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Születésnap tánccal és kiállítással

Megoldások

Ünnepelt a Gödöllő Táncegyüttes

A megszokottnál is nagyobb érdeklődés kísérte a Gödöllő Táncegyüttes 15.
évfordulójának ünnepi műsorát, melybe a tervezettnél eggyel több előadást
kellett beiktatni. Ezért a péntek esti előadást megelőzően, már délután is színpadra léptek a gyermekek a Petőfi Sándor Művelődési Központban, akiknek
Vándorúton című produkciójában többek között püspökhatvani, hévízgyörki, galgahévízi és nyárádmagyarósi
táncokat és játékokat láthatott a közönség. A Vándorúton pedig nem más,
mint Pécsi Ildikó színművész, az előadás rendezője vezette végig a közönséget, felelevenítve az egykori falusi
élet, és saját gyermekkora emlékeit.

A felnőttek szombaton este mutatták be ünnepi műsorukat. Régiek
nyomában című összeállításukban többek között
Galga menti és szatmári
táncokkal,
játékokkal
idézték fel a falusi létet, a
régiek szokásait, mulatságait.
Az előadás előtt dr.
Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, aki felelevenítette az
együttes megalakulásának körülményeit. Kiemelte az együttesnek
Gödöllő kulturális életében betöltött szerepét,
méltatta azokat az érdemeket, amelyeket az elmúlt tizenöt év alatt szerezett, s a számtalan díjat
amelyekkel itthon és külföldön városunk jó hírnevét öregbítette. Nem véletlen, hogy az együttes
ez idő alatt két rangos városi elismerést
is megkapott, hiszen 1998-ban a Gödöllő Városért, az idén pedig a Gödöllő
Kultúrájáért Díjjal ismerte el munkáját
a képviselő-testület. Bár néptáncosaink
eredményei, sikerei jól ismertek a gö-

döllőiek előtt, mégis érdemes mindenkinek megtekinteni azt a tizenöt éven
átívelő kiállítást, aminek a művelődési
központ Emeleti Kávézója ad helyet.
Itt összegyűjtve látható valamennyi díj,
számtalan fotó és emléktárgy, felidézve

Nagyszabású környezetvédelmi program várta a szakembereket és az érdeklődőket a
Föld Napja rendezvénysorozat
keretében a Petőfi Sándor Művelődési Központban.

a sok-sok versenyt, fesztivált, amelynek résztvevői voltak a gödöllői táncosok Olaszországtól Törökországig. A
kiállítást Csáky Zoltán, a DunaTV főszerkesztője nyitotta meg.

Április 22-én kiállítás és konferencia segített áttekinteni, mit is tehetünk környezetünk védelmében. A
programok
szervezésében.
Az
ÖKO-Pack Kht., a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, a Cafe PR, a VÜSZI Kht. és a
Zöld Klub által szervezett rendezvényen többek között hulladékból
készült termékeket mutattak be, de
megismerhették a Zöld Híd programot is, amelynek a városunkban zajló hulladékkezelési fejlesztések is
részét képezik.
A Föld Napját 1970. április 22-én
rendezték meg először, Denis Hayes
amerikai egyetemi hallgató kezdeményezésére. Már mozgalmának
megindításakor több mint 25 millió
amerikai állt mögé, ma pedig szinte
az egész Földre kiterjed az általa
kezdeményezett mozgalom, s ezernél több szervezet vesz részt benne.
A Föld Napja célja, hogy tiltakozó
akciókkal hívják fel a figyelmet a
környezetvédelem fontosságára. Magyarországon 1990 óta rendezik meg.

(k.j.)

(folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Tatár Attila

Kétnapos programmal ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Gödöllő Táncegyüttes a
múlt hét végén. A megszokottól
eltérően az idén külön műsor
keretében léptek fel a gyermek
és a felnőtt táncosok, lehetőséget adva valamennyi csoportnak – az óvodásoktól a legidősebbekig – a bemutatkozásra.
Az ünnepi gálát ez alkalomból
kiállítással színesítették, ahol
fényképek, plakátok emléktárgyak mutatják be az elmúlt másfél évtized eseményeit, sikereit.

Föld Napja
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Politikailag is aggályos határozat született

Nem lesz egyszerű bejutni a fővárosba

Megfigyelt önkormányzatok

Újabb sztrájkok lehetnek

Óriási felháborodást váltott ki az
önkormányzatok és az önkormányzati érdekszövetségek körében az a hír, ami szerint egy
kormányhatározat értelmében
az önkormányzatok is „nemzetbiztonsági védelem“ alá kerülnek: azaz, engedély nélkül lehallgathatók és megfigyelhetők.
A Gyurcsány-kabinet határozata szerint
a megyei, fővárosi, kerületi és megyei
jogú városok önkormányzatai, a közigazgatási hivatalok, a fővárosi és megyei védelmi bizottságok, valamint a regionális fejlesztési és területfejlesztési
tanácsok így bekerültek azoknak a szervezeteknek a körébe, amelyek telefonjait külön engedély nélkül lehallgathatják a titkosszolgálatok, valamint járműveket, személyeket, szervezeteket is
megfigyelhetnek. A Magyar Ökormányzatok Szövetsége közleményben követelte a kormányhatározat azonnali viszszavonását.
-jk***
A témához kapcsolódott Gémesi György
kedden, Budapesten megtartott sajtótájékoztatója, ahol kifejtette: a MÖSZ
egyetértési jogot szeretne kapni bizonyos, az önkormányzatokat, polgármestereket érintő kérdésekben; ezt a javaslatát a kormány és az önkormányzatok közeljövőben megrendezendő
egyeztető fóruma elé terjeszti. El akarják érni, hogy bizonyos kérdésekben ne
csak tájékoztatási kötelezettsége legyen
a kormányzatnak, hanem kötelessége legyen elfogadni az önkormányzatok véleményét. Hozzátette: nem költségvetési

vagy adókérdésekben kérnek
egyetértési jogot, hanem olyan
ügyekben, mint a polgármester
és a képviselők jogállása, vagy
a polgármesterek lehallgatása.
KÖZLEMÉNY
Azonnali hatállyal vonják vissza az önkormányzatok megfigyelését lehetővé tevő
kormányhatározatot!
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány ismételten az önkormányzati érdekszövetségek megkérdezése és (tájékoztatása) nélkül döntött az önkormányzati vezetők mindennapi munkáját érintő kérdésben.
Mindamellett, hogy politikailag is aggályos a választott önkormányzati vezetők
lehallgatása, ellentétes a kormány és az önkormányzati érdekszövetségek között
kötött megállapodással, valamint nagyban sérti az önkormányzatok önállósságát.
A meghozott kormányhatározat ismét bizonyítja, hogy a kormány továbbra sem
kíván partnerként együttműködni a meghatározott települések vezetőivel, és tovább fokozza azok függőségét és kiszolgáltatott helyzetét. Ezért a MÖSZ felszólítja a kormányt, hogy az önkormányzatok megfigyelését lehetővé tevő kormányhatározatot azonnali hatállyal vonja vissza.
2008. április 21.
Dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke,
a Kormány Önkormányzatok Egyeztető Fórumának társelnöke

Megjegyezte: az EU-ban például a Régiók Bizottságában az önkormányzatoknak egyetértési joguk van bizonyos
kérdésekben, míg Magyarországon a
kormányzat nem tekinti partnernek az
önkormányzatokat. Működik ugyan a
tavaly létrehozott kormány-önkormányzatok egyeztető fórum, ahol az önkormányzati szövetségek vannak az egyik
oldalon, a másikon pedig a hat tárca, de
az önkormányzatok érdekérvényesítő
ereje, pozíciója csökkent, s ezen változtatni kell – mondta. Felhívta a figyelmet
arra, hogy szükségesnek tartja az önkormányzatok konszolidációját. Mint
mondta, a feladatok maradtak, emel-

kedtek az energiaárak, azonban a finanszírozás nem növekedett, miközben az
önkormányzatok 10 millió embernek
adnak szolgáltatásokat. Szűcs Lajos, a
Pest Megye Közgyűlésének elnöke ehhez hozzátette: az önkormányzatok finanszírozása lassan a 2003-as szintet
sem éri el. Bejelentette: Pest megye is
támogatja a MÖSZ törekvéseit, ezért hamarosan a megye is belép a MÖSZ-be.
Méltatlan és felhábíró, hogy a főváros a
kormánnyal együttműködve a többi önkormányzat rovására próbálja a saját pozícióját erősíteni, illetve igyekszik
pluszforrásokhoz jutni.
Forrás: MTI

Utakon és járdákon

Tovább dolgoznak a járdaépítésen a
Szabadság úton és a Tavaszmező utcában, s ahol szükséges, javítják a
kátyúkat a városi kezelésben lévő

utakon. Miután megtörtént az igények felmérése, pótolják a hiányzó
és megrongálódott utcanév táblákat.
Ezek nagy részét sajnálatos módon
nem egy helyen rongálók tették
tönkre.
Nem csak az utcanév táblákra kell
azonban figyelni, hanem a közlekedésiekre is. Ugyanis a tapasztalatok
szerint ezeket rendszerint figyelmen
kívül hagyják a közlekedők. Ez mérhető le abból is, hogy hiába helyezett
ki táblákat a VÜSZI a Kossuth Lajos
utcába az úttakarítás időpontjáról, az
autósok közül csak kevesen vették figyelembe azokat. Pedig célszerű
odafigyelni, mivel azok, akik a megadott időpontban a tiltott útszaka-

Halálos baleset a Szabadság téren

Négyes ütközés
Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt Gödöllőn
hétfőn késő este, amikor egy
52 éves budapesti lakhelyű nő
gépkocsijával az Ady Endre sétány irányából a Szabadság tér
irányába közlekedett, s a kereszteződésben a kihelyezett
jelzőtábla ellenére nem adott
elsőbbséget a Szabadság úton
neki balról, Budapest irányából
közlekedő 27 éves szarvasgedei férfi által vezetett autóbusznak és összeütköztek.
A busz ezt követően áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba és ott
frontálisan ütközött egy budapesti férfi által vezetett Renault típusú tehergépkocsival. A balesetben a Renault

tehergépkocsi vezetője a helyszínen
életét veszítette, az autóbusz vezetője
és egy utasa súlyos, további 13 utas
könnyű – többségében végtagtöréses
– sérüléseket, míg a balesetet okozó
gépkocsi vezetője könnyű, utasa

A szakszervezetek ugyan biztatónak
ítélték az eddigi fejleményeket, de jelezték: a BKV-nak legalább 18 milliárd forintra volna szüksége, hogy
megnyugtatóan megoldódjon a finanszírozási probléma és ne kelljen telepbezárástól, leépítésektől és a színvonal további romlásától tartani. Szerintük nem teljesült – egyelőre – az a követelésük sem, hogy vonják vissza a
járatritkítási tervezetet, és az érdekképviseletek bevonásával készítsenek
egy újat.
A múlt hét pénteki BKV sztrájk
idején huszonnégy órára állt le a közlekedés, a munkabeszüntetésben
résztvevők végig higgadtak és fegyel-

mezettek voltak, annak ellenére, hogy
a fővárosban két támadás is történt
BKV létesítmények ellen. A munkabeszüntetésben a járművezetők kilencvenöt százaléka vett részt, nem
közlekedett egyetlen busz, metró,
HÉV és trolibusz sem, és a gödöllői
HÉV vonalán is állt a forgalom. Szerencsére, ez alkalommal a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete az előzetes fenyegetések ellenére nem tartott munkabeszüntetést, így a Volán és
a MÁV járatain mindenki megoldhat-jkta a közlekedést.

Nem kell a személyigazolvány szám

Új szabályozás lesz
Felfüggesztette a Magyar Posta azt a rendelkezést, amelynek értelmében a sárga csekkekre rá kellett írni a személyi
igazolvány számot a befizetéskor. A Magyar Posta az adatvédelmi biztos jogkörében eljáró állampolgári jogok országgyűlési biztosának felhívására
döntött így.

Nagyobb figyelmet a közlekedési tábláknak

Kedvez az időjárás az utakon
végzendő munkáknak. A terveknek megfelelően halad a
járdaépítés, és a napokban
megkezdték a patak takarítását is. A hétvégi felhőszakadás
kissé lassította, de nem akadályozta az utakon folyó munkálatokat. A hirtelen érkezett
nagymennyiségű
csapadék
sehol sem okozott problémát,
mindenütt jól vizsgázott a csapadékvíz-elvezető rendszer.

Lapzártánk idején még folynak
a tárgyalások a BKV vezetése
és a szakszervezetek között, s
ha a feleknek nem sikerül megegyezniük, akkor már nem huszonnégy órára, hanem több
napra is leállhat a fővárosi közlekedés. Miután a szakszervezetek nem tekintik hosszú távon megoldásnak, hogy szombaton a kormány és a főváros
közti tárgyalások eredményeként 10-12 milliárd forintnyi
előfinanszírozáshoz jut a közlekedési vállalat, további tiltakozó akciókat terveznek.

szon parkolnak, pénzbírságra számíthatnak. A jövő héten a Kossuth Lajos
utca tömbfűtőmű felőli oldalán végzik majd a takarítást, az előre jelzett
időpontban.
Kép és szöveg: bj
pedig súlyos sérüléseket szenvedtek.
A busz utasai közül többen beszorultak a járműbe, őket a gödöllői és a fővárosból kiérkezett tűzoltók szabadították ki a roncsok közül. A balesetben széthulló alkatrészek megrongáltak egy, a
Szabadság úton
álló személygépkocsit is, de
szerencsére az
abban utazók
közül
senki
nem sérült meg.
A négy járműben összesen
körülbelül 33
millió forintra
tehető anyagi kár keletkezett.
Az ügyben szakértők bevonásával
a Gödöllői Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya folytatja a
vizsgálatot.
-gr
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Mindössze huszonegy napig alkalmazták a rendeletet, amit uniós szabályozásra hivatkozva vezettek be április elsejével. A Magyar Posta keresi
azt a megoldást, amely egyaránt megfelel az adatvédelmi előírásoknak, valamint a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseinek és az ügyfelek számára
kényelmessé teszi a csekkek befizetését. A megoldás keresésében a

Magyar Posta a jogalkotó segítségét
is kéri. Az ügyfeleknek addig is nem
kell az 1000 eurónak megfelelő forintösszeg alatti csekkekre ráírni a személyi igazolvány számát. A Magyar Posta az új szabályozás megjelenéséről és
tartalmáról tájékoztatni fogja az ügyfeleket.
-bt-

Új székek a Városi Moziban

Tovább komfortosodott a gödöllői Városi Mozi, ahol mostantól a
multiplex mozikban megszokott kényelmes székekben lehet
megnézni egy-egy előadást. A gödöllői filmszínházban ugyanis
összesen 183 darab fejtámlás, pohártartós, megnövelt sortávolságú ülőhelyekkel szerelték fel a nézőteret. A felújítás csaknem
2,5 millió forintjába került a mozit működtető vállalkozásnak.
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Energiát és élelmiszert a földekről! Föld Napja
Minden lehetőség adott ahhoz, hogy Magyarország a
megújuló
energiaforrások
használata terén Európa egyik
mintaállama legyen.
A mezőgazdaság alternatív energia
előállító funkciója azonban nem mehet az élelmiszer- és takarmánytermelés rovására – mondta Gyuricza
Csaba egyetemi docens, üzemigazgató (képünkön balról) a Szent István Egyetem szárítópusztai Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató Központjában április 17-én, csütörtökön tartott sajtóbeszélgetésen.
Hazánk adottságai elsősorban a
fás szárú energianövények, valamint
a hozzá kapcsolódó rendszerek, például települési erőművek kiépítésének kedvez, érvelt a központ igazgatója. Jók a feltételek a biogáz előállítás, valamint a gabonafüggetlen
bioetanol előállítás számára. Ugyanakkor korlátozottan és átgondoltan
lehet lépni a kukoricára alapozott
bioetanol előállításban és a biodízel
programban.
Gyuricza Csaba és Dimény Zoltán
televíziós szerkesztő a beszélgetést
Energiát vagy élelmiszert? címmel
hívták össze, amit teljes mértékben
indokol, hogy napjaink slágertémája
a bioenergetika, az alternatív energiaforrások használata. Hiányzik
azonban egy átfogó bioenergetikai
koncepció, amely iránytűként szolgálhatna Magyarország számára a

(folytatás az 1. oldalról)

biomassza-előállítás és -felhasználás koordinálására. Pedig az ökológiai adottságaink megfelelőek, nagyobb földterülettel rendelkezünk,
mint ami a hazai szükségletek megtermelését fedezné, ezért, jól átgondolt stratégia birtokában, nem merülhetne fel a címben feltett kérdés,
egymást jól kiegészítve férne meg
egymás mellett a két funkció. Mindezért tehát úgy foglalt állást Gyuricza Csaba, hogy Energiát és élelmiszert!
A sajtóbeszélgetésen jelentette be
a központ vezetője, hogy az eddig
Növénytermesztési Tanüzemként ismert majorság felvette a Növényter-

mesztési és Biomassza-hasznosítási
Bemutató Központ nevet. Az üzem
140 hektár területen gazdálkodik,
amelyből 12 hektár a legmodernebb
technológiával igény szerint öntözhető. Kiemelendők az itt folytatott
talajművelési és növénytáplálási kísérletek, a fő- és másodvetésű zöldtrágya-termesztési technológia kidolgozására beállított vizsgálatok.
Az elmúlt években a mezőgazdasági
gyakorlat számára is hasznosítható
új eredmények születtek a fás szárú
energianövények
technológiafejlesztése terén, valamint a lágy szárú,
bioetanol előállításra alkalmas cu(l.t.)
korcirok kutatásokban.

A Petőfi Sándor Művelődési Központ előtti területet és annak auláját
már kedden délelőtt érdekes bútorok és játékok
foglalták el, nem kis örömére a gödöllői gyermekeknek, akik boldogan
vették birtokba az újrahasznosított papírból készült holmikat.
Ez is része volt a délután megnyílott kiállításnak, amelyen többek között bemutatták a hulladékszobor-építő versenyre beérkezett alkotásokat is, amit a
GATE Zöld Klub Egyesülettel közösen a gödöllői székhelyű oktatási intézmények számára hirdetnek meg a
szervezők. Az eredményhirdetésre
május 9-én kerül majd sor.
Az Öko-Pack által szervezett nagysikerű, több nemzetközi elismerést
szerzett kiállítás sokaknak okozott
meglepetést. Többen meglepődtek
például azon, hogy a játszóterek burkolására használt ütéscsillapítók is újrahasznosított termékek. Ez is egy
módja ugyanis a használt gépjárműabroncsok feldolgozásának.

Szent István Egyetem

Tallér- és Gyűrűavató szakestélyek
Tovább élnek a diákhagyományok a Szent István Egyetemen. Ezt bizonyítja a múlt héten a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon rendezett Talléravató és a Gépészmérnöki Kar végzőseit megszólító Gyűrűavató szakestély.
A Talléravató a legfiatalabb kar hagyománya és jól illik a fakultás gazdasági-pénzügyi arculatához. A végzés előtt álló hallgatóknak Villányi
László dékán által átadott tallér egy
olyan érem, amelynek – mint a többinek – csak két oldala van, de ez a
két oldal gyökeresen ellentétes. Az
egyikre az Igent verték, a másikra a
Nemet. A tallér – amellett, hogy értékőrző funkcióját betöltve a diákévekre emlékeztet – az élet nagy
döntéseiben is szerepet játszhat.
Amikor ugyanis a Gödöllőn végzett
szakember olyan választás elé kerül,
amiben nem tud dönteni, a tallér jelenthet végső segítséget. Feldobja,
és amelyik oldalára leesik, az lesz a
döntése.
A Gyűraavató a szigorló gépészek
nagy tradíciójú rendezvénye. A gyű-

megye észak-keleti részére, illetve
Nógrád megye nyugati részére terjed
ki, több mint 102.000 háztartást és
közel 277.000 embert érintő beruházás. Ennek célja a régió hulladékgazdálkodási rendszerének európai
uniós normák szerinti kialakítása,
valamint hogy a hulladékok szelektív
gyűjtése is bevezetésre kerüljön gyűjtőszigetek alkalmazásával, s 5-8 éven
belül a háztartások közvetlen bevonásával lényegesen csökkenjen a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége.
A tanácskozáson szó esett a gödöllői hulladékgazdálkodási képzésről,
valamint a GATE Zöld Klub
Egyesület munkájáról. Ez
utóbbiról dr. Malatinszky
Ákos, a szervezet elnöke tájékoztatta a résztvevőket és
ismertette a hulladékkal kapcsolatos szemléletformáló programjaikat.
A rendezvényt dr. Gémesi
György polgármester nyitotta
meg.

Egészségügyi konferenciára készülnek

Orvosok és ápolók
Nyolcadik alkalommal rendez
egészségügyi
tudományos
ülést a Tormay Károly Egészségügyi Központ és a Közalapítvány májusban. A rendezvény, melyre a térség egészségügyi szakembereit várják,
az eddigiektől eltérően nem
csak az ápolóknak, hanem az
orvosoknak is szól.
Az érrendszeri betegségek, a korszerű
diagnosztikai eljárások és napjaink
aktuális kérdései lesznek a fő témái a
konferenciának. Az évenkénti szakmai fórumon eddig az orvosok előadóként vettek részt, most azonban az
ő számukra is továbbképzésnek mirű négyszög alakú pecsét, mezejében két fél fogaskerék, amely szimbolizálja a kart. Az est fénypontja a
gyűrű avatása. A vörösborral telt
Gépészhordót a kar dékánja, Szabó
István verte csapra és ízlelte meg.
Az ily módon minősített nemes nedű
került a Gépészkupákba. Az ava-

tandók – köztük az évfolyam által
meggyűrűzött, kitüntetett tanáraik,
Pék Lajos és Kovács Imre – ebbe ejtették gyűrűiket, felállva énekelték a
Gépészhimnuszt, majd fenékig ürítették kupáikat, és ujjukra húzták a
„szent szimbólumot“.

totta össze, hogy azokban a
kötetlen beszélgetésnek, a
tapaszatalatcserének jelentős szerep jusson. Így téma lesz többek között a háborítatlan szülés, a védőnő szerepe a családban, valamint
az, amit mindenki,
aki gyermeket nevel jónéhányszor
feltesz magának:
Elég jó szülő vagyok-e?
Jelentős szerep
jut a mozgásnak
is, hiszen jógára
invitálják a babákat és a mamákat
egyaránt, az utóbbiak pedig meg-

tudhatják azt is, miben és hogyan
nyújthat segítséget az intim torna a
szülés előtt és után. A rendezvénysorozat május 5-én hétfőn gyermekrajzkiállítással és anyáknapi ünnepi műsorral nyílik.
(b.)

A születés hete
Három napon át négy helyszín ad helyet a születés hete gödöllői rendezvényeinek május 5-7. között. Az országos eseménysorozatba kapcsolódva a
Polgámesteri Hivatalban, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálatban, Petőfi
Sándor Művelődési Központban és a
Jó(l)lét Sziget Alternatív Egészségközpontban tartanak elődásokat és
foglalkozásokat, amelyek a várandóssággal, a születéssel és a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak.
A gödöllői programokat a szervező
Socius Kör Közhasznú Egyesület és
az Otthon Segítünk Szolgálat úgy állí-

A kiállítás mellett a délután folyamán hulladékgazdálkodási konferenciát is rendeztek, ahol többek között
bemutatták a „Zöld Hídat”, azaz az
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
regionális hulladékgazdálkodási programot. A 106 település összefogásával
megvalósuló program, amely Pest

(b.v.)

A hét kérdése
– Mit szól ahhoz, hogy Gödöllőn állítják fel az első európai
Világbéke-gongot?
„…Gödöllő mindig is egy békés kisváros volt, ahol szépen megfértek (és
megférnek) egymás mellett különböző nemzetiségű, vallású és világnézetű emberek. Ezért most ez egy kicsit olyan, mintha a mi együttélésünk példaértékű lenne, s ezt ismernék el. Lehet, hogy nem ezért kapjuk
a gongot, de azt hiszem büszkék lehetünk rá.”
(Kocsis M.)

nősül a program. A tudományos ülés
az orvosok számára tesztírással 14
pontot ér, a szakdolgozók számára
történő pontérték megállapítása lapzártánk idején még folyamatban van.
A részvételhez szükséges jelentkezési
lapon az orvosoknak fel kell tüntetni
a pecsétszámukat, a szakdolgozóknak
pedig a működési nyilvántartási számukat. A jelentkezési határidő április
30. A Tormay Károly Egészségügyi
Központ és Alapítvány által rendezett
tudományos tanácskozás iránt évrőlévre egyre nagyobb az érdeklődés.
Annak programját a szervezők úgy
állítják össze, hogy az a szakmai paletta minél szélesebb területe számára
nyújtson új, korszerű ismereteket.
rendelkezik mint mi. Már nem csak
az egyetemnek vannak külföldi kapcsolatai mint régen. Egyre több testvérvárosunk van, akikkel nem csak
papíron, hanem a valóságban is szoros kapcsolatokat ápolunk, egyre
több külföldi cég van jelen Gödöllőn. Mindig nyitott város voltunk, s
azt hiszem ezzel ezt ismerik el…”
(Vajda K.)

„…Ebben az is jó, hogy lesz egy másik olyan idegenforgalmi nevezetességünk a kastély mellett, ami a
külföldieknek is érdekes lehet, s egy
kicsit jobban behozza őket a városközpontba…”
(S.V.)

„...Ez is azt bizonyítja, hogy Gödöllő nevét sokkal többen ismerik külföldön, mint azt sok itt lakó gondolja. A Szabadág Napja, a Magyar
Polgármesterek Világtalálkozója, a
cunami segélykocert, az egyetem, és
az itt letelepedett és jól működő külföldi cégek mind-mind öregbítik a
város jó hírnevét. Itt mindig szeretettel fogadták a külföldieket, segítőkész emberekkel találkozik aki idejön. Ez egy óriási elismerés!”
(Horváthné)

„…Nem tudom, van-e még olyan város Magyarországon, ami ilyen kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal

A hét kérdése:
– Ön szerint szükség van majálisra?
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Beszélgetés Madarassy Anikóval

A Capilsoval Gödöllőért
Két héttel ezelőtt megkezdett
sorozatunkat folytatva most a
rádió főszerkesztőjével, Madarassy Anikóval beszélgettünk
arról, hogy hogyan is került az
akkor még Pelikán – most már
Calipso – Rádió néven futó médium közelébe; illetve arra is
kíváncsiak voltunk, hogy a rádió szellemisége, működése
mennyiben változott meg az
évek folyamán.
– Milyen körülmények között került közelebbi kapcsolatba a rádióval?
– Amikor nyolc évvel ezelőtt, 2000ben elindult a Pelikán Rádió, az illetékesek munkatársakat kerestek az induló
csapatba, ahová a férjem is jelentkezett – sikeresen. Kezdetben az ő munkáját segítettem a háttérből. Később,
az idő előrehaladtával egyre több, adminisztratív feladatot kaptam, de ezt
nem bántam, sőt!
– Ezek szerint a média világába
való kerülés véletlenszerűnek tekinthető?
– Tulajdonképpen igen, bár a Főiskolán volt egy csoporttársam, aki már
akkor a Magyar Rádió zenei szerkesztőjeként dolgozott és én nagyon „irigyeltem” őt. De az, hogy én is rádiós
lehetnék, valójában eszembe sem jutott. De amikor a gödöllői rádió indult, az valami más volt, igazi lelkesedés és igazi összefogás. Én itt valóban megjártam a szamárlétra minden
egyes fokát és kicsit büszke is vagyok
arra, hogy abban, ahogy most működik, nekem is részem lehetett.
– Ez mit jelent pontosan?
– Azt tudni és hangsúlyozni kell,
hogy kezdetben igen apró és lelkes

stábbal vágtunk neki a helyi rádiózás
megvalósításának. És a stáb nagysága
nem lett nagyobb akkor sem, amikor
regionális rádió lettünk, jóval nagyobb
vételkörzettel. Itt mindenki ellát egyszerre több feladatot is és ezt csak úgy
lehet, ha az ember szereti a munkáját és
nem csak kötelességből dolgozik. Nagyon szeretem és tisztelem a munka-

társaimat, „kifelé” talán – remélem –
nem is látszik, néha milyen nehézségekkel küzdünk, de mindennek ellenére mindenki azon van, hogy a problémákat áthidaljuk és szóljon a rádió.
Úgy érzem a gyerekbetegségeket mára kinőttük és szépen kikristályosodott az egész. Megmaradtak az értékes munkatársak és megmaradtak az
értékes gondolatok, célok. Végre összejött egy olyan csapat, aki egyet akar, aki
azt szeretné, hogy ebben a körzetben
minél magasabb szinten működő rádiózás jöjjön létre.
– Annak ellenére, hogy főszerkesztő, soha nem vágyott arra, hogy
műsort vezessen?
– Soha. Ez nem az én világom.

Sokkal jobban élvezem a háttérben folyó munkát, az interjúszervezést, a műsorszerkesztést és mindent, ami ezzel
csak jár. Persze, ettől függetlenül néha
készítek műsort is – mint már említettem, itt mindenki sok mindent csinál –
de nem ez az én pályám.
– Milyen a kapcsolat a rádióhallgatókkal?
– Szerintem nagyon jó. Rendkívül
sokan telefonálnak be hozzánk, számtalan ember vesz részt a telefonos nyereményjátékainkban is. Sőt, a múlt héten
az 1 éves szülinapunkra – amit mi el is
felejtettünk – tortát is kaptunk egy nagyon kedves hallgatói-csapattól! Sokan
lettek közülük személyes jó ismerőseink, barátaink. Terveink között szerepel
egy olyan közönségtalálkozó megszervezése is, amilyet egyszer korábban már
csináltunk – sikerrel. Ennek az összejövetelnek a munkálatai ugyan még elég
kezdetleges formában vannak meg, de
ez idővel változni fog.
– A rádió munkatársai közül sokan
azon az állásponton vannak, hogy Ön
a rádió motorja...
– Néha pótanyának hívnak. Én ilyen
kis tyúkanyós vagyok amúgy is. Sokan,
akik hozzánk jönnek, csodálkozva jegyzik meg, milyen családias itt a hangulat.
Ehhez a munkához nagyon fontos, hogy
megbízhassunk egymásban, számíthassunk egymásra, minden téren.
– Ez milyen pluszt ad Önnek?
– Annyit, hogy továbbra is olyan magas szinten próbáljuk a rádió működését
biztosítani, amennyire csak lehet. Célunk, hogy Gödöllőt és környékét sikerüljön olyan helyi, őket érdeklő és érintő
információkkal ellátni, amik megkönynyítik a mindennapjaikat, célom ennek a
kis világnak rádiózni, amelyben élünk.
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Adószámunk: 18670945-1-13
Cím: Gödöllő, Petőfi S. u. 1.

Nagyszabású Cigánybál
A hagyományoknak megfelelően a Gödöllői Kulturális
és Szociális Közhasznú Egyesület az idén is megrendezte
nagyszabású cigánybálját a Petőfi Sándor Művelődési
Központban. A rendezvénnyel kapcsolatban Balogh
Gyula, az egyesület elnöke elmondta: a bál igen nagy
szépszerűségnek örvend, így az ország minden részéről
és külföldről is érkeznek vendégek. A mostani, jubileumi,
10. cigánybál minden eddiginél változatosabb programokkal várta az érdeklődőket. Balogh Gyula hangsúlyozta: az országos médiumokból ismert fellépők mellett
igyekeznek a helyi zenei tehetségeket is felkarolni többek
között oly mód, hogy például bemutatkozási lehetőséget
biztosítanak számukra ezen az estén. A jövőben pedig ezt
a kezdeményezést tovább szeretnék folytatni.

A héten ismét röviden megválaszolható mások számára is érdekes kérdéseket teszünk közzé.
Kérdéseiket, észrevételeiket a
szolgalat@libori.hu, illetve a Gödöllő, Pf. 112. címekre küldhetik.

NEMZET CSALÁD SPORT
Szent-György napi tavaszváró vígasság a
LÁZÁR Lovasparkban – Április 27,. vasárnap
A családoknak szánt rendezvény
rövid programismertetője:
12.30.: Érkezés, ebéd
15 óra: Lovasbemutató I.
17 óra: Puszta-olimpia
16-18 óra: sportbemutatók, vívás,
íjászat, szektorlabda baranta (magyar eredetű kűzdősport).
Folyamatos látnivalók: ősi magyar
háziállatok, világbajnokok terme, társaskocsikázás, kézműves ügyeskedé-

MOLDVÁBA IS MEHETNEK A MAGYARORSZÁGI 1 %-OK
Három éve alakult meg A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány, amely azóta jelentős összegekkel
támogatta a moldvai csángók magyar anyanyelvi
oktatását. Az alapítvány – főként kispénzű keresztszülők és néhány vállalkozó befizetéseiből – a
moldvai magyar oktatás költségeinek közel kétharmadát fedezi. Ezekből a befizetésekből nemcsak az
iskolán kívül magyart tanítók bérére, de a program
működtetésére is kerül: a lábnyiki, csíkfalui és magyarfalusi Gyermekek Háza épületeiben ugyanúgy
ott van az AMMOA által küldött pénz, mint a „ma-

sek, honfoglaláskori ötvösmunkák
17 óra: Lovasbemutató II.
Este: Talamba együttes koncertje, tábortűz, szalonnasütés, csángó zene,
tánc.
Árak: Ebéddel felnőttek (elővétel)
4.500 Ft, helyszínen 5.000 Ft, 14
éves korig ingyenes.
A déli étkezés nélkül 15 órától felnőtteknek (elővétel) 2.500 forint, a
helyszínen 3.000 forint.

gyar iskolák” építésére megvásárolt újabb házakban, telkekben, a tantermek felszerelésében és a
csángó gyermekek által használt oktatási eszközökben.
Idén újabb magyarországi forrással gyarapodhat a
moldvai magyar oktatás. A mostani adóbevallási
időszakban már A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány is jogosult a személyi jövedelemadóból a
civil szervezetek részére felajánlható 1% fogadására.
Az alapítvány adószáma: 18710209-1-13.
A befizetett pénzek ugyanúgy a moldvai magyar oktatásra fordítódnak, mint az eddigi befizetések.

További részletekről érdeklődni
lehet hétköznap esténként 18 és 21
óra között: Batizi Sándor: (28)-416756; Bokor Árpád:(28)-514-945; dr.
Divinyi Péter (28)-411-226
Minden
érdeklődőt
szeretettel
várunk!
A szervezők a bevétel költségek
utáni hányadát a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére utalják át.

Segítség Közalapítvány
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Tel.: 28/529-131; 529-138.
Fax: 28/529-255
Számlaszám:
BBRT 10103836-13223239-00000003

Két lakást adok bérbe. Az egyiket
egy kft-nek, a másikat magánszemélynek. A kft a bérleti díjból levonja az egészségügyi hozzájárulás
összegét is. Kell-e ezt a saját személyi jövedelemadó bevallásomban
valahol szerepeltetni?
Nem, mivel ennek bevallási és befizetési kötelezettsége a kifizetőt, jelen esetben a kft-t terheli, aki bérbe
veszi a lakását. Ugyanakkor a magánszemély részére bérbe adott ingatlanból származó jövedelme után saját
maga kell, hogy bevallja és befizesse
a 14 % mértékű egészségügyi hozzájárulást.
Azt hallottam, hogy ha üzembentartóként bejegyeztetem magam a
feleségem tulajdonában álló gépjármű forgalmi engedélyébe, illetéket
kell fizetnem ez évtől. Igaz ez?
Igen, de kizárólag abban az esetben, ha ezt az „üzembentartói jogot”
ellenérték nélkül szerzi meg.
Fizetési meghagyást kaptam, mely
szerint egy számomra ismeretlen
személynek kölcsön címén 750.000
Ft-tal tartozom. Mit tegyek?
Reméljük időben érkezik meg Önhöz a válasz, ugyanis a fizetési meghagyás kézhezvételét követően a kötelezettnek (ez esetben Önnek) 15 nap
áll a rendelkezésére, hogy a fizetési
meghagyásban foglaltakat vitassa (ellentmondjon). A fizetési meghagyást
kibocsátó bírósághoz kell az ellent-

mondást benyújtania, és így az eljárás
polgári perré alakul. A perben a fizetési meghagyás kibocsátását kérőnek
minden kétséget kizáróan kell bizonyítania, hogy Ön mikortól, milyen
összeggel, milyen jogcímen tartozik
neki. Természetesen a perben Önnek
is jog van az ellenbizonyításra. Fontos tudnivaló, hogy amennyiben 15
napon belül a kötelezett nem él ellentmondással, úgy a fizetési meghagyást
a bíróság jogerősítési záradékkal látja
el, és az végrehajthatóvá válik.
Tulajdonjog fenntartással adásvételi szerződést kötöttem egy per-,
teher-, és igénymentes ingatlanra.
A Földhivatalban e tényt széljegyként már másnap bejegyezték. A
teljes vételár kifizetésekor az Eladó
által aláírt tulajdonjog átruházási
nyilatkozatot benyújtottuk a Földhivatalba, ahol arról tájékoztattak,
hogy az adásvételi szerződés beadását követően az Eladó adótartozása
miatt az APEH végrehajtási jogot
jegyeztetett be az ingatlanra. Megteheti ezt az APEH akkor, amikor
széljegyen már az én szerződésem
van feljegyezve, és ha igen mit tegyek?
Sajnos ez esetben az APEH végrehajtási joga megelőzi az Ön tulajdonjog fenntartással történő adásvételének bejegyzését, tekintettel arra, hogy
nem a tulajdon jog bejegyzését kérték. A tulajdonjog fenntartással történő vétele nem foglal ranghelyet az ingatlan-nyilvántartásban, csak annak
ténye kerül feljegyzésre. Az adásvételi szerződés alapján, amennyiben az
eladó szavatolt az ingatlan per-, teher,
és igénymentességéért, úgy neki kell
a tartozását rendeznie és a végrehajtási jogot töröltetni. Amennyiben ezt
önként nem teszi meg Ön polgári peres úton érvényesítheti jogait.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Készítik a gong helyét

Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni.
Köszönjük!
Gödöllői művésztelep (2.)
A gödöllői művésztelep épületeit tekintve érdekes a szövőműhely épületének kérdése is. Körösfői-Kriesch Aladár a
saját házával szemben lévő épületet bérelte ki, (Körösfői-Kriesch Aladár utca 45.) az 1904-ben állami támogatással
Németelemérről átköltöztetett szövőműhely részére.
A gödöllői szövőműhely jelentős szerepet játszott a
század eleji Gödöllő életében. Háziipari funkciójaként fiatal leányokat és asszonyokat juttatott munkához. A század eleji iparművészet célkitűzéseként
az iparoktatás és a művészi ipar kialakulásában is
fontos szerepet töltött be.
A Gödöllő és Vidéke című helyi lapban 1905. július
13-án csütörtökön jelent meg egy hirdetés, hogy
megnyílt Gödöllőn az iparművészeti munkatelep. A
hírek szerint a Gödöllői Iparművészeti Telep az Erdő
utcában özv. Perslerné házában „a hazai iparcikkek
művészies előállítása céljából iskolai rendszerrel állandó üzemre berendezett munkatelepet nyit meg.”
A betanulási időt két hónapban határozták meg, mialatt mindenféle női kézimunka technikáját elsajátíthatták a növendékek. Az oktatási idő alatt is diffeToroczkai Wigand Ede:
renciált volt a fizetés a munka minősége szerint. 12
A gödöllői szövők iskolája
és 60 év közöttiek jelentkezhettek a nyugdíjra jogosító munkára. A hír szólt a munkavégzés rendjéről is, miszerint a munkaidő a reggel 8 és 12 óra között és délután
14 és 18 óra között volt.
A Budapesten megjelenő Művészi Ipar is hírt ad 1905. szeptember 13-i számában a gödöllői műhely beindulásáról,
ami immár 6 hét óta működik 26 növendékkel,
Kiss Valéria technikai oktatása mellett. 1905-ös
év végi beszámolójában Lukács György miniszter 50 nőt foglalkoztató műhelyről számol be a
gödöllői szövőműhellyel kapcsolatban. Ismerve
az itt elkészített kárpitokat és a szövőműhelyről
készített fotókat, a házon belül egy nagyobb térben folyt a munka. De a szövőműhellyel kapcsolatos levelekből azt is megtudhatjuk, hogy ez az
épület kicsinek bizonyult, és már ekkor készültek tervek egy új, Gödöllőn felépítendő szövőiskola épületéhez.
1907-ben a Magyar Királyi Iparművészeti Iskola
tanműhelyévé nyilvánították a gödöllői szövőműhelyt, s a tanszak tanárává Körösfői-Kriesch
Aladárt nevezték ki. A feltételek biztosítására az
Erdő utcai, egyetlen helyiséges szövőműhely helyett nagyobb: tanműhelynek, kivitelező műhelynek, tervezésre és fonalfestésre egyaránt alkalmas épület emelése
vált szükségessé. Az Iparművészeti Iskola igazgatójának, Fittler Kamillnak közbenjárására sikerült telket kapniuk az
államtól. (A telek helyét pontosan nem ismerjük.) A szövőiskolával kapcsolatban két tervet ismerünk, az egyiket Toroczkai Wigand Ede a másikat Medgyaszay István
készítette.
Toroczkai Wigand Ede a telekre két épületet tervezett, egyet a szövőiskolának, egyet a műhelynek. A
terv a göcseji kerített udvarházak mintájára, a hagyományőrző vidéki építészetet például vevő angol
Arts and Crafts építészet hatása alatt készült. A terven a falazott kerítést ácsolt tető védi, a kapuit kúptető, a két földszintes épületet magas nyeregetetők.
A épületek egyikében, a nyitott fedélszék miatt, tágas magas tér van, amelyet galéria tagol, ami az
oromzati és tető ablakokon át kapja a fényt.
A Medgyaszay István által tervezett szövőiskoláról
két tervlap maradt fenn: az utcai homlokzat és a
hosszmetszet. A hosszú előkertet egy három oldaA szövőiskola épülete ma
lon fallal körbevett, középen nyitott oszlopcsarnok
követi pihenőkerttel. Az utcai homlokzat bejárata felett sgrafitto díszítést láthatunk. Az utca felöli zártságot a kerítésfalon elhelyezett mérműves körablakok
Medgyaszay István:
oldják. A szövőiskola épületének tömege
A gödöllői szövőiskola homlokzata
zárt. Az épületbe belépve egy előtérbe
érkezünk, ahonnan megközelíthető az
emeletes szárny alatt kezdődő szövőműhely, valamint az emeleti helyiségek és a
műhely fölötti terasz.
Ha elkészült volna a szövőiskola tervezett
épülete, érdekes színfoltként gazdagíthatta volna a gödöllői művésztelep helyszínét.
Őriné Nagy Cecília

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Folyamatosan dolgoznak a Világbéke-gong helyének kialakításán. A munkákat már több mint egy hete megkezdték, hogy minden időben elkészüljön a
május 2-ai avatásra. Az emlékművet sétaúton lehet majd megközelíteni és
körbejárni, megvilágítását pedig taposólámpával oldják meg a tervezők.

A Bali szigetén 2002-ben
elkövetett robbantásos
merényletet követően az
indonéz Világbéke Bizottság létrehozta a Világbéke-gongot,
amelynek azóta több példányát a világ különböző pontján
felállították. Európa első Világbéke-gongja hazánkban,
Gödöllő központjában kerül felállításra.

MEGHÍVÓ

Az ünnepélyes avatásra 2008. május 2-án,
11 órakor kerül sor.
Köszöntőt mond
MÁDL FERENC, Magyarország volt köztársasági elnöke,
a rendezvény fővédnöke
SZILI KATALIN, a Magyar Országgyűlés elnöke
MANGASI SIHONBING indonéz nagykövet
DJUYOTO SUNTANI, a Világbéke Bizottság elnöke
Fellépnek: Talamba Ütőegyüttes, Gödöllő Táncegyüttes,
indonéz kulturális együttes

Erzsébet királyné Szálloda és Étterem
Május 1-jétől újdonsággal várja vendégeit a gödöllői Erzsébet királyné Szálloda és Étterem. A belső udvaron, az
úgynevezett passzázsban 12, egyenként
4 személyes asztallal megnyílik az étterem és kávézó terasza, mely négy hatalmas napernyő oltalmát élvezi majd. A
nagyközönség számára is nyitott hotel
étterme (12-24) és bárja (7-24) minden
nap várja a kikapcsolódni vágyókat, akiket pénteken és szombaton 18 és 22 óra
között élő zenével fogad a gödöllői Jazz Trió. Az idő javultával egyre-másra
újabb és újabb különlegességekkel várják a szálló- és betérő vendégeket: akciók, kóstolók, és a tervek között szerepel egy grillterasz megnyitása is.
Az étteremben bárkit szívesen látnak reggelire, ebédre és vacsorára. Reggelire 1250 Ft-ért korlátlanul lehet fogyasztani. Ebédre a napi 3 fogásos menüajánlatukhoz (1000 Ft/fő) magyaros, házias ízekkel, hétvégi svédasztalos büféajánlatukhoz (3000 Ft/fő) különleges kínálattal terítik meg az asztalt a szecesszió hangulatát idéző étteremben. A büféasztal négyféle előételt, kétféle levest,
nyolcféle főételt, három
desszertet kínál korlátlan fogyasztással, hozzá ízlés szerint csapolt sörrel, vörös- és
fehérborral, vagy üdítőkkel.
A szálloda és az étterem vendégeinek kényelmét a mélygarázs is szolgálja.
A régi községháza (a Huszas) helyén
megnyílt Erzsébet királyné Szálloda
étterme és kávéháza várja Önöket!
Elfogadjuk üdülési csekkjét,
Sodexho és Accor ticket utalványát!
2008. április 24–május 1.:
KOKTÉLAKCIÓ!
Minden nap másféle koktél 20 % kedvezménnyel!
Kóstolja meg alkoholmentes indiai különlegességünket, a mentás lassi-t!
Nyitvatartás:
Étterem: 12–24,
Kávéház: 7–24.
Ha különleges élményre vágyik, családi eseményeihez báltermünk az Ön rendelkezésére áll. Esküvők, családi- és céges rendezvények megtartásához ideális
helyszínt és modern technikát biztosítunk.
Asztalfoglalás és információ:
28/816-819, info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Sohase mondd...
Sohase mondd, hogy soha –
szól a mondás. A nagy sláger
pedig: Sohase mondd, hogy túl
vagy már mindenen, nem jöhet
új az életben hirtelen…
Nemrég egy színésznővel készült riportot néztem a tévében, s többek
közt arról beszélt: egy húszéves borzasztó öregnek látja a negyvenéveseket. Aztán bekövetkezik, hogy ő is
negyvenéves lesz, és rájön: szó sincs róla, hogy már öreg lenne. Betölti az ötvenedik, majd a hatvanadik évét, és tapasztalhatja, hogy még mindig nem érzi
úgy, mintha megöregedett volna.
Jill Mansell angol írónő Újrakezdés című regényének hősnője, Ginny
még csak harmincnyolc éves. Igaz,
van egy tizennyolc éves lánya, aki
szinte pontosan ugyanazokkal a gondokkal és örömökkel szembesül nőként, amelyekkel az anyja.
Mint Jill Mansell magyarul korábban megjelent két könyvének a borítóján, ezen a harmadikon is ott áll a
cím alatt: Minden nőnek jár egy kis
Jill Mansell…

Különböző női típusok jelennek
meg a könyv lapjain. Boldogulnak-e
vagy sem a férfiakkal? Ha igen, miért
igen, ha nem, miért nem? Mit éri meg
megtenni egy férfi eléréséért? Mit lehet megtenni egy férfi megtartásáért?
Aki a legjobb barátnőjét elárulja egy
férfi miatt – mert bizony, készséggel
elárulja –, az előbb-utóbb pórul jár.
Ugyanúgy csalják meg, ugyanúgy
csapják be, mint korábban azt a barátnőt, akire nem volt tekintettel.
Depresszióba esni egy férfi miatt?
Ugyan, nem éri meg. Majd jön egy
másik. Vagy nem jön.
Hősnőnknek, talán mondhatni, szerencséje van. Az első jelet erről akkor
kapja, mikor kéjjel szívja be a friss
aszfalt szagát. Mikor is esett meg ez
korábban vele, mikor hozta hasonlóan lázba az illata a még meg nem szilárdult aszfaltnak, amivel éppen burkolják az utat?
Csak nem? De igen. Ginny megint
gyermeket vár. Méghozzá a vetélytársnőjének köszönheti ezt, na jó, elsősorban nem neki, hanem a férfinak,
akiért vetélkednek, melynek során

teljesen esélytelennek érzi magát, hiszen a másik nő annyival szebb, vagy
ha nem is szebb, annyival fiatalabb
nála.
De galád. Számító. S ebben a regényben a jó elnyeri jutalmát, a rossz
pedig a büntetését. Egyszóval, minden jóra fordul. Vagy majdnem minden. Egy biztos: a reményt senkinek
sem szabad feladnia. Sohase mondd,
hogy soha.
(Jill Mansell: Újrakezdés)
- nád -

Három nap a népzene jegyében

V. Országos Népzenei Verseny

A rangos megmérettetésre több mint
negyven hazai településről érkeztek
a diákok, akik szólóének, szólóhangszer, hangszeres együttes, énekegyüttes és hangszeres-énekes együttes kategóriában mutatták be tudásukat. Nem volt könnyű dolga a Halmos
Béla népzenekutató által vezetett
zsűrinek, amely a két versenynap
alatt száztizenöt produkciót tekintett
meg, s közülük választotta ki a vasárnapi gálán fellépő díjazottakat.

A versenyen a házigazda Gödöllőt
huszonketten képviselték, s tudásukat négy kiemelt nívódíjjal, egy nívódíjjal, egy dicsérettel és több különdíjjal jutalmazták. Elismerést
azonban nem csak a fellépő diákok
kaptak, hanem pedagógusaik is. Kiemelt nívódíjat kapott a Kalapos
énekegyüttes és a Sercli (mindkét

csoport egyben elnyerte
a Kallós Alapítvány különdíját is), valamint a
Kiscibri énekegyüttes
Széphalmi Pál furulya
kíséretével és Szűcs
Krisztina (pásztorfurulya).
Nívódíjas lett Annus
Réka, aki ének kategóriában érdemelte ki az
elismerést, s szintén
megkapta a Kallós Alapítvány különdíját, a Cibri együttes
pedig a zsűri dicséretét érdemelte ki.
Elismerést vehetett át a gálán városunk két pedagógusa is, Benedek
Krisztina munkáját Gödöllő Városának Díjával ismerték el, Bólya Dániel pedig a Zenetanárok Társaságának Díját kapra.
Kép és szöveg: -kj-

Néptánccal és balettel ünnepelünk

A Tánc Világnapja
A Tánc Világnapját 1983 óta a klasszikus balett óriásának
tartott Jean Georges Noverre születésnapján, április 29-én
táncelőadásokkal ünneplik szerte a világon. Ez a táncművészet legnagyobb ünnepe, melyről városunkban is megemlékezünk.
A Petőfi Sándor Művelődési Központ ház Gödöllő ad ünnepi műsort.
színpadán ezen az estén a Gödöllő A program első részében a baTáncegyüttes és a Magyar BalettSzín- letté lesz a főszerep, amikor is
két koreográfiát láthat a
közönség. „LES
BRAS DE MER”
– Kvartett nőre,
férfira, székre és
asztalra – Egy rajzolat két ember
közt, tele gyengéd dialógussal,
feszült némasággal, egymásba olvadó és egymást
Gödöllő Táncegyüttes
taszító
viszo-

Magyar BalettSzínház Gödöllő

nyokkal – így vall Petr Zuska, a koreográfus az első produkcióról. Ezt a
„Beszélő testek” követi, ami – Egerházi Attila rendező szerint – egyfajta
színes leporello a táncosi létről.
Az est második részében a Gödöllő
Táncegyüttesé lesz a színpad. Tagjai a
Galga mentére és Szatmárba kalauzolják a közönséget. E két tájegység
táncait és szokásait elevenítik fel Házunk tája, valamint „Fordítsd a rézhúrra!” című műsorukkal.
-bj-

Kitüntetés a Tánc Világnapján
Gödöllői művészt tüntetnek ki a
Tánc Világnapján. Mint az a múlt
héten kedden megtartott sajtótájékoztatón kiderült az idén az EuroPAS Magyar Táncdíjat Linda
Schneiderova, a Magyar BalettSzínház Gödöllő táncosa veheti át,
a Magyarországon fellépő külföldi táncos kategóriában.

érzem, ez az elismerés nem csak nekem
szól, hanem az egész együttesnek, hiszen ez egy csapatmunka.
– Milyen szempontok alapján kapta ön a díjat? Hiszen ha jól tudjuk, eb-

Fotó: Kanyó Béla

Közel háromszáz fiatal mutatta be tudását április 18-20. között a Frédérich Chopin Zeneiskola által ötödik alkalommal
megrendezett Országos Népzenei Versenyen. A háromnapos rendezvényen a gödöllői
résztvevők is eredményesen
szerepeltek.

EuróPAS díjat kap Linda Schneiderova

A 15. EuroPAS Magyar
Táncdíj kitüntetettjeinek az
elismerés részét képező aranyozott kitűzőt április 15-én
Budapesten adták át, a díjakat pedig gála keretében
nyújtják át április 29-én, a
tánc világnapján a Budapesti Operettszínházban. Az elismerést Kaán Zsuzsa
a Táncművészet című folyóirat alapítója
hozta létre 1994-ben, olyan fiatal táncosoknak szóló elismerésként, akik hazánk táncművészetét legméltóbban képviselik mind a magyar, mind a külföldi
színpadokon.
A zsűri Magyarországon dolgozó
magyar táncos, külföldön szereplő magyar táncos, Magyarországon működő
külföldi táncos és magyar társulat kategóriában adja át a díjat, amivel a nagy
tradícióval rendelkező táncágazatokban
működő fiatal, de pályájukon már beérett művészeket jutalmazza. Hazánk
európai uniós csatlakozása óta a díj
nemzetközivé vált, így külföldi táncosok vagy társulatok is megkaphatják azt.
Az EuroPAS Magyar Táncdíj egy
táncosnőt ábrázoló bronz héjplasztika,
ami Pauer Gyula Munkácsy- és Kossuth-díjas szobrászművész munkája.
– Hogyan fogadta, hogy idén Ön az
egyik díjazott? – kérdeztük Linda
Schneiderova balettművészt.
– Nagy meglepetés volt, hiszen csak a
sajtótájékoztatón tudtam meg. Úgy

ben a kategóriában még csak egyszer
adták át...
– Az indoklásban úgy fogalmaztak:
kevés az olyan táncművész, aki bejárta
Európát, és mégis megmaradt egy helyen, s viszi tovább a magyar kultúra jó
hírét. Az értékét növeli, hogy az egyes
kategóriákban csak akkor hirdetnek
eredményt, ha arra valakit érdemesnek
találnak, nem törvényszerű, hogy minden évben megkapja valaki. A zsűriben
olyan neves táncosok foglalnak helyet,
akik korábban már maguk is kitüntetettek voltak. Ez számomra azt jelzi, hogy
figyelemmel kísérik a munkánkat, azt a
folyamatot, ami Pécstől Debrecenen át
Gödöllőig kísérte a Magyar BalettSzínház Gödöllő társulatát.
– A díjátadó gálán Ön is fellép. Mit
láthat majd a közönség?
– Egerházi Attila Sibelius zenéjére
készített Akvarell-Szivárvány című koreográfiáját táncoljuk Popova Aleszjával, aki 1999-ben lett az EuróPAS kitüntetettje. A gála szlogenje „Tánccal Európában!“; az esten az idei díjazottak
mellett a korábbi években kitüntetett
táncosok is fellépnek.

2008. április 24.
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Ajánló

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programja

Április 24. csütörtök 17.30
Nyitrai Mónika növendékeinek hangversenye (hegedű)
Április 25. péntek 17 óra
Oláh Márton növendékeinek
hangversenye (klarinét, furulya)
Április 28. hétfő 18 óra
Juniki Spartakus növendékeinek hangversenye (hegedű)
Április 29. kedd 18 óra
Zagyváné Molnár Ildikó növendékeinek hangversenye
(furulya, oboa)
Április 30. szerda 18 óra
A zongora tanszak hangversenye

Gödöllői Új
Művészet
Közalapítvány

Gödöllői Városi Múzeum

VENDÉGBARÁT MÚZEUMOK
KÉRJÜK, SZAVAZZON MÁJUS 1-IG A
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMRA,
A VENDÉGBARÁT MÚZEUMOK
PÁLYÁZATON
www.vendegvaro.hu/vendegbaratmuzeum
(a regionális jelentőségű
múzeumok között)

A Városi Múzeum Gödöllői Művésztelep
Alapítványa, melyet a XX. század eleji szecessziós művésztelep tárgyi- és dokumentum-anyagának gyűjtésére és gondozására, a művészteleppel kapcsolatos tudományos és közművelődési tevékenység
támogatására hozott létre a múzeum
1991-ben, kéri, hogy adójának 1 százalékával 2008-ban is támogassa az alapítvány célkitűzéseit.
A Gödöllői Művésztelep Alapítvány
adószáma:19179148-2-13

A Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány és a Gödöllői
Iparművészeti Műhely
tisztelettel meghívja Önt
2008. április 26-án
(szombaton) 17 órára
A GIM-HÁZ kiállító termébe
KUNSZT VERONIKA
textilművész, népi
iparművész,
kiállításának megnyitójára

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
Május köszöntő a Gödöllői Királyi Kastélyban
Május 1.: 9.00 Díjugrató lovasverseny a kastélyparkban; 15.00.: Vuk, a kis
róka című interaktív gyermekelőadás a PeTimi Társulattal
Május 2.: 10.30 Jumpers táncegyesület gyermek előadása; 11.00: Őrző - védő kutyabemutató a
kastélyparkban; 14.00: Harmónia és Lendület Tánciskola előadása; 15.00: Szaniszló New Vibe
Project jazzkoncertje a díszteremben
Május 3.: 10.00 Íjászverseny a kastélyparkban; 11.00: Mazsorett előadás; 11.30: Harmónia és
Lendület Tánciskola gyermek és ifjúsági előadás; 13.00: Jumpers táncegyesület felnőtt csoport
előadása; 13.30: Harmónia és Lendület Tánciskola előadása; 15.00: Szekeres Erzsébet kiállításának megnyitója a Lovardában
Május 4.: 11.00 Őrző-védő kutyabemutató; 14.00: Kistarcsai Pannónia táncegyüttes hagyományőrző csoportjának előadása; 15.00: Varázsfuvola Együttes koncertje
Folyamatosan zajló programjaink 10-18 óra között: Kézművesfoglalkozások a Barokk
teremben,friss kürtőskalács a kastélyparkban,kézművesek vására a díszudvaron,hintózási és
pónilovagolási lehetőség, karikaturista.
www.kiralyikastely.hu

Köszöntőt mond: Gaálné Dr.
Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója
Megnyitja: Káldy Mária, a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
(Szentendre) Múzeumi Oktatási és Képzési Központ igazgatója
Közreműködik: a CIBRI
Énekegyüttes. Művészeti vezető: Benedek Krisztina, a Népművészet Ifjú Mestere
Rendezte: Kecskés József, a
Közalapítvány titkára és Seres
Imre, a Petőfi Sándor Művelődési Központ munkatársa.
Megtekinthető: 2008. május
24-ig szombat, vasárnap 14
órától 18 óráig illetve előzetes bejelentkezés alapján más
napokon is.
GIM-HÁZ – Gödöllői Új
Művészet Közalapítvány
Alkotóháza (Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.)
Felelős vezető: Katona Szabó
Erzsébet elnök
Telefon/fax: 28-419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
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HEROSZ

Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

Az a szép zöld gyep!

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592

Kertünk egyik legyszebb dísze
a szép, zöld gyep, pázsit. Ehhez természetesen sokat kell
tennünk, de lássuk csak, mit
is:

Ajándék kiscicák:
28/432-487
Adószám: 19816016-1-43

3 hónapos keverék szukák

www.poraz.hu

3 hónapos keverékek

3 hónapos puli keverékek

5 hónapos tacskó keverékek

3 hónapos keverékek

kertekben s a hazai viszonyoknak ez
jobban megfelel. A sportgyepet nagy
igénybevételre alakították ki, és kétszikű fajok (pl. lóhere) is megtalál-

hatók benne. Félárnyékos területen
csak az ennek megfelelő fűfajokat
tartalmazó fűmagkeveréket vessünk.
A fűmagvetést házilag kézzel végezzük, egyenletesen, az előírt mennyiségben (30-40
g/m2) elszórva
a magokat, lehetőleg szélcsendes időben. Vetés után
gereblyével kicsit dolgozzuk
be a talajba
(így talán kevesebbet találnak meg a madarak), tömörítsük és öntözzük meg. 2-3
hét elteltével
már látszódik
munkánk eredménye. Első alkalommal kézzel kaszáljunk, amikor a fűszálak már elérték a 20 cm-es hoszszúságot, ezután a vékonyka kis füvecskék bokrosodása is megindul. A
csírázás ideje alatt ügyeljünk a
gyommentességre, gyomláljunk. Ha
szép, erőteljes gyepet kívánunk létrehozni, augusztus második felétől
szeptember közepéig vessük a fűmagot. Ebben az időszakban általában
elegendő csapadék hullik, de azért ha szükséges,
öntözzünk.
Ilyenkor a talaj
hőmérséklete
napközben a csírázáshoz elegendő, ugyanakkor
az éjszakai lehűlések miatt a melegigényes
gyommagvak
már nem kelnek
ki. Természetesen a gyors és
biztos eredmény
elérése érdekében gyeptéglát vagy gyepszőnyeget
is alkalmazhatunk. Ez főleg lejtős területeken előnyös, bár költséges
megoldás.

lábai fehér pehellyel borítva, innen
gatyás elnevezése.
Fészkét félgömbösre és zárva úgy
rakja sárból, hogy csak szűk bejárója
van, építi pedig ereszek, párkányzatok alá, templomok, magas házak védelmet nyújtó részére, igen sokszor
telepesen, majdnem gerezdformára
egymás fölibe és alá ragasztva. Fészekalja öt, néha hét fehér tojásból
áll.

mez. Így nem kell megválnunk a
fecskéktől, és nem leszünk a fészek
alatt állandó veszélynek kitéve. Szintén segíthetjük a fecskék fészkelését, ha kertünk egy részét kissé jobban meglocsoljuk és hagyjuk, hogy a
sáros pocsolya helyén a fecskék fészekanyagot készíthessenek.
Kedvelt madaraink ezért vigyázzunk rájuk, hiszen fecskék nélkül
nem igazi a tavasz.

Ha még csak most létesítjük, a leendő
területet alaposan gyomtalanítani
kell. Ezt lehet vegyszeresen, vagy
huzamosabb ideig történő gyomlálással, kapálással is. Bár tudjuk, hogy
nem a tavasz a legmegfelelőbb évszak a gyeptelepítésre, mégis sokan
hozzákezdünk. Negatív tényezők,
hogy a talaj még hideg, a gyomirtást
sem lehet megfelelő gondossággal elvégezni, ezért olyan műtrágyára, illetve gyeptáplálási megoldásra van
szükség, ami átsegíti a kelő füvet a
kedvezőtlen időszakokon. Mielőtt
azonban nekilátnánk, ki kell választanunk az igényeinknek és a környezeti viszonyoknak megfelelőt. Pázsit: apró szálú, finom füvekből nevelt, rövidre vágott, folyamatos nyírást és ápolást igénylő típus. A taposást és egyéb igénybevételt rosszul
tűri, elsősorban díszkertekben alkalmazzuk. Gyep: durvább levelű fűfajokból álló típus, melyet nyíráskor
kissé magasabbra hagyunk. Az ilyen
keverék az igénybevételt, a kevesebb
ápolást is jobban tűri a pázsitnál. Kis-

Kertünk élővilága

Megjöttek a fecskék
A dolog rendje úgy hozza magával, hogy azt is le kell írni,
amit minden ember ismer. A
fecskéket ilyenkor tavasszal
mindenki nagy szeretettel várja, hiszen tudjuk, ha ők megjönnek akkor már itt az igazán
szép idő.

És valóban, idén sem csalódhattunk
bennük, hiszen a szép meleg idő,
meghozta egyik legkedveltebb madarunkat is.
Azonban azt kevesen tudják, hogy
a fecskéknek több faja is létezik. Hazánkban négy fajtája figyelhető meg.
A kettő leggyakoribb a füstifecske,
vagy villás farkú fecske, illetve a
molnárfecske, de hazánkban fészkel
még a sarlósfecske és a partifecske
is.
A füstifecske gyakori fecskefajunk, villás farkáról, piros torkáról és
kékes-feketén csillogó felsőtestéről
könnyen felismerhető. Leginkább
emberi környezetben telepszik meg,
falvakban, tanyákon, főleg istállókban, ólakban, egyéb létesítményekben fészkel. A molnárfecskével ellentétben soha sem a házak külső oldalait választja, hanem a belső részeket. Ma már szívesen költözik be
padlásterekbe, garázsba, fészerbe.
A kecses, gyors füstifecske hasznos madár: repülő rovarokkal, levéltetvekkel, kisebb lepkékkel táplálko-

zik. Ha már kevés a táplálék, pókokra és hernyókra is ráfanyalodik. Az
ősz közeledtével mind kevesebb rovar repked a levegőben, így egyre inkább a vízpartok környékén keresgél. Amikor eső közeleg, a rovarok is
földközelben maradnak, ezért jelzik
az alacsonyan szálló fecskék az időjárásváltozást. A
délről
megérkezett
füsti
fecskék számára
májusban érkezik el a költési
időszak kezdete.
Az amúgy társas
madarak ekkor
párokat alkotnak, és közösen
fészket kezdenek építeni. A
csésze
alakú
fészket szinte
kizárólag emberi környezetben,
épületek fedett
részeiben csepFüstifecske penként és szálanként tapasztják össze a pocsolyák sarából és különféle növényi részekből. Sokszor
előző évi fészkeket foglalnak el újra
és bővítenek ki.
A füstifecske évente többnyire két
– bőséges időben három – fészekaljat
nevel fel, bár elterjedése északi részén általában csak egyet. Egy alkalommal 4-6 fehér alapon kékesbarnán pettyezett tojást rak, amelyek
14-16 nap múlva kelnek ki. A fiókák
kezdetben csupaszok és vakok, mintegy 18-23 napon belül válnak röpképessé. Csillapíthatatlan étvágyukat
addig mindkét szülő igyekszik kielégíteni. Ilyenkor egy nagyobb fészekaljhoz akár naponta 400 alkalommal
hoznak a torkukban eledelt.
Másik gyakori fecskefajunk a
molnárfecske. Kisebb a füstifecskénél és ettől könnyen megkülönböztethető. Első tekintetre fehér-fekete
tarka. Torka, begye hasa fehér és
ilyen színű a farcsíkja is; feje, tarkója, dolmánya, szárnya és farka fekete, de az utóbbi csak mélyen kivágva,
nem villás. Csőre fekete, apróka

A már meglévő gyepet, pázsitot a
rendszeres nyíráson és öntözésen kívül is ápolni kell. Tavasszal hengerezzük, vagyis a felfagyott foltokat
visszatömörítjük. Ezeken a részeken
egy ún. légtáska alakul ki a gyökérzet
és a talaj között, ha nem tömörítünk,
a fű itt kiszáradhat. A tömörítés utáni
fontos munka a gyep szellőztetése. A
tömörödött gyep hamar mohásodik,

egyúttal ez ellen is védekezünk, de
újabban a műtrágyákhoz adagolt
vegyszerek is gátolják a mohák fejlődését. A szellőztetés igen egyszerű
akkor is, ha nem rendelkezünk az erre a célra kialakított késes gyepszellőztetővel. Ennek hiányában a módszer a következő: fogunk egy éles
ásót és kb. 20-30 cm-enként leszúrjuk a talajba, amennyire csak lehet.
Erre azért van szükség, mert a folyamatos használat közben gyepünk
talaja összetömörödik, romlik a vízés levegőellátottsága. Szintén tavaszi
munka a tápanyag-utánpótlás, melyre
a gyepnek, pázsitnak is szüksége van.
A rendszeres nyírást április-májusban kezdjük. A kaszálékot célszerű
összegyűjteni, felhasználhatjuk veteményesünk talajának takarására, így
kevesebb gyommal kell szembenéznünk a gyomlálás idején, és füvünknek sem használ, ha ott marad. A
rendszeres nyírás ellenére is idővel
felüthetik fejüket tőlevélrózsás gyomok, melyet gyomkiszúróval könynyen eltávolíthatunk. Igazán szép
gyepet, pázsitot hazánkban csak öntözéssel tudunk létrehozni és fenntartani. Így elkerülhetetlen a rendszeres
locsolás, amit a nyári kánikulában
akár naponta kétszer is meg kell ismételni.

KERESSÜK
2008. március 9-én elveszett Buksi, a tacskó keverék és a Brúnó
névre hallgató óriás schnauzer
kutyusunk.
Ha valaki látná, esetleg befogná
őket, a 06-20/521-04-45-ös, vagy a
06-30/369-25-35-ös számon értesítsen.

Molnár fecske

Három kisgyermek várja vissza
őket. Feltehetőleg együtt kóborolnak, hiszen együtt nőttek fel.
Békés, kézhez szokott állatok, teljesen veszélytelenek. Oltva, féregtelenítve vannak.
Ha a füstifecske belső madár, akkor a molnárfecske inkább városi,
mert az emberi építményekre és hajlékokra kívülről rakja szilárd és
aránylag nagy fészkét. Sok helyen leverik a fecskefészkeket, mivel tény,
hogy ezek a madarak nem piszkítanak saját fészkükbe. De ezen könynyen segíthetünk. Helyezzünk a fészek alá fecskepelenkát. Ez pedig
nem más, mint egy egyszerű fale-

Eboltás
Gödöllő város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a város lakosságát,
hogy Gödöllő városban az ebek 2008. évi veszettség elleni védőoltásra az alábbi időpontokban kerül
sor 8 - 10 óráig:
május 3. (szombat)
Kazinczy krt. rendelő
május 10. (szombat)
Vásártér

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Április 26-27.:

dr. Mohai Imre
Tel.: 30/953-1242
Veresegyház, Bánóczi u. 2.

2008. április 24.
LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
az elmúlt évhez hasonlóan a lakótelepeken a
lomtalanítás folyamatos, ezért külön gyűjtési időpontokat nem hirdetünk meg.
Az 1100 literes konténerek mellé kitett bútordarabokat, feleslegessé vált tárgyakat a
gyűjtési napokon a VÜSZI Kht. elszállítja.
Kérjük, hogy ömlesztett szemetet, építési
törmeléket, lakásfelújításból származó anyagokat ne tegyenek ki, mert a gyűjtőjárművek
ezeket nem tudják elszállítani. Az ilyen hulladékok céljára külön konténert szíveskedjenek
megrendelni. A családiházas övezet lomtalanítási időpontjai a következők:
Április 28., hétfő:
Arany J. u. – Csokonai u. sarok, Észak u. –
Kölcsey u. sarok, Kölcsey u. – Eperjes u. sarok, Kölcsey u-ba a Hegedűs és a Nagyvárad
u. közé, Komáromi u. – Hegedűs u. sarok, Komáromi u. – Eperjes u. sarok, Komáromi u-ba
a Szabadság u. felé eső részére, Komáromi u. –
Észak u. sarok, Remény u. 8. sz. elé, Remény
u. – Hajó u. sarok, Babati u. – Csanak u. sarok,
Csanak u. Szív u. sarok
Május 5., hétfő:
Csanak u. – Présház u. sarok, Országalma u. 8.
sz. elé, Palást u. 13. sz. elé, Címer u. 11. sz. elé,
Mohács u. 37. sz. elém Gellért u. - Mohács u.
sarok, Mohács u-ba a, Gellért u. és Iskola u.
közé, Gellért u. – Hős u. sarok, Hős u. – Iskola
u. sarok, Tisza u. – Sajó u. sarok, Teleki Pál tér
buszmegállóval szemben, Duna u. 20. sz. elé.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala
tisztelettel meghívja az érdeklődőket
a Gödöllő, Alsópark terület
szabályozási tervének lakossági
egyeztető fórumára.
A megbeszélésen a területre készülő rendezési
tervvel kapcsolatosan felmerült kérdéseiket,
észrevételeiket kívánjuk Önökkel megvitatni.
Időpont: 2008. április 29. kedd, 17 óra
Helyszín: a Városháza földszinti nagyterme

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 20-27-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
Április 27-május 4-ig: Máriabesnyő, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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.

Gödöllői Szolgálat 9

Mozaik
ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG
BALATONLELLÉN
2008. június 24-tól - augusztus 30-ig az
önkormányzat Balatonlellei
Gyermeküdülőjében korlátozott
számban üdülési lehetőséget ajánlunk
fel gödöllői családok részére
2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban.
Üdülési díjak 8 napos turnusokra
(szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Óvodás korú gyermek:
12.341 Ft/fő
Általános- és középiskolás tanuló:
27.104 Ft/fő
Felnőtt: 43.316 Ft/fő
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas:
36.659 Ft/fő
Nem gödöllői gyermek: 33.159 Ft/fő
Nem gödöllői felnőtt: 2.318 Ft/fő
Üdülési csekket is elfogadunk!
Részletes tájékoztatást kérni és időpontot
egyeztetni személyesen a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási Irodáján (222-es szoba), vagy a
529-139-es telefonszámon lehet.

FELHÍVÁS
Értesítjük a gödöllői állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező tisztelt szülőket, hogy a város

ÓVODÁIBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS IDŐPONTJA:
2008. MÁJUS 5-9-IG, MUNKANAPOKON 8-17 ÓRÁIG
Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételé a körzetek
szerinti óvodába kérjék.A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek
magukkal vinni: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, oltási könyve, TAJ kártyája, a
szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Dr. Nánási Éva, címzetes főjegyző

Pályázati hírdetmény
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Gödöllő, Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában
Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen
lakó és költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott személyek részére PÁLYÁZATOT HIRDET a
Gödöllő, Munkácsy M. u. 7. III/1. számú, két szobás, 57 m2, valamint a Deák F. tér 2. II/8. és a
Deák F. tér 2. II/11. számú, két szobás, 46 m 2
alapterületű, összkomfortos lakások költségelvű
lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez mellékelni kell az abban előírt dokumentumokat.
A formanyomtatványok és a lakások bérbevételével
kapcsolatban további információkat tartalmazó írásos
tájékoztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati vagy a Vagyongazdálkodási
Irodáján vehetők át.
A lakások alaprajzai ugyanitt megtekinthetők.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK
FELTÉTELE:
A pályázatnak maradéktalanul meg
kell felelnie az írásos pályázati tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek. A lakások
bérbevételére kizárólag gyermektelen, fiatal házaspárok, házaspár egy, vagy két kiskorú gyermekkel,
egyedülálló szülő egy, vagy két, vagy három kiskorú
gyermekkel nyújthat be pályázatot. A gyermektelen házaspárok mindkét tagja 35. év alatti életkorú kell, hogy
legyen a pályázat benyújtásának napján.
Kiskorú gyermek alatt a 18. életévét a pályázat beadásának napján még be nem töltött gyermek értendő.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda 232. számú helyiségében hétfői vagy
szerdai napokon 8 és 12, valamint 12.30 és 16 óra
között 2008. május 28. 12 óráig.
A pályázatokat a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság javaslata alapján a képviselő-testület választja ki.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/911-8643
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)

yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D E  I  C S Ü G Y F É L F O G A
D Á S, Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Hirdetés
ÁLLÁS
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését várjuk. Érd.: 30/913-8769.
*Diplomás ÓVODAPEDAGÓGUST (szeptemberi kezdéssel) és ANGOL NYELVTANÁRT
(április végétől) keresünk kizárólag hosszútávra, gödöllői munkahelyre. Tel.:70/527-1637

*Gödöllői exkluzív kávéházba szakácsot, eladót, felszolgálót felveszünk. Érd:
20/322-03-72.
*Közjegyzői iroda középfokú végzettséggel rendelkező, számítógép kezelésében jártas munkatársat keres. A Jelentkezéseket lehetőleg fényképes önéletrajzzal, az
elérhetőségek megjelölése mellett a szabovdr@vnet.hu.email címre várjuk.
*Hamarosan nyíló szépségszalonba keresünk: fodrászokat, manikűröst –
pedikűröst – műkörmöst. Érd: 20/200-2725, 30/2288-403
*Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű betanítással orvostechnikai termékek irodaházon belüli értékesítésére. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Tel: 30/857-7940
*Újonnan nyíló gödöllői irodánkba keresünk irodai munkára megbízható
munkatársakat. Uniós fizetés. Számlaképesség előny. Tel: 70/634-1132
*Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk szakképzett pultos hölgyet, ill. konyhai kisegítőt részmunkaidőbe. Gyakorlat előny! Érd: 70/2199-934
*Fiatal női eladót keresünk kereskedelmi végzettséggel. Kézzel írott,
fényképes önéletrajzot zárt borítékban kérjük leadni: 2100 Gödöllő, Petőfi tér
16. Happy Boksz Ajándékbolt
*KATEDRA NYELVISKOLA Gödöllő angol, spanyol és olasz nyelvtanárokat
keres. Tel: 20/984-5070, www.katedra.hu, godollo@katedra.hu
*60-as leinformálható nő idős embernél takarítást vállal Gödöllőn heti 1-2
alkalommal. Tel: 70/236-5667
*Számítógépes tudással rendelkező alkalmazottat keresünk zöldség-nagykereskedésünkbe Gödöllőn, részmunkaidőben. Érd: 30/304-4161, 30/9519-566
*Műkövest, csiszolót, segédmunkást felveszek. Tel.: 30/968-9084
*Szadai melegkonyhás étterem keres gyakorlott KONYHALÁNYT,
FELSZOLGÁLÓT és SZAKÁCSOT. Tel: de. 10 órától 28/404-692, 20/971-6272
*Fodrászt és műkörmöst keresünk!! Gödöllői Szépségszalonba. Alacsony bérleti díjjal. /Vendégkörrel rendelkezők előnyben./ Érd: Tóth Mónika: 30/3693499, 20/937-0221
*Gödöllői objektumba VAGYONŐRÖKET KERESÜNK 40 éves korig. Érettségi,
alapfokú angol nyelvismeret előnyt jelent. Érd: 30/358-4996
*VÁLLALKOZÓIVAL RENDELKEZŐ PEDIKŰRÖS, MANIKŰRÖS, MŰKÖRMÖS
MUNKATÁRSAT KERESÜNK. Tel: 20/222-9257, 20/550-1831
*Alkalmi és folyamatos munkalehetőséggel, Gödöllőn és környékén téged vár változatos munkákkal (SZERELÉS, ELŐKÉSZÍTÉS, CSOMAGOLÁS) a Fürge Diák
Iskolaszövetkezet! Cím: 2100Gödöllő, Páter K. u.1. Tel: 28/516-520, 70/3138477,(honlapunkon is jelentkezhetsz munkáinkra www.furgediak.hu
*Gödöllői Szépségszalonba vendégkörrel rendelkező vállalkozó FODRÁSZT
keresünk. Tel: 70/320-6985
*Cégünk Budapest XV-i munkahelyre keres asztalost szerelésvezetői munkakörbe.
Munkahelyre való bejárás megoldható. Érd: 30/9146-478
*Szakközépiskola RAKTÁROS munkakörbe munkatársat keres. Word, Excel felhasználói szintű ismerete szükséges a munkakör betöltéséhez. Érd: 28/520-716
*Szakközépiskola ADATRÖGZÍTŐ munkakörbe munkatársat keres. Gyors- és
gépírás, Word, Excel felhasználói szintű ismerete szükséges a munkakör
betöltéséhez. Érd: 28/520-711, 70/501-0589
*Kft keres XV, ker.-i munkahelyre CNC gépkezelőket, hagyományos forgácsolókat, lakatosokat, csiszolókat. Kiemelt bérezés hosszútávra, szállás biztosított. T: 20/236-9797
*Pedikűröst, manikűröst, műkörmöst keresek bevezetett üzletembe. Tel:
20/9810-696
*Akarsz-e Japán legnagyobb Wellnes cég tanácsadója lenni, központok
kialakításában részt venni? Rendkívüli pénzkereset, karrier lehetőség. Tel:
30/212-6390, 20/959-2110
*Központban működő étterem szakácsot, kézilányt keres. tel: 20/3550-008
*Betanított munkásokat keresünk azonnali kezdéssel! Céges buszjárat biztosított, kétműszakos munkarend, könnyű fizikai (ülő munka). Jelentkezni
lehet: Gd., Dózsa Gy. út 69. fsz. 4. Tel: 30/6789-478
*UTAZÁSI IRODAI ÜGYINTÉZŐ munkakörbe keresünk repülőjegy-értékesítői
végzettséggel, a FÓTI CORA áruházba munkatársat. Kezdők jelentkezését is
várjuk. Jelentkezés: info@travel-express.hu, 30/459-2755
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-Garázs önálló, tégla szerelőaknás villany van János u. 1,7MFt.
-Gépkocsitároló
teremgarázsban
Remsey krt-on 1,7MFt.
-Irodalakás 69 m2 cirkó fűtéses, tégla
újszerű 1.em 26MFt.
-Kiadó helyiség 86m2 egyedi mérőkkel
130eFt/hó.
-Épülő lakások 70m2-es beállóval kis
telekrésszel 20,5 MFt.
-Épülő családi házak nappali + 3 szoba
300m2 telekkel 28,8MFt.
-Sorházi 130m2 lakóház 360m2 telek
36m2 garázs 36m2 terasz 22 MFt.
-Sorházi 105 m2 2003-ban épült ház
430m2 telekkel Veresen 23,9MFt.
-Egyedi fűtéssel rendelkező felújított
44m2-es lakás 9,7 MFt.
-Galgamácsa lakás br.62m2, nappali+2szoba egyedi fűtés 11,2MFt.

*Gödöllői fém alkatrészeket gyártó partnercégünkhöz keresünk operátorokat
2műszakos munkarendbe, azonnali kezdéssel. Érd: 30/289-6853 Nyvsz:
17975-3/2007-5100
*GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE KERTI KISGÉPEK (bozótirtó, kapálógép, fűnyíró)
SZERVIZELÉSÉRE SZAKKÉPZETT KOLLÉGÁT KERESÜNK. Tel: 20/9417-637
*Gyakorlott ezermester, jól felszerelt műhellyel részmunkaidős állást, vagy
otthon végezhető munkát keres. Tel: 30/ 486-6607
*A Gödöllői Királyi Kastély Kht. takarítónőt keres határozatlan időre azonnali
belépéssel. Pozíció: takarítócsoport vezető. Jelentkezés önéletrajzzal a
Kastély titkárságán Vámosi Ritánál. Tel: 28-420-331
*Bolti eladót felveszünk! Gödöllői Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT felveszünk! Érdeklődni személyesen vagy telefonon: 70/219-6601, 70/772-7850
*KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉG! Gödöllőről v. vonzáskörzetéből,
legalább érettségivel rendelkező munkatársakat felveszünk tanácsadói
munkakör betöltésére. Barátságos környezetet, kezdő anyagi támogatást,
ingyenes képzést ajánlunk fel. Jelentkezni lehet: 06-20-514-5679
INGATLAN
*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort. Lakások
saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek.
Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
*Eladó Kazinczy körúton III. emeleti 2 szobás lakás, lift és erkély nincs. Irá:
10.4MFt. Érd.: 70/342-2553
*Eladó sorházban 125 nm-es ház, Gödöllő, Máriabesnyőn jó közlekedéssel:
közelben orvosi rendelő, bolt, óvóda. Nappali, egy + két fél szobás, összkomfortos, garázs, tetőterasz. Fűtés: gázkazán és cserépkályha. Telekméret: 363 nm.
Iá.: 22mFt. Érd.: 30/471 5078.
*ELADÓ 2 SZOBÁS I. EMELETI, ERKÉLYES, TÉGLA, KONVEKTOROS JÁNOS
U.-I LAKÁS, padlólapos folyosó, konyha, fürdőszoba, parkettás szobák.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429
*ELADÓ 2 SZOBÁS II-IK EMELETI LAKÁS KOSSUTH LAJOS UTCÁBAN. IÁR
10,3 MFT 20-804-2102
*ELADÓ 1,5 SZOBÁS ERKÉLYES CIRKÓFŰTÉSES FELÚJÍTOTT LAKÁS A
JÁNOS UTCÁBAN ÚJ NYÍLÁSZÁRÓK IÁR 10,5 MFT 20-772-2428
*ELADÓ 3 SZOBÁS, TÉGLA, GÁZKAZÁNOS CSALÁDI HÁZ AZ ALVÉGBEN VILLANY, VÍZVEZETÉKEK CSERÉLVE. IÁR 22 MFT 20-772-2429
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ
INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!

*MOGYORÓDON IPARI TERÜLETEK,
SZÁNTÓK, LAKÓPARKNAK ALKALMAS TERÜLETEK ELADÓK NAGY
VÁLASZTÉKBAN!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesi dűlőn 2680 nm-es, művelt
külterületi telken (a belterülettől 300 m-re)
60 nm-es, kétszobás lakóház eladó. Gazdálkodásra kiválóan alkalmas! Iá.: 15 mFt.
*Az új Fenyvesben 1280 nm-es
üdülőtelken (belterület határán) 2
szobás, 58 nm-es (galéria 30nm-es)
téliesített nyaraló eladó. Iár: 12,35 mFt.
*Máriabesnyőn
1057
nm-es,
közművesített telken, 58 nm-es, 2+ fél
szobás lakóház eladó (ásott kút, melléképületek). Irányár: 14,5 mFt.
*A Kertvárosban 720 nm-es telken 150
nm-es, felújított 3 szobás, garázsos
családi ház eladó. Irányár: 24,5 mFt.
*A Fenyvesben 670 nm-es telken nappali + 3 szobás, 140 nm-es, új építésű
családi ház eladó. Iár: 38 mFt.
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ A FENYVESBEN 3 SZOBA +NAPPALI
KULCSRAKÉSZ ÁR: 33 MFT 20-772-2429
*ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ GÖDÖLLŐN KIRÁLYTELEPEN! 3SZOBA+NAPPALI,
KOMBICIRKÓ RADIÁTOROKKAL, ALSÓ SZINTEN PADLÓFŰTÉSSEL. EMELTSZINTŰ
SZERKEZETKÉSZ ÁR: 23 MFT.KULCSRAKÉSZ ÁR:26,7 M FT 20-772-2429
*GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK LAKHATÓ KIS TÉGLAHÁZZAL, JÓ KÖRNYÉKEN
ELADÓ IÁR 13,8 MFT 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*JÁNOS UTCÁBAN 2 SZOBÁS ERKÉLYES LAKÁS ELADÓ IÁR 11,2MFT. 207722428
*ELADÓ 2 SZOBÁS GYÖNYÖRŰEN FELÚJÍTOTT LAKÁS GÖDÖLLŐN
KÖZPONTBAN! IÁR 11 MFT 20 772-2428
*SZADÁN 840NM, 21MÉTER SZÉLES ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! IÁR 6,9 MFT
20-772-2429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT SZADA ÉS GÖDÖLLŐ LEGNAGYOBB TELEKVÁLASZTÉKA! WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ SZOCPOLKÉPES IKERHÁZ KISTARCSÁN, CSENDES, JÓL
MEGKÖZELÍTHETŐ HELYEN ELADÓ! KULCSRAKÉSZ IÁR 18,5 MFT 20 772-2428
*GÖDÖLLÖN KERTVÁROSBAN 3 SZOBA + NAPPALIS IKERHÁZ ELADÓ. IÁR
27,5MFT ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN!
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*ELADÓ TÁRSASHÁZI LAKÁS GÖDÖLLŐN! 35M2 HASZNOS TERÜLET, 1
GALÉRIÁZOTT SZOBA, 25M2-ES KÖZÖS PINCE, VERANDA, KÖZPONTHOZ
KÖZEL. 2006-BAN FELÚJÍTVA. IÁR 7,7 MFT. 20-7722429
*ELADÓ CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN, HARASZTBAN. 2 SZINT, 170M2, 4 SZOBA
+ NAPPALI, SZÉP TELEK. IÁR 27,5MFT. 20-7722429
*ÁRZUHANÁS! GÖDÖLLŐN DUPLAKOMFORTOS 2+3 FÉLSZOBÁS CSALÁDI
HÁZ 1200 M2 TELEKKEL ELADÓ. IÁR 32 MFT GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
20-7722429
*ELADÓ 765M2-ES DÉLI FEKVÉSŰ ÉPÍTÉSI TELEK VERESEGYHÁZON
ZÖLDÖVEZETBEN. JÓ SZOMSZÉDOK, SÍK, RENDEZETT, BEKERÍTETT
TERÜLET! IÁR 10,9MFT 20-772-2428

*KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT, TELKEKET
GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722429 / 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*ELADÓ HÁZ HÉVÍZGYÖRKÖN!1080M2-ES TELKEN 70M2-ES, LAKHATÓ
TÉGLA + VERTFAL ÉPÍTÉSŰ, 2 SZOBÁS HÁZ TERASSZAL, PINCÉVEL. KONVEKTOR ÉS KÁLYHA FŰTÉS. IÁR 7,2 MFT.20-772-2429
*ELADÓ HÁZ ASZÓDON NAPPALI + 2 ÉS FÉL SZOBÁS, GARÁZSOS JÓ ÁLLAPOTÚ
CSALÁDI HÁZ KONVEKTOROS FŰTÉSSEL IÁR 16,2 MFT. 20-804-2102
*ELADÓ FELÚJÍTANDÓ TÉGLA CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN A BORÓKA
UTCÁBAN 2 SZOBÁS+KONYHA, ÉTKEZŐS, KONVEKTOR +CSERÉPKÁLYHA
FŰTÉS SZUTERÉNES.I ÁR 16,8MFT 20-772-2428
*MARIKATELEPEN a CSÁRDA után kb. 750 m2 külterületi zárt kert eladó.
20/531-4333
*Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás 2350 m2-es
megosztható építési telek 80 m2-es felújítható házzal eladó. Tel: 28/421-619
*TELEK eladó a Boncsok-dűlőben. Ugyanitt KIS KUTYAHÁZAK, nagy faasztal
2 lócával is eladók. Tel: 30/2850-144
*GARÁZS ELADÓ A PATAK TÉREN, BILLENŐ AJTÓS. Érd: 20/226-8723
*Gödöllőn, Blahafürdőn eladó közös tulajdonú, panorámás telek fele. 110 nöl,
faházzal. Iár: 4,2 M Ft. Érd: 20/911-7344
*Eladó Isaszegen Március 15. u. 11sz. alatti 2 szoba + am. konyhás összkomfortos családi ház 300nöl kővel burkolt, parkosított kerttel, klímával, elektromos kapu + garázsajtóval. Tetőtér beépíthető. Iár: 23 M Ft. Tel. 30/316-5335
*Felújított palotakerti 2 szobás panellakás eladó május végi költözéssel. Iár:
12 M Ft. Érd: 20/3328-342
*CSALÁDI OKOK MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ egy 35 m2-es ÜZLET A
KÖZPONTBAN. Érd: 20/386-1545
*Szadán 3280 m2-es közművesített építési telek 9,5 M-ért, uitt kb. 360 m2es közművesített ikerház építésére alkalmas telekrész eladó. Iá: 3 M. Tel:
28/404-124, 30/2766-526

*Építési telek Gödöllőn, Sajó utcában, csendes helyen, kis lakóházzal, jó
közlekedéssel, ásott kúttal, összközműves, tehermentes, tulajdonostól eladó.
Iár: 15,9 MFt tel: 30/264-9694
*Eladó Gödöllő Állami Telepen, zöldövezetben, 88 m2-es társasházi lakás,
amihez saját kert, tároló, garázs tartozik. Ár: 15 M Ft. Érd: 30/210-5749
*Gödöllő Blahai részén 95 m2, 2+2 szobás családi ház 320 négyszögöles
panorámás telken eladó. Iár: 30,9 M Ft. Érd: 30/670-2487
*Antalhegyi u. 79./A 135 m2-es sorházi lakás+40m2 beépített tetőtér, kétállásos garázs, kert, cirkófűtés, beépített bútor, riasztó szép állapotban eladó.
Iár: 28,9MFt. Tel: 30/6454-273
*Gödöllőn az Alvégben 50 m2-es felújítandó, téglaépítésű társasházi 1 szobás
lakás előkerttel eladó. Iár: 8,2MFt. Tel: 20/496-1450
*Gödöllőn, központban 45 m2-es, vízórás, kábeltévés 1+2 félszobás 2004ben felújított 1. em. déli fekvésű lakás eladó, folyosón tárolóval (egyedi fűtés
folyamatban). Érd: 20/911-8939
*Gödöllőn téglaépítésű, földszinti, 59 m2-es konvektoros, központi fekvésű
lakás eladó. MIHÁLY DÉNES KÖZ. Tel: 30/290-8534
*Sürgősen eladó Aszódon egy 57 nm-es 1+2 félszobás, II. emeleti téglaépítésű,
egyedi fűtésű, jó fekvésű lakás. Iár: 12 M Ft Érd.: Tóth Andrea 06-30-415-7665
*Gödöllő Palotakerten 64 m2-es 2 szobás nagykonyhás, parkra néző, nagyerkélyes 4. emeleti panellakás 12,2 MFt-ért eladó. Tel: 28/482-071
*ÚJSZERŰ TÉGLAHÁZ Gödöllő, Csanakban! Földszintes 100 m2 + 28 m2 garázs,
nappali + 2szobás, 2004-es építésű, 2generációs, önálló bejáratú házrész külön
utcára nyíló 500 m2-es parkosított kerttel eladó. Iár: 30,5MFt. Tel: 30/385-5569
*Eladó Gödöllőn Kör utcában 44 m2-es 3. emeleti 1,5 szobás teljesen felújított lakás. Ár: 12,2MFt. Tel: 30/287-0311
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten 44 m2-es 5. emeleti 1 szobás lakás. Ár:
9,3MFt. Tel: 30/287-0311
*SÜRGŐSEN ÁRON ALUL ELADÓ a Remsey krt. 3. sz. alatti 65 m2-es 1+2 fél
szobás 3. emeleti lakás. Iár: 14,8 M. Tel: 70/221-7502, 70/581-3736

*A Kertvárosban 548 nm-es telken 2
utcára nyíló 150 nm-es lakóház,
működő üzlethelyiségekkel eladó.
Vállalkozásra kiválóan alkalmas!
Irányár: 29 mFt.
*A Fenyvesben 840 nm-es parkosított
telken nappali + 3 szobás, 120 nm-es
(beépíthető tetőtérrel) igényes családi
ház eladó. Irányár: 43,9 mFt.
*A Királytelepen, 700 nm-es telken,
nappali+4 szobás, 150 nm-es, 3 szintes
családi ház eladó. Irányár: 36 mFt
*Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nappali + 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 35 mFt.
* Királytelepen, 994 nm-es saroktelken, 2 szobás, 80 nm-es, felújítandó
téglaház eladó. Iá: 17,7 mFt.
*A Királytelepen 1167 nm-es parkosított telken két lakóház eladó: egy 100
nm-es, 3 szobás és egy 50 nm-es, 1
szobás (melléképületekkel, garázzsal).
Iá.: 28,3 mFt.
*A Rögesben 900 nm-es telken 1998ban épült, kétszintes, 160 nm-es, nappali+ 3 szobás klimatizált családi ház
(parkosított telek, medence, dupla
garázs, pince, öntöző rendszer) eladó.
Irányár: 38 mFt.
*A Blahán, 1270 nm-es telken, 1999ben épült, nm-es, nappali+ 5 szobás
igényes családi ház (parkosított telek,
kis tó a kertben, dupla garázs, pince)
eladó. Irányár: 45 mFt.
*Az Alvégben 3469 nm parkosított
telken (halastó, patak) 260 nm-es, 6
szobás családi ház (sokféle vállalkozásra alkalmas) eladó. Irányár: 59 mFt.
*Királytelepen, 820 nm-es telken, 200
nm-es, nappali+ 4 szobás családi ház
eladó. A telken még egy különálló 1
szobás ház is van. Irányár: 31 mFt.
SORHÁZI ÉS IKERHÁZI LAKÁSOK
VERESEGYHÁZON:
*CSONKÁSON nappali+4 szobás
sorházi lakás garázzsal, előkerttel
eladó. Irányár: 22,5 mFt.
*CSONKÁSON 2007-ben épült, 2+ 2 fél
szobás ikerházi lakás 705 nm-es telken
garázzsal eladó. Irányár: 22,5 mFt.
*A központban 436 nm-es telken180
nm-es, 4 szobás garázsos ikerházi
lakás eladó. Irányár: 22,9 mFt.
TELKEK:
*GÖDÖLLŐN a Rögesben 637 nm-es
közművesített építési telek eladó
beépíthetőség: 30 %. Iá: 10,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában
770 nm-es közművesített telek 40
nm-es faházzal eladó. 15% -os beépíthetőség. Iá: 8,5 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN 1000 nm-es építési telkek eladók. A telek határon patak
folyik. Beépíthetőség: 30%. Iá: 5,8 mFt.
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Hirdetés
*Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon extra panorámás 1850 m2-es dupla sortelken
egy 450 m2-es, 3 szintes 4 éves családi ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappali, 50
m2-es kertkapcsolatos terasszal, dupla garázzsal stb. Érd: 30/9425-103
*Nem panel! 64,5 m2, 2,5 szobás (a szobák külön bejáratúak), erkélyes, alacsony rezsijű lakás eladó! Cirkófűtés (lapradiátorok), víz-, gáz-, villanyóra. Szt.
János u. 30/b3.em. Tel: 30/461-4308
*Eladó Királytelepen 120 m2-es összkomfortos egyszintes gázfűtéses családi ház dupla garázzsal, melléképületekkel, uitt eladó 689 m2 építési telek.
1,5-2 szobás konvektoros lakáscsere is érdekel. Iár: 23MFt(cs.ház telekkel),
10MFt telek. 20/532-4446, 20/592-8665
*Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás
lakás részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
*Eladó Palotakerten parkra néző 3. em. 2 szobás 61,11 m2 azonnal
beköltözhető lakás közös pincében tárolóval. Egyedi fűtés (fizetve, nyáron
szerelik). 13MFt. T: 30/914-5339
*Gödöllőn János utcában 54 m2 1,5 szobás, azonnal költözhető lakás eladó.
Iár: 12 M Ft. Tel: 30/4917-301
*Gödöllő belvárosában eladó 2,5 szobás, konvektoros, téglaépítésű 3. em.
napfényes öröklakás (új: burkolatok, víz, villanyvezeték, konyha) műanyag
ablakokkal. Iár: 15,7M. T: 70/315-4111
*Galgahévíz központjában eladó felújítandó, téglaépítésű családi ház fürdőszobával. Hitelfelvételnek megfelel. Bolt, iskola, óvoda szomszédban. Kitűnő
buszközlekedés Bp.-re. Telek 2200 m2. Érd: 30/419-0766
*Galgamácsa legszebb részén eladó egy új építésű földszintes családi ház.
Nagy nappali, hálószobák, automata garázskapu, vállalkozásnak kialakított
pinceszint. Külön vízóra, telefon. Alkalmas fodrászat, fittnesz v. szolárium
működtetésére. Érd: 30/419-0766
*Gödöllőn, Harasztban kétszintes sorházban 115 m2-es 4 szobás, étkezős,
fürdőszobás (+kézmosó), teraszos, loggiás lakás gázkazán-fűtéssel, elöl, hátul
kerttel, ipari árammal eladó. Iár: 25 M Ft. Tel: 28/420-238
*Gödöllő városközpontban régi építésű földszinti 90 m2-es polgári lakás saját
udvarrésszel eladó! Iár: 21,8 M Ft. Tel: 20/3238-106
*Egri 1,5 szobás, 37 m2-es, 1 éve felújított lakásomat cserélném gödöllői,
budapesti v. vonzáskörnyéki lakásra értékegyeztetéssel! Minden megoldás
érdekel! Iár: 7,8MFt. Tel: 30/550-1742
*Nem panel 55 m2 2 szobás saját vízórás, gázkonvektoros fűtésű, 3. em.,
erkélyes lakás Szt. János utcában csendes helyen központhoz, tömegközlekedéshez közel eladó. T: 20/370-6407
*Eladó Isaszegen a lakótelepen egy 60 m2-es téglaépítésű földszinti 1+2
szobás lakás. Egyedi fűtés, saját tároló. Érd: 30/3115-058
*GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek faházzal,
12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel
eladó. Érd: 70/534-7803
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 67 m2-es, jó
állapotú lakás. Ár: 13,5MFt. tel: 70/320-6985
*Eladó Gödöllőn, Szabadka u. 1. em. 2 szobás lakás és Máriabesnyőn 850 m2
közműves belterületi telek érv. ép. engedéllyel. Esetleg csere kertes házra
értékegyeztetéssel. T: 20/255-9325, 16h után: 28/412-116
*Gellérthegyen, Ménesi úton 12 lakásos tégla társasházban 72 m2-es fsz-i
gázkonvektoros lakás eladó. Zárt kert, kocsi beállási, ill. garázs lehetőség. Iár:
29MFt. Érd: 20/9271-532
*Gödöllőn eladó 69 m2-es 1+2 félszobás, étkezős, erkélyes, csendes, világos, egyedi
fűtésű, alacsony rezsijű lakás a Szőlő utcában. Magánszemélytől. Tel: 30/211-3193
*Újhatvanban 2,5 szobás (96 m2) felújított, konvektoros családi ház eladó. Iár: 14,2
M Ft. Tel: 30/466-7758
*Sürgős! 50-55nm-es, fsz., 1.em. lakást keresek, 13-16MFt-ig. Lehetőleg
nem a HÉV vonala mentén! Ajánlatokat kérem a 30/828-6311 telefonra!
*Eladó a Kazinczy körúton 2007.-ben teljes körűen felújított 2,5 szobás (64
m2), földszinti lakás. Egyedi cirkófűtésű, elektromosan átvezetékelt,
nyílászárók cserélve. Ár: 14,3 M Ft. Tel: 20/976-2153
*Eladó Veres Péter utcában 364 m2 duplakomfortos 4szobás 2nappalis
2fürdőszobás családi ház, ami alatt pince és boltnak kialakított helyiség van.
Ára: 47MFt. T: 30/9528-228, Pál-futár
*Gödöllő Palotakerten 4em. épületben 4. emeleten parkettás, 61m2-es,
2szobás lakás egyedi vízórával, kiváló közlekedéssel 12,5MFt-ért eladó. Érd:
30/265-1661, margo.semegi@gmail.com
*Gödöllő Erzsébet királyné körúton 1 szobás, 34 m2-es, távfűtéses, parkra
néző, egyedi vízórás 3. em. lakás eladó. Tel, kábeltévé előkészítve, szolg. pill.
szüneteltetve. 20/9138-221
*Gödöllőn a Szt. János utcában 64 m2-es, 2 szobás, 2. emeleti, jó állapotú, konvektoros, klimatizált, napfényes lakás eladó. Iár: 12,4 M Ft. Tel: 30/481-4161
*Gödöllőn, Palotakerten 4em. házban azonnal költözhető, felújított (járólap,
parketta, redőny. stb) nagy erkélyes, 2 szobás 62 m2-es lakás tárolóval,
kiváló közlekedéssel eladó. Érd: 06/20-4912-567
*Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is. Csendes
helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
*Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt
környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel, kis
pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
*Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két generációnak
alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két
fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es telekkel, ásott kúttal,
kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
*CSALÁDI OKOK MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ! Szt. János utcában egyedi fűtéses, Digi tévés lakás korlátlan Internet hozzáféréssel. Érd: 20/8080-677
*Eladó lakás Gödöllőn a Szőlő utcában. 69 m2-es, 1+2 félszobás, étkezős,
tárolós, parkra néző, csendes, erkélyes, világos, egyedi fűtéses, alacsony
rezsijű magánszemélytől! Tel: 30/475-0807
*Nem szeretné, hogy zavarják a felső szomszédai és hogy eláztassák
lakását? Akkor Gödöllő központjában lévő 55 m2-es panorámás eladó lakásunk tetszeni fog. Iár: 12,8MFt Érd: 30/681-1270
*Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában eladó 55m2-es, 2 szobás magasföldszinti, felújított lakás 12,1 M Ft-ért. Tel: 28/414-572
*Gödöllő központjában 34 m2-es téglaépítésű, teljesen felújított magasföldszinti lakás eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 30/587-2932
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*Gödöllő János utcában 1 szobás, gázkonvektoros villanybojl. Földszinti tégla
ép. eladó. Iár: 9,8 M Ft. Tel: 20/249-9526
*Eladó Gödöllőn, Erzsébet krt-on 2 szobás 55 m2-es felújított (radiátor,
ablak, redőny, járólap, csempe, stb)13MFt. Tel: 30/490-8516
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás (+társalgó) teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nm-es örökzöldekkel
beültetett telekkel. Iá: 27 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a városközpontban, 2003-ban épült, színvonalas belső kialakítású, nappali
+ másfél szobás, 55 nm hasznos alapterületű kétszintes lakás kis kertrésszel eladó.
(Téglaépítés, gázcirkó fűtés, redőnyök, minőségi burkolatok). Iá: 20,5 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 1050 nm-es telken (26 m-es utcafronti szélesség)
eladó 120 nm alapterületű, 3 szobás családi ház. Iá: 23,8 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Blahán 702 nm-es telken eladó 2 generáció részére alkalmas, 2
külön bejáratú (50 nm-es 1 szobás, felújított ill. 55 nm-es másfél szobás)
lakóépület garázzsal, melléképülettel. Iá: együtt 24 mFt; vagy külön-külön is
megvásárolhatóak 12-12 mFt-ért közös telekhasználattal. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb részén 500 nm-es saroktelken
eladó 100 nm alapterületű, nappali + 2 szobás családi ház, garázzsal, egy
külön bejáratú (szoba, konyha, fsz.) lakrésszel. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Csanakban 1200 nm-es telken eladó egy 2002-ben épült, 150 nm
alapterületű, nappali + 5 szobás (+gardrobszoba), színvonalas belső kialakítású kétszintes családi ház nagy terasszal, 2 beállásos garázzsal. Iá: 38 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn az Erzsébet park közelében II. emeleti 34 nm-es, felújított lakás (új
burkolatok, szaniterek, klíma). Iá: 9,4 mFt FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában II. emeleti ÚJ ÉPÍTÉSŰ, 33 nm-es 1 szobás,
déli fekvésű lakás (téglaépítés, egyedi fűtés). Iá: 11,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a János utcában 58 nm-es, 2 szobás részben felújított , erkélyes
lakás. Iá: 12 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Szőlő utcában 65 nm-es, 2 + fél szobássá átalakított, egyedi
fűtésű lakás. Iá: 13 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn az Ambrus közben 73 nm-es, 3 szobás, erkélyes, nagyon szép
állapotú, teljesen felújított lakás. Iá: 16,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Szadán ÚJ ÉPÍTÉSŰ 100 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás
tetőteres ikerház garázzsal, nagy terasszal, 430 nm-es saját telekrésszel
eladó. Iá: 19,99 mFt. (Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Blahán 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel beültetett
panorámás telken, teljes berendezéssel együtt eladó 35 nm alapterületű (nappali,
konyha, fürdőszoba, tetőtérben hálószoba), hangulatos kialakítású nyaraló, tágas
fedett terasszal, borospincével, kerti grillezővel. Iá: 16,9 mFt. Telefon: 20/9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyen 740 nm-es, parkosított, örökpanorámás
(összközműves) telken eladó másfél szobás, déli fekvésű ÚJ ÉPÍTÉSŰ családi
ház nagy terasszal. Iá. 19,8 mFt Érd: 20-919-4870
*Isaszegen 888 nm-es telken jó állapotban lévő, hangulatos belső kialakítású,
88 nm alapterületű, 2 szobás családi ház beépített verandával, kis pincerésszel eladó. Iá: 12 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Szadán 2082 nm-es telken eladó 2 generáció részére is alkalmas családi
ház, egy 60 nm-es, másfél szobás + egy 70 nm-es, nappali + 2 szobás, külön
bejáratú lakrésszel. Iá: 20 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Kerepesen a sportpálya közelében családi házas csendes környezetben 677
nm-es belterületi építési telek, rajta egy 110 nm alapterületű egyszintes családi ház kész alapjával (érvényes építési engedéllyel, tervrajzzal) eladó vagy
gödöllői 1 szobás, egyedi fűtésű lakásra cserélhető. Érd.: 70/322-5239
*GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és 1,5MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÁRON ALUL ELADÓ DOBÓ KATICA UTCAI TELEK 755 m2-es, 20m-es
utcafrontú, közműves, műút melletti. Ár: 11MFt+Áfa. INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en eladótér, iroda, áruátvevő,
öltöző. Ár:335.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Kossuth u-ban 156 m2-es üzlet eladó és kiadó. Bérleti díj: 14
EUR/m2+áfa, Ár:360.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100
*47 M2-ES ÜZLET eladó és kiadó. Bérleti díj: 10 EUR/m2+áfa, Ár: 316.000,Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*KIADÓ ÚJÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Dózsa Gy. úton 33 m2-es üzlet kiadó, kocsibeállóval. Ár:4.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 73 m2-es, nappali, 2hálószobás, kocsibeállós, előkerttel, azonnal beköltözhetően. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*KOSSUTH L.U.-ÚJ LAKÁS liftes házban, 63m2-es 2szobás, nagy-teraszos,
egyedi fűtésű, minőségi, beköltözhető állapotú. Ár:18,8MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS a Remsey körúton. 3. emeleti, világos, 65m2-es, nappali
+ 2 hálószobás, tárolós. Ár:13,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*CSALÁDOSOKNAK SORHÁZ Remsey körúton, 90m2-es, nappali + 3 hálószobás,
nagy teraszos, garázsos. Ár:24,4MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*TÉGLA ÉPÍTÉS, EGYEDI FŰTÉS! Központban teljesen felújított, földszinti, 35m2-es,
1 szobás, azonnal költözhető lakás eladó. Ár: 10,5 MFt. INGATLANBANK 70/4562103
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁS! Központban 2007-es téglaépítés, cirkó fűtés, 2. emelet, 2 szoba, azonnal költözhető. Kocsibeálló. Ár: 14,5 MFt. INGATLANBANK 06704562103
*VÁROS SZÍVÉBEN, 105m2-es, csendes, téglaépítésű, nappali, 2+1/2szobás,
2fürdőszobás, felújított, légkondicionált, saját kocsibeállós lakás. Ár:27MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban 7.emeleti, 44m2-es, 2 szobás lakás,
beépített fenyő bútorokkal, külön tárolóval. Ár: 11,5 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig

2008. április 24.

Hirdetés
*Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
*Kiadó hosszútávra, a Szent János utcában egy 64 m-es, kétszobás, étkezős, egyedi gázfűtéses bútorozott/bútorozatlan lakás 60.000 Ft+Rezsi/hó-ért. Garázsbeállás
megoldható. Érd.: 20/951-4746.

*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban tégla építésű házban 3.emeleti, 50m2es, nappali, 1 szoba, erkélyes. Ár: 12 MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa
06704562104
*ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nappali, 3hálószobás, tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár:24,7M Ft INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ Alsó szinten nappali, 2szoba, felújítandó,
tetőtérben 2szoba, igényes kialakítás, garázs, 486m2-es telek. Ár:25,8MFt.
INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*CSALÁDI HÁZ a Harasztban. 126m2, nagy belmagasságú, 3szoba, félszoba, garázs,
430m2-es telek. Ár:26MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*SZADÁN CSALÁDI HÁZ szerkezetkész állapotban, tájvédelmi terület mellett
1011m2-es panorámás, összközműves telken áron alul eladó. Ár:18,6MFt.
INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*SZADÁN kétgenerációs családi ház, 720m2-es gondozott telken, két különálló lakrészben konyha, 2-2 szoba, fürdőszoba. Ár: 22MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
*CSALÁDI HÁZ Gödöllő frekventált részén felújítandó, 4szobás, terasszal, garázzsal,
743m2-es rendezett telken. Ár: 19,8 MFt. INGATLANBANK 06 70 456 2103
*ÁRON ALUL ELADÓ! Bagon, 900m2-es telken, 92m2-es felújítandó, 3szobás
családi ház, teljes bútorzattal, konyhai-gépekkel eladó. Ár: 8,9MFt. INGATLANBANK 0670 4562103
*KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDIHÁZ- Gödöllő-Haraszt legszebb részén, teljesen
felújított, 170nm, 2nappali, 4hálószoba, 2fürdőszoba, 594nm parkosított
telek. Ár: 39,5MFt. INGATLANBANK 70-456-2101
*ÚJÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ - Gödöllő-Blahai dombon felépült, hangulatos utcában, nappali+3szoba, gardrób, 15nm terasz, garázs. Ár: 27,5 MFt. INGATLANBANK 70-456-2101
*CSALÁDI HÁZ- Gödöllő-Királytelep, 2003-ban épült nappali+3szobás
minőségi kivitetelézésű családi ház, garázs, fűthető medence 864nm telek. Ár.
36 MFt. INGATLANBANK 70-456-2101
*TELEK- Gödöllő-Királytelep , 750 nm összközműves telek, 20m utcafronttal. Ár:
12,5 MFt. INGATLANBANK 70-456-2101 Pintér Mariann
*LAKÁS- Gödöllő –Központban 63nm nappali+2szobás 2.emeleti, déli fekvésű erkélyes lakás. Ár: 14MFt. INGATLANBANK 70-456-2101
*CSALÁDI HÁZ- Gödöllő-Kertáros legszebb részén kertvárosi villa, nappali+3hálószoba, 2fürdőszoba,70nm terasz, parkosított telek,jacuzzi, kemence,
borospince 80nm garázs. Ár: 58MFt. Ingatlanbank 70-456-2101
*CSALÁDI HÁZ- Gödöllő-Csanakban új építésű nappali+5 szobás ( kétgenerációnak is
alkalmas ) családi ház, 420 nm telekkel. Ár: 33,5MFt Ingatlanbank 70-456-2101
ALBÉRLET
*Gödöllőn a központhoz közel 60 nm alapterületű, 2 szobás családi ház, 430
nm-es saját telekrésszel hosszú távra kiadó június 01-től; (70.000,-+ rezsi
bérleti díj). Tel: 28/411-086
*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen hosszú távra KIADÓ 40 nm alapterületű (2
szoba, konyha, fürdőszoba-wc, terasz) téliesített faház saját telekkel 40.000,Ft + rezsi bérleti díjért. Érd: 28/411-086
*Gödöllőn a Nagyfenyvesi részen 4 lakásos társasház alagsorában, raktárnak
ill. garázsnak egyaránt használható, 120 nm alapterületű helyiség 40.000,bérleti díjért. Tel.: 28/411-086
*Kiadó lakás Gödöllőn az egyetemtől 2 percre. Két különbejáratú szoba, alacsony rezsi. Tel: 20/470-5584
*Szadán 1 szoba összkomfortos bútorozott KERTES HÁZ KIADÓ. Érd: 70/409-8820
*Gödöllőn az Ambrus közben 2 szobás, nagykonyhás, bútorozott lakás kiadó.
55EFt/hó + rezsi. 1 havi kaució szükséges. Érd: 20/4789-122
*Gödöllő központjában 44 m2 bútorozott, másfélszobás, távfűtéses lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 30/983-5854
*Központban, 2 szobás, bútorozatlan, 3. emeleti napfényes szép lakás kiadó
55EFt-ért + 1 havi kaució. Érd: 20/333-0526
*Gödöllő központjában igényes 85 m2-es 2 +2 félszobás bútorozott, amerikai konyhás,
parkolós lakás, valamint Kossuth L. u.-ban 45 m2-es raktár kiadó. Tel: 30/9617-621
*Gödöllőn központban távfűtéses, telefonos, kábeltévés, bútorozott 44 m2-es
lakás hosszútávra május 15.-től kiadó. Jó közlekedés vasút, HÉV, Volán. T:
28/410-346, 20/587-5191
*Kiadó János utcában 2 szobás, konvektoros lakás hosszútávra. Alacsony
rezsi. 52.000 Ft/hó +rezsi +2 havi kaució. Tel: 70/517-1370
*Külön bejáratú szerény albérleti szoba (zuhanyzó, WC, gázkonvektor) kiadó
Gödöllőn, Kertvárosban, buszmegállótól 20m-re, két fő részére is.
40EFt+rezsi. Érd: 413-757, 70/576
*Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743-038
*Hosszútávra Gödöllő központjához közel, május 10.-től családi ház kiadó.
Bérleti díj: 60EFt/hó+rezsi+1 havi kaució. Tel: 30/3017-165
*KIADÓ a FENYVESBEN 3 szobás, ill. 1 szobás összkomfortos lakás külön-külön
bejárattal, kerthasználattal. 2 havi kaució szükséges. Érd: 30/827-4272
*Szt. János u. 23/c alatti összkomfortos, berendezett lakás saját fogyasztásmérőkkel májustól hosszútávon kiadó. Tel: 28/416-809
*Gödöllő kertvárosában 2 szoba összkomfortos, bútorozatlan családi ház május 1.től hosszabb távra kiadó. 50.000 Ft+rezsi+1 havi kaució. Tel: 30/497-6158
*Gödöllő belvárosában lévő igényesen felújított magasföldszinti 65 m2-es lakás
hosszú távra irodának v. albérletnek kiadó. Érd: 70/380-6272
*Kétszobás, konvektoros 55 m2-es felújított lakás kiadó. Érd: 20-439-1170
*Gödöllőn, kertes övezetben 2 szobás, bútorozatlan, összkomfortos földszinti
lakás, nem dohányzóknak kiadó. Gk. parkolás az udvarban. Tel: 70/330-5121
*Gödöllőn, Kossuth L. utcában 2,5 szobás felújított lakás hosszútávra 50 E
Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució kiadó. Érd: 28/420-273
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.:
(70) 701-9510.

KIADÓ
*Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 30/9509-396
*Garázs beállóhely kiadó Gödöllőn a Szőlő utcában. Érdeklődni lehet a 20-9424-062 tf-számon.
*GÖDÖLLŐN BÜFÉ BERENDEZÉSSEL ÁTADÓ! Érd: 20/393-0350
*Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában 34 m2 udvari bejáratú irodahelyiség hosszútávra kiadó. Tel: 30/9835-854

*Gödöllő városközpontban 25 m2-es helyiség kiadó fodrász, kozmetika, iroda
céljára. Érd: 20/3238-106
*Gödöllőn Isaszegi úton 86 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd: 28/430-298, 20/775-2106
*Garázs kiadó május 1.-től a Kör utcában: 7.500 Ft/hó beálló hely. Tel: 28/411-508
*Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: 20/945-5583.
*Gödöllő városközpontban földszinti 46 m2-es üzlethelyiség frekventált forgalmas bevezetett üzletsoron hosszútávra padlófűtéssel kiadó. Érd: 28/414-149, 30/9496-319
SZOLGÁLTATÁS

*Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását
vállalom rövid határidővel! Tel.: 30/851-8763.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók,
családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel.: 70/613-5662.
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50
*Tetőjavítást, felújítást, bádogozást vállalok rövid határidőre. Tel: 70/949-7007
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás, csomagolás,
zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit
bármikor bárhová! Tel.: 30/9243-216, 28/418-203. a10trans@hotmail.com.
*20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER vállal szobafestést-mázolást,
tapétázást, GIPSZKARTONSZERELÉST, DRYVITOLÁST, DÍSZÍTŐFESTÉST. T:
28/415-581, 20/9361-233.
*Tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastaggombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talpmasszázs. 25 év szakmai gyakorlat. Óvakodjon az
engedély nélküli kontároktól. T: 20/532-7275
*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely,
szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Fürdőszoba felújítás.
Fűtés felújítás. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli munkát
vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés,
javítás, festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
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*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
*Cserépkályha tervezése, kivitelezése. Használt cserépkályha javítása, átrakása. korrekt áron. Tel: 20/414-7396, 70/334-7396, www.b-bcserepkalyha.hu
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül.
Tel.: 70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.:
20/9133-165
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
*UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
*Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel. Reuma, izületi bántalmak,
hátfájás, stressz oldására, fájdalmak megszüntetésére. Tel: 70/701-9510
*ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK MŰSZAKI
ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.

Hirdetés
*TOP-TAN: Angol felnőtt kezdő tanfolyam indul délelőtti egyeztetett időpontokban, heti 2x2 órában. Már most jelentkezz nyári intenzív max. 5 fős tanfolyamainkra! További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, 30-224-75-63.
*Makrobiotikával az egészségért. Ha akarsz életmódodon is változtatni, tenni
is saját és családod egészségéért, s nem gondolod, hogy néhány kapszulával
tartósan csökkentheted vagy növelheted súlyod, akkor a vegán makrobiotika
épp neked szól. Egyéni tájékoztatás: Ági 30-224-75-63.
*ANGOLTANÁR KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTÉST VÁLLAL. Tel:
20/539-2030
*Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon Június 12-től szeptemberi nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség van. Tel: 30/273-9479, 30/504-1222
ADÁS~VÉTEL
*Eladó Indesit gáztűzhely 4 égős, gázgrilles. Iár: 25.000 Ft. Tel:
30/633-8571
*EGYNYÁRI VIRÁGOK, MUSKÁTLIK, ZÖLDSÉGPALÁNTÁK SZÉLES
VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK: Gödöllő, GAK Kht. Kertészeti Tanüzem Ady
E. stny. 9. Isaszegi úttal szemben.
*CERAGEM Termo akupresszúrás masszázságy új állapotban eladó. Tel:
70/415-8067
*Eladó 2 db ágyneműtartós 1 méter széles ágy. Ára 9.000,-/db. Tel:
70/280-5412
*Alig használt elektromos kerékpár 55 E Ft-ért eladó. Érd: 28/418-648
18h után.
*Energiatakarékos, háromcsillagos 385 literes, jó állapotban lévő hűtőláda
eladó. Ára: 25.000.- Ft. Érd: 28/ 420-739
*SÜRGŐSEN OLCSÓN ELADÓ jó állapotban lévő FODRÁSZBÚTOR: FEJMOSÓ,
HAJSZÁRÍTÓBÚRA, TÜKÖRPULT. Érd: 30/601-6632
*Világos barna konyhaszekrénysor, fém mosogatótálcával, 4 égős
gáztűzhellyel, Philips mosogatógéppel eladó. Uitt érettségizett, lelkiismeretes
hölgy heti 2-3 alkalommal gyermekfelügyeletet vállal. Érd: 28/414-149,
30/949-6319
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Suzuki Ignis 1,3GS ezüstmetál, 4 éves, vizsga után, szervizkönyves, 29e kmrel eladó, ugyanitt MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész bomba
áron eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3347.
*Jó állapotban lévő, 1993-as évjáratú, Fiat Fiorino felújított motorral,
érvényes műszakival, áron alul, 200 ezer Ft-ért eladó. Tel.: (20) 212-6315.

*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka!
Tel.: 70/505-1177.
*Vállaljuk udvarok teljes körű takarítását sitt, szemét elszállításával; házak
bontását, teljes tereprendezését, fák kivágását. Ár megegyezés szerint.
Nagyméretű kalapácstégla eladó. Tel: 30/481-4005
*Fogyasztás, edzés, feszesítés! A háromdimenziós rezgésen alapuló professzionális edzőgépen. Életkortól, testsúlytól, kondíciótól függetlenül mindenkinek ajánlott. 30 perc, biztos hatás! Tel: 70/4141-629
*Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-szerelés, laminált padló lerakása,
dryvit rendszer felrakása korrekt árakon rövid határidővel, teljes kivitelezés.
70/414-2098, 70/563-5386
*Lakatos munka a ház körül! Kerítés, korlát, kapu, ablakrács – hívjon! Friss
nyugdíjas lakatos mester sok év tapasztalatával munkát vállal! Megbízható
munka, rövid határidő, ingyenes felmérés. 70/540-1044
*Igényes faesztergályos munkák: utángyártás, javítás, másolatok, falikarok,
állólámpák, csillárok készítése: 30/ 486-6607
OKTATÁS
*ÚJDONSÁG! Gödöllőn a Láng Fitnessben (Dózsa Gy. út 35 a temető mellett).
PROFI TÁNCOSOKKAL INDULÓ PROGRAMJAINK: - ERŐSÍTŐ AEROBIK – FLAMENCO – BALETT (gyerekeknek). Érd: 30/825-9416 (15 órától), 30/2676966 (egész nap), tanoktatások@gmail.com
*TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak folyamatos csatlakozási
lehetőséggel. Érd: 20/544-8021
*Nyári intenzív, általános és túlélő nyelvtanfolyamok a Katedra Nyelviskolánál. Cím:
Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 20/984-5070, www.katedra.hu, godollo@katedra.hu
*TOP-TAN: Korrepetálás matematika, fizika, kémia tantárgyakból, s megtanítjuk a helyes tanulási módszerek elsajátítására is 5-10 osztályos fiát és
lányát. Érd: 28-423-744, 30-908-4130.

TÁRSKERESŐ
*53 éves 160/60kg elvált nő vagyok. Társam keresem tartalmas, tartós,
egymás megbecsülésén alapuló kapcsolathoz 50-63 éves korig független korrekt férfi személyében (min. középfokú végzettséggel). Tel: 30/370-3766
*Független, fiatalos gödöllői férfi keres korban és alkatban hozzáillő
független gödöllői hölgyet. 43/170/65. Tel: 20/437-1714
*Kedves Társkeresők! Több éve jól működő, diszkrét, őszinte, személyre
szabott közvetítésemmel segítek a párkapcsolatok kialakításában. Igény
szerint felkeresem. Minden korosztály hívhat! 20/967-4009, 70/546-2484
*Ha van olyan hölgy, aki családot szeretne, szívesen vállalna még gyereket,
várja egy úr, aki hasonlóan gondolkodik; 28 éves fiúknak keresek azonos érd.
hölgyeket. 30/228-4096
EGYÉB
*MEGHÍVÓ! Szeretettel meghívjuk Önt és ismerőseit PESZTALICS MÁRTA
festő, ikonfestő kiállítására Gödöllőn a Polgármesteri Hivatalban. A kiállítás
megtekinthető május 4.-ig.
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű méz 1060 Ft/kg + üveg. Napraforgó, repceméz 860
Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
*ZALAKAROS gyógy- és termálfürdőn májustól szeptemberig 2 apartmanos
nyaralóban időpont leköthető 2200 Ft/fő +gyermekkedvezmény. Fürdőhöz
közel, zárt parkoló udvarral. Tel: 93/318-488, 20/398-9914
*Mobilizálható 3 fázisú kompresszor, körfűrész asztallal együtt és külön is,
120 m2-es összkomfortos családi ház telekkel, ásott kúttal, ipari árammal,
garázzsal eladó. 70/223-7154, 70/521-7980.
*BISONE HAVANESE kiskutyák elvihetőek, árban 40 E Ft. Fekete, fehér,
tarka, aranybarna és fehér barna folttal. Érd: 20/413-2243, 28/403-586
egész nap
*Kertes házból való költözés miatt egy barátságos, szobatiszta, szép cica
keres gondos gazdát. Tel.: 20/569-4319.

2008. április 24.
Utazni jó!
Disneyland
Európa egyik legnagyobb mesés vidámparkja

A Disneyland-ben eltöltött nap(ok) egyaránt felejthetetlen élményt nyújtanak a család aprajának
és az örökifjú szülők számára. Jól szervezetten,
előre átgondoltan egy nap alatt végigjárhatjuk a
Disney Parkot, de ha a filmek világát feldolgozó
Stúdió területére is szeretnénk ellátogatni, arra
mindenképp egy újabb napot kell szánnunk.
Természetesen az ideális az, ha legalább 2+1 napnyi időt tervezünk a parkok felkeresésére. A
belépőjegyek is ízlés szerint kombinálhatóak. A
Disney Park látogatása óvodás kortól, a Stúdió
kb.7-8 éves kortól ajánlott. A Disneyland
területén, illetve szomszédságában olyan szállodában is kérhetik elhelyezésüket, ahonnan a
parkba ingyen beléphetnek. A Disneyland Resort
15. születésnapja alkalmából meghatározott
időpontokban a 7 év alatti gyermekeknek
szülőkkel egy szobában ingyenes a szállás, ráadásul akár Mickey egérrel költhetik el reggelijüket.
A létesítmény Párizstól 32 km-re található, mely
megközelíthető autóval és távolsági metróval
(RER), valamint a párizsi repterektől közvetlen
autóbuszjárattal.
Ha az önfeledt szórakozáson túl némi látnivalót is
szeretne felkeresni, Párizs közelsége erre a
legideálisabb megoldást nyújtja. A fények városa
május-június és augusztus- szeptember hónapokban a legcsodálatosabb és 3-5 napra bőven kínál
látnivalót, hogy a legismertebbeket említsem:
Eiffel-torony, Versailles, Notre Dame…
Induljon hát bátran együtt a család Franciaország
fővárosába, itt mindenki megtalálja a számítását!
(GT)
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Futsal NB I. – Nyert a motiváltabb

Sima vereség Budafokon
Az elmúlt fordulóban, április 18án Budafokon, az Aramisnál vendégszerepelt a Megatherm-Gödöllői SK futsal csapata. A találkozót a mindvégig motiváltabban
és jobban játszó hazaiak megérdemelten nyerték 4–2-re.
Az első félidőben 0–0-s állásnál Tóth
Károly csapata kétszer is a hazaiak kapusára vezette a labdát, de kellő koncentráció hiányában kimaradtak a lehetőségek és, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, jött a hazai találat a 17. percben, így
az Aramis vonulhatott előnnyel pihenőre. A második félidő jól indult, ugyan-

is Tokai Norbert révén sikerült egyenlítenünk a 21. minutumban, de nem telt el
egy perc és ismét vezettek a házigazdák.
Ez megzavarta a fiatal gödöllői együttest és a srácok két perces rövidzárlatát
(28. és a 30. perc között) további két góllal büntette a Colorspectrum. Eldőlt a
meccs és ugyan Smeló Dávid révén sikerült szépíteni, a jobban játszó ellenfelünk megérdemelten nyerte a találkozót.
Egy fordulóval az alapszakasz vége előtt
a 8. helyen áll a Megatherm-GSK.
Futsal NB I., 21. forduló
Colorpectrum Aramis – MegathermGSK 4–2 (1–0)
Gólok: Tokai Norbert, Smeló Dávid.

Következik: Április 28., 20 óra:
Megatherm-GSK–Arra-bona FC Győr
Utánpótlás – Szombaton U 21-es
bajnoki döntő
Április 26-án Budakalászon kerül sor
az NB I-es U21-es bajnokság négyes
döntőjére, természetesen a Gödöllő
részvételével. A Megatherm-GSK az
Aramis ellen lép pályára az elődöntőben, míg a másik ágon Mezei-Vill – Fortuna FT elődöntőt rendeznek.
NB I., Futsal U21-es bajnoki négyes
döntő, Budakalász
Elődöntők: Megatherm-GSK – Colorspectrum Aramis (9.30); Mezei-Vill FC
– Fortuna FT (11.30)
Bronzmérkőzés: 17 órakor
-llDöntő: 19 óra

Diákolimpia – Kosárlabda

előnyt adtak a hazai csapatnak és ezt
később hiába dolgozták le, sajnos a
felzárkózás minden energiájukat elvitte, így kettő pontos vereség lett a vége 38–40.
A fél órával később kezdődő
visszavágón azonban helyreállt a papírforma, kijött a
két csapat közti valós különbség és ez megmutatkozott a játékban és a pontszámokban is. Magabiztos,
szép játékkal 21 pontos győzelmet arattak a Török Ignácos lányok (56–35), így
Első sor: Simoncsik Hanga, Hollósy Réka, Slézinger megérdemelten nyerték a
Krisztina, Lipták Laura, Radócz Imola, Balog Eszter, megyei döntőt és ezzel toLe Kim Evelin. Álló sor: Szabó Tamás edző, Krámer
Fanni, Kaján Anna, Éder Hanga, Novák-Farkas Ré- vábbjutottak az országos
ka, Péli Sándor testnevelő tanár (a csapat tagja elődöntőbe.

Megyei bajnok a TIG
Nagykőrösön rendezték meg a tanévi
kosárlabda diákolipia megyei döntőjét,
amelyet a házigazdák felett aratott sikerének köszönhetően a Török Ignác
Gimnázium III. korcsoportos lány kosárlabda csapata nyert.
Már a körzeti és a területi mérkőzéseken is látszott, hogy Szabó Tamás edző
lányai kiemelkednek a mezőnyből,
amit a nagykőrösi „oroszlánbarlangban” is bizonyítottak a fiatalok. Az eredetileg 3 csapatos megyedöntőn csak
kettő együttes jelent meg, ezért odavisszavágós rendeszerben dőlt el a bajnoki cím sorsa. Az első mérkőzésen álmosan kezdtek a lányok, 11 pontos

még Szeibel Leila, aki hiányzott a megyedöntőről)

Kézilabda – Utánpótlás

Országos elődöntős a GSE
Az újonc egyesület csapatai sikerrel vették a Magyar Kézilabda Szövetség Országos gyermekbajnokságának megyei,
és régiós fordulóit. Az elindult hétből öt
csapat jutott be az országos elődöntőbe.
Az 1999-es fiú csapathoz csatlakozva a
lányoknál az 1997-es (Blaubacher Dóra, Hornyák Bernadett, Horuczi Fédra,
Ollári Borbála, Pálocska Henriett, Stollár Fanni, Szekeres Dóra, Sztankovics
Réka, Tamás Martina, Tromposch Noémi, Zachár Dorottya. Edző: Ádám Rita)
és az 1998-as (Botyik Alexandra, Györe
Fanni, Hornyák Bernadett, Horuczi, Fédra, Stollár Fanni, Szekeres Dóra) csapat (őket is Ádám Rita edzi) harcolta ki
az országos elődöntőbe jutást.

Az 1996-os fiú csapat (1997-esekkel kiegészítve) az országos elődöntőn sajnos
meg kellett, hogy hajoljon a nagyobb tudás és fizikai erő előtt. Április 17-én a
Szeged, (a Pick Szeged utánpótlás csapata), a Debrecen és az Ózd csapataival
szemben alulmaradt, de így is az ország
16 legjobbja közé tartozik. Kiemelendő,
hogy a négyes torna gólkirálya a 97-es
születésű Tóth Attila lett. Nagy megtiszteltetés, hogy az 1997- es fiú országos elődöntőt a GSE rendezheti. A srácok a Szigetszentmiklós, a Tisza Volán
és a Békéscsaba csapataival mérkőznek
az országos döntőbe jutásért. Az országos elődöntő április 26.-án, 9.30-tól az
egyetemi sportcsarnokban lesz és az

Újabb ultrafutó siker

-pl-

egész napos rendezvény színvonalát
emeli Gémesi György, Gödöllő polgármestere, Sinka László MKSZ főtitkár,
Hajdú János utánpótlás igazgató, Firnicz József és Holman Ferenc utánpótlás
felelősök, valamint meglepetés felnőtt
sztár játékosok is jelen lesznek a tornán.

Felnőtt kézilabda eredmények
Szupercsoport, férfiak: Erdőkertes – GKC 34–28
Ifi: Erdőkertes – GKC 17–39
Pest Megyei I. osztály, férfiak: GKC II. – Diósdi TC
26–19
Nők, NB II.: GKC – Vecsés 30–21
Ifi: GKC – Vecsés 42–28
Következő hétvégi program:
Megyei I. osztály, férfiak:
Április.27.: Gyömrő VSK II. – GKC II.
NB II., nők:
Április 27., 15 óra (ifi: 13 óra): GKC – XVII. ker.
Lakóhelyi SE

Röplabda – harc a bronzért

Kiss Péter első lett Jobb volt a Vasas
Remek eredményt ért el a közelmúltban megrendezett Balaton Szupermaraton futóversenyen a Margitás, 1986-os születésű Kis Péter, aki korosztályában az első helyen ért célba
az ultramaratoni 198 kilométeres távon.
A versenyzőknek négy nap
alatt kellett körbefutniuk a Balatont. Az ultramaratoni távot
két gödöllői, Kis Péter és
Pálffy Tibor is teljesítette,
közülük Kis ért el kimagasló
eredményt és lett kategóriájában az első, míg Pálffy saját
kategóriájában a 15. helyen ért
célba (31-ből). Az első nap a
Siófok–Fonyód (46 km), a másodikon a Fonyód–Szigliget
(56 km), a harmadikon a Badacsony–Balatonfüred
(43
km), míg az utolsó napon a
Balatonfüred–Siófok (53 km)
útvonalat teljesített a rajthoz
álló több mint 80 váltócsapat
és 61 egyéni induló. A Margitások legfiatalabb ultrafutó
versenyzője, Kis Péter 19 óra
37 perc 15 másodperces, míg
Pálffy Tibor 19 óra 38 perc 04
másodperces időt futott.

MARGITA K-30 – KERÉK- Április 17-én, 19-én és 21-én játsztotta le mérPÁROS TÚRA

Április első hétvégéjén, 6-án
a Margita egyesülete 30 kilométeres országúti kerékpártúrát szervezett, amelynek
rajtjára összesen 255 kerékpáros sorakozott fel. A nevezett teljesítők között 6
éves volt a legfiatalabb és 68
éves a legidősebb.
Az indulók két útvonal között választhattak: haladhattak az utóbbi években már
megszokott útvonalon Szada
érintésével, illetve a régi-új
útvonalon, a 30-as főúton
közvetlenül Mogyoródra. A
leggyorsabbak alig egy óra
múltán érkeztek vissza Gödöllőre, a 3 órás szintidőbe
pedig mindenki belefért. A
túra egyben a Margita Kupa
2. futama volt. A következő
ilyen esemény a K-100-8050 lesz, ami május 4-én kerül
megrendezésre.
Minden kerékpározni szeretőt
és Margita Kupa résztvevőt
szeretettel várnak a szervezők.
-li-

kőzéseit a TEVA-GRC csapata a Magyar bajnokság elődöntőjében a Vasas ellen. A mindvégig nagy csatát hozó elődöntőt a Vasas bírta jobb idegekkel, így ellenfelünk 3–0-s öszszesítéssel jutott a fináléba, míg a mieink a
bronzéremért játszanak majd a BSE ellen.
Az első találkozót hazai pályán vívták a mieink és
ugyan a vendégek nyertek 3–0-ra, de nem volt egyértelmű a fölényük, míg idegenben majdnem visszavette
a hátrányt Hollósy László együttese, ugyanis 2-2-es állásnál a döntő szettben két meccslabdája is volt Gudmann Csilláéknak, de itt is a Vasas nyert. A harmadik
meccsre lélektani előnnyel érkező ellenfél ismét nyerni
tudott Gödöllőn (3–0), így ők játszhanak majd –a kupafináléhoz hasonlóan– a szintén 3–0-s összesítéssel a
döntőbe jutó Nyíregyháza ellen.
A TEVA-GRC azzal a BSE-vel játszik majd minden bizonnyal nagy csatát a bronzéremért, akit a kupa 3.
helyéért vívott csatában már sikerült egyszer legyőzni.
A bronzcsata első mérkőzését április 30-án rendezik
majd Gödöllőn.
A döntőbe a Vasas jutott 3–0-s összesítéssel.
-ll-

Magyar bajnoki elődöntő
1. mérkőzés: TEVA-GRC – Vasas 0–3 (-23,-21,-23)
2. mérkőzés: Vasas – TEVA-GRC 3–2 (20,-23,22,-17,15)
3. mérkőzés: TEVA-GRC – Vasas 0–3 (-17,-24,-19)

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Osztálykülönbség
A Gödöllői Sport Klub felnőtt labdarúgó csapata a 22. fordulóban
a listavezető Dunaharaszti együtteséhez látogatott. A találkozón
érvényesült a papírforma és nagy
zakóba, 6–0-ás vereségbe szaladt bele a Gödöllő.
A találkozón esélytelenként lépett pályára a GSK, ugyanis a hazaiak az eddig
eltelt mérkőzések után 20 győzelemet és
mindössze egy döntetlent játszottak és
csak ötször kellett saját kapujukból kikaparni a labdát. Ennek fényében nem
meglepetés, hogy a fiatal és most épülő
gödöllői együttes vereséget szenvedett.
Attól függetlenül, hogy minden tekintetben felülmúlta Nagy Dániel csapatát a
listavezető, a hat gólból 2 vagy 3 találatot némi odafigyeléssel el lehetett volna
kerülni, de ezen a találkozón hiányzott a
kellő koncentráció a csapatból. A Gödöllő továbbra is a 12. helyen áll.
Az U19-es csapat magabiztos játékkal
nyert 3–0-ra és továbbra is tartja a lépést
legnagyobb riválisával az Érddel.
Pest megyei I. osztály 22. forduló
Dunaharaszti – Gödöllői SK 6–0 (3–0)
Ifi: Dunaharaszti – Gödöllői SK 0–3
Gólok: Koscsó Gergő, Száraz Szabolcs,
Kiglics Gábor.

Megyei III. osztály – Győzelem
emberhátrányban
A GEAC hazai pályán fogadta a Szadát és nyert 2–1-re. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy az egyetemisták
sokáig emberhátrányban küzdöttek és a
91. percben sikerült megszerezniük a
győzelmet érő találatot.
Megyei III. osztály, 19. forduló
GEAC – Szada 2–1
Tartalékbajnokság – Idegenben
nyert a GSK II.
Idegenben, Felsőpakonyban nyert a
GSK II., ezzel továbbra is versenyben
van Legéndi György együttese a bronzéremért.
Tartalék bajnokság, 17. forduló
Felsőpakony II. – GSK II. 0–2
Gólok: Ács Zoltán, Heilmann László.
A következő hétvége programja:
Április 27., 17 óra (ifi: 15 óra): Gödöllői
SK – Kóka (egyetemi pálya); Április
27., 16 óra: Gödöllői SK II. – Maglód II.
(Táncsics M. u. sporttelep); Április 26.,
16.30: Kistarcsa – GEAC
-tt-

Mezei futás – Diákolimpia, Országos döntő

Pápai Márton országos bajnok
Április 17-én, a gödöllői Repülőtéren rendezték meg a Mezeifutó
Diákolimpia III., IV., V. és VI. korcsoportos országos döntőjét. Gödöllő 11. alkalommal adott otthont a
diákolimpiai rendezvények legnagyobb létszámú versenyének, amelyre az ország minden pontjáról érkeztek diákok és ahol 1600 befutó
bizonyította rátermettségét.
Az esős, szeles idő ellenére remek és izgalmas befutókat láthattak a kilátogató
nézők, mind a lányok (809-en voltak),
mind a fiúk (791 befutó volt) mezőnyében. A megyei döntőből továbbjutó gödöllői versenyzők közül a legjobb
eredményt a III. korcsoportban induló

Pápai Márton (Premontrei Szent
Norbert Gimnázium tanulója) érte el,
aki magabiztos futással, több mint 50
méteres előnnyel lett országos diákolimpiai mezei futó bajnok a 2500
méteres távon.
-lt-

Sakk – Édes vereség

Megyei bajnok a gödöllői sakkcsapat
A GSBE II. csapata az utolsó fordulóbeli veresége ellenére megnyerte a Pest megyei sakk csapatbajnokság I. osztály Hoschek László csoportját, köszönhetően annak, hogy a rivális testvércsapat, a
Galgavidék (ők lettek a másodikok) is kikapott az
utolsó fordulóban.
Pest megye I. osztály Hoschek László csoport
Zsámbék II. – GSBE II. 6,5–3,5

Győzött: Veréb B.; Deák B. Döntetlen: Kőszegi L.,
Károly T., Cseh P. Vesztett: Nagyajtai G., Bajnóczi P.,
Dr. Tallós E.; Csizmás M.; Deák E.
Végeredmény: 1. GSBE II. 58 pont, 2. Galgavidék
52,5 pont, 3. Biatorbágy 52,5 pont.
Következő mérkőzés:
NB II Erkel csoport : április 27. Dunaharaszti II. –
-vbGSBE

TIG sportnap kilencedszer
A Török Ignác Gimnázium immár kilencedik, illetve tizedik alkalommal rendezi meg egészségmegőrző programját,
a „Törökös” Sportnapot. A tavaszi esemény időpontja április 26., szombat.
A Sportnap tervezett programja között
megtalálható a szabadtéri kispályás foci
(fiú és lány csapatoknak), míg a tornateremben a kosárlabda és a kézilabda szerelmesei fitogtathatják majd rátermet-

Május 1. futóverseny
A verseny rendezője: A Gödöllői Sport Közalapítvány, Gödöllő Városi DSB, Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal
Időpont: 2008. május 1., csütörtök, 9 óra
Gyülekezés, nevezés: 8:30-tól
Rajt: Gödöllő, Martinovics úti óvoda előtti tér
Cél: Gödöllő, Repülőtér
Útvonal: Martinovics úti óvoda előtti tér – Repülőtéri úton végigfutva – a Repülőtéren felállított
nagyszínpad melletti célig.
A verseny távja: 2,2 km
Korosztályok: A diákolimpiai korcsoportoknak megfelelően 6 korosztályban, fiú és lány kategóriákban
kerülnek értékelésre a versenyzők, ezenkívül díja-

ségüket (vegyes csapatok indulhatnak: min. 2 lány/csapat).
A hagyo-mányoknak megfelelően az
asztalitenisz (aula) és a sakk (könyvtár)
szerelmesei is elindulhatnak az értékes
nyereményekért. A gördeszkázás, görkorcsolyás és kerékpáros számok sem
maradhatnak el, valamint színesíti a
programot a mindig nagy sikerrel megrendezett játékos vetélkedő az 5-8. évfolyamos tanulóknak (tornaterem), de
lesz tornabemutató és más sportágak be-

zásra kerül az abszolút férfi és női győztes is.
Díjazás: Korcsoportonként érem és póló az első
három helyezetteknek. Az iskolák közötti – létszámarányos – versenyben a legtöbb tanulót megmozgató iskola serleg díjazásban részesül.
A futóverseny a háromnapos gödöllői Repmajális
keretében kerül megrendezésre. A beérkezés után,
10 órakor a rendezvény hivatalos megnyitója, majd
sportegyesületek bemutatói következnek a nagyszínpadon. Eredményhirdetés: 11 órakor.
A futóverseny után a színpadon fellépnek: Gödöllői Taekwon-do SE, Grassalkovich SE, Jumpers
Tánc és Sport Közhasznú Egyesület, VUELTA SE
A rendezvény napján ingyenes autóbuszjáratok közlekednek a Repülőtér és a gödöllői Kastély között.
A versenyen mindenki a saját felelőségére indul!
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Beküldési határidő:
2008. május 1.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Rab Ádám,
Dessewffy A. u. 25., Feketéné
Sipos Ildikó, Erzsébet királyné krt. 1.
A Trafo Club belépőjét
nyerte: Bihariné Fesch Judit,
Kossuth L. u. 41., Szombat Tiborné, Szent János u. 12/a.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Kassai
Péter, Repülőtéri út 14., id.
Horváth Sándor, Sztelek Dénes u. 4.

