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Felavatták a Világbéke-gongot

Érettségi előtt

Ballagás

Gödöllő a béke városa
Ünnepélyes keretek között avatták fel május 2-án Gödöllőn az indonéz Világbéke Bizottságtól kapott Világbéke-gongot, melyet a
ceremóniát követően elsőként a
Djuyoto Suntani, a Világbéke Bizottság elnöke, majd Szili Katalin
Házelnök, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, Mangasi Sihombing, Indonézia nagykövete, és Gémesi György polgármester szólaltattak meg. Az ünnepi programban a Gödöllő Táncegyüttes és a Talamba Ütőegyüttes műsora mellett az indonéz zene és tánc világából is ízelítőt kaphattak a megjelentek.
A 2 méter átmérőjű, 150 kilós alkotást
egy indonéz szobrászművész készítette
bronzból. A gong a világbékét valamint
a föld népeinek testvériségét hirdeti. A
Világbéke Bizottság az indonéziai Bali
szigetén 2002 októberében történt, 200
halottat követelő merénylet után indította el a gonghoz kapcsolódó mozgalmat. Az első ilyen alkotást Balin gongatta meg 2002. december 31-én, pontban éjfélkor Megawati Sukarnoputri
akkori indonéz államfő. Indonézia után
2004. augusztus 20-án Dél-Kínában,
Penglaj-Santungban, majd 2006 szeptemberében Újdelhiben Mahatma Gan-

di emlékére állítottak Világbéke-gongot. A tervek
szerint hamarosan Kanada fővárosában, Ottawában, a Parlamenttel szemben állítják fel a béke
szimbólumát
A gödöllői avatón a megjelenteket Gémesi György
polgármester köszöntötte,
aki kijelentette, különös
megtiszteltetetés, hogy ez
a nagylelkű adomány városunkban került felállításra. Beszédében felelevenítette azt a nagysikerű
koncertet, amit a Bogori
Agráregyetem
kórusa
adott egy évvel ezelőtt a
királyi kastélyban, és örömének adott hangot, hogy
Gödöllő és Bogor tovább
szándékozik
bővíteni
kapcsolatait, erősítve ezzel a két ország közötti barátságot.
A díszvendégek közül elsőként Djuyoto
Suntani, a Világbéke Bizottság elnöke
szólt a szép számú közönséghez. Beszédében kifejtette, a Világbéke-gong az indonéz fiatalság gyümölcsének tekinthető, akik a régi emberi értékeket keresik. Hangjának össze kell hoznia az embereket, hogy miután lélekben megújul-

tak, közösen oldhassák meg problémáikat. A gong hangja mindig valami új,
valami örömteli kezdetét jelenti, új törekvések felé nyit utat. Az elnök elmondta, hogy a tragédia után megalakult Világbéke Bizottság azért döntött
úgy, hogy az első európai Világbékegongot városunkban állítják fel, mert
Gödöllő aktívan részt vállalt a 2004-es

A múlt héten elballagtak a a
középfokú tanulmányaikat befejező diákok, s a hét elején
már meg is kezdődtek az érettségi vizsgák.

cunami utáni magyar mentő- és orvoscsoportok által nyújtott segítségben és
elsőként Gödöllő szervezett segélykoncertet a bajbajutottakért. Djuyoto Suntani reményének adott hangot, hogy a
gong felavatásával még szorosabb lesz a
kapcsolat Magyarország és Indonézia,
valamint Gödöllő és Bogor városa kö(folytatás az 3. oldalon)
zött.

A sort május 31-én a Madách Imre
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban nyitották meg, majd május
elsején a Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumban ballagtak a diákok. A
Református Líceumban és a Török
Ignác Gimnáziumban május 3-án tartották a ballagási ünnepséget.
Az ünneplés után hétfőn magyar
nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán pedig történelemből adtak számot tudásukból az érettségizők. A hét második felében az angol és a német nyelvi vizsgák következnek. Az írásbeli érettségi vizsgák
május 5-től 27-ig tartanak, ezeket az
emelt szintű szóbelik követik június
5-11. között, míg a középszintű szóbeli érettségi vizsgákat június 16-27.
között tartják.
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Közélet

Újabb beruházás befektetői tőkéből

Újjászületik a buszpályaudvar is
A képviselő-testület április 30-án
elfogadta a Gödöllői Autóbuszpályaudvar beruházás keretszerződését, amely az önkormányzat, a befektető Ker-Est Ingatlanforgalmazó Zrt. és a Volánbusz
Közlekedési Zrt. között jön létre.
A beruházás során lebontják a
meglévő építményt és ugyanott
új buszállomást és kereskedelmi
központot építenek fel, legalább
2500 m2 kereskedelmi és egyéb
célú helyiséggel.
A fedett földszintre autóbuszállásokat, a
forgalmat kiszolgáló és kereskedelmi
helyiségeket terveznek. A további szinteken kereskedelmi és egyéb rendeltetésű helyiségek, parkolóhelyek létesülnek. A beruházás megvalósítása a tervezéstől az üzembe helyezésig a Ker-Est
feladata. A telek továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad. A teljes
felépítmény tulajdonjogát a Ker-Est
szerzi meg, majd a beruházás megvalósítását követően társasházat alapít,
amelyből 200 négyzetméter alapterületű
helyiséget és az autóbuszállásokat ellenérték nélkül az önkormányzat tulajdonába adja át, a Volánbusz ugyancsak ellenérték nélkül 300 négyzetméter alapterületű helyiséget kap.
A képviselő-testület tavaly februárban ismerte meg a Ker-Est terveit és kérte fel a céget ajánlatának kidolgozására.
A feladat bonyolultságát jelzi, hogy a tanácsi beruházással az 1980-as években
megépült buszpályaudvart – amely az
önkormányzat tulajdonában lévő telken
áll –, sem a tulajdoni lapon, sem az ingatlan-nyilvántartási térképen nem tüntették fel. A tárgyalásokon kiderült, hogy
az önkormányzat mellett a Volánbusz is
támogatja a buszpályaudvar fejlesztését.
Az előkészítés napjainkban érkezett el a
mindhárom fél számára elfogadható keretszerződés kidolgozásához. Ez került
most a képviselők elé, akik 12 igen szavazattal, 8 nem ellenében és 2 tartózkodással elfogadták az előterjesztést.
A háromoldalú szerződés végrehajtása Gödöllőnek számos előnnyel jár.
Befektetői tőke bevonásával új, korszerű buszpályaudvar létesül, melyben az
önkormányzat tulajdonrészhez jut; jelentősen javul a környék kereskedelmi
ellátása; rendezetté válik ez a központi
fekvésű terület, a fejlesztés kereskedelmi és parkolási szempontból tehermentesíti a belvárost.
A fideszes képviselők nem támogatták az előterjesztést. Ők a város más részén képzelnék el a buszpályaudvart és a
bevásárlóközpontot is, mert azzal,
mondta Zsókáné Mihala Éva, az önkormányzat magának teremt konkurenciát
a városközpontban. Kovács Barnabás
(MSZP) úgy látta, hogy az elképzelés
nem harmonizál Gödöllő ökováros koncepciójával és fokozza a Palotakert közlekedési terheit.
Krassay László alpolgármester azzal
érvelt az elgondolás mellett a téma tárgyalásakor, hogy a kereskedelmi központ színesíti a gödöllői üzlethálózatot,
javítja a Palotakerten élők ellátását, nem
kell mindenért a belvárosba utazniuk.
További előny, hogy a HÉV és a 3-as út
felett gyalogos felüljáró épül. A beruházás gyalogos közlekedésre gyakorolt
kedvező hatását Pintér Zoltán alpolgármester, egyben az út másik oldalán élők
egyéni képviselője is említette.
– Az igen elterjedt PPP konstrukciós
beruházásokkal szemben, amikor is a
fejlesztések kockázatát az állam vagy az
önkormányzatok viselik, a leromlott állapotú buszpályaudvar újjáépítésének a
kockázatát a befektető vállalja – mutatott rá Gémesi György polgármester.

A buszpályaudvar látványterve

–De ha ismernek más megoldást és
pénzt is tudnak rá szerezni az elképzelést elvető képviselők, ám álljanak elő
velük! Mi ezt a konstrukciót, amellyel
a két évtizedes beruházás rendezetlen
örökségét is tisztázzuk, végigtárgyaltuk. Ugyanúgy a befektetői tőke segítségével bővítjük a lakossági szolgáltatásokat, mint a volt Községháza esetében tettük vagy a Pelikánháznál
tesszük. A palotakerti parkolási igényekről közvélemény-kutatást végzünk, és ha szükséges, akkor olyan
parkolási rendszert vezetünk be,
amelyben az ott lakóknak nem kell
fizetniük A buszpályaudvar fölé tervezett parkolóhelyekre is elenged-

A tisztánlátáshoz
Tizennyolc évvel a rendszerváltozás után ne érezzünk nosztalgiát
olyan tanácsi beruházások iránt,
mint a buszpályaudvar építése,
amelynél kétszer kellett betonozni
a buszállásokat, majd az egész létesítményt egyszerűen elfelejtették
átvezetni az ingatlan-nyilvántartásban! A már nagykorú önkormányzatok különb-különb utakat keresnek a vállalkozói tőke bevonására,
a befektetői szándékok „megidomítására”, azaz a települési célokkal
való összehangolására. Pénzt kell
szerezniük, tőkevonzóvá kell válniuk, nem másért, mint azért, hogy
jól tudják ellátni alapvető rendeltetésüket: a lakosság szolgálatát.
Feltehetően nem emlékeznek a valamikori alvóváros Gödöllőre azok,
akik nem a szolgáltatók (kereskedők, vendéglátók stb.) monopóliumától, hanem versenyétől féltik,
hol a vállalkozókat, hol a lakosságot. Vagy csupán elfelejtették a nyolcvanas évek gödöllői slágertémáját,
hogy Vácon mennyivel több üzlet
van, mennyivel több lehetőség nyílik ott a vásárlásra, mint a Rákos
partján? Most ugyanis lépten-nyomon azt hallja az ember, hogy nem
jó a verseny. Ha bevásárlóközpont
épül, akkor azért nem jó, mert tönkreteszi a kis üzleteket. Ha pedig olyan
kis üzleteket is magába foglaló kereskedelmi központ létesül, mint amilyet a buszpályaudvaron terveznek,
akkor az a baj, hogy versenytársa
lesz az út másik oldalán lévő bevásárlóháznak.
hetetlenül szükség van, nem kell bizonyítani, milyen nehéz autóval parkírozni a belvárosban. Azt pedig a piaci
verseny dönti el, hogy ki lesz a nyertes az üzletek között.

Hol lesz az ideiglenes buszállomás?
A döntés után már mindenki azt kérdezi, hogyan tovább? Ebből két alkérdés
következik. Mikor kezdődik a munka és

hová költözik az építkezés idejére a
buszállomás?
A beruházás azután kezdhető meg,
hogy a helyi építési szabályzat módosítása az Alsópark területére vonatkozóan
hatályba lépett. Ez a helyi jogszabály
teheti lehetővé az autóbusz-pályaudvar
telkének leválasztását a közpark területéről.
Az ideiglenes buszpályaudvar területéről és a buszok tárolásáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia a beruházás időtartamára. A képviselő-testület
mindezek megoldásáról is határozott.
Az ideiglenes pályaudvart a művelődési
központ parkolójának egy részén lehet
majd megtalálni, a buszok tárolására a
MOL-kút és a HÉV közötti terület fog
szolgálni. Jegyeket, bérleteket a művelődési központban lehet majd váltani,
amelynek egy részét bérbe adják. (A
bérleti díj a központot működtető önkormányzati cég jelentős bevétele lesz.)
Az ideiglenes pályaudvar kialakításával majd e funkció megszűnése után az
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos költségeket a beruházó Ker-Est
Zrt. viseli.

Bankgarancia a városnak és a
Volánbusznak
Az a kérdés is felmerülhet az olvasóban, hogy mi történik a beruházás
meghiúsulása esetén? A beruházó társaság által erre az esetre nyújtott
bankgarancia – 100-100 millió forint
– olyan mértékű, hogy annak összegéből megépíthető egy, a jelenlegi
funkciókkal és területi mértékkel rendelkező új buszpályaudvar.

nem és 6 tartózkodással elfogadták, de
érdemes bemutatni az eltérő megközelítéseket.
A Rézgombos épületét 2003-ban vásárolta meg az önkormányzat. Felmérésekor kiderült, hogy nem újítható fel
gazdaságosan és építészeti értékei sem
kápráztatták el az utókort, sokat ér azonban a fekvése. Az 1515 m2 területű ingatlan becsült forgalmi értéke nettó 50
millió forint. A 2552 m2-es sportpálya
értéke tisztán 60, az öltözőké 16,5 millió
forint. Értékesítésükkel tehát legalább
125 millió forinttal gyarapodik a város
költségvetése.
A Rézgombos hasznosításának célja
színvonalas idegenforgalmi beruházás,
a teniszpályánál pedig a szabadidős,
sport, rekreációs, szépségipari és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.
Gémesi György polgármester mindehhez még hozzátette a következőket.
Az ingatlanok értékesítésével nem csökken a városi zöldterület nagysága. Ha az
önkormányzat bontatná le a Rézgombost, az akár 15-20 millió forintjába is
kerülhetne. Végül: az ingatlanok hasznosítása a műemléki kontroll mellett történhet, hiszen a kastélyhoz közeli területekről van szó.
A fideszes képviselők a Rézgombos lebontásával igen, eladásával nem
értenek egyet, közölte Zsókáné Mihala Éva és Futás Levente. Utóbbi az étterem helyén szoborpark vagy szökőkút kialakítását javasolta, mondván, a
felelős gazdálkodásnak köszönhetően
a város költségvetése ezt elbírja. A teniszpályát sem adná el, de az ingatlanra parkolóház építését javasolta.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
képviselői másképp látták a dolgot.
Kollárné Jilly Sára szerint a Rézgombos helyére a mainál csak szebb épület kerülhet, ugyanakkor pihenőparkként semmiféle értéket nem képviselne az ingatlan, hiszen naponta több
tízezer jármű halad el mellette. Pelyhe
József arra figyelmeztetett, hogy a
kastélyba látogató vendégek nagy

Munkák az utakon
Jelentős munkákra kell felkészülniük a posta mellett közlekedőknek, megkezdődik ugyanis az épület melletti parkoló kialakítása.
Jó hír a Mátyás király utcában lakóknak, hogy a héten véget érnek a munkálatok amiket az Árpád utca csapadékvíz eleveztésének megoldása érdekében
végeztek. A felbontot útszakaszt leaszfaltozzák, s a nyomvonalat helyreállítják. A Tavaszmező utcában tovább folytatódik a járdaépítés, az Őrház utcában pedig az útépítés előkészítéseként a cspadékvíz elvezető csatorna kialakításán dolgoznak a szakemberek.

A hét kérdése

És ha változik a szolgáltató?
A beruházás befejezését követően a
megvalósuló létesítményben – mint
már említettük – külön tulajdonok
alakulnak ki. A helyi és a helyközi tömegközlekedési feladatok és szolgáltatások ellátása hosszú távon zavartalan lehet. Abban az esetben, hogy ha a
helyi autóbusz-közlekedést a jövőben
más szolgáltató látná el, mint a Volánbusz, az önkormányzati külön tulajdon és használati jogosultság révén a
szolgáltatás tárgyi feltételei teljesíthetők.

– Ön szerint napjainkban betölti-e eredeti szerepét a család?
„...Jelentősen átalakult a család fogalma is. Hiszen néhány évtizede még természetes volt, hogy a szűk családhoz
több generáció tartozott, ma pedig
egyre gyakoribb, hogy a család a gyermek számára az őt egyedül nevelő szülőt jelenti. Így nem csoda, ha sok az
olyan gyerek, aki nem vagy csak nagyon nehezen tud a közösségbe beilleszkedni, hiszen nincs ahol megtanulja, hogyan kell együtt élni másokkal“
Soósné

Haladni vagy maradni?
„Az ötven vagy a száz évvel ezelőtti
Gödöllőt építsük vissza?” „Ne tessék
olyan hangosan mondani, hogy nem kell
50-80 millió forint a városnak!”
Ez a két idézet is jól jellemzi azt a vitát, amit a képviselő-testület tagjai folytattak a volt Rézgombos, a Szabadság
téri teniszpálya és a hozzátartozó öltözők értékesítésével foglalkozó előterjesztésről. Pedig csupán arról kellett
dönteni, hogy kijelöljék-e az ingatlanokat pályázati eljárás keretében történő
értékesítésre. Az előterjesztést 12 igen 4

18

része egyszerűen nem megy át a főút
másik oldalára, mert ott nincsenek
vonzó szolgáltatások. Az ingatlanok
hasznosításakor jó lenne erre gondolni.
A cikkünk elején idézett első mondat Krassay László alpolgármestertől
származik, aki úgy vélte, nincs realitása annak, hogy „visszabontsuk” Gödöllőt egy múltbeli állapotába. Arra
lehet és kell törekedni, hogy további
zöldterületeket ne építsenek be a városban. Egyébként éppen az önkormányzat növelte 1,8 hektárral a parkok területét a Táncsics Mihály úton
az Erzsébet park bővítésével.
Gémesi György a három ingatlan
értékesítését gazdaságfejlesztési kérdésnek tekinti. S mivel a város rendelkezik már egy hotellel –, mi sem
természetesebb annál, hogy a vendégeket az általuk keresett minőségi
szolgáltatásokkal kell fogadni a városban. Ilyen szolgáltatások beindítására jó lehetőséget kínálnak az ingatlanok a remélt befektetőknek.
– Az önkormányzat az eladás után
is befolyásolni tudja a hasznosítást,
így az történhet a befektetők pénzéből, ami a városnak is hasznos. És
nemcsak az a fontos, hogy mit fizet a
telekért a vevő, hanem az is, hogy tevékenységével miként járul hozzá
Gödöllő gazdaságának fejlesztéséhez! Ne tessék tehát olyan hangosan
mondani, hogy nem kell 50-80 millió
forint a városnak, amikor az infláció
jóval meghaladja az előre jelzett értéket! Persze, hogy felelősen gazdálkodunk! És felelősen is gondolkodunk,
amikor élünk a forrásteremtés lehetőségeivel.
A képviselő-testület semmiféle hibát nem követ el, ha megszondázza a
vállalkozókat, érdekli-e őket a három
ingatlan. Lassítani a folyamatot épp
olyan inkorrekt dolog lenne, mint amilyen a Húszas felújításának megakasztása volt, s ami végül az önkormányzat
80 millió forintos többletköltségéhez ve-itzetett…

„… Nagyon sok múlik azon, hogy a
szülők mit vállalnak a mindennapok
feladataiból. Sok családban csak hétvégén főz az édesanya, csak akkor van
együtt a család. Egészen mások azok,
ahol mindennap legalább néhány percre leülnek együtt az asztalhoz, átbeszé-

lik a nap eseményeit, s egy rövid időre
egymással foglalkoznak. Az is szomorú, hogy a legtöbb családban ma már
kívül rekednek a nagyszülők, akik
pedig sokat segíthetnének...“
K.T.
„Nem hinném, hogy a mai családok
nagy része megfelelne azoknak az elvárásoknak, amit egy családdal szemben támaszt az ember. De ezért nem
feltétlenül a szülőket kell hibáztatni.
Nem egy esetben látom, hogy napi 1012 órát dolgoznak azért, hogy a szükséges minimumot biztosítani tudják.
Így ott, ahol nem él együtt több generáció nagyon nehéz a helyzet. A gyerekek
sokszor vannak felügyelet nélkül, csak
este látják a szülőket. Nem egy gyereket ismerek, akiről többet tud az óvónénije, vagy a tanára, mint a szülei...“
Vajda L.
A hét kérdése: – Ön szerint
mekkora a jelentősége, hogy
városunkba került a Világbékegong?

FELHÍVÁS
Dr. Gémesi György polgármester tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy
FOGADÓNAPJÁT
MÁJUS 14-ÉN TARTJA.
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Közélet

Felavatták a Világbéke-gongot

latokat erősítse, hanem az egész emberiség békéjéhez és biztonságához hozzájáruljon.”
A beszédeket követően a nagykövet
és Gémesi György leleplezték a Világbéke-gongot, amit Djuyoto Suntani,
majd Szili Katalin, Mádl Ferenc, Mangasi Sihombing, és Gödöllő polgármestere szólaltatott meg, valamennyien ötöt ütéssel. Ezek emlékeztettek a független Indonézia alkotmányának öt alapelvére: az indonéz törzsek összetartozására, az egy Istenbe, valamint az embe-

Gödöllő a béke városa
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt a tény üdvözölte beszédében Mádl
Ferenc, volt köztársasági elnök is, aki –
miután felelevenítette a Világbéke-gong
megalkotásának történetét – úgy fogalmazott: „A béke-gongnak azt a szerepet
szánták az alkotói, hogy kifejezze a bé-

támogatta. Kórházakat építettünk, és
Gödöllőre különösen felhívta a figyelmét az Indonéz Világbéke Bizottságnak,
hogy Gödöllő város lakossága mit tett az
áldozatok megsegítésére, amikor elsőként szervezett Magyarországon segélykoncertet... A Világbéke-gong
hirdesse a béke és a népek együttműkerült. A parlament elnöke, aki beszédében a béke városának nevezte Gödöllőt, felhívta a figyelmet arra, hogy a
XXI. század kihívásai, a klímaváltozás,
a terrorizmus veszélye még inkább öszszekapcsolja a világ népeit. Kifejtette:
New York, Bali, Madrid, London nevének elhangzása ma a terrorizmus veszélyét veti fel, és eszünkbe juttatja, hogy a
világbékét úgy lehet megteremteni, ha
az ehhez szükséges szolidaritást nemcsak óhajtjuk, hanem mi magunk is gyakoroljuk mindennapjainkban. A mai
naptól Gödöllő minket, akik ehhez a
nemzethez tartozunk, s valamennyiünket Európában, a béke megteremtésére
figyelmeztet. – hangoztatta a házelnök.
A beszédek sorát Mangasi Sihombing,
Indonézia nagykövetének szavai zárták,

ke, a tolerancia és a népek testvéri
együttműködésének eszméjét és hitét. A
Világbéke Bizottság a világban ötödikként Magyarországnak adományozta a
Világbéke-gongot. Magyarország az Indonézia iránti szolidaritás jegyében sokat tett a két ország közötti kapcsolatért,
s a béke gondolat erősítéséért, s különösen sokat tett, amikor Indonézia a természeti erők pusztítása következtében súlyos helyzetbe került. Mentőcsapatok,
orvoscsoportok, segélyek sokaságával

ködésének, szeretetének üzenetét. Valamennyiünk nevében köszönöm,
hogy Indonézia elhozta ide ezt az üzenetet. És Gödöllő városának, polgármesterének, lakosságának, hogy ezt
az üzenetet szívesen fogadta és befogadta. Legyünk méltók rá!” – hangzottak Mádl Ferenc szavai.
Szintén kifejezte köszönetét Indonéziának Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke, amiért hazánk lett az első
Európában, ahol a gong elhelyezésre

időszakban, a Szumátra nyugati részén élő
nép érdekében....A magyarok és a többiek segítségével szinte teljesen végeztünk a helyreállítással.
Ennek
szellemében még egy-

aki köszönetét fejezte ki azért a segítségért, amit Magyarország nyújtott a cunami áldozatainak: „Kérem engedjék
meg, hogy Gémesi György polgármester
úrnak kifejezzem a köszönetemet, hogy
fogadták Gödöllőn ezt a gongot. Szeretnénk kifejezni a köszönetünket azért,
amit a magyarok tettek a cunamit követő

Gödöllő-Giessen, Gödöllő-Bogor

Testvérvárosi konferencia
Május 3-án testvérvárosi
konferenciának adott otthont a Gödöllői Királyi
Kastély Díszterme. Az esemény keretében Gödöllő
és Giessen (Német Szövetségi Köztársaság) önkormányzata
megerősítette húszéves testvérvárosi
együttműködését,
majd
együttműködési
szándéknyilatkozatot írtak alá Gödöllő és Bogor
(Indonéz
Köztársaság)
között.

ni főpolgármester elmondta,
hogy települése több kontinens
városával ápol együttműködést,
a közelség miatt igazán élő és
intenzív a Gödöllővel kialakult
összefogás. Előzményül a Justus Liebig Egyetem és a gödöllői univerzitás között létrejött
kapcsolat szolgált. Az eltelt időszakban a zeneiskolák és a szakközépiskolák is megtalálták közös érdekeiket az együttműködésben.
A giesseni küldöttség tagjai
emellett látogatást tettek a városi könyvtárban is, ahol Gödöllő kulturális intézményeinek vezetőivel tárgyaltak, akik közül
többen is felkeresik majd szeptemberben német testvérvárosunkat.
Gémesi György először is
Magyarország speciális helyzetére utalt. Trianon megosztotta a
nemzetet, sokan rekedtek az át-

szer köszönöm
a segítséget. Hiszem, hogy a
két ország a jövőben mindent
megtesz, hogy
ne csak a kétoldalú kapcso-

szabott határokon kívül. Ezért,
amint arra a rendszerváltás lehetőséget adott, Gödöllő kiépítette
a testvérvárosi kapcsolatokat a
külhoni magyar városokkal Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és Délvidéken.
Emellett Hollandiától Lengyelországig a partnerség széles
és színes skáláját alakította ki az
Európai Unió országainak több
városával. A világ még tágabbra
nyílik, amikor ezúttal Bogorral
köt együttműködési szándéknyilatkozatot Gödöllő.
Az indonéz város közgyűlésének képviselője, Yamin Saleh
elmondta, Bogor 900 ezer lakosú település és kész a reális
együttműködésre az élet különböző – gazdasági, kulturális, tudományos és társadalmi – területein. Ebben erősítették meg
delegációjuk tagjait a Szent István Egyetemen és a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban tett látogatásuk benyomásai.
Gémesi György kiemelte: a
világ negyedik legnépesebb országának gazdag kulturális hagyományait, amiről tavaly magáncélú látogatásán és egy bogori vegyeskar gödöllői fellépésén is meggyőződött.
Zárógondolatként kifejezte
azt a meggyőződését, hogy az
önkormányzatoknak érdemes
dolgozniuk olyan célokért is,
amelyek nem feltétlenül tartoznak a települések mindennapjaiba, mégis nagy jelentőségük leKé p és szöveg: it
het.

Vigalom három napon át

Majális 2008
Nem panaszkodhattak a majálisozók az idei esztendőben, hiszen igazán kegyes volt hozzájuk az időjárás. A négy napra nyúló hosszú hétvégén számtalan
színes program várta az érdeklődőket, akiket a repülőtérre és a kastélyparkba csábítottak a szervezők.
Az idén is a királyi kastély felsőparkja adott
otthont a Gödöllői Lovas Sport
és Hagyományőrző Egyesület
által szervezett,
immáron X. lovasversenynek.
Az Erzsébet ki- Fotó: Reményi Krisztián
rályné díjugrató lovasverseny egyben az országos Aranyos
Kupa sorozat fordulója is volt.
Akik másfajta látványosságra vágytak, azokat a Repülőtérre várták három napon át, ahol sportrendezvények, zenés programok
várták a látogatókat. A legnagyobb kínálat természetesen a gyerekeket várta, akiket nem csak az
ugrálóvárak és
körhinták csábították, hanem a
több típusú repülőgép, a haditechnikai bemutató és
a kézműves vásár.
Akiknek kedvük
szottyant, akár a
levegőbe is emelkedhettek, hiszen
hőlégballonos, helikopteres és repülőgépes sétarepülésre is volt
lehetőség. A legnagyobb sikert az idén is Veres Zoltán Európa bajnok műrepülő bemutatója aratta.
Fotó: Tóth László

A résztvevőket Gloserné Szabó
Györgyi, a Testvérvárosi Egyesület elnöke, a konferencia levezető elnöke, Gémesi György
polgármester, Mangasi Sihombing indonéz nagykövet és
Matthias Gruber, a német nagykövetség kulturális és oktatási
attaséja köszöntötte.
Mangasi Sihombing elmondta,
hogy az egy nappal korábban át-

adott Világbékegong a béke
hangja és a békét
jelképezi a konferencia is. Jókívánságait fejezte
ki Giessen és
Gödöllő együttműködésének
megújítása, továbbá Gödöllő és
Bogor szándéknyilatkozatának
aláírása alkalmából. Németországot Indonézia egyik legfontosabb partnereként említette, hozzátéve, országában nagyon
könnyen megtalálják a hangot a német
emberekkel.
Matthias Gruber rámutatott, hogy az
államok támogatják a testvértelepülési kapcsolatokat, mert
azok közelebb hozzák egymáshoz a különböző nemzeteket. A
következő húsz évre is tartalmas
együttműködést kívánt Gödöllőnek és Giessennek, s javasolta, a Gödöllő-Bogor viszonylatban is aknázzák ki az előbbi két
évtizedes tapasztalatait.
Hans-Peter Haumann giesse-

riségbe vetett hitre, elkötelezettséget a
függetlenségre és a demokráciára. Az
ünnepi átadást több ország nagykövete
is megtisztelte jelenlétével. A rendezvényt követően a Világbéke Bizottság
részéről felvetették annak lehetőségét is,
hogy jövőre Gödöllő adjon otthont a vikj, bg, ta, rk
lágbéke konferenciának.
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Calipso portré – beszélgetés Török Lászlóval

Petőfi Sándor Művelődési Központ, szabadtéri színpad

Sport és földrajz
Ha azt mondom Török László, akkor minden bizonnyal csak a legvérmesebb sportrajongók, rádió
hallgatók kapják fel a fejüket. De
ha azt mondom körkapcsolás, az
Üllői útról kapcsoljuk Török Lászlót, akkor már minden bizonnyal
többünknek beugrik a név. 38
éven keresztül dolgozott a Magyar Rádióban, manapság viszont már a Calipso rádió műsorvezetője
– Hogyan lett rádiós?
– Általános iskolás voltam, ha jól emlékszem elsős lehettem, és az édesanyám vitt egy szombati tanítási nap
után haza és sportközvetítést hallgattunk
a halhatatlan Szepesitől. Azelőtt nem
voltam semmilyen sporteseményen, így
nem tudhattam, hogy milyen élőben végignézni egy meccset, de a rádión keresztül egy csoda volt. Innen indult a
szerelem.
– Hány éve van a pályán?
– Körülbelül 38 éve rádiózom. A Magyar Rádióban kezdtem sportszerkesztőként, majd 1971-től bekapcsolódtam a
körkapcsolásokba. Egy picit telesportoztam is a magyar tévénél, és az ősidőkbeli Calipsóban is dolgoztam, ezen
kívül a mai napig írok.
– Mire a legbüszkébb ez idő alatt?
– Mindenre. Tíz olimpián, számos
aranyat közvetíthettem és rengeteg világversenyen vehettem részt, mint rádiós. Ami nagy büszkeséggel tölt el,
hogy ha kimegyek mondjuk egy vizilabda meccsre, barátként köszönthetem a
sportolókat, ami jól esik.
– Korábban országos rádiónál volt,
most viszont egy kisebb, regionális
jellegűnél. Nem visszalépés ez?
– Semmiképpen sem. A Calipso
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nekem ugyanúgy az életem része, mint a
Magyar Rádió, ami már nem a régi. Azt
mondhatom, ha ott maradok, akkor az
lett volna a visszalépés. Az ős Calipso
11 éve volt és az akkori hallgatók közül
sokan a mostanit is hallgatják. Itt ez egy
új és jó társaság, és egy új hallgatói réteg, ami ugyanolyan attmoszférát ad,
mint a régi.

– Mik voltak az első tapasztalatai
az itteni munka során?
– Kihasználva annak minden előnyét,
hogy ez egy kisebb rádió, sokkal személyesebb a hangvétel, így közvetlenebb a
kapcsolat a hallgatókkal. Mondok egy
példát. Volt egy súlyos betegségem
nemrég, ami nyugodt szívvel megoszthattam a hallgatóimmal és rengeteg
visszajelzést kaptam, ami az MR-ben
elképzelhetetlen lett volna. A személyes
kapcsolat nagy lehetőség és a visszajelzés is jó.
– Mi a különbség az eddigiekhez
képest?
– A fő tevékenységi köröm eddig a
sport volt, de itt körülbelül egy órát áldozok erre. Ez nagy különbség, mert korábban szinte csak az töltötte ki rádiós
életemet. Ugyan vezettem annó zenei
műsorokat is, de a sport volt a fő terület.
– Milyen a társaság, a hangulat?
– A régi Calipsoban B. Tóth Lacival

és Dombóvári Gáborral együtt dolgoztunk, így ők nem voltak ismeretlenek a
számomra. A Feró pedig egy csoda. Jó
lélek és jó ember, de minden mostani
kollégámra igaz ez. Messze felülmúlt
minden várakozást és mondhatom, hogy
jó kijönni közéjük.
– Beszélt arról, hogy itt nem csak a
sport tölti ki a rádiós idejét. Milyen
egyéb műsort vezet?
– Kedden délelőttönként négy
órás műsoridőm van, amit elég
nehéz lenne itt csak a sporttal
megtölteni. Egy óra a sport, a
többi időben magyarországi tájbejárós műsort vezetek, amin
keresztül a hazai turizmust és a
szabadidős tevékenységet népszerűsítem. Ez távlatokat nyit
más felé is. Ez mellett igyekszem tematikus játékokat kitalálni. Most például van egy ismeretterjesztő játékom, aminek a neve Főváros
hallgató. Itt körülírok egy általam kiválasztott fővárost a világ bármely pontjáról, és a hallgatónak rá kell jönni a város nevére.
– Térjünk vissza sportra. Közeleg
az olimpia, előtte pedig a Labdarógó
Európa-bajnokság.
– Sejtem, hogy mire gondol. Mivel
nem csak a régióban gondolkodunk, eddig is tudósítottunk országosan kiemelkedő sporteseményekről. Kereskedelmi rádió révén rengeteg fizetős, megállapodásos tudósításunk volt, de természetesen próbálunk minél szélesebb körben hírt adni a sporteseményekről. Az olimpiáról minden bizonynyal fogunk közvetíteni, de a foci Eb
már más tészta, hiszen ott nem lesz magyar csapat, ennek ellenére követni
fogjuk az eseményeket, amiről ugyan-ltcsak tájékoztatást adunk.

Óvodaszépítések

A valamikori elegáns kúria, majd
több generáción át „vörös” általános
iskolaként ismert épületet 2000-ben
renoválták, ám akkor elmaradt a külső festés. A tervek már akkor készen
álltak egy új, modern, eredetileg is
óvodának készített épülethez, ami a
Damjanich iskola mellett kapna helyet. Az új épület megvalósításához
pályázatot adott be a város önkormányzata, ami jelenleg elbírálás alatt
áll. A differenciált óvodai bánásmód
(DOB) programot alkalmazó, vegyes
csoportos óvoda családias légkörben,
a legkorszerűbb pedagógia módszerek felhasználásával, azonban csak 34 évig ad otthont a gyerekeknek. Így a
jövőbeli épület a legtöbb mostani gyerek számára már csak szép rajz marad.
Ezt felismervén az óvónők elhatározták, hogy megfelelő saját anyagi erő
híján a kaláka-munka közösségi erejére bízzák az óvoda külső festését. A
szép belső értékekhez szép külcsín is

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-

dukál. A felhívásra
több szülő jelentkezett, ki cementtel, ki
kölcsönlétrával, gulyáslevessel, ki pénzzel támogatta a festést, míg egy lelkes
csapat saját szaktudását és izomerejét adta a munkához:
édesapák, „öregovis” unokatestvér és
egy édesanya, valamint az óvónők és
az óvodaveze-tő ajándékozták szombatjukat a gye-rekeknek.
A kaláka nagyon jó légkörben telt,
mindenki nagyon örült, hogy az apák
is megmutathatták, kaphatók a közösségi munkára, hisz a szokásos szülői
karácsonyi ajándék „hímzéskor” ők
eddig háttérbe szorultak. A 30-as út

mentén Máriabesnyőn most jó lesz
hát vigyázni: több felnőtt megy felfelé emelt fejjel, kicsavart nyakkal,
hogy büszkén megszemlélje a vakítóan fehér épületet, két keze munkáját.
Ezúton is köszönjük a Csőke, Dinynyés-Juhász, Egri, Kővári, Lukács,
Marnyik, Nyerlucz, Pikács, Pók,
Schopp, Sor, Szilágyi, Szatmári, Szekeres és Tóth családok közreműködését.
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Adószámunk: 18670945-1-13
Cím: Gödöllő, Petőfi S. u. 1.
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.

Minden program ingyenes

2008. május 25.
vasárnap 10:30 – 18:00
Program:
10:30 Gödöllői Ifjúsági Fúvószenekar koncertje Vezényel: Ella
Attila.
Közreműködik a Gödöllő Mazsorett Csoport
11:00 Mátyás király szárnyai (a MárkusZínház bábelőadása)
12:00 A Petőfi Sándor Művelődési Központban működő táncctánccsoportok, táncegyüttesek bemutatói, a Gödöllői Taekwon-do SE
bemutatója
14:00 Játékos vetélkedők, kreatív feladatok, versenyek
15:00 A Katáng Együttes koncertje - „Az üveghegyen is túl…”
(zenés-verses kalandozás a mesék földjén)
16:00 Lovagi torna (a Madzag Bábegyüttes gólyalábas műsora)
17:00 Bojtorján Együttes koncertje
Műsorvezető: Gudovics Éva (Info Rádió – rádiós műsorvezető)
Ládafia körhinta
Tintaló Cirkusz (Tintaló Társulás)
Interaktív játszóház (dió törés, zsákban futás, kötélhúzás,
célba dobás, mini gólyaláb)
Fővédnök: Dr. Gémesi György polgármester
A programokon kívül folyamatos kézműves foglalkozásokkal,
ügyességi versenyekkel, játékokkal színesítjük a gyermeknapi
rendezvényt.A Royal Rangers csapata is részt vesz a gyermeknapon
(ládamászás, íjászat, kézműves foglalkozás).
Rossz idő esetén a programok a művelődési központban
lesznek megtartva.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Telefon: 28/514-130, 2100 Gödöllő Szabadság út 6.

A héten ismét olvasói kérdésekre adunk – a rendelkezésünkre
álló terjedelemben – rövid válaszokat. Továbbra is várjuk kérdéseiket, érdeklődésüket, észrevételeiket, témajavaslataikat a Gödöllő, Pf. 112, illetve a szolgalat@libori.hu címekre. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy valamenynyi, eddig megjelent cikkünk
2008 májusától elolvasható a
www.drborosandrea.hu weboldalon.

Tavaszi szél: önkéntes szellem

Közösségi munkában meszelték ki a Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda Szabadság úti
épületét a szülők és az óvónők
április 12-én.
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Segítség Közalapítvány
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Tel.: 28/529-131; 529-138.
Fax: 28/529-255
Számlaszám:
BBRT 10103836-13223239-00000003

A szomszédos telken működő asztalosműhelyben keletkezett hulladék
elégetéséről, és az így keletkezett
füstről szeretnék tájékozódni. Veszélyes hulladéknak számít-e az
asztalos ipari hulladék? Lehet-e
ezzel fűteni?
A normál kezeletlen fahulladék elégetése nem minősül veszélyes hulladéknak, az elégethető. Azonban az egyéb
asztalos munkák során keletkezett
hulladékok elégetése már veszélyesnek minősülhet. Levelében konkrétan
nem jelöli meg, hogy milyen hulladékok (fa-, rétegelt lemez, lakkozott
fa, stb.) kerülnek elégetésre, így javasoljuk, hogy amennyiben az elégetéssel keletkező – a szokásostól eltérő –
füst Önt zavarja, úgy forduljon az Önkormányzat jegyzőjéhez. A felmerült
kérdéssel kapcsolatban a 6/2001.
(VII.18.) KÖM rendelet a hulladékok
jegyzékéről, és hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. rendelkezik.
Férjemmel házassági bontóperünk
van folyamatban. A vagyonközösség megszűntetése körében mit tehetek az elköltözésekor magával
vitt ingóságokkal kapcsoltban?
A bontóperben a vagyonmegosztáshoz vagyonmérleget kell felállítani.
Ebbe be kell állítani az életközösség
megszűnésekor a felek valamelyike
által (a másik házastárs hozzájárulása
nélkül) birtokba vett közös vagyontárgy ellenértékét. Ilyen esetekben az

ingóság ellenértékének egyszerű betudásán felül kártérítés megítélésére
is sor kerülhet bizonyos esetekben.
Ikerházban lakunk, ahol a másik
tulajdonos az ingatlanát bérbe adta. A bérlő a bejárati kaput felszólításunk ellenére állandóan nyitva
hagyja. A közelmúltba hozzánk betörtek, kit terhel ezért a felelősség?
Mit tehetünk annak érdekében, hogy
a kaput a bérlő bezárja?
A kapu miatt a birtokháborítás megállapítása és birtokvédelem iránt a jegyzőhöz fordulhatnak, mivel a bérlő a
zavartalan birtoklásban önhatalmúlag
zavarja Önöket. Az ikerházakra külön
jogszabály nem létezik, azokra a közös tulajdon szabályai alkalmazandóak. A betöréssel kapcsolatban kizárólag a betörőket terheli felelősség tekintettel arra, hogy az szinte bizonyíthatatlan, hogy nyitott kapu miatt
törtek be.
Bejegyeztethetem-e a szolgalmi jogomat a szomszédos telekre, ha 17
éve azon keresztül járok át?
Telki szolgalom elbirtoklással is létrejöhet oly módon, ha a másik ingatlan használata ellen annak birtokosa
10 éven át nem tiltakozik. Az szükséges az elbirtokláshoz, hogy a jogot
megszerző fél a másik ingatlant szolgalomszerűen használja. Nem vezet azonban elbirtokláshoz a használat akkor, ha
azt a másik ingatlan birtokosa szívességből vagy visszavonásig engedélyezte. Nem feltétel a jóhiszemű használat!
Zártkerti ingatlannak vagyok a tulajdonosa. Hivatalos levél formájában értesítettek, hogy az M0-ás építése miatt az ingatlanomból kisajátítanak 255 m2 nagyságú területet.
Megtehetik ezt a hozzájárulásom
nélkül?
A hivatalos levélben részletesen kellett hogy tájékoztassák a kisajátítás
törvényi feltételeiről. Ezek közül a
leglényegesebb, hogy az ingatlan kivételesen, meghatározott közérdekű
célra kisajátítható. Az autópálya építése közérdeknek minősül, melyre tekintettel az Ön ingatlanából jogosan
sajátítanak ki, azonban ezért teljes,
feltétlen és azonnali kártalanítás jár
az ingatlan tulajdonosának!
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Pünkösd

GÖDÖLLÕ ANNO

Az ötvenedik Nap

„Mikor elérkezett pünkösd napja…” –
indul az Apostolok cselekedetei második fejezetének első bekezdése. A
pünkösd a zsidó hagyományban gyökerezik, a befejezett aratás meghálálásának a napja volt a chág há-kácir,
vagyis az aratás ünnepe, melyet a húsvét szombatját követő ötvenedik na-

beszédet intézett mind a néptömeghez, amely ott egybegyűlt. Nem félt
már, mint röviddel azelőtt még reszkettek a félelemtől bezárkózva az
emeleti terembe a keresztre feszített
Jézus követői. Mesterük sorsa már
nem elrettentette, de ellenkezőleg,
tettre sarkallta őket.
Számos csoda és jel történt eztán általuk. Már nem tanítványok, de apostolok, vagyis küldöttek voltak. Akik
hallották, amit mondtak, szívükben
megrendültek. Akiknek megbocsátották bűneit, bocsánatot nyertek. Akiket
megkereszteltek, megkapták ajándékul a Szentlelket.

pon tartottak meg. Nevezték sávoutnak, a hetek ünnepének is. „Hat napon
dolgozzál, a hetedik napon pihentesd a
szántást és az aratást! Tartsd meg a htek ünnepét, amikor búzád zsengéjét
aratják, és azt az ünnepet, amikor az
esztendő végén mindenedet betakarítják!” – olvashatjuk Mózes második
könyvében, ugyanabban a könyvben,
melyben az is leíratik, hogyan adta át
az Úr a Tízparancsolat két kőtábláját a
Sínai-hegyen, hogyan kötött szövetséget választott népével.
Tűzben szállt le az Úr a Sínai-hegyre. S új tüzek támadtak sok száz évekkel később. Zaj kelt az égből, heves
szélvész zúgása töltötte be a házat,
ahol együtt voltak a tanítványok, „mikor elérkezett pünkösd napja”. Lángnyelv ereszkedett le mindegyikükre,
beteltek a Szentlélekkel, és különféle
nyelveken kezdtek el szólani, ahogy a
Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak, hogy megértse őket minden
nemzetből való ember, aki csak az idő
tájt tartózkodott Jeruzsálemben.
Elérkezett az új törvény kihirdetésének ideje.
Péter, akit Jézus, amíg közöttük
járt, kősziklának nevezett el, akinek
megmondta, hogy rá, erre a kősziklára építi egyházát, felemelte szavát és

Vállalták ők is a halált, de nem szűntek meg hirdetni: a Názáreti Jézus feltámadt. A Bárány, akit ti keresztre feszítettetek, akinek végignéztétek rettenetes kínját, legyőzte a halált, ott ül az Isten jobbján, és megváltja az emberiséget, ha újra és újra keresztre feszítitek
is. Mert Ő értetek küldetett el. Az Isten
nem enged veszni benneteket. „Ezért
örvend a szívem és ujjong a nyelvem,
sőt, testem is békében nyugszik el, mert
nem hagyod lelkemet az alvilágban…”
Diadalútjára indult az új törvény, az
új szövetség erejével az egyház. Élő
kövekké lettek, akik tagjai sorába léptek, lelki házzá épültek, és Krisztus
eleven testének részeivé váltak.
Pünkösdkor gyúlt ki igazán, mindnyájunk számára megtapasztalhatóan
az a csodálatos világosság, melyre a
sötétségből meghívattunk. Meghívattunk egyenként, mindannyian, hogy
éljünk a választottság, a királyi papság, a szentség, a megváltottság adományaival. Hogy ki-ki szolgálata,
vagyis tehetsége, lehetősége szerint
hirdesse Isten üdvözítő tettét. Hirdesse
jó akaratával, kedvességével, erejével,
áldozatával. S máris irgalmat nyert,
mert, mint jól érzi, az iga, amit visel,
gyönyörűséges, és a teher, amit visz,
N. A.
könnyű.

Pünkösd… Már maga a szó
olyan telt, dús, érett, akár a pünkösdi rózsa. Vagy akár az ért kalász. A pentakoszté görög szóból alakult ki magyar megfelelőjeként, a pentakoszté pedig
azt jelenti: ötvenedik.

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!
A Hétház utca (2.)
A Hétház utca történetével kapcsolatban meg kell említeni Neszveda Antal gyertyaöntő mester nevét, aki itt lakott és
üzleti tevékenységét is ebben az utcában folytatta. Neszveda Antal 1868-ban született Gödöllőn, iparát Budapesten
tanulta, 1888-ban szabadult fel. Segédként Grazban és Vácon dolgozott. 1892-ben önállósította magát, Gödöllőn.
1908-ban Állami Ezüstérmet kapott Bécsújhelyen, 1926-ban pedig aranyéremmel tüntették ki a faluszövetség által
szervezett kiállítás méhész osztályán, kiváló viasz termékeiért. Gödöllő községének életében is tevékeny szerepet
vállalt, évtizedeken át tagja volt a képviselő-testületnek és a Gödöllői Takarékpénztár igazgatóságának. Ezek mellett
még számos egyesület elnökségében foglalt helyet. A híres gyertyaöntő mester 1939. március 11-én, 71 éves korában
hunyt el. Temetése március 14-én volt a máriabesnyői temetőben.
Neszveda Antalnak a Hétház utca 1. szám
alatt volt egy vendéglője, melyet egy díszes
oromzatú parasztházban üzemeltetett. Az étterem a „Méhkashoz” nevet viselte. Később
a vendéglő üzemeltetését a Kalász család
vette át, az ő idejük alatt a parasztházat elbontották és egy új üzlethelyiséget építettek
helyette. Ezt követően az éttermet a Víg család bérelte ki. A Neszveda család a Hétház
utca 2-ben lakott. Itt egy parasztház helyére
építtették fel egyszintes lakóházukat. A tervek 1928-ban készültek és 1933-ra már biztosan állt a ház. A földszinten lakott a mester
a feleségével, az emeleten pedig testvére,
Neszveda Margit élt. A ház építése közben a
parasztháznak csak az elejét bontották el. A
megmaradt hátsó részből alakították ki a
műhelyt. Emellett egy mosókonyha és egy gyertyaraktár is helyet kapott. Külön bolthelyiséget nem készítettek,
hanem közvetlenül a műhelyből adták el a gyertyákat. Az üzemben három munkás dolgozott. Termékeik közt szerepeltek: fehér oltári méhviaszgyertyák, fehér húsvéti méhviaszgyertyák, méhviasz fáklyák, viaszhuzalok gyertyák
meggyújtására, viasztekercsek, füst
és szagnélküli műviaszgyertyák, fehér műviasz fáklyák, oltás és csillár
gyertyák, öröklámpák és tartozékaik,
égőolajok, tömjének és sírmécsesek.
A legnagyobb megrendelők közé az
egyházak tartoztak. Számukra minden évben új listát készített és küldött
el a mester, a termékek és az árak változásairól. Gödöllőn kívül voltak
még rendelések Sümegről, Felnémetről, Gyulaházáról, Mezőtúrról, Rajkáról, Vácról, Kassáról, Dombóvárról, Győrből, Esztergomból, Hatvanból, Budapestről, Nagybörzsönyből,
Lugosról, Rónaszékről, Nagymágocsról, Mátészalkáról, Kisvárdáról,
Balassagyarmatról és Békéscsabáról.
Neszveda Antal gyertyái híresen jó
minőségűek voltak. Nagyon lassan égtek el, a visszamaradó viaszt pedig újra föl lehetett használni. Azonban nem
csak gyertyaöntéssel foglalkozott, hanem az ahhoz szükséges alapanyagok egy részét is maga állította elő, mely által
más mesterségekben is jártas volt. A viasz előállítása miatt méhészkedéssel is foglalkozott. Készített akác és hársmézet, csemege és mézsűrítményeket. A méz egy részéből pedig mézeskalácsot csinált, amit a máriabesnyői búcsúban adott el.
Neszveda Antal egy özvegyasszonyt vett el feleségül,
akinek két gyermeke volt,
közülük az egyik, Szendrő
Sándor szintén gyertyaöntő
lett. 1939-es halála után felesége majd pedig nevelt fia
vette át az üzletet. Az üzem
az 1950-es évek elején szűnt
meg, miután a tanács betiltotta a viasz kiutalását a cég
számára. 1953-ban már a
ház is állami tulajdonban
volt…

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Sürgető az Ivánka-kirpta felújítása

Folytatódik a gyűjtés
Tovább folytatja a gyűjtést
az Ivánka-kripta felújítására
a Gödöllői Érékvédő Közhasznú Egyesület. Mivel a
máriabesnyői temető szélén
álló épület állapota aggodalomra ad okot, az egyesület
néhány hónapja civil kezdeményezést indított annak felújítása érdekében. A munkálatok több millió forintba kerülnek, így arra örömmel fogadnak minden adományt. A
támogatók megkapják az
egyesület gondozásában nemrégiben megjelentetett Ivánka
Imre életét bemutató kiadványt. Adományokat személyesen tehetnek a Városi Múzeumban, a Városi Könyvtár
és Információs Központban
és a Gödöllő Szolgálat ügyfélszolgálati irodájában, vagy
e-mailen is megkeresehetik
egyesületet az alábbi címen:

az

ertekvedok@godollo.hu
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A Paradicsom
Hajdan, az Édenkertben, ugye,
még semmi bajunk nem volt.
De aztán, hogy ősapánkat és
ősanyánkat engedetlenségük
miatt kiűzték a tökéletes idill
helyszínéről, nekik és utódaiknak már a legkülönbözőbb nehézségekkel, köztük testi és
lelki nyavalyákkal kellett szembenézniük.
Nagy szerencséjükre az Édenkertből
hozott, mert onnét elorzott tudás velük volt, attól nem fosztotta meg őket
a Felettükvaló. Az Édenkert fái, bokrai, füvei, virágai – vagy legalábbis
azoknak szakasztott másai – is ott virultak körülöttük. Csak ki kellett
nyújtaniuk értük a kezüket. Csak tépniük belőlük. Csak elrágcsálniuk ezt
vagy azt a részüket. Mélyen beszívni
az illatukat. S máris enyhült a kór,
mely addig annyi gyötrelmet okozott
számukra.
Hogy „fűben, fában orvosság”, arról már jó néhány könyvet kiadtak, de
ilyen alaposat, részleteset, mint a
most megjelent Zöldpatika című kötet, talán még soha.
A részei: A növények gyógyító ereje,

Betegségek és panaszok természetes
kezelése, Gyógynövényleírások, Gyakorlati tanácsok, Összefoglalók, táblázatok.
Most elárulom, mi az én legnagyobb bajom. Mi az, amivel leginkább sújt a sors. Az álmatlanság. Pedig a jó álom – már maga fél gyógyulás mindenből.
Na most, kikeresem a Zöldpatika
című könyvben, hogy hol olvashatok
az alvászavarokról. Hátul, a tárgymutatónál, a 409. oldalon egy csomó
olyan oldalt felsorolnak, ahol az alvászavarokról írnak. Nyilván a 156159-ig oldalon a legterjedelmesebben, mert az három oldal. Nem három! Négy.
Fogom magam, odalapozok a 156.
oldalra. Hű! Pszichés betegségek!
Egészséges lélek… Itt van! Alvás.
„Alvásunk különböző, ciklusosan
változó stádiumokra osztható…” A
psziché zavarai. Depresszió… Ez
nem érdekes… Szorongás… Ez se…
Ideges nyugtalanság… „Ugorgyunk!”
Alvászavarok. Ez az. „Mit mond az orvos?” „Az enyhe alvászavarokat mi
magunk is kezelhetjük…” Újabb alcím: Hatékony gyógynövények a pszi-

Szekeres Erzsébet életmű-kiállítása

chés zavarok kezelésére… Macskagyökér.
Altatónak a macskagyökér a leginkább megfelelő. Itt ezt mutatja a leírás meg a táblázat is, ahol pontozzák
a pszichés zavarokra alkalmazható
gyógynövényeket, de meg a 213-214.
oldalon található részletes macskagyökér-ismertetés úgyszintén.
Ha pedig valakinek, mondjuk, a
vérnyomásával vannak gondjai, netán
szénanátha, vagy középfülgyulladás,
vagy egyáltalán, bármi más kínozza,
akkor ugyanígy végigcsinálhatja a
keresgélést.
(Dr. Jörg Grünwald-Christoph Jänicke: Zöldpatika)
- nád -

Aki ajándékot kapott Istentől

Énekkel dicsérlek...

Eljegyezve a szövőszékkel
A királyi kastély lovardájában nyílt meg május 3-án
vasárnap az a kiállítás, amivel a 70. születésnapját ünneplő Szekeres Erzsébetet
köszöntik a szervezők, a
Frédéric Chopin Zeneiskola, a Gödöllői Királyi Kastély Kht., a Gödöllői Petőfi
Sándor Művelődési Központ és a Városi Könyvtár és
Információs Központ, amelyek mindegyike helyet ad a rendkívül gazdag
életmű egy-egy sorozatának.
A kiállított faliszőnyeg között a lovardában kapott helyet az Árpád-házi
szentek és boldogok, valamint a szecessziós gyökerekig visszanyúló Virágok sorozat. A Zeneiskola nagytermében Pentaton dallamok címmel a népdalok és balladák világát megörökítő
fali szőttesek, a művelődési központ

galériájában pedig A hűség varrottasai címmel a haza, hit és család gondolatkörét alkotások várják az érdeklődőket. Mi marad hát a könyvtárnak? – mi más, mint a mesék csodálatos világát feldolgozó és bemutató
meseszőnyegek, melyek közül több is
bejárta a világot, hiszen bélyegként
már jól ismerhetjük őket. A kiállítások
június 29-ig tekinthetők meg.
Kép és szöveg: bj

Maczkó Máriát meghallgatni gyűltek a
hívek a református templomba vasárnap. Az áhitaton Balogh Tamás lelkész
hirdetett igét, s köszöntötte a Magyar
Örökség-díjas előadóművészt, aki az

Istent dicsőítő népi énekek közül válogatott egy csokorra valót az estére.
Balogh Tamás úgy fogalmazott,
Maczkó Mária csodálatos hangja,
énektudása Istentől kapott ajándék,
amit megosztva velünk segít abban,
hogy akik hallgatják közelebb kerüljenek az Úrhoz.
Kép és szöveg: kj

Pierrot a Császárkert étteremben

Egyedülálló koncert
„Telihold”, „Ha sírni látod a bohócot”,
„Tegnap összetört egy álom”: több,
mint 10 éves slágerek. S mint ilyenek, sosem feledhetők! Csak a csatorna változik, amin keresztül az igényes dalok eljutnak a zenehallgatókhoz.
Pierrot kezdetben arcára lelkét festve, majd
bohócmaszk nélkül találta meg közönségét.
Igényes és kifinomult személyiségének lenyomata nemcsak a zenében, hanem saját fejlesztésű számítógépes kalandjátékában, az
Agon sorozatban és a két éve napvilágot látott, Megkóstolni Ázsiát című könyvében is
megjelenik. Nemrégiben a Megasztár tehetségkutató műsor zsűritagjaként, és zenei producereként mutatta be sokoldalúságát és szakmai hozzáértését.
A jelen zenei kínálatának elsivatagosodásában, oázisként hatnak a művész újra megje-

lenő koncertjei. Pierrot ismét élőben hallható
– igaz, a megszokotthoz képest kicsit másképp és máshol.
– A fellépéseket hirdető plakátokon ez
áll: „Egyedülálló koncert” Mit takar az elnevezés?
– Amikor először került sor olyan fellépésre, amikor egymagam álltam a közönség
elé, jópofa ötletnek tűnt így elnevezni az estét. Mivel azóta jónéhány hasonló megnyilvánulásom volt már, elvesztette a többrétegű
jelentését a cím, de a lényeg nem változott.
Ilyenkor egyedül vagyok a színpadon, pusztán a dalaim vesznek körül, no meg a közönség tagjai, akikkel ezáltal lehetőségem nyílik
beszélgetni is, megnyilvánulni úgy, ahogy
manapság előadók ritkán szoktak. Majdnem
egyedülálló módon...
– A napról –napra új megoldásokkal
előrukkoló IT világában, a dalok gombnyomásra letölthetők. Véleménye szerint van–e

Középpontban a reneszánsz és a Nyugat

A Magyar Nyelv Hete
Április 14-én tartották a Magyar
Nyelv Hete megnyitó műsorát a
Hajós Alfréd Általános Iskolában.
Az intézmény humán szakos tanárai e mottó jegyében szerveztek programokat a diákoknak az
elmúlt héten. Minden nap a magyar nyelv szeretetéről, az olvasás, a szép beszéd, a helyes
nyelvhasználat fontosságáról
szólt az iskolában.
Hagyománnyá vált, hogy a tanítás előtt
minden reggel a nem humán szakos tanárok is elmondják gondolataikat a magyar nyelvvel kapcsolatban. A gyerekek
nagy érdeklődéssel figyelték tanáraikat
ebben a megszokottól eltérő szerepkörben. 2008 több jeles esemény emlékéve
is, ezek közül egyik a reneszánsz, másik
a Nyugat alapításának századik évfordulója. Mindkettő fontos szerepet kapott

létjogosultsága, illetve jövője az élő zenének?
– Szórakozás és szórakozás között minőségi különbség lehet. Hasonló, mint a fagyasztott pizza és a helyben sütött között.
Az előző felidézi az élményt – és tudjuk,
vannak olyan étkek, amelyek kifejezetten
ilyen „konzerv-formában” léteznek csak –,
a másik meg maga az élmény. Ráadásul ha
egy előadó a saját szerzeményeivel lép a
közönség elé, az mindig érdekes. Mert
ugyan nem feltétlenül ő az aki a legjobban
énekli el azokat a dalokat, de mindenképpen tőle hallhatjuk a leghitelesebb előadást.
Röviden: akik többet várnak a zenétől, mint
a kereskedelmi rádiók gyorséttermi kínálata, néha elmennek egy jó étterembe is.
– Dalszerzőként, gamedesigner-ként,
vagy akár producerként milyen terveket
sző a közeljövőben?
– Zenészként nincsenek konkrét terveim.
Egyelőre kénytelen vagyok sodortatni magam az eseményekkel. A játékfejlesztés lépett elő nálam főfoglalkozássá, és a helyére, a „hobby-mezőbe” került a zene.
Hantos Krisztina

a délutáni programok között, a gyerekek
izgalmas vetélkedők, változatos programok keretében ismerkedhettek a Nyugat alkotóinak életével, műveivel, illetve
a reneszánsz konyhával, táncokkal és
művészetekkel. Népszerű volt a játékos
nyelvtani vetélkedő is, ahol az osztályok
csapatai nagy lelkesedéssel oldották
meg a feladatokat. A hét kiemelt eseménye volt a városi riporterverseny. A
tanulók szakmai zsűri előtt mutatták be,
hogyan tudnak interjút készíteni riportalanyaikkal, a Szent István Egyetem
Zöldklubjának tagjaival a környezetvédelem témájáról. A zsűri tagjai, Pintér
Zoltán alpolgármester, Cserháti Ágnes,
a Magyar Televízió műsorvezetője és
Anka Péter, a Calypso Rádió munkatársa a díjkiosztón hangsúlyozták, hogy
milyen öröm volt ennyi tehetséges, jól
felkészült diákot látni. A győztesek a
Premontrei Gimnázium diákjai lettek.
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Ajánló

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programja

Május 8. csütörtök 18 óra
Szkordiliszné Dr. Czitrovszky
Ilona növendékeinek hangversenye (zongora)
Május 9. péntek 17.30
Novák Gyuláné és Sivadóné
Benyus Hedvig növendékeinek
hangversenye (hegedű, fuvola)
Május 10. szombat 11 óra
Philippné Legeza Judit növendékeinek hangversenye (zongora)
Május 10. szombat 14 óra
A Zeneakadémia különleges
tehetségek tagozatának vendégszereplése,Keveházi Gyöngyi zongora szakos növendékeinek hangversenye
Május 13. kedd 17 óra
Ivántsó Tünde és Tápai Dóra
növendékeinek hangversenye
(zongora)

Gödöllői Városi Múzeum

MÁJUS 18-ÁN VASÁRNAP, A
MÚZEUMOK VILÁGNAPJÁN minden
kiállításunk (így a Toroczkai Wigand
Edéről szóló időszaki tárlatunk is)
INGYENESEN LÁTOGATHATÓ!
Köszönjük azok támogatását, akik
szavazatukkal megtisztelték múzeumunkat a
Vendégbarát Múzeumokinternetes pályázatán!

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

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLY
2008. május 25-én, gyermeknapon a kastély parkjában legújabb
gyermekkönyvéből olvas fel Polgár Jutka. Különleges kézműves
foglalkozás alkalmával megtanulhatják a kürcsi fánk készítését.
Míves gyermekjáték-vásárral, hintózási és lovagolási lehetőséggel várjuk
kedves látogatóinkat!

Május 14. szerda 15 óra
Balogh Ágnes növendékeinek
vizsgahangversenye (magánének)
Május 16. péntek 16 óra
Ferenczy Beáta és Deákné Ella
Beatrix növendékeinek hangversenye (zongora, fuvola)
Május 17. szombat 11 óra
Béres Ágota növendékeinek
hangversenye (hegedű)
Május 18. vasárnap 18 óra
Ifjú tehetségeink hangversenye
a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral. Vezényel: Gál Tamás.
Helyszín: művelődési központ.

Gödöllői Új
Művészet
Közalapítvány
KUNSZT VERONIKA
textilművész, népi
iparművész kiállítása látható

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság, mint kiemelt közhasznú
szervezet, köszönettel fogadja a felajánlható adó 1%-át
Adószám:18665161-2-13
www.kiralyikastely.hu

2008. május 24-éig szombat, vasárnap 14 órától 18
óráig, illetve előzetes
bejelentkezés alapján
más napokon is.
GIM-HÁZ
(Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóháza)
Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28-419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Élő–Világ

HEROSZ

Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

A metszés (3.)
Elérkeztünk cikksorozatunk
utolsó felvonásához, melyben
kertünk kedvelt lakói, a díszfák és díszcserjék metszésének általános szabályait taglaljuk.

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
28/432-487
Adószám: 19816016-1-43

3 éves keverék kan

www.poraz.hu

1 éves keverék szuka

2 éves keverék szuka

Állati dolgok

2 éves keverék kan

1 éves keverék kan

szemben az, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy esetleg beoldódhat belőle valami a vízbe.
Hátránya viszont, hogy porosodik, és gyakran előfordul az is,
hogyha az akvárium hátsó üvege bealgásodik, akkor nem látható. Külső installáció esetén az akvárium mögé építjük
fel a dekorációt, így bármivel összeragaszthatjuk, és bármikor kedvünkre
változtathatunk rajta. Leggyakrabban
gyökerekből és kövekből szokták felépíteni. Igazán élethű hátteret lehet így

A halak jelleme
Minden akvarista vágya, hogyha ránéz
saját akváriumára, akkor azt mondhassa: ez igen! Ehhez azonban nem csak
egészséges halakra és jó vízminőségre
van szükség. Egy akvárium összképében ugyanis nagyon fontos szerepet játszanak a dekorációk is. A dekorációkat
két nagy csoportra osztanám: belső és
külső díszítő elemekre. Feltehetjük a kérdést, hogy mit is
nevezünk dekorációnak? Bizonyos értelemben minden
az, ami több mint a halak, a
víz, az üvegfalak és a technikai felszerelések. Lássuk, mivel dekorálhatunk az üvegen
kívül! Az akvárium hátsó falára ragasztott poszter az
egyik leggyakrabban használt
külső dekoráció. Ilyenkor a
posztert az akvárium hátfalára ragasztjuk. A képet minél
több helyen és minél szorosabban illesszünk a hátfalhoz, hogy hosszú idő
után se válhasson le (erre megfelel bármilyen ragasztószalag). A poszter-háttereket további két részre lehetne osztani:
„mintás“ és hagyományos, „egyszínű“.
Nagyon elterjedtek a növényekkel
teli akváriumot ábrázoló képek. Ezek
nem előnyösek, hiszen a növényeket
a háttéren nem lehet rendezgetni,
másrészt jobb, ha a növények az akváriumban vannak, nem pedig a
poszteren. Egyre népszerűbbek azok
a poszterek is, melyeken 3D-s mintázat van, amelyek gyakran megdöbbentően élethűek. A mintásokhoz sorolják a rajzolt posztereket is: aki szépen rajzolfest és még kreatív is, szép
hátteret tud saját kezűleg is készíteni.
Az egyszínű poszterekből gyakran
valamilyen sötét színűt szokás alkalmazni (a fekete például nagyon jól kiemeli a növényeket és a halakat is, de
nem illik minden halhoz). Sokan
használnak világoskék posztert. Egyszínű „posztert“ (színes kartonlapot)
a legkönnyebb és a legolcsóbb papírírószer boltokban be-szerezni. Ebből
kisebb akváriumokhoz mindig szokott lenni megfelelő méret (amit
hosszú vonalzóval és ollóval még
alakítani is lehet).
Az épített külső háttér
Az épített külső háttér előnye a belsővel

Évelő növényeink metszésének alapvető szabályai vannak, melyeket érdemes betartani, amennyiben szépen
fejlődő, egészséges növényállományt
szeretnénk eredményül. Egészen apró dolgok lehetnek ezek, mint például
mennyi vegetatív részt vágunk le a
növényekről, hol metsszük el a veszszőt, egészen odáig, hogy a metszlap
milyen irányba nézzen. Ezek a semmiségnek tűnő apróságok a kezdetekkor nyűgként hathatnak, ámde ha-

kreálni, de a fent említett hátrányok miatt kevesen használják ezt a módszert.
Egyéb külső dekorációk
Az egyéb kategóriába sorolnánk mindazt, ami az eddigiekbe nem illik bele.
Így például a világítás elrejtésére használatos tetőt, mely használata során figyelnünk kell arra, hogy biztonsági
okokból legyen egy üvegtető a világítás
és a vízfelszín között. A tető úgy legyen
elkészítve, hogy enyhe pára hatására se
menjen tönkre. Barkácsoló kedvű és
elegendő idővel rendelkező akvaristák
otthoni elkészítését is kipróbálhatják.
De asztalosok is készítenek ilyet, bár
néha horribilis összegekért. Ezért javasoljuk, hogy mielőtt tetőt készítettünk,
alaposan nézzünk körül a piacon.
Bizonyos méretű akváriumokhoz kapható szabványos méretű tető (komplett
akváriumoknál természetesen hozzá
tartozik a felszereléshez). Ha pont szabványos méretű az akváriumunk, akkor
bolti tetőt is vásárolhatunk (de általában
olcsóbban jöhetünk ki a saját készítésű
megoldással). Külső dekoráció még az
akváriumi növények meghosszabbításaként, a falon tovább futó háttérmintázat is. Ennek elkészítése azonban igen
nehéz, a látvány azonban gyönyörű
(igazán jól mutat a falba beépített akváriumoknál). Az akvárium külső képén
igazíthat még az is, ha szobanövényeket
helyezünk a közelébe.

mar rutinná is válhatnak. Nézzünk tehát néhány dolgot, amit a kerti munkák során figyelembe kell venni!
Díszfáink és cserjéink metszésének
ideális időpontja növénytől függően
a kora tavaszi, illetve az őszi időszakban van. A legtöbb lombhullató fajt
virágzás után (mint pl. a Forsythia),
avagy az ősztől tavaszig terjedő nyugalmi időszakban vágjuk vissza. Kivételek azonban mindig vannak.
Ilyenek például a nyír, vadgesztenye,
vagy a nyár- és juharfajták, melyeket
ha kora tavasszal metszünk meg,
nagy mennyiségű nedv távozik a sebeken keresztül, a növény akár „el is
vérezhet”. A gombás megbetegedések visszaszorításának érdekében az
arra fogékony növények esetében feltétlenül száraz, napos időben végezzük a metszést. Ezzel kapcsolatosan
nem elhanyagolható művelet a sebfelületek kezelése sem. Sok gondot
megspórolhatunk magunknak a nyílt

Kertünk lakói

Fülemüle
A fülemüle (Luscinia megarhynchos)
az a madár, amit csak kevesen látnak az
életben, de gyönyörű hangjának köszönhetően mindenki ismeri. Színe sem
kirívó, egyszerű szürkésbarna, hangja
azonban a legszebb a madárvilágban.

Nem igazi kerti madár, sokkal inkább a
parkok, ligetek, erdők lakója, de az ősfás kertekben is felbukkan. Ez utóbbinál
csak akkor telepszik meg, ha a száraz
lombot nem takarítják el a bokrok alól.
Évente egyszer költ. A fészekalj április
végén, május első felében teljes. A május végén vagy júniusban talált friss fészekalj pótköltésből származik. A hím
bokrokon, alacsonyabb faágakon énekelve csalogatja magához a tojót. A fészek helyét a tojó keresi és egyedül építi.
A fészek rendszerint a talajon, facseme-

sebek lezárásával,
ugyanis
mindamellett, hogy a
kórokozók fertőzési
lehetőségeit
csökkentjük így, kiküszöböljük a
csonkok beszáradását is, ami nem
csak hogy nem esztétikus látvány, de
még az ágak letöréséhez is vezethet.
A metszés idejének megválasztása
után el kell dönteni, milyen céllal is
végezzük e műveletet. A növények
fiatal korukban többnyire alakító
metszésre szorulnak a későbbi dekoratív lombfelület kialakításának érdekében. Ezt a zsenge hajtások, veszszők nem teljes visszavágásával érhetjük el, aminek hatására az oldalhajtások növekedése intenzívebb lesz,
így könnyebben kiválogathatjuk
közülük a korona kialakításához
szükséges alapokat. Díszkertünkben
igen szemrevaló látványt nyújtanak a
több törzsre és alacsonyabbra nevelt
fák, amiket úgy
alakítunk
ki,
hogy a növény
teljes egészét
visszavágjuk
közel a talajhoz,
majd az előtörő
hajtások közül
kiválasztjuk a
legelőnyösebb
pozícióban lévőket és ezeket
törzsként felhasználva tovább neveljük
őket. Cserjék
esetében a cél az, hogy alulról elágazó, egyenletes eloszlású, fajra jellemző koronát alakítsunk ki, aminek
érdekében az ültetést követő években
szükséges a növények habitusát befolyásolni. Ha a növény rendelkezik
legalább 5-6 megfelelő eloszlású
vázággal, akkor ezeket harmadára
vágjuk vissza a megfelelő hajtásnövekedés elérése miatt, azonban ha túl
erős ez a növekedés, szükséges lehet
egy nyár eleji visszametszés, amivel
visszafogható a növény (például a jezsámen). Hasonlatosan a gyümölcsökhöz, díszfáink és díszcserjéink
lombfelületének kialakítása után eljön az az időszak, amikor az ideális
állapot fenntartásáért metszünk. Ez
többnyire annyit jelent, hogy vagy
formára nyírjuk a növényt, vagy csupán annyit teszünk, hogy a befelé, illetve keresztben növő ágak, vesszők
eltávolításával valamelyest ritkábbá
tesszük a koronát, valamint a felfelé

te tövében, bokor alatt, rőzserakásban,
borostyán között, erdei tuskó védelmében készül. Aljzata sok lomb, erdőkben
tölgylevél. Maga a fészek száraz levelekből és vékony gyökerekből áll. Előfordul, hogy papírdarabkákat is beépít.
A viszonylag mély csészét finom gyökerekkel béleli. A tojások száma általában
5. A tojó az utolsó tojás lerakása után
kezd kotlani. A fiókák 13-14 nap alatt
kelnek ki és ugyanennyi idő alatt hagyják el a fészket. Ekkor még nem tudnak
repülni, a közelben egyenként rejtőznek, szüleik tovább etetik őket. Négyhetes korukban válnak önállóvá. Szinte
kizárólag a talajon mozgó rovarokkal,
pókokkal, csigákkal táplálkozik. Tavaszi érkezése után főleg pókokat zsákmányol. Az etető madarak az eleséget 3040 m sugarú területről hordják. Őszi vonuláskor a fekete bodza bogyóit is fogyasztja. Ilyenkor egyes példányok anynyira meghíznak, hogy néha még repülni is alig tudnak. Április első napjaiban a
hímek érkeznek először. A vonulás egészen a hó végéig elhúzódhat. Az őszi
mozgás már július második felében
megindul, ilyenkor az erdőből a bokros
árokpartok közelébe húzódnak. A vonulás fő ideje augusztus második és
szeptember első fele. Legnagyobb veszélyt élőhelyeik pusztítása – különösen a bokrosok költési időben való
irtása – jelenti. Kertek bokrosításával
megtelepedésüket elősegíthetjük

törő erőteljes növekedést gátoljuk
meg a megfelelő helyen történő metszéssel.
A fenntartás feladatai közé tartozik
még a beteg, sérült lombrészek eltávolítása is, amit késő tavasszal, kora
nyáron végzünk, hiszen ekkor már
könnyen felismerjük azokat az ágakat, melyek nem egészségesek, mivel
ezeken nem hajtanak ki a rügyek,
kérgük teljesen száraz, aszott. Bizonyos idő után, akármennyire is igyekszünk, a fák és cserjék koronája elöregszik. Ilyenkor kell ifjítanunk a
növényt, hiszen ezzel a megoldással
egyrészt kiküszöböljük a növénycsere anyagi vonzatait, másrészt egyszerűen kaphatunk újfent remekül mutató, erőteljes dísznövényt.
Az ifjítás szükségessége megkérdőjelezhetetlen, amennyiben a növény
kinőtte rendelkezésre álló helyét, az
időjárás által károsult, vagy ha az ágrendszer erőtlenné, törékennyé vált.
A szakszerű megújítást a nagy sokk
elkerülésének érdekében több éven
keresztül kell végrehajtani, szem
előtt tartva, hogy az erős visszametszés rengeteg vízhajtást eredményez,
amiket ki kell ritkítani a túl sűrű
lombkorona elkerülése miatt. Az ifjítást kora tavasszal kell elkezdeni és
a vázágaknak meghagyott részeken
kívül minden fattyú- és vízhajtást eltávolítunk.
Ezennel zárjuk sorainkat, remélve,
hogy olvasóink közül e sorozatban
mindenki talált számára hasznos,
vagy érdekes információkat, melyeket átültethet a gyakorlatba, elősegítve ezzel egy kellemesebb, természetszerűbb környezet kialakítását, melyben kertbarátként mindenki jól érezheti magát.

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 10. (szombat)
Vásártér

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Május 10-11.:

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 20/945-7816
Mogyoród, Rákóczi u. 7.

2008. május 8.
LOMTALANÍTÁS
Május 9. péntek:
Gellért u. - Batthyány u. sa-rok, Batthyány u. –
Zászló u. sarok, Batthyány u. 138. sz. közelébe,
Batthyány u. 102. sz. elé, Batthyány u. 76. sz. elé,
Batthyány u. – Dankó u. sarok, Batthyány u. – Turul u. sarok, Iskola u. 20. sz. elé, Batthyány u. –
Damjanich u. sarok, Aulich u. – Balaton u. sarok,
Aulich u. – Dankó u. sarok, Szarvas u. közepe

FELHÍVÁS
Értesítjük a gödöllői állandó
lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét az alábbi időpontokban jelezhetik az önkormányzat által
fenntartott bölcsődékben:
2008. MÁJUS 5-16-IG NAPONTA

Május 14. szerda:
Aulich u. – Turul u. sarok, Balaton u. – Sió u.
sarok, Dárda u. közepe, Ibolya u. - Damjanich u.
sarok, Ibolya u. –Illés I. köz sarok, Balaton u. Szabadság út felőli vége, Ibolya u. 38. sz. elé, Ibolya
u. 64. sz. elé, Ibolya u. – Mókus u. sarok, Antalhegyi u. – Szarvas u. sarok, Antalhegyi u. 120. sz.
elé, Antalhegyi u.- Mókus u. sarok
Május 16. péntek:
Antalhegyi u. - Virág köz sarok, Antalhegyi u. 49.
sz. elé, Antalhegyi u. 18. sz. elé, Antalhegyi u. –
Damjanich u. sarok, Tábornok u. 8. sz. elé, Tábornok u. 20. sz. elé, Tábornok u. 38. sz. elé, Tábornok u. 30. sz. elé, Tábornok u. – Orgona u. sarok,
Tábornok u. – Gyöngyvirág u. sarok, Damjanich
u. – Hétház u. sarok, Szabadság u. – Iskola köz
sarok
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KÖRUTAZÁS
JÚNIUS 18. ÉS JÚNIUS 25. KÖZÖTT
TELEFON:
30/266-4789, 28/420-634

Újdonság!
Gödöllőn a Láng Fitnessben
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 35.,
a temető mellett)
06-30/825-9416 (du. 15 órától)
06-30/267-6966
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Mozaik

1. számú Városi bölcsőde: Gödöllő Palotakert
Tel: 410-906. Bölcsődevezető: Kovács Józsefné
2. számú Városi Bölcsőde: Gödöllő, Kossuth
Lajos u. 5-7. Tel: 410-566. Bölcsődevezető:
Kunszt Veronika
3. számú Városi Bölcsőde: Gödöllő, Premontrei
u. 8. Tel: 422-072. Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné
Dr. Nánási Éva, címzetes főjegyző

Gödöllői étterembe gyakorlattal rendelkező,
leinformálható felszolgálót keresünk.
Jelentkezni lehet 09 - 17 óra között a
06/20-450 4-682-es telefonszámon.

Pályázati hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllőn, a Zombor utca 1. szám alatti épület földszintjén található üzlethelyiség tulajdonjogának megszerzésére.
Az ingatlan ismertetése: A 159/A/51 helyrajzi számú, 171,95 m2 alapterületű üzlethelyiség Gödöllőn, a Zombor. u. 1. szám alatti társasház földszintjén található.
Az ingatlan közművekkel ellátott.
Az ingatlan irányára: 25.900.000 Ft + 20% általános forgalmi adó (5.180.000 Ft), azaz
bruttó 31.080.000 Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele: A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehető át.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 233.
sz. helyiség). Telefon: 28/529-253, e-mail: tolnai@godollo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Gödöllő, Városháza (Szabadság tér
7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatársnak,
2008. július 14. 16 óráig

Megújuló Hamvay Kávéház – Csak a név maradt a régi
Előtte elsétálva talán nem, de ha betérünk,
azonnal feltűnik a változás. Néhány héttel
ezelőtt új tulajdonos vette át a gödöllőiek és a
városunkba látogatók által kedvelt Hamvay
Kávéházat, amely most már egészen más
hangulatot – igazi kávézóit – áraszt magából.
A Hamvay mostantól
meghosszabbított nyitva
tartással (hétköznap reggel 8-tól 24 óráig, hétvégén hajnali 2 óráig) várja
vendégeit. Nem is beszélve a szolid árakról!
Az új Hamvay Kávéházban a kiszolgálást egyenruhás hölgyek végzik,
akik 38 féle kávékülönlegességgel, 18 fajta forró csokoládéval, illetve
24 féle egyedi ízű teával várják a betérőket,
és figyelemre méltó a bor- és cocktail ajánlat
is. A kínálatban helyben sütött princesz termékek is megtalálhatók, amelyekkel főleg
az idelátogató reggelizők kedvében szeretnének járni. Finom reggelit kínálnak mindenkinek – legyen az helybéli vagy átutazó, diák
vagy munkábajáró –pöttyös bögréből kortyolhatnak otthoni ízeket idéző tejeskávét
vagy habos kakaót, de a melegszendvics
sem megvetendő falat.
A Hamvayban azonban nem csak reggelizni,
kávézni, teázni lehet. Szívesen adnak helyet
üzleti megbeszéléseknek, baráti összejövete-

leknek. Hétvégeken zenés táncestek (a 80as évek zenéjével), karaoke-estek és egyéb
érdekes programok váltják majd egymást.
Ezenkívül a kávézóban most már lehetőség
nyílik szélesvásznú projectoros kivetítőn is figyelemmel kísérni a különböző sportközvetí-

HIRDETMÉNY

ros Polgármesteri Hivatalánál (Vác, Március
15. tér 11 sz. l. emelet 117 ajtó) ügyfélfogadási idő alatt:
Hétfőn 14 órától 18 óráig
Szerdán 8 órától 12 óráig és 13 órától 16
óráig
Pénteken 8 órától 12 óráig
az ügyre vonatkozó terveket, és egyéb okmányokat megtekinthetik, illetve az oda kirendelt köztisztviselőtől további felvilágosítást
és segítséget kapnak.

téseket, például a labdarúgó Európa-bajnokságot vagy az idei pekingi olimpia eseményeit, illetve a Forma 1. idei teljes szezonját.
A nyári hőségben a hangulatos teraszon jeges italokat, és extrakülönleges fagylaltkelyheket kínálnak.
A kávéházi kényelmet szolgálja az ingyenesen igénybe vehető internet, és Wi-Fi, illetve
az is, hogy a finom kávé mellett bárki elolvashatja a szintén ingyenesen hozzáférhető
napilapokat.
A programokról, és minden másról informálódhatnak olvasóink a kávézó honlapján.
www.cafehamvay.hu

tancoktatasok@gmail.com
PROFI TÁNCOSOKKAL INDULÓ
PROGRAMJAINK:
– ERŐSÍTŐ AEROBIC
– FLAMENCO
– BALETT (gyerekeknek)

Vác Város jegyzője, mint elsőfokú építési
hatóság, értesítem az Ady Endre sétány, Szabadság út, Állomás utca útvonalai által közrezárt ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, hogy Vác Város építésügyi hatósághoz Gödöllő Alsópark rekonstrukciójára Gödöllő Város Önkormányzata építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet nyújtott be.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy Vác Vá-

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 4-11-ig: Medicína, Dózsa Gy. út 12..
Tel.: 410-251.
Május 11-18-ig: Ezüstkehely, Petőfi S. u.
1/a. Tel.: 416-551

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.

A régi községháza (a Huszas)
helyén megnyílt Erzsébet királyné Szálloda étterme és
kávéháza várja Önöket!
Napi 3 fogásos menüajánlat:
1000 Ft/fő. Hétvégenként büféajánlat: 3000 Ft/fő.
A büféasztal négyféle előételt, kétféle levest, nyolcféle főételt, három desszertet kínál korlátlan fogyasztással, hozzá ízlés szerint csapolt sörrel, vörös- és fehérborral, vagy üdítőkkel.
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és Accor ticket utalványát!
2008. május 8 – 15.: MEXIKÓI HÉT
Nyitvatartás:
Étterem: 12–24
Kávéház: 7–24.
MEGNYÍLIK TERASZUNK A BELSŐ UDVARBAN, AHOL PÉNTEKENKÉNT ÉS SZOMBATONKÉNT (18-22 óra) ÉLŐZENÉVEL VÁRJUK! Játszik a gödöllői Jazz Trió.
Asztalfoglalás és információ:
28/816-819, info@erzsebetkiralynehotel.hu
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-5366
e-mail: szolgalat@vella.hu, internet:
www.ujsagok.vella.hu, Iroda: 20/52553-66, Cím: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(Petőfi térnél)
N y itvatartás: H étfő: 8.30 – 13, KEDDEN
ZÁRVA, S ze rd a -c s ü tö rtö k : 8 .3 0 -1 5 .3 0 ,
P é n te k : 8 .3 0 -1 2 ,
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, gyakorlattal rendelkező ÓVODAPEDAGÓGUST
(szeptemberi kezdéssel) keresünk kizárólag hosszútávra,
gödöllői munkahelyre. Tel:70/ 527-1637
* Szadai melegkonyhás étterem keres gyakorlott
KONYHALÁNYT, FELSZOLGÁLÓT és SZAKÁCSOT. Tel: de. 10
órától 28/404-692, 20/971-6272
* Gödöllői objektumba VAGYONŐRÖKET KERESÜNK 40 éves
korig. Érettségi, alapfokú angol nyelvismeret előnyt jelent.
Érd: 30/358-4996
* ÁCSOT ÉS SEGÉDMUNKÁST KERESEK. Érd: 70/3355-049
* 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, 70/313-8477,(honlapunkon is jelentkezhetsz
munkáinkra www.furgediak.hu
* 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
* 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
* 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
* GÖDÖLLŐI SÖRÖZŐBE PULTOS HÖLGYET FELVESZEK 25
ÉVES KORIG. Tel. 20/373-6100
* FODRÁSZT KERESEK Gödöllői ÁGI Szépségszalonba kedvező feltételekkel, vendégkör átadással, nem váltótársnak
vállalkozóival. Zabó Ágnes 06-30-268-2084
* Központban működő étterem FELSZOLGÁLÓT,
SZAKÁCSOT, KÉZILÁNYT KERES. Tel: 20/3550-008
* Középkorú nő gyermekfelügyeletet, takarítást, ill. idős
néni vagy bácsi ellátását vállalja. Tel: 30/814-7193
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* MÁRIABESNYŐI ÉLELMISZER ÜZLETBE CSEMEGE PULTOST KERESÜNK. Érd: 70/336-4387
* Önállóan dolgozni tudó, JÓL HEGESZTŐ CSŐSZERELŐKET
keresek azonnali kezdéssel. Tel: 70/537-2043, 20/919-6250
* Számítógép ismerettel rendelkező dolgozót felveszünk
épületgépészeti szerelvények értékesítésére. Arzenál
áruház Gödöllő, Dózsa György u. 96.
* Nyelvtanárokat keresek: angol –német –francia –spanyol
–olasz…stb. nyelv beszédcentrikus oktatására nyelviskolába
szeptemberi kezdéssel. Szakmai önéletrajzokat a
queen7@freemail.hu címre várom. T: 30/328-5625
* Gödöllői Szépségszalonba vendégkörrel rendelkező vállalkozó FODRÁSZT keresünk. Tel: 70/320-6985
* KOZMETIKUST keresek fodrászüzletbe. Tel: 70/280-2276
* HÁZVEZETŐNŐT keresek heti 4 alkalommal Gödöllőre.
Elérhetőség: 06-30-233-6188 du. 16h után.
* Gödöllői munkahelyre könnyű fizikai idénymunkára
mozgékony nyugdíjas kolléganőt keresünk. Tel: 20/579-5729
* A mogyoródi Aquaréna területén működő mini-fánk üzletbe
2 fő alkalmazottat keresünk a nyári szezonra (05.24-08.31.)
Saját gépkocsi, angol nyelvtudás előny. Érd: 20/4375-354
* Keresek hosszútávra SZAKKÉPZETT KŐMŰVESEKET és
ÁCSOKAT magas fizetéssel, bejelentve. Tel: 30/390-8261
* Gödöllői PIZZÉRIÁBA SZAKKÉPESÍTÉSSEL vagy GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ SZAKÁCSOKAT és NŐI
FELSZOLGÁLÓKAT keresek T:70/418-5770
* DIÁKOK FIATALOK FIGYELEM! NYÁRI MUNKA. Gyors,
rugalmas pénzkereseti lehetőség. Azonnali kifizetéssel!
Érd: 20/5628-400
* 35 éves AUTÓVAL, JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ
HÖLGY GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLAL Gödöllőn és
környékén. Tel: 30/557-2215
* 27 éves MEGBÍZHATÓ HÖLGY REFERENCIÁVAL, GYAKORLATTAL GYERMEKFELÜGYELETET, IDŐSGONDOZÁST vállal
csak bejelentetten. Minden más megoldás is érdekel. Érd:
70/317-4394 (16-20h)
* Cégtáblakészítéshez keresünk férfi munkatársat. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal az oneletrajz@djuice.hu e-mail címen.
* A gödöllői Kazinczy Körúti Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus állás betöltésére határozott idejű, valamint dajka
állás betöltésére határozatlan idejű kinevezéssel. Elvárások: szakirányú végzettség - óvónő esetében főiskolai oklevél, dajka
esetében dajka szakképzettség. Bérezés a közalkalmazotti
törvény előírási szerint. Előnyt jelent: gödöllői állandó lakóhely és
szakmai gyakorlat. Jelentkezés önéletrajzzal, a végzettséget igazoló okirat másolatával Szerdi Ildikó óvodavezetőnél: 2100
Gödöllő, Kazinczy krt. 32. Tel.: 06-28-413-348. A pályázatok
benyújtásának határideje: 2008. május 30.
* NYUGDÍJAST NYÁRI KERTÉSZETI MUNKÁRA KERESÜNK
A TÁNCSICS MIHÁLY ÚT KÖRNYÉKÉRE. Tel. 28/432-995
INGATLAN
* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon
megkímélt állapotú 160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi
ház. Nappali, étkező, 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra,
gardrob, garázs 780-an telkkel.Iá: 40,5MFt. Tel.: 20/9-805-765

-Üzlethelyiség 100m2 a városközpontban
32MFt.
-Új építésű lakások 70m2- 80 m2 kulcsrakészen már 20,5 MFt.-tól.
-Új építésű családi házak nappali + 3
szoba 300m2 telekkel 28MFt-tól.
-Lakás a belvárosban 69 m2 cirkó fűtéses
1.em. 26MFt.
-Sorházi 130m2 lakóház 360m2 telek
36m2 garázs 36m2 terasz 21 MFt.
-Egyszobás 44m2-es egyediesített fűtésű
lakás 9,7 MFt.
-Garázs önálló, tégla szerelőaknás villany
van János u. 1,7MFt.
-Valkón jó helyen 170m2 cirkó fűtéses ház
800m2 telekkel 19MFt.
-Tóalmáson családi ház 3 szobás, konvektoros fűtéssel 10,5 Ft.
-Szadán 910m2 telken, n + 4 szobás épülő
ház 23,7 MFt.
-Kiadó családi ház 110m2 egyszintes újszerű 500m2 telekkel 120eFt/hó.

* 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 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.
* Kertvárosban 2 és félszobás, lakható ház .Iár: 16,3 Mft
20-772-2429
* Eladó a Kazinczyn 2 szobás, III. em. - i téglalakás Iár 10,4
Mft 20-772-2429
* Eladó Ambrus közi 1+ 2fél szobás erkélyes lakás .Iár 13
Mft 20-772-2429
* Eladó János u-i felújított lakás 2 szobás I. emeleti erkélyes, tégla, konvektoros, Iár:12 Mft 20-772-2429
* Eladó 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth L. utcában. Iár
9,8 Mft 20-804-2102
* Eladó 1,5 szobás erkélyes cirkós felújított lakás a János
utcában új nyílászárók Iár 10,5 Mft 20-772-2428
* Eladó 3 szobás téglaház Alvégben. Iár 22 mft 20-772-2429
* Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 3szoba nappali, emeltszintű ár: 23 Mft 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.
20-7722428
* 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
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Hirdetés
* Gödöllőn, központban 45 m2-es, vízórás, kábeltévés 1+2
félszobás 2004-ben felújított 1. em. déli fekvésű lakás
eladó, folyosón tárolóval (egyedi fűtés folyamatban). Érd:
20/911-8939
* 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
* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi
közműves telek faházzal, 12 m2-es boltíves pincével, ásott
kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel eladó. Érd:
70/534-7803
* 95 m2-es családi ház nagy telekkel kiváló környéken 29,5
milliós irányáron eladó, esetleg gödöllői téglalakás csere
érdekel. Tel: 30/670-2487
* 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 Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás
(ablakkal), 1,5 szobás lakás részben felújítva 10,5 M-ért.
Érd: 30/416-6622

* Új építésű ikerház Kistarcsán csendes, jól megközelíthető
helyen eladó! kulcsrakész Iár 18,5 Mft 20 772-2428
* Gödöllőn Kertvárosban 3 szoba + nappalis ikerház eladó.
Iár 27,5mft új építésű ikerházak, házak nagy választékban
irodánkban! Gödöllő Ingatlanközpont 20-7722429
www.godolloihaz.hu
* Eladó újszerű sorházi lakás Gödöllőn! I.ár 13,8 Mft. 207722429
* Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 170m2, 4 szoba
+ nappali Iár 27,5mft. 20-7722429
* Árzuhanás! Gödöllőn Csanakban 2+3 félszobás családi
ház 1200 m2 telekkel eladó. Iár 32 mft Gödöllő
Ingatlanközpont 20-7722429
* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ
HÁZAKAT, LAKÁSOKAT, TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS
KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722429 / 207722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* 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
* 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
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 67 m2-es, jó állapotú lakás. Iár: 14,2 MFt. tel: 70/3206985
* 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: 20/9271532
* 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

* Eladó ház Hévízgyörkön! 70m2-es, lakható 2 szobás konvektoros I ár 7,2 mft.20-772-2429

* Újhatvanban 2,5 szobás (96 m2) felújított, konvektoros
családi ház eladó. Iár: 14,2 M Ft. Tel: 30/466-7758

* Eladó ház Aszódon nappali + 2 és fél szobás felújított Iár
16,2 Mft. 20-804-2102

* 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 felújítandó téglaház Gödöllőn Fenyvesben.Iár
16,8mft 20-772-2429
* MARIKATELEPEN CSÁRDA után kb. 750 m2 külterület
szép helyen eladó. 70/508-8727

* 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

* Vásárolnék Gödöllőn 1. v. 2. emeleti 2szoba összkomfortos, egyedi fűtéses lakást készpénzes fizetéssel.
Ingatlanosok kíméljenek! Tel: 70/503-5223
* Gödöllő Palotakerten 10.em. 2szoba összkomfortos, erkélyes, jó állapotú napfényes lakás gyönyörű panorámával
eladó. Iá:10,5M – Röges utcában telek gyümölcsössel,
faházzal fúrt kúttal Iá:5,5M. Tel: 20/472-1910
* Ibolya utcában 90 m2-es (3szobás)családi ház alsó szintje kertrésszel, gépkocsi beállási lehetőséggel 18,5mFt-ért
eladó. Tel: 20/9787-755
* Sürgősen eladó 62 m2-es palotakerti lakás 4. em. (lift
nincs) jó állapotú kedvező fizetési megoldással. Tel: 20/3816226
* Gödöllő-Máriabesnyőn 80 m2-es családi ház 980 m2-es
telken eladó. Iár. 21MFt. Tel: 20/669-2655
* Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában egy 71
nm-es, III. emeleti, 3 szobás, erkélyes, (nem panel) lakás. A
fürdőszoba, wc, konyha és az előszoba szépen felújított.
Parkettás szobák, új radiátorok, egyéni vízórák, és csendes,
otthonos környezet jellemzi a lakást. Iá.: 13, 8 mFt. Tel.:
20/414-2024.
* Palotakerten felújított 63m2 nappali+2félszobás lakás
eladó. Víz- és elektromos vezetékek kicserélve, új burkolatok, szaniterek, szobákban laminált padló, többi helyiségben
kőburkolat. Lift gépészetileg felújított, hibátlanul működik.
Alku nélkül 11,99MFt. 20/569-6081
* ELADÓ INGATLANOKAT KERESEK ügyfeleink részére.
Teljeskörű ügyintézést vállalunk. Nem kell fáradnia, házhoz
megyek. Érd: Katonáné 06-30/640-1180
* Fiatalos 1,5 szobás, amerikai konyha-nappalis János utcai
4. em lakás eladó. Iá. 12,1MFt. Ingatlanosok kíméljenek! Érd:
30/966-1375
* Eladó 54 m2-es 1. emeleti konvektoros lakás. Új
nyílászárók, beépített konyhabútor, jó közlekedés, központhoz közel. Iár: 13,8MFt. Érd: 70/208-2566, 30/401-8482
* Eladó Királytelepen 137 m2-es 4+félszobás családi ház.
400 nöl. 70 m2 garázs-szuterén, 2 bejáratú 2 generáció
részére, ill. 60 m2 terasz. Iár: 25,4MFt. Tel: 28/417-663,
70/372-2327
* Alpesi stílusú 1995-ben épült 183 m2-es alapterületű
családi ház akár azonnal költözhetően dupla garázzsal az
Alvég utcában 34,9 M Ft-ért eladó. Lakás, esetleg telek
csere érdekel értékegyeztetéssel. T: 70/339-7247
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és különkülön 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

* 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, DIÓFA utcában ERDŐSZÉLI, CSENDES, 3300
m2 KÜLTERÜLETI SAROKTELEK ELADÓ. Iár: 6,3 M Ft. Tel:
20/911-4980

* CSALÁDI OKOK MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ! Szt. János
utcában egyedi fűtéses, Digi tévés lakás korlátlan Internet
hozzáféréssel. Érd: 20/8080-677

* Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült
két generációnak alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.:
30/924-6807

* Szadán 3280 m2-es közművesített építési telek 9,5 Mért, uitt kb. 360 m2-es közművesített ikerház építésére
alkalmas telekrész eladó. Iá: 3 M. Tel: 28/404-124,
30/2766-526

* 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

* 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

* 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
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* Gödöllő központjában 34 m2-es téglaépítésű, teljesen
felújított magasföldszinti lakás eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel: 30/587-2932

* 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

* 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
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*A Fenyvesben 564 nm-es, panorámás,
közművesített építési telek 90 nm-es
házalappal eladó (tervrajz, építési
engedély). Iá: 10 mFt.
*A Kossuth L. utcában, új építésű, 33 nmes, tetőtéri, egyedi fűtésű, lakás, kocsi
beállóval SÜRGŐSEN eladó. Iár: 11,5 mFt.
*A Kossuth L. utcában, új építésű, 47 nmes, amerikai konyhás, tetőtéri, egyedi
fűtésű lakás kocsi beállóval SÜRGŐSEN
eladó. Irányár: 14,5 mFt.
*A Máriabesnyő Lakóparkban, erdő
mellett 69 nm-es, első emeleti, 2002ben
épült,
igényes,
erkélyes,
padlófűtéses lakás, tárolóval, saját
parkolóval eladó. Iá: 19.5 mFt.
*Az egyetemtől néhány percre130 nmes, nappali +3 szobás, 2003-ban épült,
kétszintes erkélyes lakás extrákkal,
garázzsal eladó. Iá: 34 mFt.
*Szadán 29 nm-es, 1 szobás társasházi
lakás pici előkerttel eladó. Iár: 6,8 mFt.

* A Paál László közben 2+fél szobás, konvektoros, kéterkélyes, jó elrendezésű,
igényes, első emeleti lakás hosszútávra
bérbeadó. Bérleti díj: 70 e Ft/ hó+ rezsi.
*A központban 1+ 2 fél szobás, egyedi
fűtésű, bútorozott, igényes, második
emeleti lakás hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj: 85 e Ft/ hó+ rezsi.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKÉN:
*ISASZEGEN 888 nm-es telken 83 nm-es,
2 szobás, konvektoros lakóház (pince,
kamra, ásott kút) eladó. Irányár: 12 m Ft.
*ERDŐKERTESEN 1270 nm-es telken
156 nm-es új építésű, nappali+ 3 szobás
lakóház eladó. Irányár: 29,5 m Ft.
*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nm-es, 3
lakásos családi ház (fúrt kút, garázs)
eladó. Iá: 42 mFt.
*VERESEGYHÁZON most épülő 130 nmes, kétszintes, nappali+3 szobás családi
ház, 410 nm-es közművesített telken
eladó. Iá: 29,8 mFt.
*CSÖMÖRÖN, 110 nm-es, nappali +2
szobás, földszintes felújítandó ház, 630
nm-es telekkel eladó. Irányár: 18 mFt.
*ZSÁMBOKON 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható. Irányár: 11 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken, 230
nm-es, 4 szobás, szépen felújított családi
ház melléképületekkel eladó. Iár: 23 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Máriabesnyőn 1057 nm-es, közművesített telken, 2+ fél szobás lakóház eladó
(ásott kút, melléképületek). Iár: 14,5 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). Iár: 28,3 mFt.
*A Kertvárosban 725 nm-es telken 70
nm-es, 2 szobás családi ház (szerkezetkész tetőtér) eladó. Iá: 17,5 m Ft.
*A Fenyvesben 840 nm-es parkosított
telken nappali + 3 szobás, 120 nm-es
(beépíthető tetőtérrel) igényes családi
ház eladó. Irányár: 43,9 mFt.
*A Blahán, 1270 nm-es telken, 1999- ban
épült, nappali+ 5 szobás igényes lakóház
(parkosított telek, kis tó a kertben, dupla
garázs, pince) eladó. Irányár: 45 mFt.
* Az Antalhegyen, 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nappali
+ 4 szobás családi ház eladó. Iár: 35 mFt.
*A Fenyvesi dűlőn 2680 nm-es, külterületi telken (a belterülettől 300 m-re) 60
nm-es, kétszobás lakóház eladó.
Gazdálkodásra kiválóan alkalmas!
Irányár: 15 mFt.
*A Kertvárosban 720 nm-es telken 150
nm-es, felújított 3 szobás, garázsos
családi ház eladó. Irányár: 24,5 mFt.
*A Kertvárosban 548 nm-es telken 2
utcára nyíló 150 nm-es lakóház, működő
üzlethelyiségekkel eladó. Vállalkozásra
kiválóan alkalmas! Irányár: 29 mFt.
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* Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában eladó 55m2-es,
2 szobás magasföldszinti, felújított lakás 12,1 M Ft-ért. Tel:
28/414-572
* FÁCÁN soron eladó egy 80 m2-es felújított sorházi öröklakás. Iár: 26,5 MFt. Érd: 30/9338-064
* TULAJDONOSTÓL! GÖDÖLLŐ, JÁNOS utcai 1. emeleti,
gázfűtéses, felújított, 60 m2-es, erkélyes, napos, 2 szobás
lakás 13,6 millió irányáron eladó. 06-70-383-5079
* Gödöllőn a Kertvárosban eladó egy kis kétszobás családi
ház 415 m2-es telken. Virágokkal teli csendes hely. Iár: 14,9
M Ft. Érd: 70/200-1349
* 44 m2-es panellakás tulajdonostól eladó. 1,5 szobás a
Dózsa Gy. úton. Ár: 10,9 M Ft. Tel: 06-20-481-4740
* Sürgősen eladó Aszód központjában egy 57 nm-es 1 + 2
félszobás szép állapotú nagy erkélyes lakás. Iár: 11,9 M Ft
Érd.: Tóth Andrea 06-30-415-7665
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Palota-kerten egy X. emeleti
57 nm-es 2 szobás felújított lakás. Iár: 12,9 M Ft Érd.: Tóth
Andrea 06-30-415-7665
* 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 0620/9194-870
* 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 0620/9194-870
* Gödöllőn (Csanakban) 2006-ban teljes körűen felújított, 2
szobás családi ház beépíthető tetőtérrel, 900 nm-es
parkosított ősfás telekkel. Iá: 25,7 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* 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 0620/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) Kastélyra néző 57 nm-es, jó
állapotban lévő erkélyes lakás (új redőnyökkel). Iá: 10,9 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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 0620/9194-870
* 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
0620/9194-870

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

* 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
* 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
* Aszódon a központ közelében, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 118 nm
lakóterületű, nappali + 4 szobás, igényes külső és belső
kialakítású egyszintes sorházi lakás 570 nm-es saját
telekrésszel, nagy terasszal, garázzsal. Iá: 25,6 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 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: 22
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
ALBÉRLET
* 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
* Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743038
* KIADÓ a FENYVESBEN 3 szobás, ill. 1 szobás összkomfortos lakás külön-külön bejárattal, kerthasználattal. 2 havi
kaució szükséges. Érd: 30/827-4272
* Kétszobás, konvektoros 55 m2-es felújított lakás kiadó.
Érd: 20-439-1170
* Ibolya utcában 70 m2-es 1,5 szobás tetőtéri lakás gépkocsi beállási lehetőséggel egy évre kiadó! Érd: 20/9787755
* Gödöllő központjában 2+félszobás (földszinti) lakás május
1.-től kiadó. Bérleti díj + rezsi. Kaució szükséges. Tel:
70/329-5038
* Gödöllőn, családi ház felső szintje, kultúrált zöldövezeti
környezetben külön bejárattal, 2szoba-hall, összkomfortos,
erkéllyel kiadó. Érd: 28/421-383, 30/392-6096
* Gödöllő belvárosában 60 m2-es konvektoros lakás
igényesnek kiadó. Tel: 20/212-1350
* Társbérletnek kiadó egy 44 m2-es bútorozott, kábeltévés,
internetes, Gödöllő központjában lévő lakás nagy szobája.
Tel: 20/824-4664
* Két szobás, konvektoros, kis rezsis, szép állapotú lakás
kiadó a Paál László közben. Tel: 20/544-2228
* Gödöllőn, a Kazinczy körúton konvektoros, bútorozott, 2
szobás lakás kiadó. 60.000 Ft/hó +rezsi. Tel: 30/21-00048
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Gödöllőn, centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban, külön bejáratú 50 m2-es, összkomfortos bútorozott lakás kiadó (kábel Tv +Internet). Tel: 20/914-2007
* 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.
* CSALÁDI HÁZ KIADÓ GÖDÖLLŐN. 80 m2, GARÁZS, NAGY
KERT. Érd: 70/581-8205
* Felújítandó albérleti szoba Gödöllő központjában, kertes
házban kiadó. 25EFt/hó + rezsi. Érd: de 8-12h között 0630-325-9118
* Szt. János u. 23/c alatti összkomfortos, berendezett
lakás saját fogyasztásmérőkkel hosszútávon kiadó. Tel:
28/416-809
* Gödöllőn, kertes övezetben, 2 szobás, bútorozatlan,
összkomfortos földszinti lakás nem dohánynak kiadó.
1szgk-val parkolás az udvarban. Tel: 70/330-5121
* Kiadó! Kastély mellett berendezett szoba, fürdőszoba
használattal egyedülálló hölgynek! Érd: 30/307-7314
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* Kétszobás konvektoros lakás a Szent János utcába kiadó.
Ár: 55.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució Érd: 20-340-4861
* Gödöllő központjánál, Munkácsy utcában 900m2-es
telken 98m2-es összkomfortos családi ház kiadó középtávra pincével, garázzsal, jó közlekedéssel, alapbútorzattal.
80EFt+rezsi. Tel. 70/944-8035
KIADÓ
* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.:
30/9509-396
* Gödöllő központjában, Szt. Imre utcában 100m2
alapterületű 2szintes ingatlan jó parkolási és megközelítési
lehetőséggel iroda v. lakás célra hosszútávra kiadó. Érd:
30/380-5875

* 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

* Kiadó! Kastély melletti utcában külön bejárattal 80 m2-es
lakás, 120 m2-es helyiség duplakomfortú, garázzsal.
Cégeknek, magánrendelőnek, irodának együtt v. külön is.
30/307-7314

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.

* GARÁZS KIADÓ Tel: 30/9346-769

* 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.

* 25 m2-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gödöllő, Kőrösfői u.
14. sz. alatt. Tel: 30/209-0517
* Gödöllő központjában, Gimnázium melletti üzletházban 24
m2-es üzlethelyiség hosszútávra kiadó. Tel: 20/254-0018
* Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység
céljára is. Tel: 20/945-5583.
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

* Pedikűrös házhoz megy Gödöllőn. Benőtt köröm, tyúkszem, bőrkeményedés szakszerű ellátását vállalom. Hívjon
bizalommal. Tel: 20/410-1012
* Házhoz megyek! Gödöllő és Pécel környékén hajápolást,
vágást, festést, alkalmi frizurakészítést, valamint idős és
otthonukból kimozdulni képtelen emberek segítését, ügyeik
intézését vállalom. Érd: 20/2068-745
* Újra várja vendégeit a Black and White fodrászat a
Kőrösfői utcában. Új környezet, kedvező árak. Női
hajvágás:1500Ft, férfi 800Ft. Bejelentkezés nélkül is
várom a kedves vendégeket: H-P: 9-20. Nyitás: április
28. Tel: 70/280-2276
* Hogy nyugodtan várhassa a hatósági ellenőrzéseket.
Vállalkozása számára kötelezően előírt munkavédelmi és
tűzvédelmi feladatok ellátását bízza ránk. Hívjon bizalommal. Főnix 2002 Bt. www.fonix2002bt.hu 20/444-7203
* Vasból, fából teraszok, korlátok, garázsajtók, kerítések
gyártását, javítását vállalom. Továbbá gipszkartonozást is
rövid határidővel, korrekt áron. Tel: 20/9857-771

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-555 www.nonstopgyorsszolgalat.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.
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL
SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST,
GIPSZKARTONSZERELÉST,
DRYVITOLÁST,
DÍSZÍTŐFESTÉST. T: 28/415-581, 20/9361-233.
* 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
* Cserépkályha tervezése, kivitelezése. Használt cserépkályha javítása, átrakása. korrekt áron. Tel: 20/414-7396,
70/334-7396, www.b-bcserepkalyha.hu

* 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
* KUTYAGUMI! Hagyja ott, én szívesen összeszedem
kertjében, napi vagy heti rendszerességgel. Kennel
takarítást is vállalok. Tel: 20/483-2413

Gödöllői Szolgálat
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* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON,
MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/4117473 Köszönjük bizalmát!
OKTATÁS
* Masszázstanfolyamot indít a Mandala-Okta
Kft. (Nytsz: 21399-2007) Gödöllőn májusban.
Érd: 70/408-6661

Hirdetés
* ELADÓ JÓ ÁLLAPOTÚ ÁGYNEMŰTARTÓS
FRANCIAÁGY, 165×220 cm. Iár: 30.000 Ft. Tel:
28/416-183, este
* Eladó 3 db szekrényből álló szekrénysor íróasztallal.
Ár: 20.000 Ft. Érd: 30/485-7649
* Eladó: bontásból különböző méretű üvegezett
ablakkeretek, valamint utánfutó váz és javításra
szoruló mérlegek. Érd: 28/421-753
* ELADÓ 8 TÁBLA HULLÁMPALA ÉS BONTOTT
CSERÉPKÁLYHA. ÉRD: 30/488-7674

* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon Június 12-től
szeptemberi nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség
van. Tel: 30/273-9479, 30/504-1222

* 2,6 kg-os gázpalackról üzemelő hősugárzó, teakfa
kerti garnitúra (kerek asztal + 4 karosszék), 22 kg-os
PB gázpalack eladó. Tel. 28/410-272

* TEA TIME TALKS Már több angoltanfolyamra járt és
még mindig nem tud angolul beszélni? Próbálja ki
beszédkészség-fejlesztő óráinkat! 20/446-8317

* BÚZA ELADÓ. Érd: 28/416-809

* KICSINYEK ANGOLTÁBORA Június 30-a és július 11e között délelőttönként napközis jellegű tábor várja 5-8
éves korú gyermekeket Gödöllő központjában lévő
kertes házban. 20/446-8317

* Suzuki Ignis 1,3GS ezüstmetál, 4 éves, vizsga után,
szervizkönyves, 29e km-rel eladó, ugyanitt MERCEDES
123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész bomba áron
eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3347.

* Angolból 40 órás középfokú írásbeli (Origó)
vizsgára felkészítés indul jún. 16-27-ig 2 héten
át de. 8-12 óráig. A tanfolyam 6 fő esetén indul.
Jelentkezés folyamatosan. Bacsó Márta:
28/430-229, 30/4973-066

* Eladó egy 1994-es OPEL ASTRA 1,6 Si
metálzöld, ABS, légzsák, CD-s rádió, központi
zár. Iár: 450 eFt. Tel: 30/9672-654

* ÉRETTSÉGI A Madách Imre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium esti tagozatán 3 év alatt
szerezhetnek érettségi bizonyítványt azok, akik a 16.
életévüket betöltötték, nem tankötelesek és hagyományos szakmunkásképzőt, egészségügyi iskolát,
gépíró-gyorsíró iskolát, vagy olyan 9. osztályt
végeztek, ahol az oktatott tantárgyak legalább 90%-a
közismereti tantárgy volt. Tanítás minden hétfőn és
csütörtökön (havonta egyszer kedden is)
15:15 - 19:40-ig Jelentkezni a Madách Imre
Szakközépiskolában Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3., Dávid
Lászlóné igazgatóhelyettesnél lehet. Tel: (28) 520-713
Jelentkezési határidő: május 15.
ADÁS~VÉTEL
* Klie festmények eladók áron alul. Tel: 70/280-2276

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

EGYÉB
* Több éve jól működő, őszinte, bizalmas,
személyre szabott közvetítésemmel segítek a
párkapcsolatok kialakításában. Minden korosztály bátran hívjon! 20/967-4009, 70/546-2484
* Üdüljön olcsón ZALAKAROS gyógy- és termálfürdőn teljes felszerelésű 2-3 ágyas apartmanokban napi 2200 Ft/fő-ért. Fürdőhöz közel,
zárt parkoló udvarral. Tel: 93/318-488,
20/398-9914
* 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

2008. május 8.
Utazni jó!

Biztonságban
még jobb!
Statisztikák szerint a külföldre utazó magyarok mindössze 30%-a köt utasbiztosítást.
Igaz honfitársaink az ország Európai
Unióhoz való csatlakozásával a tagállamok
országaiban a sürgősségi orvosi ellátásra az
itthoni társadalom biztosítás terhére jogosultak, azonban minden országban eltérő
mértékben fizet a „TB”, így könnyen lehet,
hogy az „ingyenes” ellátás akár több
százezer forintunkba is kerül. Ugyanakkor
az utasbiztosítások önrész nélkül vállalják
a betegség vagy baleset esetén igénybe vett
orvosi költségek megtérítését, és ha még
külföldről felvesszük a kapcsolatot a biztosítótársaság hátterében működő asszisztenciával, akkor nemcsak segítséget jelentenek a bajban, hanem a megspórolt
pénzünk is a zsebünkben marad, ugyanis a
helyszínen nem kell az orvosi számlát
kifizetni. Az utasbiztosítási piacon rendkívül széles választék vár bennünket: a
családi, csoportos, gyermek utasbiztosítástól - a bankkártyákhoz tartozó biztosítások kiegészítésén át - az autómentésre
kiterjedő biztosításig változatos a kínálat.
Kérjen bátran segítséget az utazási irodákban, nehogy néhány ezer forint „spórolás”
miatt „nyakig üljön a pácban” egy idegen
(GT)
országban!
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Sport

Akrobatikus torna – Nyílt Budapest bajnokság

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Éremeső a napsütésben

„Hatpontos” vereség

Április 27-én a Budapesti Torna
Szövetség rendezésében, az FTC
népligeti sporttelepén bonyolították le a Nyílt Budapest bajnokságot. A Grassalkovich SE
akrobatáinak ezen a napsütéses
délelőttön a talajszőnyegen kellett helytállni és azt, hogy ez
mennyire jól sikerült, mi sem bizonyítja jobban, hogy valamenynyi egység éremmel tért haza.
A gyermek korosztályban induló leány
hármas (Szamosi Anikó, Tóth Anita,
Oláh Luca) magabiztos, szépen bemutatott gyakorlatuknak köszönhetően az
ezüstérmet érték el. A serdülő II. kor-

osztályban egy leány hármas és egy
fiú páros képviselte a GSE csapatát. A
lányok (Kürtössy Krisztina, Oláh Csenge, Papp Csenge) néhány apróbb hibától eltekintve szépen dolgoztak és a szoros mezőnyben megérdemelten lettek
másodikok. A fiúk (Janocha Bence,
Zorkóczy Balázs) eddigi legszebb produkciójukat mutatták be, így megérdemelten lettek aranyérmesek. A serdülő I.
korosztályban egy leány párossal
(Lochte Vanessza, Papp Kinga) állt szőnyegre a gödöllői alakulat, és remek
produkciót bemutatva, nagy különbséggel utasították maguk mögé a konkurenciát és lettek elsők. A bajnokságon
elért eredmények értékét tovább emeli,

Röplabda – NB I-es Ligabajnokság

Negyedik lett a TEVA-GRC
Kudarccal felérő, 4. helyen felyezte be a 2007/2008-as bajnokságot a TEVA-GRC, miután a BSEFCSM elleni bronzcsatában
mindhárom mérkőzésen alulmaradtak a mieink, így a városmajoriak örülhettek a bronznak (0–3),
míg a gödöllői csapat a tavalyi
bajnoki ezüst után, ezúttal lemaradtak a dobogóról.
Az elődöntő sima elvesztése után
(3–0 a Vasasnak) bizonyítani szerették volna a lányok, hogy sokkal jobbak annál, mint amit az utóbbi mérkőzéseken láthattunk tőlük. A bronzmeccs első felvonása meglepő és mulatságos előjátékkal indult, egyúttal
amatőr klubvezetésről tett tanubizonyságot. Történt ugyanis, hogy a
szülők a klub vezetőinél reklamáltak
és eltiltatták a kispadtól Hollósy László edzőt, így nem lehetett ott az első

meccsen csapata mellett a szakvezető,
olvasható a klub honlapján. Az indok:
valamelyik szülő azt hallotta, hogy
csúnyán beszélt az egyik játékossal a
tréner. Mondhatnánk, a magyar valóság. Nos, így vágott neki a párharcnak
a TEVA-GRC. Nem is csoda, hogy simán kikaptak a lányok 3–0-ra. A második meccsen már Hollósy mesterrel
ugyan megcsillant az egyenlítés reménye, de a végjátékra elfáradtak a
mieink, így idegenben is alulmaradtunk, ezúttal 3–2 arányban.
Vasárnap játszotta a két csapat a felvonás 3. mérkőzését. A találkozó elején rendkívül pontatlanok voltak
Gudmann Csilláék, ezért nem meglepő módon 2–0-ra elhúztak a vendégek. Az utolsó szalmaszálba kapaszkodó TEVA felállt a padlóról és sikerült is egyenlíteni, de a végjátékban
ismét gondok akadtak az összpontosítással, így a BSE-FCSM örülhetett a

hogy ezen a versenyen volt a 2008-as
szezon eddigi legmagasabb létszáma.
Természetesen továbbra is szeretettel
várja a GSE a sportolni vágyó 6-14
éves gyerekeket kedden és pénteken
16 – 17 óra között a Damjanich János
Általános Iskola tornatermében. Telefonon is lehet érdeklődni a 20/9511072-es számon.
-kágyőzelemnek (2–3) és az ezzel járó
bronzéremnek.
Mindenképpen kudarcnak tekinthető
a TEVA-GRC idei szereplése, hiszen
a csapat a szeptemberi rajnál kimondva kimondatlanul a bajnoki döntőről
és kupaaranyról álmodozott. Utólag
nyugodtan hozzátehetjük: Amíg egy
profi költségvetéssel bíró klubnál
megtörténhetnek olyan dolgok, mint
amilyenek a gödöllői röplabdázóknál
megtörténtek, addig sajnos nem érhet
el komolyabb eredményt az együttes.
Az aranycsata lapzártánk után fejeződött be. A Vasas – Nyíregyháza párharc állása: 2–1 a Vasas javára.
NB I. Ligabajnokság, bronzmérkőzés
TEVA-GRC – BSE-FCSM 0–3; BSEFCSM – TEVA-GRC 3–2; TEVA-GRC
– BSE-FCSM 2–3 (Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a BSE-FCSM javára).
A már kialakult felsőházi sorrend: 3.
BSE-FCSM, 4. TEVA-GRC, 5. BITTKaposvári NRC, 6. Békéscsabai RSE, 7.
Albrecht-Miskolci VSC, 8. Angyalföldi
-llDRC.

Diákolimpia – Ritmikus Gimnasztika
Ismét nagyszerű eredményekről számolhatunk be a Hajós Alfréd
Általános Iskola Ritmikus Gimnasztikásai révén. Az április 19-én,
Balatonbogláron megrendezett Ritmikus Gimnasztika Országos
Diákolimpia döntőjében Szakály Borbála (1. a osztályos tanuló) a
B/I korcsoportban 2. helyezést ért el, míg Seregi Dominika (3. a
osztályos tanuló) a B/II korcsoportban 5.helyen végzett, ami remek eredménynek mondható a népes mezőnyben. A lányokat Ladányi Beatrix és Puskás Melinda készítették fel.
-tl-

Döntő kapujában a férfiak
A Szupercsoport mezőnye már a rájátszásban küzd, köztük a Gödöllői KC
férfi csapata is, akik az alapszakaszt az
első helyen zárták, így az 1-4. helyekért
léphetnek pályára és nagy esélyesei a kiírásnak. Nos, az elődöntő első meccsén,
amelyet az Erdőkertessel vívnak a mieink igazolták a reményeket és idegenben sikerült könnyedén nyerni. Meggyőző játékkal hét góllal bizonyultak
jobbnak a mieink, így a május 10-ei, hazai visszavágó már csak formalitásnak
ígérkezik.
A szintén 1-4. hely valamelyikéért küzdő ifisták is remekül kezdték a rájátszást
és fektették két vállra az alapszakaszt
nyerő Martonvásárt hazai pályán. A
visszavágót május 11-én rendezik és
idegenben az ötgólos előnyt kell megtartani a remeklő gödöllői fiataloknak a
döntőbe kerülés érdekében.
A megyei I. osztályban szereplő GKC
II. az alapszakasz utolsó két mérkőzését
játszotta az elmúlt héten idegenben. A
mérleg: 2 győzelem, ezzel a csapat a bajnoki tabella 3. helyén végzett. A GKC II.
csapata az alapszakasz 4. helyezettje
ellen, a Gyömrő VSK II. csapatával játsza majd a bronzmérkőzést.
Eredmények:
Szupercsoport rájátszás, elődöntő 1.

mérkőzés: Erdőkertes – GKC 24–31
(13-20). A másik ágon: Domony – Maglód 20–18
Szupercsoport ifjúsági rájátszás,
elődöntő 1. mérkőzés: GKC – Martonvásár 27–22 (15–9). A másik ágon: Taksony – Budakalász 23–27
Pest Megyei I. osztály, 16. fordulóból
elmaradt meccsen: Vecsés SE II. –
Gödöllői KC II. 23–26 (9–15)
22. forduló: Center Szabadidő SE –
Gödöllői KC II. 15–29 (8–15)
Következő hétvége programja:
Szupercsoport, férfiak, elődöntő 2.
mérkőzés: május 10., 14 óra: GKC –
Erdőkertes
Szupercsoport, ifi, elődöntő 2. mérk.:
május 11., 10 óra: Martonvásár – GKC
NB II., nők: május 10.: Ercsi – GKC
Utánpótlás – A 98-as lányok is a
legjobbak között
A GSE 1998-as születésű lányai a Vácott május 4-én megrendezett országos
elődöntő megnyerésével bekerültek az
országos döntőbe, így a 97-es lányok és
97-es fiúk után már a harmadik gödöllői
csapat jutott be a korosztályos kézilabda
bajnokság országos döntőjébe.
Ádám Rita tanítványai előbb a Sagótar-

A mérkőzés akár jól is indulhatott volna, ugyanis előbb egy szabadrúgást, majd egy ziccert is bravúrral hárított a hazaiak kapusa. Semmi
sem utalt a hévízgyörki gólra, de egy
jól eltalált lövéssel mégis ők kerültek
előnybe az első félidő közepén, ami
láthatóan megfogta a mieinket. Az
egygólos hátránnyal pihenőre vonuló
GSK nem tudta rendezni sorait a szünetben. A második játékrész első felében több veszélyes helyzetet alakítottak ki a györkiek, amiből egyet sikerült is értékesíteniük. A kettőgólos
hátrány tudatában kitámadott Nagy
Dániel csapata, ami majdnem eredménnyel is járt, hiszen Bánki Edömér
szépítését követően, többször az
egyenlítés kapujában álltak a mieink,
de sajnos elmaradt az újabb gödöllői
találat, így 2–1-es vereséggel zárult a
találkozó. A felnőtt csapat továbbra is
a 12. helyen áll.
Az ifisták könnyedén hozták a kötelezőt és Száraz Szabolcs négy találatának köszönhetően magabiztosan
nyertek idegenben (5–2), ezzel továbbra is harcban vannak a bajnoki
címért.
Pest megyei I. osztály, 24. forduló
Hévízgyörk – Gödöllői SK 2–1 (1–0)

jánt verték, majd a Szegedet is sikerült
kétvállra fektetni. Az utolsó mérkőzésen
a tornagyőzelem volt a tét. A Fehérgyarmat elleni találkozó sem okozott gondot
a lányoknak, így száz százalékos mérleggel jutottak az országos döntőbe az
1998-as korosztályban. A lányok sikere
régóta érett, hiszen az előző 1 év alatt –
egy kivétellel – minden kupát megnyer-

Tartalék bajnokság – Újabb
GSK II. siker
Ami nem sikerült az egynek, az
összejött a GSK II-nek, ugyanis Legéndi György tanítványai szintén Hévízgyörkön vendégeskedtek az elmúlt
hétvégén. A mieink simán nyertek
3–0-ra, így megerősítették helyüket a
tabella 3. fokán.
Megyei tatralék bajnokság, 19. forduló
Hévízgyörk II. – Gödöllői SK II. 0–3
Gólszerzők: Tóth Roland, Sánta László, Heilmann László.
Megyei III. osztály, 21. forduló
GEAC – Csomád 1–2
Következő hétvége programja:
Pest megyei I. osztály: május 11.,
16.30 (ifi: 14.30) egyetemi pálya:
GSK – Őrbottyán
Tartalék bajnokság: május 10.: Délegyháza II. – GSK II.
Megyei III., osztály: május 11.: Iklad
-tt– GEAC

Remek meccsek, sok gyerek

A Budapest Bank gödöllői fiókja által
támogatott eseményen öt korosztályban (1997-es, 1998-as, 1999-es, 2000es és 2001-es), 37 csapat versengett
egymással a minél jobb helyezésekért.
A remek hangulatot és a szervezés sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy a
tornán közel félezer fiatal lépett pályára. A korcsoportonként 8 csapattal
megrendezett kupán (a 2000-ben hét,

míg a 99-ben hat csapat vett részt) a
legkisebbeknél a Goldball ’94 FC
nyert, a 2000-es korosztályban a UTE
csapata bizonyult legyőzhetetlennek.
A 99-es tornát a Gyöngyös nyerte, a
98-as korcsoportban a Balassagyarmat
lett az első, míg a 97-es korosztályban
a Nyírsuli nyakába került az aranyérem. A gödöllői csapatok közül a legjobban a 11 évesek szerepeltek, akik a
2. helyen végeztek. A hét éveseknél
egy 5. és egy 6. hely, a nyolc éveseknél
egy 6. és egy 7., a kilenc éveseknél egy
6. hely, míg a tíz éveseknél egy 4. hely
jutott a mieinknek.
(Eredmények a gbulls.hu honlapon olvashatók).
-li-

Május 1-ei városi futóverseny

Futottak egy jót
Május elsején rendezték a hagyományosnak mondható városi futóversenyt, amelyen a jó időnek köszönhetően 919-en vettek részt. A 2200 méteres táv rajtja a Martinovics óvodától indult és a repülőtér volt a célállomás. A futóversenyen hat korcsoportban valamint felnőtt kategóriában díjazták a futókat, míg a legtöbb résztvevővel rajthoz álló iskolát is jutálmazták a szervezők.

tek, amin elindultak. Ezúttal sem találtak legyőzőre és kiemelkedtek a mezőnyből.
A csapat tagjai: Botyik Alexandra,
Györe Fanni, Hornyák Bernadett, Horuczi Fédra, Majoros Sarolta, Stollár
Fanni, Szekeres Dóra. Edző: Ádám
Rita.
Eredmények: Gödöllői SE – Salgótarján 16–10; Gödöllői SE – KSZSE Szeged 26–18; Gödöllői SE – Fehérgyar-tlmat 23–18.

Gólszerző: Bánki Edömér.
Ifi: Hévízgyörk – Gödöllői SK 2–5
gólok: Száraz Szabolcs (4), Nagy
Roland.

Utánpótlás foci – Repmajális Kupa
Az elmúlt hétvégén, május 3-án
a gödöllői Repmajális keretében gyermek labdarúgó tornát
szervezett a Gödöllői Sport
Klub utánpótlás szakosztálya a
repülőtéren.

Ezüstös Hajós tanuló

Kézilabda – Szupercsoportos rájátszás

Az elmúlt fordulóban a
felzárkózás szempontjából fontos meccsen
lépett pályára a Gödöllői SK labdarúgó csapata Hévízgyörkön. A „hatpontos” találkozót a hazaiak nyerték 2–1-re,
így a GSK lépéshátrányba került a tabellán.

Eredmények:
I. korcsoport, fiú: 1. Csigi Gergely (Szt.
Imre), 2. Dózsa Marcell (Hajós), 3.
Tamás Máté (Hajós); Leány: 1. Aranyos
Eszter (Hajós) 2. Varga Vivien (Hajós),
3. Eperjesy Bernadett (Damjanich). II.
kcs., fiú: 1. Pápai Benedek (Szt. Imre),
2. Bencsik Dániel (Szt. Imre), 3. Józsa
Tamás (Hajós); leány: 1. Szmrtyka Júlia
(Hajós), 2. Blaubacher Dóra (Hajós), 3.
Kovács Emma (Hajós). III. kcs., fiú: 1.
Pápai Márton (Szt. Imre), 2. Eperjesy
Benjámin (Hajós), 3. Palkovics Áron
(Hajós); leány: 1. Nagy Imola (Petőfi),

2. Forró Szilvia (Erkel), 3. Jászai Vanda
(Hajós). IV. kcs., fiú: 1. Pápai Gergely
(Premontrei), 2. Csigi Máté (Szt. Imre),
3. Schalbert Ákos (Hajós); leány: 1. Zsíros Zsanett (Szt. Imre), 2. Hentz Zsuzsanna (Hajós), 3. Frey Kata (Hajós). V.
kcs., fiú: 1. Háló Benjamin, 2. Kocsis
Olivér, 3. Papp Dávid (Török); leány: 1.
Harangozó Éva (Török), 2. Török Viktória (Török), 3. Csenteri Krisztina. VI.
kcs., fiú: 1. Gombár Dávid, 2. Vitek Tamás (Montágh), 3. Csenteri Csaba
(Montágh). Felnőtt, férfi: 1. Nagy Zoltán, 2. Frey Ákos, 3. Sólyom Lajos; női:
1. Katonáné Kármán Katalin, 2. Kovács
Mónika, 3. Némethné Lőrincz Júlia.
Iskolák közötti verseny: 1. Erkel Ferenc Ált. Isk. 347 fő (41 %), 2. Montágh
Imre Általános Iskola 48 fő (37 %), 3.
Hajós Alfréd Ált. Isk. 183 fő (32 %), 4.
Petőfi Sándor Általános Iskola 164 fő és
Damjanich János Általános Iskola : 80
fő (23 %), 6. Török Ignác Gimnázium
57 fő és Szent Imre Katolikus Általános
Iskola 38 fő (8 %), 8. Gödöllői Premontrei Gimnázium 2 fő.
-il-

2008. május 8.
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Beküldési határidő:
2008. május 15.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Gelle Imre Vác,
Széchenyi u. 4-6., Tury Sándorné, Palotakert 6/a.
A Trafo Club belépőjét
nyerte: Bagyinka Bettina,
Kápolna köz 12/a., Ó-Nagy
Fanni, Erzsébet krt.21.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Tóth M.
Jánosné, Sió u. 6., Polyák
Cintia, Surin u. 2.

Recept
Zöldhagymával töltött csirkecomb
Hozzávalók:
4 egész csirkecomb, 1 csokor zöldhagyma, 1 evőkanál paradicsompüré, fél dl olívaolaj, só, őrölt bors
A salátához: 4 csokor retek, 1 csokor zöldhagyma, 2 dl kefir, fél
dl kukoricaolaj, 1 kiskanál dijoni mustár, só, őrölt bors
Elkészítés:
A csirkecombokat fektessük deszkára a bőrös felükkel, éles
késsel vágjuk ki a felsőcomb csontját, kicsit klopfoljuk ki, és
sózzuk, borsozzuk meg. A zöldhagymákat vágjuk akkorára, mint
a csont hossza, majd egyformán tegyük a combokra, a csont helyére, és hajtsuk rá kétoldalról a húst meg a bőrt. Kötözzük át,
tegyük tepsibe, sózzuk, borsozzuk, kenjük be paradicsompürével, és locsoljuk meg az olívaolajjal. 180 °C-os sütőben 40-45
perc alatt süssük pirosra, majd pihentessük 10 percig. A salátához a retket vágjuk vékony cikkekre, tegyük salátástálba, és
szórjuk rá a vékony hagymaszeleteket. Az öntethez a kefirt keverjük el a kukoricaolajjal, és ízesítsük sóval, borssal, mustárral.
Locsoljuk a zöldhagymás retekre, és lazán forgassuk össze. Tálaláskor a töltött combot szeleteljük fel, és a kefires reteksalátát külön tálkában kínáljuk hozzá.

FELNŐTT és GYERMEK
ALLERGOLÓGIA és GYERMEKPULMONOLÓGIA szakrendelés
Átrium Üzletház, szerda: 16-19 óra
Bejelentkezés: 06-20/426-5535
Dr. Halász Adrien Ph.D.
osztályvezető főorvos

