (Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)
Mészáros Istvánné (Független jelölt)
Pecze Dániel (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Saska Ferenc József (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

Balla Zsuzsanna (Lehet Más a Politika)
Horváth Lajos (Magyar Szocialista Párt)
Kristóf Etelka (Jobbik Magyarországért
Mozgalom)
Kuthiné Pethő Andrea Sarolta (FideszMagyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)
Tóth Tibor (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)

4. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
9. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

Dudás Lajos István (Fidesz- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)
Körösfői László (Magyar Szocialista Párt)
Pépel Ferencné (Jobbik Magyarországért
Mozgalom)
Varga András (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub)
Zsiborás József (Lehet Más a Politika)

Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub)
Dr. Pápai Éva (Magyar Szocialista Párt)
Somogyi Ferenc (Lehet Más a Politika)
Téglás János Tamás (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Vörös István János (Fidesz- Magyar Polgári
Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)

CIGÁNY KISEBBSÉG:
Balogh Gyula (LUNGO DROM Országos
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Berki Vilmos (Pest Megyei Roma Polgárjogi
Mozgalom)
Borsos Andrea (Pest Megyei Roma Polgárjogi Mozgalom)
Borsos József (Pest Megyei Roma Polgárjogi Mozgalom)
Kanalas Mária (Roma - Magyar Művészeti,
Oktatási Egyesület)
Kanalas Mihály (Roma - Magyar Művészeti, Oktatási Egyesület)
Keresztesiné Kiss Krisztina (Pest Megyei
Roma Polgárjogi Mozgalom)
Kubatov János (LUNGO DROM Országos
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Lakatos Miklósné (Roma - Magyar Művészeti, Oktatási Egyesület)
Lakatos Tivadar (LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Sztojka Zsolt (Roma - Magyar Művészeti,
Oktatási Egyesület)
Tanda Ildikó (LUNGO DROM Országos
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)

LENGYEL KISEBBSÉG
Kiss Zoltán Csaba (Magyarországi Bem
József Lengyel Kulturális Egyesület)
Mezővári Ottóné (Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület)
Szabó László (Magyarországi Bem József
Lengyel Kulturális Egyesület)
Szabó Márk László (Magyarországi Bem
József Lengyel Kulturális Egyesület)
NÉMET KISEBBSÉG
Arnold Katalin (Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület)
Bódi Róbert László (Bleyer Jakab Közösség)

Havassy Marija (Magyarországi Ruszinok
(Ruténok) Országos Szövetsége)
Havassy Miklós (Magyarországi Ruszinok
(Ruténok) Országos Szövetsége)
Kovács Lászlóné (Magyarországi Ruszinok
(Ruténok) Országos Szövetsége)
Lukács Lajos Kristóf (Magyarországi
Ruszinok (Ruténok) Országos Szövetsége)

Gödöllő, 2010. szeptember 6.
Dr. Nánási Éva
HVI vezető

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 13-19-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551.
Szeptember 20-26-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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.

2010. szeptember 15.
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Mozaik

Az Erzsébet Királyné Szálloda
udvarán kerül megrendezésre
borkóstolással és vásárral
egybekötött borhétvégénk.
(2010. október 1-2-3.)
Meghívottak:
Malatinszky pincészet, Bujdosó pincészet,
Nyakas pincészet, Demeter pincészet,
Royal Tokaj pincészet, Majoros pincészet
Szarvasgomba, méz, sajt, édesség és
faszénen készült kürtöskalács
vásárolható.

Program:
10.01. (péntek)
14.00
Köszöntő
14.05
Blazej Mikus szlovák festőművész kiállítás
megnyitója, fellép a csömöri néptánccsoport
15.00
Borászok borismertetője, borkóstolás
16.00
Zenél a Kozma duó
14.00
15.00
16.00

10.02. (szombat)
Borismertető, borkóstolás
Zeneiskola kórusa bordalokat ad elő
Zenél a Kozma duó

14.00
15.00
16.00

10.03. (vasárnap)
Borismertető, borkóstolás
Citera előadás
Zenél a Kozma duó

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!
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Labdarúgás – Még veretlen a GSK II. és a 96’-os csapat

Sima vereség a Pilissport otthonában
Az elmúlt hétvégén a Pilisvörösvár ellenfele volt a Gödöllői
SK a megyei I. osztályú bajnokság 5. fordulójában. A nyáron
feljutó Pilissport elleni találkozó nem sikerült, ugyanis a hazaiak simán nyertek.
Már az első félidőben eldőlt a három
pont sorsa, miután 3–0-ra vezetett az
első 45 percet követően a Pilisvörösvári gárda. A mieink ezen a napon
csak statisztaszerepet töltöttek be, így
nem meglepő, hogy esélyük sem volt
a pontszerzésre. A felnőtt csapat öt
fordulót követően a 12. helyen áll 4
ponttal. Az ifisták is vereséget szenvedtek, ezzel visszacsúsztak a tabella
3. helyére (9 pontos a gárda), éppen a
hétvégi ellenfél mögé.
Pest megyei I. osztály, 5. forduló
Pilissport – Gödöllői SK 4–0 (3–0)
Pest megyei I. osztály U19, 4. forduló: Pilissport – Gödöllői SK 4–2
(2–1) Gól: Bercze Tamás, Sztriskó
István.

Megyei III. osztály – Veretlenek
csatája, gödöllői sikerrel
Az elmúlt hétvégén két, még veretlen
csapat csapott össze Gödöllőn. A megyei III. osztályú bajnokin a GSK II.
ellenfele a Framos csapata volt,
akiket sikerült megverni, így Legéndi
György együttese őrzi továbbra is veretlenségét.
Pest megyei III. osztály, keleti csoport, 2. forduló
GSK II. – Farmos 1–0 (0–0)
Gól: Pintér Krisztián
Utánpótlás – Meccsdömping:
még veretlen a 96-os csapat
NB II., U17, közép C csoport:
Gyöngyösi AK – Gödöllői SK 4–1
(3–0) Gól: Somogyi Levente
NB II., U15 közép A csoport:
Gödöllői SK – Újpesti TE 4–0 (2–0)
Gól: Bihari Gábor, Szabó Tibor, Hegyi Balázs (2)
NB II., U13 közép A csoport:
Gödöllői SK – Újpesti TE 1–6 (0–1)

Kézilabda – Kupagyőztes a TIG DSE

Ismét arany Gyöngyösön
A Török Ignác Gimnázium DSE
1997-es korosztályú fiú kézilabda csapata szeptember 3-5. között Gyöngyösön, a II. Jako kupán
vett részt.
A 10 csapat részvételével megrendezett tornán az A csoportba sorsolt TIG
DSE a csoportmeccseken az Alsóörsöt,
a Debreceni SI, a Malév-PLER és az
FTC csapatát verte simán, majd az elődöntőben a megyei rivális Dabas együttesét győzték le 21:15-re. A városi sportcsarnokban megrendezett fináléban a
szegedi Tisza Volán csapata volt az ellenfél. A mérkőzés sok izgalmat hozott,

Gödöllőn a Magyar kupa és a bajnokság
szinte az összes honi gyeplabda csapat
megszűnt, többnyire az anyagiak miatt.
Az ország elit csapatának számító Gödöllő is ide jutott. Jelenleg 6 csapat alkotja a magyar bajnokságot, ezt a bázist
mindenképpen bővíteni kell annak érdekében, hogy visszanyerje régi hírnevét a
sportág.
– Hogyan jött a képbe Gödöllő városa?
– A szövetség elnökeként azt tűztem ki
egyik célomul, hogy a régi fellegvárakat, mondjuk Sopront és Gödöllőt valahogy visszahozzam a sportágba. Ugye
már említettem, hogy itt nagy hagyománya volt a gyeplabdának, ezért is esett Gödöllőre a választás, na és azt se feledjük, hogy Budapest közelsége is befolyásoló tényező volt. Felkeresetem a
polgármester urat és a pálya üzemeltetőit és mivel egyeztek az elképzelések,
arra az elhatározásra jutottunk, hogy itt
rendezzük meg az idei Magyar kupa
küzdelmeit, valamint a bajnokságot is.
– Mit jelent az újraélesztés?
– Több centrumot szeretnék kialakítani
az országban, köztük Gödöllőn is. Egykor Gödöllőn gyeplabdázó játékosokkal
beszéltem már arról, hogy indítanánk
utánpótlás korosztályokat, de ez még
csak terv, bár bízom abban, hogy sikerül
megvalósítani az elképzelést. Egyelőre
nagyot ugranak. Öt szakágban dolgozó edzők
várják a jelentkezéseket. Érdeklődni Benkő Ákos mesteredzőnél, a 30/4-955-439, 20/5-045889, 28-522-023 telefonon lehet.
Tagdíj az első három hónapban
nincs, utána havi 500 Ft.
Minden egyéb atlétikára hivatkozó

Atlétika – Toborzó
A Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club,
atlétikai szakosztálya, elismerten az
ország egyik legjobb utánpótlásnevelő műhelye keresi azon 8-14 év közötti
atléta palántákat, akik gyorsan, vagy
kitartóan futnak, nagyot dobnak, vagy

Gól: Rusznyák Csaba
Pest megyei U14, 2. forduló
Tura VSK – Gödöllői SK U14 5–5
(2–3) Gól: Mundrusz Máté, Petényi
Krisztián, Balogh Róbert, Varsányi
Botond, öngól
Pest megyei U13 ¾ pálya, 2. forduló
Dunakeszi – Gödöllői SK U12 1–2
(0–0) Gól: Hegyi Tamás (2)
-lt-

Következik:
(a mérkőzéseket a Táncsics Mihály úti
sporttelepen rendezik):
Szeptember 18., szombat 09:00 (megyei U13 ¾ pálya):
Gödöllői SK U12 – Veresegyház
Szeptember 18., szombat 10:30
(megyei U16-os bajnokság):
Gödöllői SK U15 II. – Hévízgyörk
Szeptember 18., szombat 16 óra (ifi:
14:00) megyei I. osztály:
Gödöllői SK – Erdőkertes
Szeptember 19., vasárnap 10:00
(megyei U14-es bajnokság):
Gödöllői SK – Törökbálint
Szeptember 19., vasárnap 10:00
(NB II, közép C csoport U17):
Gödöllői SK – Szigetszentmiklósi TK
Szeptember 19., vasárnap 16:00
(megyei III. osztály):
Gödöllői SK II. – Sülysáp II.
tila, Tamás Norbert, Thury Martin,
Tóth Attila, edző: Szabó Lászlóné,
Jutka.
Eredmények:
TIG DSE – Malév-PLER KC 19:15,
Ferencvárosi TC – TIG DSE 11:23, TIG
DSE – Alsóörs 18:15, Debreceni SI –
TIG DSE 5:28, TIG DSE – Dabas KC
21:15, Tisza Volán – TIG DSE 16:16
büntetőkkel: 17:18
-li-

a félidőben még a szegediek vezettek
10:7-re, de a találkozó 16:16-os döntetlennel zárult. A kupa sorsa hétméteresekkel dőlt el, ahol Kovács Csaba kapus szokásához híven reme-kelt, így a
gödöllői fiatalok másodszor is
megnyerték a kupát! A torna
legjobb játékosa – már nem
először – Tóth Attila lett!
A győztes csapat tagjai: Czene
Dávid, Kalmár Marcell, Kiss
Tamás, Kovács Csaba, Laczkó Szilárd, Molnár Balázs,
Papp Kristóf, Réti Tamás,
Szakály Benedek, Takács At- A kupagyőztes csapat

Gyeplabda – Újraéledhet egy gödöllői sikersportág

A 80-as években sikersportágnak számított városunkban a
gyeplabda. Az idősebb sportrajongók minden bizonnyal emlékeznek a magyar bajnoki és kupasikerekre, a Prutek testvérek
fémjelezte csapatra.
A 90-es évek elején sajnos a gyeplabda
is megszűnt, így a gödöllői fellegvár is a
múlt homályába veszett. Bő 20 év telt el,
és ha minden jól alakul, akkor ismét feléledhet a sportág. A Táncsics Mihály úti
sporttelep üzemeltetői, az mellett, hogy
a gödöllői labdarúgásnak helyet biztosítanak, más irányba is nyitottak, ennek
köszönhető, hogy Pavelka Zoltánnal, a
Magyar Gyeplabda Szövetség elnökével sikerült egyességre jutni.
A megállapodás értelmében az idei
Magyar kupa küzdelmek helyszíne a
Táncsics Mihály úti sportcentrum
műfüves pályája lesz, valamint a magyar bajnokság küzdelmeit is itt bonyolítják majd le. Pavelka Zoltánnal
beszélgettünk.
– Meséljen egy kicsit a magyar gyeplabda helyzetéről, mert őszintén megmondom, hogy az utóbbi években
nem nagyon hallottunk a sportágról.
– Sajnos a 70-es, 80-as évek sikerei már
a múlté. a rendszerváltozás óta fogynak
a csapatok és körülbelül a 2000-es évre
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a nézőket szeretnénk visszacsábítani és
az idei programok mellé szeretnénk
nemzetközi barátságos meccseket is
hozni a városba. Jövőre, pedig, ha úgy
alakul, akkor az Interliga küzdelmeit is
itt játszanánk.
– Némileg módosultak a szabályok,
mesélne erről?
– Igen. Ez is döntő szempont volt a
helyszínválasztásnál. Sajnos oda jutottunk, hogy a fővárosban nincs, a játékra
alkalmas pálya, ugyanis az új szabályok
értelmében nedves, műfüves pályán lehet csak játszani. Egyedül az országban
Gödöllőn van erre alkalmas játéktér, így
ez is a választás egyik oka volt. A régi
szabályok annyiban módosultak, hogy
négy negyedből áll a meccs, negyedenként 17 és fél perces játékidőkkel. A szabadütést már magának is elvégezheti a
játékos, ez gyorsítja a játékot, valamint
oda vissza lehet cserélni. ezek a legfőbb
változások. Reméljük, hogy a most zajló eseményeken keresztül ismét sikeres
sportág lehet a gyeplabda mind a városban, mind az országban.
A magyar kupa sorozat az elmúlt hétvégén kezdődött és szeptember 19-én ér
véget. Az első meccsen az Olcote-ARES HC csapata lépett pályára a Szen
László Gimnázium csapata ellen. A
meccset az Olcote nyerte 3:1-re.
A hétvége programja:
Szeptember 18., szombat 12:30: Szent
László Gimnázium – Rosco SE
Szeptember 19., vasárnap 14:00: Olcote-ARES HC – Rosco SE
-tltoborzás független az Egyetmi Club
atlétikai szakosztályától

Deák Nagy Marcell és Erdélyi Zsófia, a GEAC
világsikereket is elért tanítványai. Legyél te a
következő!

Sportpolitika – Gémesi György támogatást kért a Világjátékokhoz

2017-es játékok rendezése a cél
A Nemzeti Sportszövetség eddigi munkájáról és törekvéseiről,
valamint a 2017-es Világjátékok
tervéről tájékoztatta az Országgyűlés Sport- és Turisztikai Bizottságát az NSSZ elnöke. Dr. Gémesi György arra kérte a képviselőket, hogy támogassák a nem
olimpiai sportágak közös világversenyének pályázatát.

olimpián kívüli sportágak közös versenyének megrendezése reális célkitűzés
Magyarország számára, nem igényel
speciális infrastruktúra-igényeket, ám
kiválóan szolgálná hazánk országimázstörekvéseit. A parlamenti frakciók megszólaló képviselői örömmel fogadták az
NSSZ stratégiáját és valamennyi tervét,
üdvöz-ölték az elképzelések szakmai
megalapozottságát, és elvi támogatásukat adták a 2017-es Világjátékok pályázatához, melynek érdekében ötpárti
együttműködést is elképzelhetőnek tartanak a részletek megismerése után.
Bánki Erik, a bizottság elnöke hozzátette: a kormányoldal számít a Nemzeti
Sportszövetség szakértő segítségére az
új Sporttörvény megalkotása során.
-nssz sajtó-

A Nemzeti Sportszövetség történetének ismertetése után az NSSZ új stratégiának prioritásairól és az elmúlt hónapok integrációs folyamatáról tájékoztatta a képviselőket a szervezet első
embere. Dr. Gémesi György kiemelte,
hogy a sport civil oldal közösen 12 pontos programtervet alkotott a sport hoszszú távú fejlesztése érdekében.
Az NSSZ elnöke a Világjátékok
2017-es magyarországi pályázatához
kért támogatást a bizottság tagjaitól. Dr.
Gémesi György hangsúlyozta, hogy az

Biliárd – Országos bajnokságon a gödöllőiek

NB III-ban a fiatalok
Pár évvel ezelőtt nagy hagyománya volt a billiárdnak Gödöllőn,
több remek játékos is felnőtt a
zöld posztóval borított asztalnál.
A sportág kezdi újra reneszánszát élni
városunkban. Játékosaink zöme országos szinten, a középmezőnyben található. Az elmúlt héten, országos bajnokságon vett részt két játékos, név szerint
Horváth János és Nádor György. Mindkét játékost erős csoportba sorsolták, és
a 33. hellyel vigasztalódtak. A következő megmérettetésük az NB III-as csa-

patbajnokságban lesz. Szeptember 18án, Szegeden, 19-én, pedig Érden fognak vendégeskedni a gödöllőiek.
Akit esetleg érdekel a sportág, az a
HS sportközpontban jelentkezhet az
edzéseken.
-li-

a játék fő kelléke: a golyók

Kispályás foci – Lokálpatrióta Labdarúgó Kupa
Szeptember 26-án, vasárnap Gödöllőn,
a Táncsics Mihály úti Műfüves pályán
kispályás labdarúgó kupát szerveznek,
felnőtt női és férfi kategóriákban.
A labdarúgó kupa mellett, főzőversenyt is hírdettek a szervezők, amelyre
szintén várják baráti társaságok, csalá-

dok és csapatok jelentkezését!
Időpontja: 2010.09.26. (vasárnap)
Nevezési határidő: 2010.09.21. (kedd)
Nevezési díj: 9.990 Ft/csapat
A részleteket további információ a
www.sevo.hu honlapon
vagy a +36/70-60-44-393-as számon.

Vívás toborzó
Toborzót hirdet a GEAC vívó
szakosztálya.
Kedden és csütörtökön 18–19 óra
között tőredzésre lehet jelentkezni a 812 éves korosztály számára a Premontrei tornatermében Czakel Istvánnál.
Érdeklődni lehet a: 20/943 6968-on.

Kedd és csütörtök, 20–21.30 óra
között az egyetemisták és felnőttek
számára indítunk kardvívás képzést.
Érdeklődni Bokor Gergelynél a GEAC vívótermében lehet minden nap
15–20 óráig.
Érdeklődni lehet: 20 204 1983.

Tagfelvétel a Gödöllői I.T.F.Taekwon-do
Egyesületbe a 2010-2011-es idényre!
Tájékoztató minden Érdeklődő
számára, aki szeretne csatlakozni Gödöllői I.T.F. Taekwondo Egyesülethez és kipróbálná
magát a harcművészetben!
Az egyesület
értesít minden kedves
érdeklődő
gyermeket,
fiatalt, felnőttet
és
családot,
hogy a 2010-

2011-es tanév kezdetével újra indulnak az edzések. Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit, aki Taekwon-do-t
szeretne tanulni!
Ezt a koreai harcművészetet bárki elsajátíthatja akár hobbi, akár élversenyzői szinten.
Ha érdekelnek az edzések, jelentkezés 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.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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!

* Gödöllőn a Kertváros szélén, 780 m2es telken épült, 80 m2-es 2,5 szobás
családi ház. Iá: 16 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

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

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
*
CSÖMÖRÖN
688
nm-es,
közművesített, bekerített építési telek
eladó. HÉV és busz a közelben. Őrs
Vezér tértől 15 perc!!! Tel.: 20-960-3929
* Sürgősen eladó családi okok miatt
Gödöllő központjában egy 4. emeleti,
65 nm-es lakás. Felújításra szorul. Iár:
10,8 mFt. Tel.: 30/273-6873.
* Eladó egy 600 nm-es beépíthető telek.
Ár: 12 mFt. Tel.: 30/273-6873.
* Jó vétel! Gödöllőn új építésű
részen1370 nm-es építési telek bekerítve eladó. Iár:14 M Ft. 20-772-2429
* Árcsökkenés! Garázs-összekötéses
ikerház emelt szintű szerkezetkész
állapotban 18,9MFt 93nm nappali+3szoba 207722428
* János utcában sürgősen eladó Iem
52nm-es 2 és félszobás, tégla, konvektoros lakás Iár 9,8MFt 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+2félszobás 55nmes tágas, jó beosztású lakás eladó Iár
11,5MFt 207722429
* Kastély közelében 75nm-es 2,5 szobás
stabil, de felújítandó ház eladó 1500nmes telken 13,6MFt 20-772-2429
* Újépítésű ház Szadán 3szoba + nappalis 800nm-es telken eladó Iár
21,9MFt 20-772-2429
* Erzsébet Krt-on 1szobás, felújított
lakás eladó Iár 7,9MFt 208042102

* Szabadka utcában 2szobás, erkélyes,
tégla, konvektoros lakás eladó Iár
10.9MFt Víz, villany, festés, burkolás
felújítva. 20-804-2102
* Sürgősen eladó! Gödöllő központjában 1+2 félszobás téglalakás, I.em
Iár 9,99MFt 20-539-1988
* Központban 3 szoba+ nappalis
újépítésű ikerház eladó Iár 23,5 MFt 20772-2429
* Gödöllőn Kossuth L. u.-ban 71m2, 3 szobás erkélyes téglalakás eladó Iár 11,9 MFt
20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* János utcában 2szoba erkélyes 52m2
II.em. felújított, műanyag nyílászárós, cirkós
lakás eladó Iár 12,8MFt 20-804-2102
* Jó vétel! Kossuth L. u.ban II. emeleti 2 szobás lakás eladó Iár 9,5 MFf 20-8042102
* Központi részen I emeleti erkélyes
lakás eladó Iár 10.9MFt!! 20-539-1988
* Szadán 5szoba +nappalis, igényesen
kivitelezett 2001-ben épült családi ház
eladó 1000nm-es telken Iár: 35,9MFt
20-772-2429
* Extra vétel! Gödöllőn, panorámás
részen 3szoba+nappalis, duplakomfortos, szuterénes, garázsos, gázkazán
+vegyes tüzeléses 1992-ben épült,
felújított kertes ház 1600nm-es telken
eladó Iár 16,9MFt 20-772-2429
* Központi részen, harmadikon konvektoros, erkélyes lakás eladó Iár 10,7MFt!!
20-539-1988
* ! Alacsony áron juthat 1szobás felújítandó 34nm-es lakáshoz Gödöllőn jó
közlekedésnél Iá 4,2MFt 20-772-2428

* Magasföldszintes 2szobás konvektoros
lakás központban 11MFt! 20-539-1988
* 2009-ben felújított 1+2fél szobás
lakás világos parkra néző erkélyes lakás
Iár 10,9MFt 20-772-2429
* Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, kocsi beállóval, nagy terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102
* Sürgősen eladó a Magyar Kázmér
közben tégla, konvektoros 1+2félszobás jó állapotú lakás Iár 12,5 MFt
20-804-2102
* Szent János utcában sürgősen eladó
60m2 2szobás magasföldszinti, erkélyes
konvektoros lakás Iár 9,6 MFt 20-8042102
* Alkuképes! Sürgősen áron alul!
Palotakerten parkra néző 2szobás lakás
Iár 9.2MFt 20-8042102
* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, konvektoros, jó állapotú 2szobás,60nm-es lakás
a Kazinczy krt. Iár 10,9 MFt 208042102
* Ügyfeleink részére keresünk eladókiadó, családi házakat, lakásokat!
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 20-944-7025
* Nagyfenyvesben, nagyon jó környéken
156nm-es jó állapotú nappali+4 szobás
nagykertes sorház sürgősen eladó
Iár:27,9MFt 20-9447025
* Fenyvesben AKCIÓS 1200nm-es
építési telek eladó, 15MFt 20-944-7025
* Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó a Munkácsy utcában, téglaépítésű háztömbben,
51 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtésű,
részben felújított, 1. emeleti lakás, (alacsony rezsivel). Iá: 9,2 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

* 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 28/411086 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 +3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotban lévő családi ház, 100 m2-es szuterénnel, mely vállalkozás kialakítására is alkalmas (víz, villany, ipari áram bevezetve)
540 nm-es örökzöldekkel beültetett
telekkel. Iá: 24,9 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllő belvárosában újszerű állapotban
lévő, 65 m2-es, 2 szintes erkélyes lakás,
saját kis kertrésszel. (Nappali, 2 hálószoba,
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 20/9194-870
* ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! Kertvárosban 500 m2-es parkosított, panorámás
telken eladó 110 m2 lakóterű, nappali +
2 szobás szinteltolásos családi ház
kertkapcsolatos terasszal. Iá: 26,5 mFt.
Érd: +3620/9194-870
* Gödöllőn a Széchenyi u-ban nappali +
2 szobás, tetőtérben 3 szobás,
alápíncézett családi ház 1000 m2-es
telekkel. Iá: 35 mFt. Tel.: 20-919-4870
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* Örökzöldekkel beültetett telken (880
m2), jó állapotban lévő, 100 m2
lakóterű, 2 nappali + 3 szobás szinteltolásos családi egy 90 m2-es, különálló,
külön bejáratú épülettel, amely irodaként,
üzletként
vállalkozás
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 saroktelken 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.: 0620/310-9862
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 1376 és
1433 m2-es összközműves építési
telkek eladók. Iá: 14 és 15 mFt. Tel.: 0620-919-4870
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 780
m2-es építési telkek 8 mFt ir. áron
eladók. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Tölgyfa u-ban eladó 2400
m2-es zártkert (18 m széles) telepített
termő szőlővel. Iá: 6,9 mFt. Tel.: 06-20919-4870
* Gödöllőn az Erdőszél utcában
panorámás részen, jó fekvésű 873 m2es telek. Iá: 8,7 mFt. Tel.: 20-919-4870
* TELEKÁR ALATT sürgősen eladó Szilasligeten 1 szoba-konyhás családi ház,
715 nm-es összközműves telekkel. Iá:
6,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* Veresegyházon ikerház építésére is
alkalmas, 600 m2-es, összközműves
építési saroktelek eladó, érvényes
építési engedéllyel. Iá: 8 mFt. Érd:
FŐNIX
Iroda
28/411-086
vagy
+3620/9194-870
* Szadán 1200 m2-es építési telek 8,4
mFt-os irányáron eladó. Érd: 28/411086 vagy +3620/9194-870
* Kistarcsa új parcellázású részén 900
m2-es építési telkek. Iá: 8,5 - 12,8 mFt.
ÉRD.: 06-20-919-4870
* ÁRON ALUL ELADÓ! Gödöllő és Szada
határán, 1650 m2-es, 2 utcára nyíló
építési telken egy 37 m2-es, 1 szobakonyhás
alápincézett
lakóépület.
Gyümölcsfákkal és szőlővel beültetett
telek. Ár: 12 mFt. (Csak kp fizetéssel!)
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +36209194-870
* Erzsébet park közelében, kertvárosi
hangulattal eladó egy 55nm-es, kétszobás, D fekvésű lakás tárolóval.
Kedvező rezsi költség. Iár: 10,9MFt.
Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020
* EGYEDI AJÁNLAT! Sürgősen eladó
Gödöllőn, az Esze Tamás utca környékén
800 m2-es, parkos telken, aszfaltút kapcsolattal, 30% beépíthetőséggel, rajta
lakható felújítandó 2 szobás házzal.
IRÁNYÁR: 13.500.000 Ft. Tel.: 0630-9195960.
INGATLANVADÁSZ,
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 4543.

* KERESEK családi házat Gödöllőn.
Nappali + 2 vagy 3 szobával, 300-1000
m2-es telekkel, 35 MFt –ig. Tel.: 0630337-9000
* KERESEK eladó gödöllői LAKÁST.
Másfél-két szobásat 7-12 Mft-ig akár
felújítandót, vagy felújítottat is. Erkélyes
előnyben. Egész nap: 0670-424-5960
* 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
* Eladó Gödöllőn, a valkói út közelében,
szántó művelési ágú 1,1 ha-s földterület.
Villany a telek előtt. Beépíthetőség 3%.
Lovardának, befektetésnek ideális. Érd:
0620-669-0023
* GÖDÖLLŐ KÜLTERÜLETÉN TELKEK
ELADÓK. 0620/911-4980
* Gödöllő Szt. János utcában eladó
téglaépítésű bruttó 47 nm-es egylégterű
lakás (:klíma, egyedi gázfűtés, erkély,
biztonsági ajtó, fa nyílászárók.) Azonnal
költözhető. Iár:10,9MFt. (Bútorozva:
11,9M.) Érd: 06-70-362-2672.
* Eladó Szent István téren 56 nm-es, 2.
emeleti, 2 szobás, erkélyes, felújított
lakás. Ár: 13 millió. Érd: 30-355-8020
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Kör
utcában 69 nm-es, 1+2 félszobás, 3.
emeleti, erkélyes lakás. Iár: 15,8MFt.
Érd: 20/2627-441
* 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: 0630-410-8343, 06-28-423-143
* Gödöllő közelében eladó gázfűtéses,
kertes családi ház. Belül teljesen felújított (új nyílászárók, villany, vízhálózat,
stb.) Tel: 06-20-954-6600
* 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
* 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 melléképülettel, pincével, 1600nm-es rendezett telken. Iár:19,9MFt. 30/385-7372
* Városmajor utcában családi ház
eladó. 20/3550-008
* Eladó! 36 nm-es egyszobás földszinti
palotakerti panellakás. Kétcsöves digitális egyedi mért fűtés, alacsony közös
költség. Iár: 6,9MFt. Érd: 30-8436-440
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* Gödöllőn, Palotakerten eladó 1
szobás, összkomfortos lakás. Iár: 8 M
Ft. Tel: 06-30-410-1079
* Eladó! 57 nm-es 2 szobás, 10.em.
erkélyes palotakerti padlólapos, parkettás, redőnyös, átépített panellakás
(beltéri ajtókkal, kétcsöves egyedi mért
fűtéssel). Iár:9,6MFt. Érd: 30-8436-440
* Eladó! 75 nm-es 1+3 félszobás, 3.em.
teljesen felújított Dózsa Gy. úti lakás.
Alacsony rezsivel, saját cirkófűtés! Áron
alul sürgősen eladó! Érd: 30-8436-440
* Eladó Palotakerten kétszobás lakás a
3. emeleten, egyedi fűtéssel. Tel: 203630-040
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* A SZŐLŐ UTCÁBAN, felújított társasházban tulajdonostól eladó egy 69
nm-es 1+2 félszobás, klímás, erkélyes,
konvektoros lakás. Érd: 20-345-0074

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

* Gödöllőn Fenyves egyik csendes
utcájában eladó egy különlegesen szép
adottságokkal rendelkező 923nm-es
gondozott, ősfás kert felújított, összkomfortos 50nm-es házzal. Iár:20,9MFt. Tel:
20-460-3014, www.fenyvesihaz.eu.

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

* Gödöllő Központjában 1 szobás, 40
nm-es, loggiás 1. emeleti, tehermenetes
lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz, HÉV 5 percre. Tel: +36-30564-3615, +36-28-415-324
* GÖDÖLLŐ EGYIK LEGSZEBB RÉSZÉN
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ (akár
lakhatási engedély nélkül is!) családi
okok miatt TULAJDONOSTÓL ELADÓ!
Tel: 0630-248-9292
* Gödöllőn, Palotakerten, közvetlen park
melletti liftes házban, 4.em. 44 nm-es,
szabályozható fűtéssel rendelkező lakás
eladó. Ár: 7,9MFt. Tel: 20-430-2720
* Palotakerti 1+2 félszobás, erkélyes,
gardróbszobás, 4.em.-i lakás (lift
nincs) részben felújítva, szabályozható fűtéssel eladó. Irodák ne hívjanak! Érd: 30-201-3719

* Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2 félszobás, erkélyes, konvektoros, 69 nmes, téglaépítésű, 2.emeleti lakás
beépített konyhabútorral. Iár: 15MFt.
Tel: 0630-384-2587, 0630-483-3022

* Gödöllő központjában, csendes
helyen 1szobás, komfortos lakás tulajdonostól azonnal beköltözhetően eladó.
30/512-1926

* Gödöllőn, Királytelepen, csendes
utcában 857nm rendezett telken 84nmes, 2szobás, összkomfortos, felújított
lakóterű családi ház garázzsal, pincével,
kertkapcsolatos
terasszal
eladó.
Iár:29,5MFt. 20/486-2429

ALBÉRLET KIADÓ

* Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben
900m2–es telken 150m2 felújított
családi ház, gondozott kerttel,
öntözőrendszerrel, dupla garázzsal
eladó. A telek két utcára nyílik, a háznak
két különálló bejárata is van, kétgenerációs házként is használható. Iár: 35 M Ft
Érd: 70-604-4403, 30-469-6721
* TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nmes telken eladó egy 1992-ben épült 70
nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh
Tamás - +36-70-333-1362

* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó.
Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő központjában, a Szent I. téren
57 nm-es, földszinti, felújított lakás azonnali költözéssel kiadó. 49 ezer Ft/hó/ 2
havi kaucióval. Tel.: 20/9455-583.
* KIADÓ Gödöllőn, tó közelében, színvonalas külső és belső kialakítású
családi ház 65 m2-es, emeleti lakrésze,
közös használatú, parkosított kerttel.
100.000 Ft (rezsivel) bérleti díj. ÉRD.:
06-20-919-4870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 4 lakásos
társasházban földszinti és 1. emeleti,
120 m2 alapterületű, nappali + 2
szobás, újszerű állapotú lakás, teremgarázzsal. 120 eFt+rezsi/hó. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086

* Kiadó Gödöllőn kertes ikerház egyik
fele, 3szobás bútorozott, garázs és
pince is van 80.000Ft/hó+rezsi 2 havi
kaució szükséges 20-804-2102
* KIADÓ lakásokat -házakat-házrészeket
keresek ügyfeleink részére Gödöllő
területén 20-8042102
* Hosszú távra kiadó 132nm-es kertes
családi ház, részben bútorozott
140eFt+rezsi/hó, két havi kaució 20772-2429
* Hosszú távra kiadó 90nm-es kertes
családi ház, részben bútorozott
70eFt+rezsi/hó, két havi kaució 20804-2102
* Gödöllőn lakóparkban tetőtéri 60 nmes, 3 szobás lakás padlással,
pincetárolóval, újszerű állapotban 60
ezer + rezsiért hosszútávra kiadó. Érd:
06-30-743-5265
* Kiadó október 1-től a János utca elején 2 szobás, konvektoros, erkélyes,
bútorozatlan lakás. 50.000 Ft/hó +
rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel:
70/517-1370
* Gödöllőn 2 szobás családi ház kedvező feltételekkel, közel az egyetemhez
kiadó! 40.000,-Ft + rezsi. Tel: 06-70381-2807
* Gödöllő Központjában a Kossuth L.
utcában 62 nm-es, 2 szobás, bútorozott
lakás hosszútávra kiadó! 55.000 Ft /hó
+ rezsi + 1 havi kaució. Érd: +36-306276-133
* KIADÓ LAKÁS: 53 nm-es, kétszobás,
egyedi fűtéses, erkélyes, központhoz
közel. Jelenleg felújítás alatt, szeptembertől bérbe vehető. +36-20-97-23203
* Gödöllőn 2 szoba összkomfortos,
egyedi fűtéses, bútorozott, kertes családi ház kiadó. 2 havi kaució szükséges.
Tel: 20/571-2776
* Zombor utcai egyszobás, összkomfortos, 1. emeleti konvektoros lakás kiadó:
45.000,-Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució.
Tel: 06-30/350-4346
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KISTARCSÁN,
NAGYTARCSÁN,
CINKOTÁN
ÖSSZKÖZMŰVES
ÉPÍTÉSI TELKEK ÉS IPARI TELKEK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Március 15. utcában 2 szobás, 68
nm-es, részben felújított családi ház
gondozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas szuterénnel
eladó. Irányár: 23,5 mFt.
*A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken eladó
vagy a környéken nagyobbra cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
*A Damjanich utcában 2002-ben épült
nappali+3 fél szobás családi ház külön
bejáratú mini garzonnal 670 nm-es,
panorámás telken eladó. Iár: 26,9 mFt.
*A Kertvárosban igényes,180 nm-es,
nappali+3 szobás családi ház szép
parkosított telken garázzsal, szaunával,
eladó. Egy szobás önálló lakrész is tartozik a házhoz. Budapesti cserelakást
beszámítanak. Irányár: 59,8 mFt.
*A Nagyfenyvesben nappali + 3
szobás, 150 nm lakóterületű, felújítandó családi ház 970 nm-es telken
sürgősen eladó. Csereként 1+2 fél
szobás,
egyedi
fűtésű
lakás
beszámítható. Irányár: 23 mFt.
*Az
Antal-hegyen1850
nm-es,
panorámás telken, 2004-ben épült,
igényes, 3 szintes családi ház (nappali,
2 szoba, amerikai konyha, gardrób,
kamra, fürdő, mosókonyha, tárolók,
dupla garázs). A tetőtérben egy önálló
lakás kialakítható. Irányár:65 mFt.
*Csendes kertvárosi utcában, nappali+2
szobás, 95 nm-es családi ház, 40 nm-es
különálló házzal, fedett autóbeállóval,
melléképülettel, ásott kúttal1120 nm-es
telken eladó. Két generáció számára is
kiválóan alkalmas. Iár: 26,5 mFt.

IPARI TERÜLETEK, IPARI
ÉPÜLETEK, SZÁNTÓK:
*KISTARCSÁN a főút mellett 310 nmes szolgáltató és kereskedelmi
tevékenységre
alkalmas,
kiváló
állapotú ipari épület 1029 nm-es telken
eladó. Irányár: 50 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az M3-as felhajtója mellett, a Sony szomszédjában, 7495 nmes ipari terület eladó. Beépíthetőség:
40 %. Irányár: 25 ezer Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN,
jól
megközelíthető
ipartelepen 357 nm-es, jó állapotú épület
(13 iroda+ mellékhelyiségek) 2000 nm-es
telken eladó. Iá: 31,5 m Ft.
*GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444 nmes terület eladó, jelenleg 3%-a építhető
be, közmű mellette. Iá: 3800 Ft/nm.
IKERHÁZI LAKÁSOK:
*A Fenyvesben most épülő 2 lakásos
társasházban 85 nm-es, 3 szobás
lakás 300 nm-es telekrésszel, 80 % -os
készültségben eladó. Irányár: 16 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telekkel, pincével, melléképülettel
eladó. Iá: 20 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, 2005-ban épült,
132 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal
(riasztóval, automata garázs és kapunyitóval, öntözőrendszerrel) 450 nm-es
telekrésszel eladó. Iá.: 38 mFt
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* Palotakerti lakásba nemdohányzó
hölgy, lány albérlőtársat keresek.
20.000,- + rezsi fele. Tel: 20-353-0-949
* Gödöllő, Szt. János utcai albérletbe
hosszútávra
igényes
lakótársat
keresünk. Érd: 06-20/399-8112
* Külön bejáratú szoba-konyha, fürdőszoba szigetelt téglaépületben, külön
gázórával, internet lehetőséggel, ill
lányoknak külön szobák kiadók. Tel:
30/581-3827
* Családi házban szoba külön bejárattal
kiadó egyetemisták részére. Tel:
28/420-684
* Albérlőtársat keresek Erzsébet királyné körúti lakásba. Külön bejáratú, 18
nm-es a szoba. Tel: 06-70/369-7313,
06-70/369-7313
* 56 nm-es, 2szobás, zöldövezeti,
parkra néző, csendes, felújított,
téglaépítésű, konvektoros lakás az
egyetemtől 2 percre, a vasútállomástól
6 percre kiadó. Tel: 30/480-7229
* Gödöllőn a Munkácsy utcában 2
emeletes téglaházban 2 szoba
összkomfortos lakás teljesen felújítva,
berendezve 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
* Gödöllő központjában 2,5 szobás,
2.em. erkélyes, részben bútorozott
lakás hosszútávra kiadó. Kaució szükséges. Érd: 06-20-3-303-396
* Gödöllő központjában 2 szobás,
bútorozatlan, távfűtéses, földszinti lakás
hosszabb távra kiadó. 50.000,-/hó bérleti díj +1 havi kaució. Tel: 30-907-9322
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* 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
* Gödöllői tavak mellett kétszobás
családi ház hosszú távra kiadó. Érd
+36-30-213-4882
* Gödöllő kertvárosi részén egyetemista
pár lakótársat keres. Külön bejáratú
családi ház, külön kertrész. Saját berendezett szoba (akár több személynek is).
TV, közös konyha, fürdő +WC. 35EF
+rezsi (Internet, kábeltévé, Tesco
5perc). 0670/542-5509
*
Kiadó
Gödöllőn,
palotakerti
lakótelepen 44nm-es, berendezett
lakás. (Egyedi vízóra, fűtésszabályzók,
klíma, kábeltévé, mosógép, mosogatógép, stb.) 2 havi kaució szükséges.
Tel: 0630-485-7649
* Gödöllőn, a Reptéri úton egyszobás,
fürdőszobás, 54 nm-es sorházi lakás kis
kerttel hosszútávra havi 45 EFt
+rezsiért kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Tel. 0630-982-3659
* Kiadó Gödöllőn (Palotakerten) egy 44
nm-es félig bútorozott lakás. (Egyéni
vízóra, fűtésszabályozók.) Ár: 45.000,Ft/hó +rezsi +40.000,-Ft kaució. Tel:
06-70-265-0799
* Fácánsoron, erdő mellett 35 nm-es, 1
szobás, bútorozott lakás 1 havi kaucióval kiadó. Bérleti díj: havi 40.000,-Ft.
0630/266-8035
ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

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

* Igényes bérlőnek hosszútávra gödöllői
zárt lakóparkban 75nm-es lakás kiadó
(nappali + étkező + konyha, háló). 75 E
Ft + rezsi. Érd: 06-20-413-1031

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

* Gödöllő központjában 2 szoba
összkomfortos, nagy erkélyes, redőnyös, gázkonvektoros, egyedi vízórás,
kábeltévés, berendezett lakás csendes
környezetben kiadó. T: 06-28-412-463
* Gödöllőn, Kertváros részen 110 nm-es
családi ház kiadó. Érd: 06-28-418-360,
06-70-226-9942
* Igényesen felújított, 3. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás kiadó, félig bútorozva.
Egyetem, busz, HÉV, vonat közelben!
50EFt/hó +rezsi. 30/230-7740
* Gödöllő központjában bútorozott, 1
szobás lakás külön mérőórával
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-650-2194
* Gödöllőn, Palotakert lakótelepen
kiadó 1 szobás lakás egyetemista hölgy
részére! Tel: 06-70-506-5363
* Kiadó Gödöllőn a Kertvárosban,
Hunyadi úton új építésű, 80nm-es, 3
szobás, tetőtéri lakás külön bejárattal
egyetemistáknak, ill. irodának is alkalmas! Érd: 0630-941-8861
* Gödöllő központjában okt.1-től
hosszútávra családi ház kiadó. 60.000,Ft +rezsi +2 havi kaució. Érd: du. 0670201-5840
* Gödöllő központjában, felújított,
bútorozott, felszerelt 1 szobás lakás
kiadó. Tel: 06-20-248-0001
* Gödöllő belvárosában utcai bejáratú
konvektoros, egyedi mérőórás 58 nm-es
(nem panel) lakás irodának is kiadó. Tel:
+36-30-9617-621

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 36 m2es, duplagarázs eladó 4 mFt-ért. ÉRD.:
06-20-919-4870
* Üzlethelyiségek kiadók Szabadság
téren 80eFt+rezsi/hó, két havi kaució
20-944-7025
* Gödöllő központjában az Ady E.
sétányon 2 szobás, 60 nm-es, gázkonvektoros, kertkapcsolatos lakás/iroda
bérbeadó. Tel: 06-20-9-427-379
* A Mezőgazdasági Biotechnológiai
Kutatóközpont (Gödöllő, Szent Györgyi
A.u.4.) meghirdeti az ÜZEMI BÜFÉ
működtetési jogát. A helyiség birtokba
vehető: 2010.okt.18-tól. Információ:
Chugyik János Műszaki és üzemeltetési
csop.vez. Tel: 28/526-100 A pályázatokat 2010.okt.1-ig az alábbi címre érjük
elküldeni: MBK 2100. Gödöllő, Pf: 411.
* 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
* F.BERGER Kft-nél, autópálya
lejáratánál irodahelyiségek, raktárak jó
parkolási lehetőséggel, egyhavi bérleti
díjkedvezménnyel kiadók. Tel: +36-96512-453, +36-30-9404-765
* Gödöllő városközpontjában – BajcsyZs. E. u.17.sz. alatt 25 nm-es üzlethelyiség kiadó. Bérleti díj: 50.000,-Ft +
rezsi, 2 havi kaució. Tel: 30-680-5473

* Gödöllőn a János út 44. alatt 24nm-es
üzlethelyiség október 1-től kiadó, jelenleg fodrászüzlet. Érd: 06-20-9604-298
* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben
udvari, 30 nm-es üzlethelyiség. Irodának
is alkalmas. Tel: 06-30-346-5408
* Petőfi téren, utcafronton új, 42 nm-es
üzlethelyiség eladó! Tel: 309-509-841
* Helyiségek kiadók Gödöllőn az
Autómosó épületében a Sony-val szemben. Érd: 28/545-420 v. a helyszínen.
* Gödöllő központjában a totózó mellett
25 nm-es üzlethelyiség, klímával,
riasztóval, üzletberendezéssel vagy
anélkül kedvező áron kiadó. Tel: 06-30238-0133
* Gödöllőn a Szent János utcában 24
nm-es üzlethelyiség eladó vagy kiadó.
Tel: 06-20-3409-641
* Gödöllőn a Dózsa Gy. út 86.sz. alatti
120 nm-es ház 1500 nm-es telken üzlet,
lakás v. iroda céljára kiadó havi 150
ezer Ft-ért, v. eladó. Érd: 30-9911-778
ÁLLÁS

* Gödöllői Missy Szépségszalonba
fodrászt,
masszőrt,
kozmetikust
felveszek. Tel: 06-30-247-6718
* 10-12 fős pénzügyi tanácsadó csapat
irányítására keresünk uni-managert,
illetve biztosítási és banki termékek
értékesítésére tanácsadókat. Elvárás:
felsőfokú végzettség v. biztosítási
hatósági vizsga, továbbá hasonló
területen szerzett legalább 2 éves
gyakorlat. Tel: 06-70/429-3129, e-mail:
lolo2009@freemail.hu
* Cégünk keres gyakorlott CO2
hegesztőket gödöllői munkahelyre.
Utazás, szállás biztosított. Érd: 10-17-ig
0670-429-3129, 0670-429-3127, email: lolo2009@freemail.hu

* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező fiatal pultos lány jelentkezését várjuk, részmunkaidőre. Érdeklődni: +3670/333 21 02
*
KAPACITÁSUNK
BŐVÍTÉSÉHEZ
KERESÜNK PROFI ANGOL, NÉMET,
OLASZ,
FRANCIA
ÉS
SPANYOL
ÓRAADÓKAT.
STUDIO
ONLINE
NYELVISKOLA. TEL: 0620 216 62 40.
WWW.STUDIOONLINE.HU.
* Irodai munkára keresünk angol nyelvtudással, számítógépes ismerettel rendelkező, fiatal hölgyet Gödöllőre. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
info@masterkool.hu e-mail címre.

* Cégünk keres Bp. környéki munkahelyre kötözői vizsgával rendelkező
lakatosokat ill. karbantartói gyakorlattal
rendelkező géplakatosokat. Érd: 10-17ig 70/342-6751, e-mail: erikamarkus@freemail.hu
* CNC gépkezelőket keresünk Bp.
környéki munkahelyre. (Szakirányú
végzettség, bizonyítvány, ill. gyakorlat
szükséges.) Érd: 10-17-ig 70/3426751, e-mail: erikamarkus@freemail.hu

* 35 éves hölgy állást keres SOS
Gödöllő és környékén. Jogsi, mobil,
érettségi van. Eladói pultos tapasztalattal rendelkezem. 06-20-586-6848.
* AGILIS INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐ kollégákat keresünk GÖDÖLLŐN és
környékén. Pozitív beállítottság, kiváló
kapcsolatteremtő készség – rendszeres
képzések, kiemelkedő jutalékrendszer,
sikeres csapat. LEVENDULA INGATLAN.
30/754-7434 www.leving.hu
* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van.
Többek között autója belső takarítását
is megoldom az otthonában (a mindenes). Érd: +36-20-486-2747

* Azonnali munkalehetőség kizárólag
dolgozni vágyóak számára!! Gödöllői
kirendeltségünkbe keresünk munkatársakat
irodabővítés
céljából.
Iskolavégzettség nem feltétel, cégünk
teljes körű betanítást vállal kezdő
munkatársaink részére. Feltétel: jó kommunikációs képesség, agilitás, jó megjelenés. Érd: 70/625-3284
* Megbízható, leinformálható takarítónő
vállalja családi házak napi rendszeres,
alkalmi vagy felújítás utáni nagytakarítását. Tel: 06-30-505-2663
* Generali-Providencia tanácsadó munkatársat keres. Jó kommunikációs készséggel,
határozott fellépéssel és min. középfokú
végzettséggel. Hivatásindító támogatás 9
hónap alatt 1millió Ft. rozsa.stogli-piacsek@generali.hu
* Megújult értékesítési támogatási rendszerrel működő nagy múltú, piacvezető társaságunk az AEGON Magyarország Zrt.
üzleti vezetőket keres a régióban. Kovácsné
Mandur Ada salus.adakov@gmail.com
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* Minőségi lakásfestést
30/225-1486

Gödöllői Szolgálat
vállalok.

* Pénzügyminisztériumi regisztrációval
rendelkező mérlegképes könyvelő KFTk, BT-k könyvelését és teljes körű ügyintézését 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
varázsoljam
fáradt
lábait
kényelmesen, Önnél! Megérdemli a
törődést! Tel.: 30-851-8763
* FORDÍTÁS MAGAS MINŐSÉGBEN, TÖBB
MINT 40 NYELVEN. EGYEDI, "NEM
SÜRGŐS", ALACSONY DÍJTÉTELLEL ANGOL
FORDÍTÁSOK ESETÉN. KÉRJE ÁRAJÁNLATUNKAT! STUDIO ONLINE FORDÍTÓIRODA - WWW.STUDIOONLINE.HU
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341, 30/211-9388.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép,
villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán
belül.
+36-303006200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473
Köszönjük bizalmát!
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás,
2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi
házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +3620-9370-199
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés,
dobozok,
fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes
helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési
lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +3620-423-4828, www.interiortrans.hu
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
+36-70-613-5662.
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú
kis
csoportunkba,
ill.
egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási
munkák rövid határidőre. Tel: +36-30202-0050
* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 0630/508-1380
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2.
Tel.: 28/511-366, +36-20-556-2653, Email: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 berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20-5231-094
*
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ
MESTER VÁLLAL KARTONOZÁST,
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST.
Kisebb kőműves munkákat, szigetelést,
dryvitozást. Tel. 06-20-9-361-233,
28/610-982
*
KONTÉNERES
sitt
szállítás,
TERMŐFÖLD, GÉPI FÖLDMUNKÁK,
alap, pince, tereprendezés, további
kisgép kölcsönzése. Tel: 30-9-362-846
* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és
tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-361-9679
*
KONTÉNERES
SITT
ÉS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS
GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +3620-9-537-537
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* REDŐNYÖS – készítés – javítás +
szúnyoghálók + harmonika ajtók.
+36-20-9-943-145

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Érzékek birodalma
Főzés közben az ínycsiklandó illatok
előcsalogatják a legbelső szobából azt
is, aki nem éhes. Izgatottan várja, mit
kerül a tányérra. Fontos, miként kelleti
magát az étel. Néhány mozdulattal
szemre tetszetős, esztétikai élménnyé
változhat a sült, aminek a percegése a
fülünkbe cseng. Van, amit kézzel kell
enni: a rákról le kell fejteni a páncélt,
hogy szánkban kissé rugalmas ellenállást
tanúsító
húsa
s
íze
gyönyörködtessen, a csirkecombot is
nyelénél fogva marcangoljuk sokszor. A
kenyeret törjük, tépjük, s külön öröm
hallani héjának ropogását. Összes érzékszervünk együttes élménye adja az úgynevezett
organoleptikus
élményt.
Mindezt lehet még fokozni, ha forrót,
langyost és hideget egy falattal veszünk
a szánkba. Mennél több érzékszervünket
ingerli az étel, annál izgalmasabbnak
találjuk, annál nehezebb megfejteni a
titkát, miért is szeretjük. (Azt hiszem, ez
az emberekkel is így van.) Mindehhez
persze, a sokféle ingernek harmóniában
kell lennie egymással. A jó szakács kóstolgatás szerint igazítja a fűszerezést, a
sütés közben érzi a hús ellenállásából,
mikor kerülhet asztalra. Odafigyelés azaz szív nélkül nem lehet jót alkotni.
A rákok különleges teremtmények. Mint
egy letünt világ, véletlen visszamaradt
tanúi. Törékeny lábuk, csápjaik,
ügyetlen mozgásuk könnyű prédává
teszi őket. Ami páratlan bennük, az a
farkukban lévő fehér hús. Másodpercek
alatt válnak olivazöldből pirosra,
miközben vízben leforrázzuk, majd
fokhagymás, petrezselymes vajba forgatjuk. Micsoda illata van a ráknak
eközben! Kézzel kell enni - ami azért is
érdekes élmény mert szinte az összes
érzékünket bevetjük evés közben (látás,
tapintás, szaglás, hallás és ízlelés). A
friss, édeskés rákhús íze keveredik a
zöldfűszeres,
fokhagymás
vajjal,
miközben szégyentelen, néha hangos
ropogtatás és szürcsölés hangja kíséri.
Száraz, hideg fehérbor kíséri, így együtt
mindez felejthetetlen élmény.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes,
megbízható.
Női
hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás:
700 Ft. Gyermek hajvágás: 500 Ft.
Hívjon bizalommal! +36-70-280-2276
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal!
Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETEMEDETT
AJTÓK,
ABLAKOK
JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK.
skype: artistalaci, 20/535-8309
* REDŐNY, szúnyogháló, RELUXA,
napellenző, 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 problémák, oldások, tértisztítás,
stb.) Időpont egyeztetés: 06-20/3966418, 06-30/352-5234
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Teljes körű épületgépészeti munkák.
Tel: +36-20-9527-289, +36-28-476-229
* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás
benőtt köröm szakszerű kezelése,
ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó kontároktól! Bárándi József 0620-532-7275
*
LAKÁSFELÚJÍTÁS,
BURKOLÁS
GARANCIÁVAL. Tel: 06-30-294-2004
* Gyakorlott építészmérnök vállalja
engedélyes
és
kiviteli
tervek
készítését, ingatlanok vásárlás előtti
felmérését, tanácsadást. Kiemelt
területek: alternatív építészet (pl.
vályogfal), épületbiológia, hagyományos esztétika. 20/526-1955,
Nagy Gábor
* PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külső színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás
és dekorációs munkák. Tel: +36-30386-4456

* Fakivágást, gallyazást vállalok
garanciával. 12 éves rutinnal, gyors,
precíz munkavégzéssel, korrekt
árakon állunk ügyfeleink rendelkezésére! Előzze meg a viharokat,
kérjen ingyenes árajánlatot, szakvéleményt! Dóra Géza 0620-6690023, www.favago.hu
* Tetők felújítása, kivitelezése,
ácsmunkák Tóth László. Tel: +36-309229-553.
*
Akupresszúrás
kezelés.
Stresszoldás, izületi bántalmak,
derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.: +36-70-701-9510.
* Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20-2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László.
Tel: +36-30-9229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: +36-20-22062-98
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: +3620-4359-650
* MŰKÖRÖMÉPíTÉS! Féléves tapasztalattal, kedvező árakkal vállalok zselés
körmök építését az Ön otthonában,
akár hétvégén is! Minőségi alapanyagokkal: Crystal Nails termékekkel
dolgozok! Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

* Munkavédelmi oktatás és vizsga
Gödöllőn! Ára: 17,500 Ft. Érd.: Szabó
Imre 06-70-623-1977.
* Matematika, fizika, német órát vállalok középiskolások részére. 1500,Ft/óra. Érd: 0630-986-8874

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVOKTATÁS. LÉPJ MOST!
SZEPTEMBER 17-IG 24 200 FORINTÉRT, SZEPTEMBER 24-IG 25 200
FORINTÉRT, OKTÓBER 1-IG 26 200
FORINTÉRT IRATKOZHATSZ. KEZDJ EL
MOST NYELVET TANULNI: KEZDŐ TANFOLYAMOK AKCIÓS ÁRA OKTÓBER 1-IG
19 000 FORINT! (A TANFOLYAMOK NEM
AKCIÓS ÁRA 29 000 FORINT) PONTOS
RÉSZLETEKÉRT
ÉS
MÁS
TANFOLYAMOKKAL KAPCSOLATBAN IS
KERESD
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN 0620
216
62
40
WWW.STUDIOONLINE.HU
* TOP-TAN: Angol kezdő tanfolyam heti
1x3 tanórában: hétfő: 18.00-20.15-ig,
középszintű érettségire felzárkóztató
tanfolyam heti 1x2 tanórában: szerda:
16.15-17.45-ig, maximum 5 fős csoportokban.
www.toptan.hu,
toptan1999@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
* MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL,
OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás, anyanyelvi
tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, kedvező áron, egyéni és csoportos.
Általános, beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok. Bővebb info: 06-70-219-3689
www.mencelus.com
* Tanulási képességek fejlesztése
diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet,
gondolkodást. Tel. +36-28-415-998,
+36-20-388-4953
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív és vizsgafelkészítő 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)
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* ANGOL nyelvoktatás. Délelőtti
időpontokra is lehet jelentkezni.
www.bacsoenglish.hu Takárné Bacsó
Márta. 28-430-229, 06-30-4973-066

Kairótól Asszuánig, avagy
hajókázás a Níluson
I. rész

* MATEMATIKA – korrepetálást
(2.általánostól), emelt- és középszintű érettségire való felkészítést vállal
gödöllői
középiskolai
tanár.
Főiskolások, egyetemisták segítése
is! Tel: 20/380-2268 (du., este)
* Általános iskolai tanító 1-4 osztályosok részére korrepetálást és
felvételire felkészítést vállal matematikából. Tel: 06-30-391-7508
* Tanítok középiskolásoknak, általános
iskolásoknak
matematikát,
informatikát, németet; vállalok együtt-tanulást, felügyeletet 1962 óta sikerrel.
Háthoz is megyek. +3630-551-6994
* Gödöllői egyetemista NÉMET nyelvből
korrepetálást, órákra való felkészítést,
házi feladatban segítséget vállal 1-12
osztályig, baráti áron. Hívjon! Segítek!
Érd: 0670-2821-271
* Kisgyermekes anyuka pedagógus
végzettséggel gyermekfelügyeletet
és/vagy angol korrepetálást vállal.
Tel: 0620-597-1286
* ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás,
vizsgára
felkészítés,
kicsiknek,
nagyoknak, egyénileg vagy 2-3 fős
csoportokban. 60 perces órák!
Kedvező áron! Hívjon bizalommal! 0670/249-6739

ADÁS~VÉTEL
* Eladó egy 6 személyes teakfa
étkezőgarnitúra. 80x150-es asztal.
Dió színű. Ár: 210 ezer Ft. Tel.:
30/619-9399.
* Eladó 1 db gyermek íróasztal
görgős székkel. Ár: 12.000 Ft. Tel.:
30/6342-172.
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok.
Tel: +36-28-412-230
* 2db egyszemélyes ágyneműtartós,
1 nagy francia ágy, négyajtós, tükrös,
tölgy hálószekrény + 2 éjjeli szekrény,
kinyitható
kanapé,
Energomat
mosógép eladó. Tel: 06-70-213-8499
* Jó állapotban lévő 4 égőfejes,
vezetékes és palackkal is használható
GÁZTŰZHELY
PALACKKAL
16.000,-Ft-ért eladó. 0620-915-0341
* Koloniál bútor és ülőgarnitúra eladó.
Iár: 500.000,-Ft. Tel: 30/350-6842
* Jó állapotban lévő üzemképes 300
literes fagyasztóláda (20 ezerért), 8
és 10 literes zsírosbödön (1.0001.200,-),
számítógép
gyerekek
részére
5.000,-Ft-ért
eladó.
T:28/432-588, egész nap.
* Húsfüstölést folyamatosan, garanciával vállalunk. Kisebb konyhabútort
mosogatószekrénnyel
vennénk.
Oszloptuják, futórózsák termelőtől
eladók. Tel: 0630-569-8137
* GARANCIÁLIS SINGER OVERLOCK
ELADÓ. Tel: 30/376-8036
* NIKKEN VÍZTISZTÍTÓBA SZŰRŐK
KAPHATÓK. Tel: 20/911-4980
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* Borászati felszerelés, kitűnő hordók,
prések, tűzifa eladó. HÚS, KOLBÁSZ
FÜSTÖLÉST vállalunk. Tel: 06-30-5698137, 30/811-9747, 28/410-604
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

Egyiptomi kaland utam Kairóban veszi
kezdetét, melyet először landolás közben,
éjszakai kivilágításban pillantok meg.
Lenyűgöző a terjedelmes város látványa,
ahol véget nem érve bukkan elő újabb és
újabb épületrengeteg. Sötétben is jól érzékelhető Kairó monumentális mivolta. A helybéli
idegenvezető elmondása szerint a fővárost 22
millió ember lakja, és 2 millióra tehető a napi
rendszerességű ingázók száma, mely nyüzsgést, adott esetben káoszt eredményez.
Asszonyok, lányok, fiúk, férfiak, gyerekek,
mindenki az utcán, mintha ott élnének. Ki
vesz, ki elad, ki munkába siet, ki csak úgy
lézeng, ki vízipipázik, ki pedig teázik, egy
szóval zajlik az élet, s ez a pezsgés az, mely
az odalátogatót magával ragadja, és a szemmel látható óriási szegénység ellenére bámulattal tölti el. 2-3 nap közel sem elegendő
Kairó feltérképezéséhez, hangulatát azonban
ilyen rövid idő alatt is magunkba szippanthatjuk, és örök életre szóló élményként
elraktározhatjuk.

* AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) +3620-94-58-766, 06-28-611-728
* KERTÉSZEK és MG. termelők
figyelem! Kertészeti gépek kiárusítása!
Akciós áron kis- és nagy teljesítményű
MTZ, SAME, Lamborhini traktorok és az
erőgépekhez rendszeresíthető munkagépek nagy választékban eladók.
Alkatrész forgalmazás ugyanitt. Akció
ideje: 2010.08.27.-09.30-ig. Cím:
Contstar Hungary Kft. 5000 Szolnok,
Jászberényi
út.
E-mail:
szolnok@tractor.hu Tel: 06-30/385-5479,
06-56/514-907
EGYÉB
* Társ és partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.
* Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában, vagy szülői
szerepében? Segítséget ajánlok
egyéni tanácsadás, transzformáció
társasjáték, vagy akár családállítás
formájában. Tel: +36-20-388-4953
* Társnőt keresek tartós kapcsolatra,
ápolt, kedves hölgy személyében. 30
éves, 175cm, 73kg, barna hajú, szemű,
független férfi vagyok. Érd: 06-70-5898901, janos888@citromail.hu
*
MÉZET
KÖZVETLENÜL
A
TERMELŐTŐL!
A
LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-,
erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-,
repce krém-, lépesméz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
* Hajdúszoboszlói üdülés reggelivel és
vacsorával a Jázmin panzióban. Ár:
19.900,-Ft-tól /7 éj/fő. Kedvezményes
fürdőbelépőjegy! Tel: 0620-4640-631,
www.jazminapartman.hu
*
KEREPESEN
TORNATEREM
sportolási célra bérelhető hétköznapokon és hétvégén is. Érdeklődni:
Szabó Béla 06-20-967-0428

No de nem időzhetek tovább, hisz Luxor
kikötőjében indulásra kész a több mint 150
úszó szálloda egyike, vagyis az a hajó, mely
arra hivatott, hogy elszállítsa utasait
Egyiptom ősi városainak látnivalóihoz. Vízre
szállás előtt kihagyhatatlan Luxor és
környéke megtekintése, ahol egyebek mellett
a Karnaki templom és a Királyok Völgye
örök rejtélyeivel találom szembe magam.
Karnak temploma a maga nemében a világ
legnagyobb kiterjedésű épülete, kerülete 4
km. A Királyok Völgyének közel 4000 éves
sírkamráit pedig olyan festékkel festették
meg, ami még a mai napig is élénken pompázik. Elemi kérdésként fogalmazódik meg
az emberben, miként volt erre képes több
ezer évvel ezelőtt az akkori társadalom?
Milyen eszközökkel, technikával dolgozhatott, hogy az ily épen megmaradt az utókor
számára? Két hét múlva folytatom Egyiptom
titokzatos kincseinek feltárását.
(F.B.)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
SZEPTEMBER 22.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Fürjes Kálmán (Kaffka M. u. 3.),
Udvardi Judit (Palotakert 6/A)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Sánta Tünde (Fürdő u. 7.),
Végh Józsefné (Palotakert 6/A)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Somogyiné Németh
Judit (Paál László köz 2/C)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kalászi Ágnes
(Klapka u. 38/A)

