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Örökségvédelmi konferencia a kastélyban

Új szabályozás

Hulladék

Gödöllő, a pozitív példa

A konferencián Mezős Tamás beszélt a kultúrának a turizmus fejlesztésében betöltött szerepéről, majd ismertette a kiemelt projektek előkészítésének tapasztalatait. Mint mondta, túl kell lépni azon az elképzelésen,
hogy minden kastélyból múzeumot
kell csinálni. Ez nem csak nálunk,
külföldön sem működik.

A képviselő-testület március 26-ai
ülésén elfogadta az új települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló rendeletet, ami bevezeti a
80 literes űrtartalmú gyűjtőedényt,
szabályozza a lakossági szilárdhulladék és a zöldhulladék szállítását és
az erre vonatkozó díjakat. A rendelet
részletekbe menően szabályozza a
hulladék szállítását és kezelését, ezért lapunk következő számaiban folyamatosan ismertetjük meg olvasóinkat a rendelet részleteivel.
Mint a szabályozás leszögezi, az
újonnan megalakult Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. legalább heti
egy alkalommal köteles gondoskodni a hulladékszállításról. Az ingatlantulajdonosoknak ehhez szabványos űrtartalmú, 80, 110, 120, 240,
770, vagy 1100 literes gyűjtőedénybe és rendszeresített köztisztasági
zsákba kell kihelyezniük a hulladékot.
A 80 literes űrtartalmú gyűjtőedény csak az 1 és 2 személyes háztartásokban igényelhető. A szolgáltató részére az igénylő köteles az országos lakcímnyilvántartás alapján
igazolni a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási
címen bejelentett személyek számát.

(folytatás a 4. oldalon)

(folytatás a 4. oldalon)

„Épített örökség – örök építészet” Történelmi kincseink
a harmadik évezredben… címmel rendeztek konferenciát a gödöllői királyi kastélyban március 26-án.
2009 a kulturális turizmus éve. A magyar kulturális örökségnek része a honi épített örökség, mely képes megmutatni hazánk történelmét, kulturális gazdagságát. A konferencia jó alkalmat teremtett az eredmények öszszegzésére, a mutatkozó nehézségek
számbavételére, valamint a jövőbeni
tervek felvázolására. A tanácskozáson
részt vett többek között Mányai Roland, az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárságának főosztályvezetője, dr. Mezős Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal elnöke, Bánki Erik, az Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke és dr. Niklai
Ákos, a Magyar Turizmus Zrt. igazgatóságának elnöke.
Szerencsés helyszínt választottak a
szervezők a konferenciának, hiszen a
gödöllői királyi kastélyt a szakemberek az értékmentő program kiemelkedően jó példájának tartják. Nem véletlen, hogy része lett a Magyar Turizmus Zrt. idei kampányának. Ez nem
csak annak köszönhető, hogy az épületegyüttesnek jelenleg 26 százaléka
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van felújítva, s a rövidesen
megkezdődő következő rekonstrukciós programot követően ez az arány eléri
majd a 37 százalékot, hanem annak is, hogy kellően ki tudják használni azt a
pluszt, amit Erzsébet királyné személye adott a
kastélyhoz – derült ki az elhangzott előadásokból.
Pozitív példaként említette a kastélyt Mezős Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke is.
Mint mondta, a siker többek között annak köszönhető, hogy itt egységes
koncepció van a fejlesztésekre, amiket kellően előkészítettek a szakemberek, s jól használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Fontosnak nevezte azt is, hogy megtalálták azt a
koncepciót, amivel „élhetővé és használhatóvá” tették az épületet, ami így
nem csak szimplán múzeumként él a
köztudatban. Ezt erősítette meg Mányai Roland, az Önkormányzati Mi-

nisztérium Turisztikai Szakállamtitkárságának főosztályvezetője is, aki
kiemelte, a gödöllői kastély esetében
megvannak azok a pontok ahol az
örökségvédelem, a kultúra és a turizmus összekapcsolódik, és itt meg van
az is, ami megmozgatja az idelátogatókat: itt ugyanis nem egy felújított
kastélyban vagyunk, hanem Sisi kastélyában.

2 Gödöllői Szolgálat

Megpályáztatják a helyi autóbusz-közlekedést

Bővül a város üzlethálózata
● Az önkormányzati fejlesztések forrását bővítő döntést hozott a képviselőtestület, amikor március 26-i ülésén elfogadta a volt Emlék-park ingatlanegyüttes értékesítésére kiírt pályázatra
érkezett vételi ajánlatot a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt-től. A területen
első ütemben Lidl Áruház, a második
ütemben bevásárló üzletsor épül. Mint
ismeretes, a város ingatlanértékesítési
bevételei fejlesztési célokra fordíthatók.
● A képviselő-testület újra dr. Szabadfalvi András főorvost bízta meg a Tormay Károly Egészségügyi Központ vezetésével.
● Gödöllő idegenforgalmi vonzerejét
növeli, hogy a Gödöllői Városi Múzeumba kerül 20 évre a Magyar Cserkészszövetség cserkészgyűjteménye,
a Városi Könyvtárba pedig a szövetség országos védettséget élvező levéltári anyaga.
● Döntött a képviselő-testület a Főtér
pályázat második fordulós dokumentációjának módosított tartalmáról és elindította a közbeszerzési eljárást a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének tervezésére.
● Arról is határozatok születtek, hogy a
város pályázatokat nyújt be az Erkel iskola, a Palotakerti Óvoda és a Palotakerti Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére. A működési kiadások megtakarítása érdekében döntöttek a napközi otthonos ellátás
általános bevezetéséről az általános iskolákban.
● A képviselő-testület újabb pályázatot
ír ki a helyi autóbusz-közlekedés jelenleginél magasabb színvonalú ellátására.
● Új rendeletet alkottak a hulladékkezelési közszolgáltatásról, amely elősegíti, hogy a díjfizetés a használattal legyen
arányos, és egyértelműen szabályozza a
zöld hulladék gyűjtését. (A rendelet elolvasható a www.godollo.hu honlapon.
Külön írásunkban – az 1. és 4. oldalon –
részletesen ismertetjük a szabályozás újdonságait és lapunkban rendszeresen
visszatérünk a rendelet alkalmazásának
tapasztalataira a lakosság és a szolgáltató szempontjából egyaránt.)
● Módosította a testület a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló önkormányzati rendeletét is, annak érdekében, hogy a munkára képes,
tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában. Így rendszeres jövedelemhez jutnak és közelebb kerülnek a
munka világához.
● A képviselő-testület 27 előterjesztést
tárgyalt meg nyilvános ülés keretében.
Egyperces felállással adóztak a város
közelmúltban elhunyt díszpolgáráról,
dr. Makra Csabáról. A Városi Rendőrkapitányság öt alkalmazottját jutalomban részesítették a Teleki Pál szobor
megtalálásáért és a színesfém lopások
eredményes felderítő munkájáért. A
jutalmakat Gémesi György polgármester és Mihályi István rendőrkapitány adja át.

Lidl áruház épülhet
Az M3-as autópályától a városba bevezető út mentén kialakulóban lévő kereskedelmi-szolgáltató terület bővítéséről
döntött a képviselő-testület, amikor a
volt Emlék-park ingatlanokat értékesítésre jelölte ki. A Tesco áruházhoz vezető Thegze Lajos utca északi oldalán található 2 hektáros telekcsoportra a Lidl
Magyarország Bt. tett vételi ajánlatot,
melyet a helyi előírásoknak megfelelően egy beépítési tanulmánytervvel egészített ki. Az ingatlan-együttes a hatályos szabályozási terv szerint kertváro-
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sias-oktatási övezetben található, melynek megváltoztatása szükséges a tervezett projekt megvalósíthatóságához. A
képviselő-testület elfogadta a vételi
ajánlatot.
A három ingatlan egyesítésével kialakuló telek nemcsak egy Lidl áruház építésére lesz alkalmas, hanem egy ehhez
csatlakozó, második ütemben megvalósítandó bevásárló üzletsor kialakítására
is. A tervezett teljes beépítettség 30 százalék alatt marad, a kényelmes és megfelelően méretezett parkolók és telken
belüli utak, mint burkolt felületek mellett a telekterület 20 százalékán zöldfelület alakítható ki.

Szabadfalvi András újabb igazgatói megbízása
A képviselő-testület pályázata alapján
április 1-jétől öt évre egyhangúlag újra
dr. Szabadfalvi Andrást bízta meg a
Tormay Károly Egészségügyi Központ
igazgatójának. A főorvos úr szakmai
programjának középpontjában a városban és a régióban élő emberek járóbetegként történő szakorvosi ellátása áll.
Kiindulási alapját a reális helyzetelemzés szolgáltatja, amelynek fő elemei: a
lakosság rossz egészségügyi állapota, a
nehéz helyzetben lévő gazdaság, az
egészségügyi rendszer finanszírozási
problémái. Hangsúlyosan szerepel dr.
Szabadfalvi András szakmai programjában a prevenció, a gyermekek és az
ifjúság, valamint az időskorúak korszerű egészségügyi ellátása.
A pályázat kiemelt szerepet szán az
egészségügyi központ és az alapellátásban dolgozó háziorvosok közötti
hatékony együttműködés továbbfejlesztésének elsősorban a modern elektronikus adatátvitel útján. A szakmai
program és fejlesztési koncepció fontos célkitűzése a kistérség és a Tormay
Károly Egészségügyi Központ informatikai rendszerének hálózati alapú fejlesztése. Az igazgató mindezt és a további fejlesztéseket pályázatokon elnyert források felhasználásával kívánja
megvalósítani.

Cserkészemlékekkel gazdagodik Gödöllő
Amerikából is keresik Gödöllőt a cserkészet történetében betöltött szerepe
miatt, mondta a képviselő-testület ülésén Gaálné dr. Merva Mária múzeumigazgató. A város kulturális hagyományai közül a kastélyon és a gödöllői
művésztelepen kívül a cserkészet tarthat számot nemzetközi érdeklődésre,
hiszen itt rendezték meg az 1933-as
Jamboree-t, az 1939. évi leány cserkész világtalálkozót, majd 1993-ban a
60. évforduló emléktáborát és 2003ban a 70. évfordulót is méltón megünnepelték.
A Magyar Cserkészszövetség a jelenlegi bemutatóhely rossz műszaki állapota
miatt keresett megfelelő elhelyezést
magyar cserkészet történetét felölelő
anyagának. A Gödöllői Városi Múzeum örömmel fogadja a gyűjteményt,
amihez a képviselő-testület is hozzájárulását adta. Az anyagból összeállítandó kiállítás a cserkészek széles táborát
vonzza majd a városba.
Az Ignácz Ferenc óceániai gyűjteményéből kilenc éve látható kiállítás helyén tervezik felállítani a magyar cserkészet történetét bemutató állandó kiállítást az év végéig. Mint az igazgató elmondta, az Ignácz gyűjteményből a jövőben időszaki kiállításokat rendeznek. Hozzátette: az egzotikus gyűjtemény részleteit a múlt évben Tiszaföldvár, Szekszárd és Szeged közönsége
láthatta, jövőre pedig a debreceni Déri

Múzeum nyit meg időszaki tárlatot. A
Magyar Cserkészszövetség levéltári
anyaga – legrégibb dokumentumai
1910-ből származnak – kutatókat
vonzhat a könyvtárba, melynek igazgatója, Gloserné Szabó Györgyi kiemelte: örömöt és felelősséget éreznek a
döntés kapcsán, hiszen védett levéltári
anyagot kell őrizniük szigorú szakmai
előírások szerint.
A gyűjtemény Gödöllőre szállítását –
melyre a tervek szerint lapzártánk után
kerül sor – a Magyar Cserkészszövetség szervezi és finanszírozza.
Az 1994-ben megalakult Cserkészgyűjtemény – melynek vezetője Katona Tamás történész, az egykori
Antall-kormány államtitkára – nagyobb szakcsoportjai közé tartoznak
következők:
– jelvények és kitüntetések,
– csapat, raj és őrsi zászlók,
– egyenruházati tárgyak,
– felszerelési és táborozási anyagok,
– szobrok és kisplasztikák,
– emléktáblák,
– rendezvények, táborok és túrák emlékei,
– tanulmányok, publikációk,
– fényképek, filmek, diák, videó- és
hagyományos filmek,
– oktatási anyagok és segédanyagok,
– könyvtár,
– országos-, kerületi és csapat dokumentációk.

Folytassa Főtér, pályázatból
és önerőből!
Lapunk 3. oldalán bővebben írunk
róla, hogy az önkormányzat Főtér pályázata 900 millió forint előzetes
összegű támogatást nyerve bejutott a
második fordulóba. (A támogatási
igény 1,5 milliárd forint volt.) Ennek
megfelelően, az Irányító Hatóság által csökkentett költségvetés elfogadásával, át kellett dolgozni az európai
uniós pályázatot.
A képviselő-testület most jóváhagyta,
hogy a Szabadság tér közterületi rehabilitációja (a felszíni környezetrendezés és a közművek áthelyezése), a Művészetek Háza energiatakarékos megújítása és a Városi Piac galériájának
átalakítása maradjon benne a pályázatban.
Ezzel együtt a képviselő-testület elfogadta, hogy a város önerőből végezze
el a Kossuth Lajos utcában tervezett,
eredetileg a pályázatban szereplő fejlesztéseket. Így többek között mégis
elkészül a jelzőlámpás forgalomirányítás a Kossuth Lajos utca – Dózsa
György út csomópontjában; új pályaszerkezet épül a Dózsa György út és a
Petőfi tér közötti szakaszon; az úttal
párhuzamosan 17 parkolót alakítanak
ki és járdát is építenek. Az önkormányzat mindezen túl saját erőből elkezdi a
Hattyús-tó visszaállításának előkészítését a kastély előterében, az Alsóparkban.

Közbeszerzési eljárás
A képviselő-testület elindította a Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése című projekthez kapcsolódó tervezési munkák közbeszerzési
eljárását. Mint arról lapunkban már
beszámoltunk, az önkormányzat – önerő biztosítása mellett – ehhez pályázati támogatást nyert. A beszerzés megnevezése: Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítésére vonatkozó ajánlati tervek elkészítése.

Bölcsőde, óvoda, iskola
Az önkormányzati minisztérium pályázati felhívást jelentetett meg bölcsődék
és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására. A

gödöllői önkormányzat által fenntartott
bölcsődék, óvodák és általános iskolák
épületei között néhány korszerűtlen,
nyílászárói elavultak, üzemeltetésük
gazdaságtalan. Ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Palotakerti
Bölcsőde, a Palotakerti Óvoda és az Erkel Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére és energetikai korszerűsítésére nyújt be 1-1 pályázatot
összesen 60 millió forintos támogatási
igénnyel és 5-5 millió forint önrész vállalásával.

Pályázat a helyi buszközlekedés ellátására
Az önkormányzat a romló gazdasági
helyzetben is arra törekszik, hogy az általa is finanszírozott lakossági szolgáltatások színvonala javuljon. Ez a szempont érvényesül a képviselő-testület által újra kiírt, menetrend szerinti helyi
autóbusz-közlekedés ellátására vonatkozó pályázatban. A múlt évi pályázat
eredménytelenül zárult, az önkormányzat 2009-re a Volánbusz Zrt-vel
kötött egy évre szóló közszolgáltatási
szerződést.
Az új pályázati felhívásban és közszolgáltatási szerződés tervezetben a következő feltételeket igyekeztek érvényesíteni. Az önkormányzatot az idei
évnél nagyobb finanszírozási igény ne
terhelje, összességében javuljon az
autóbusz közlekedési szolgáltatás minősége. A szerződéssel kapcsolatos elszámolások és ellenőrzések korrekt
alapokra épüljenek. A szolgáltatás biztonsága garantálható legyen. A menetrendben az utasok szempontjai domináljanak az üzemi szempontokkal
szemben. A pályáztatás a határidőknek
megfelelő legyen.
Az előterjesztés vitájában Kovács
Barnabás (MSZP) elmondta, időben
írja ki a pályázatot a képviselő-testület,
de szerinte túl szigorú feltételeket szab
a lehetséges pályázóknak. Ahogy
mondta, elegendő lenne megmondani a
járatok útvonalait, a buszok műszaki
elvárásait és a menetrendet. Az pedig
legyen a szolgálgató dolga, hány
busszal és hány sofőrrel látja el az
előírt szolgáltatást. Kollárné Jilly Sára (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) ezzel
szemben úgy érvelt, hogy a testület felkészült pályázót vár és szeretné elkerülni, hogy „menet közben” derüljön
ki, nem tudja teljesíteni az elvárásokat
a vállalkozás. Szűcs Józsefné (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) rámutatott, a
lakosság azt várja az önkormányzattól,
hogy javítson a tömegközlekedés minőségén.
– Törvényi előírás, az önkormányzatok
kötelező feladata a helyi tömegközlekedés biztosítása. Bár ezen a piacon jelenleg nincs valódi versenyhelyzet,
mert az állami tulajdonú Volán társaságok állami támogatást kapnak a működésükhöz és ezzel előnyt élveznek
minden más piaci szereplővel szemben, ahogy a múlt évben, úgy most is
meghirdetjük a szolgáltatás ellátását.
Azzal az elvárással, hogy az a jelenleginél magasabb színvonalon történjen,
hiszen ez az utasok érdeke – érvelt Gémesi György polgármester. A jelenlegi
színvonalon jövőre is el tudja látni a feladatot a Volánbusz, amely az idén alvállalkozónak adta ki a munkát.
Tengelits István, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodavezetője szerint az utasok száma minőségi szolgáltatással emelkedhet. Ezért arra ösztönzik a leendő nyertest, hogy minél több
bérletet adjon el. Kérdésre válaszolva
azt is elmondta, hogy olyan informatikai rendszert kívánnak bevezetni az
autóbusz-forgalom irányításában, mely
révén a szolgáltató és a megrendelő önkormányzat is minden időben ellenőrizni tudja, hányan utaznak a járatokon, mennyire tudják tartani a menetrendet.
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Közfoglalkoztatási tervet fogadtak el
Lényegi változást hoz a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Gödöllőn. Az önkormányzat először
fogadott el egy évre szóló közfoglalkoztatási tervet azzal a céllal, hogy a
munkára képes, tartósan munkanélküli
személyek a korábbiaknál fokozottabb
mértékben vegyenek részt valamely
közfoglalkoztatási formában. Így rendszeres munkavégzésből származó jövedelemhez jutnak, s közelebb kerülnek a munka világához.
Mindennek az az előzménye, hogy az
Országgyűlés törvényt alkotott az
egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról. Az „Út a
munkához” néven ismertté vált program a rendszeres szociális segélyben
részesülő, országosan mintegy 200
ezer ember mintegy a felének az elhelyezkedését segítheti elő. Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül azok, akik nem vonhatók be rendszeres munkavégzésbe, rendszeres
szociális segélyre jogosultak.
Gödöllőn jelenleg 130-an jogosultak
aktív korúak ellátására. Közülük rendszeres szociális segélyben részesül 8
egészségkárosodott, és 22 ötvenöt éven
felüli személy. A munkaügyi központ
előrejelzése szerint 2009 folyamán
összesen 196-an fogják kimeríteni az
álláskeresési támogatásra való jogosultságukat. Közülük várhatóan negyvenen fordulnak majd az önkormányzathoz aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása érdekében, valamint közcélú munkára történő jelentkezés céljából.
A foglalkoztatási tervben 140 fővel
számolnak. Minden munkavállalóval
napi 8 órás munkaidejű és átlag 6 hónap időtartamú, határozott idejű munkaszerződést kötnek. A közcélú munkásként foglalkoztatott személyek a
munka jellegétől függő helyen végzik
tevékenységüket, közterületen, illetve
a városi közintézményekben.
A foglalkoztatottak által ellátott feladatok a következők.
Adminisztratív munkák: postázás előkészítése, adatrögzítés, adatgyűjtés,
adatfeldolgozás.
Koordinátor: roma gyermekek beilleszkedésének segítése, kapcsolattartás a
szülő és az intézmény között.
Művelődési, közoktatási tevékenységek: bölcsődei, óvodai, iskolai, könyvtári kisegítő munkák, rendezvényszervezés, ifjúsági munka, sport- szabadidős tevékenységek szervezése, közreműködés a város és civil szervezetek
rendezvényeinek megtartásában.
Egészségügyi és szociális tevékenységek: házi betegápolás, idősgondozás,
családsegítés, egészségmegőrzés.
Konyhai munka, mosodai feladatok,
portaszolgálat, intézményi őrzés, gépkocsivezetés.
Intézményi takarítás, karbantartás.
Közterületi segédmunka: közterület takarítása, járdarakás, csapadékelvezető
árok karbantartása, külterületi csapadékelvezető csatornák karbantartása,
belvíz elleni védekezésben való részvétel, fűnyírás, gépi- kézi kaszálás, parlagfű irtás, sövénynyírás, gallyazás, veszélyes fák kivágása, új facsemeték ültetése, városi utak javítása, kátyúzás,
utak karbantartása, padkázás, hó és síkosság mentesítés, temető rendben tartásában való közreműködés, a város
parkjainak, játszótereinek karbantartása.
Az önkormányzati rendelet végrehajtásáról, a foglalkoztatási terv megvalósulásáról lapunkban rendszeresen beszámolunk. (A rendelet és a mellékleteként szereplő foglalkoztatási terv is
elolvasható a www.godollo.hu honlapon.)
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Európai uniós pénzekből fejlődik Gödöllő

Értéket ment és teremt a város
Lezárult az első fordulója a
„Funkcióbővítő városrehabilitáció” pályázatnak, melyen
eredményesen szerepelt városunk, a „Gödöllő ökovárossá
válásának első lépése: A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című projekttel, ismertebb nevén Főtér-programmal.
A képviselő testület márciusi ülésén
tárgyalta a második fordulóra elkészítetett anyagot, melyet az új adatoknak megfelelően dolgoztak át a szak-

emberek, figyelembe véve, az európai
uniós pályázat céljait. Ezek az új gazdasági, közösségi funkciók megjelenésének támogatása és a meglevő
funkciók megerősítése, a kulturális,
épített örökségi, turisztikai értékek
feltárása, kiskereskedelmi funkciók
erősítése, vonzó városi környezet kialakítása, mely ösztönzi a további
magánberuházásokat valamint szolgáltató funkciók infrastrukturális hátterének megteremtése.
Az eredetileg 1,916 milliárd Ft
összköltségű terv megvalósításához
1,474 milliárd Ft-ot pályázott meg a
város, amiből kilenc jelentős fejlesztés valósult volna meg: a Városháza
épületének korszerűsítése, valamint
az épülethez kapcsolódó lemezes parkoló kialakítása, a Kossuth Lajos utca
közlekedés fejlesztése, a Szabadság
tér (Főtér) közterületi rehabilitációja,
az ehhez kapcsolódó közműkiváltás,
a Hattyús tó építése, szintén közműkiváltással, a Városi Piac galériájának
átalakítása, és a Művészetek Háza (a
pályázatban még Petőfi Sándor Művelődési Központ) épületének energiahatékony megújítása.
Az első forduló eredményéről
2009. február 24-ei keltezéssel kapott
tájékoztatást az önkormányzat, hogy
az igényelt közel 1,5 milliárd helyett
900 millió forint maximális előzetes
támogatást nyert, maximum 1,17 milliárd forint elszámolható költség mellett az eredeti pályázatban megadott

támogatási intenzitás maximális mértékének (76,96 százalék) megtartása
mellett. Ezt követően tisztázódtak a
második forduló feltételei, többek között az, hogy a csökkentett támogatás
milyen projektmódosítást tesz lehetővé. Ennek megfelelően dolgozták át a
tervet, amiből több projektelem kikerült. Így a második fordulóban már a
Szabadság tér közterületi rehabilitációja (felszíni környezetrendezés+
közművek áthelyezése rekonstrukciója), a Művészetek Háza energiahatékony megújítása, valamint a Városi
Piac galériájának átalakítása szerepel
a tartalomban. A bennmaradó projekt-

elemeket úgy választották ki, hogy
azok a pályázatban meghatározott feltételeknek eleget tegyenek, s megvalósításuk pénzügyileg is beleférjen a
projektkeretbe.
Az elmúlt években nem egyszer
hangzott el olyan kijelentés, miszerint

Gödöllőnek nincs főtere, amire pedig
nagy szükség lenne mind városképi
szempontból, mind az egyre több és
színvonalasabb rendezvény miatt. A
jelenlegi Szabadság tér átalakításával
elérhető, hogy a kastélyon kívül a főtér is vonzó legyen az idelátogatók
számára, a lakosságnak pedig élhető,

használható közösségi teret nyújtson.
Szökőkút, szobor, fasorok, a jelenleginél több zöldterület, pihenőhelyek,
díszburkolat teremti majd meg a tér
egyedi és vonzó hangulatát. Nem elhanyagolható a megújulásnak az a kevésbé látványos hatása sem, hogy a
felszíni rész rendezése előtt a meglévő, elavult közművezetékeket feltárják és korszerűsítik, kialakítják azok
racionális nyomvonalvezetését. Erre
nagy szükség van, hiszen az elmúlt
években több alkalommal kellett csőtörés miatt beavatkozni ezen a területen mind a vízműveknek, mind a távhőszolgáltatónak. A közművek korszerűsítésével mindkét területen biztonságosabbá válik a lakossági ellátás. Az átalakítást követően a területen megszűnik a gépjárműforgalom
és a parkolás. A korábban a tér alá tervezett mélygarázs építését elvetette
az önkormányzat, mivel az elképzelés
nem nyerte el a lakosság támogatását.
A projekt egyik kiemelkedő része a
Művészetek Háza külső-belső felújítása funkcióbővítéssel, energiatakarékos fűtési rendszer kialakítása, és az
épület korábban megkezdett akadálymentesítésének befejezése. A felújítás
egyedül a színháztermet nem érinti,
ahol az elmúlt időszakban több korszerűsítést is végrehajtottak. Ennek a
helyiségnek a további munkálatai
más pályázati forrásokból valósulhatnak meg a jövőben.
Az átalakítás során az épület előcsarnokát többcélú rendezvénytérré
alakítják át, ehhez a főbejáratot áthelyezik, a cserkész szobor felöli oldalra. A belső térből elbontják az utólagos beépítéseket, új lépcsőt, büfét és
információs részt alakítanak ki, megtörténik a klimatizálás és a belsőépí-

tészeti felújítás. A gépészetet kicserélik, és korszerű nyílászárókkal látják
el az épületet.
A Városi Piac kilenc éve nyújt
színvonalas szolgáltatást Gödöllő lakosságának. Az épület földszinten a
kistermelők részére kialakított árusító
tér mind a kereskedők, mind a vásárlók körében népszerű. A galéria részen átalakításra kerül sor, melynek
eredményeképpen a megújuló városközpont vonzerejének javítása és a
szolgáltató funkciók erősítése céljából, további vendéglátó ipari szolgáltatás lehetősége teremtődik meg.
A pályázatból több elem kikerült: a
Kossuth Lajos utca közlekedésfejlesztése, a Hattyús tó építése és közműkiváltása, a Városháza felújítása
és az ehhez kapcsolódó lemezes parkoló kialakítása.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy
ezekről a fejlesztésekről lemondott az
önkormányzat, ezeket egyrészt önerőből, másrészt további uniós pályázati lehetőségekkel kívánja megvalósítani.
A Főtér-program egyik sokak által
várt projekt eleme volt a Hattyús tó

Impozáns tavat alakítanak ki ezen a helyen

kialakítása, ami nem csak városképi
szempontból számít jelentős beruházásnak, hanem idegenforgalmi szempontból is meghatározó lehet. Mivel
Gödöllő a jövőben nagymértékben
szeretné növelni vonzerejét, s a várost
mind jobban bekapcsolni a hazai és a
külföldi idegenforgalmi vérkeringésbe, ezért saját forrásból tervezi megvalósítani.

pontban burkolat felújítást végeznek,
és jelzőlámpás forgalomirányítást
alakítanak ki az ehhez szükséges ívés járdakorrekciókkal. A Dózsa
György út és a Petőfi tér közötti szakaszon új pályaszerkezetet építenek,
megújul a járda és 17 db az úttal párhuzamos parkolót is kialakítanak. Az
érintett szakaszon megtörténik a közművek átépítése is, a közmű szerelvé-

A közel 60 milliós fejlesztés során
az Alsópark kastéllyal szembeni, jelenleg erdős területén tervezik visszaállítani az egykori Hattyús tavat, ami
III. Antal idején Esterházy Leopoldina kívánságára került ide, majd Erzsébet királyné idejében egy balesetet
követően betemették. A helyreállítás
után a tó partjáról a látogató elé tárul
majd a kastély műemlékegyüttesének gyönyörű látványa, de a kastélyból nézve is szemet gyönyörködtető
kép tárul majd a látogatók elé.
A tó nem csak az idegenforgalomban játszhat majd fontos szerepet, hanem a terület csapadékvíz-elvezetésében is.
*
A Kossuth Lajos utca pályázatában
szereplő fejlesztését a város önerőből,
saját forrás terhére valósítja meg, ez a
tervek szerint még a nyár folyamán
megvalósul. Ennek során a Kossuth
Lajos utca–Dózsa György út csomó-

nyeket szintbe helyezik, a hiányzó bekötéseket kiépítik, zárt csapadékcsatornát alakítanak ki. A közvilágítási
hálózat is átalakul új oszlopok és lámpatestek kerülnek kihelyezésre földkábeles megoldással.
Bár nagy szükség lenne rá, a pályázatból kikerült a Városháza felújítása
illetve a kapcsolódó lemezes parkoló
kialakítása. A városvezetés úgy döntött, a huszonöt évvel ezelőtt épült,
mára nagyon rossz műszaki állapotban lévő épület felújítását más, szintén uniós pályázati forrásokból oldja
meg. Erre a célra például a közelmúltban a KEOP által, az „Épületenergetikai fejlesztések” címmel megjelent
pályázati konstrukció nyújt lehetőséget.
A Városháza felújításához kapcsolódó parkoló kialakítására jelenleg
még nincs forrás, de a szakemberek
folyamatosan figyelik a megjelenő
pályázatokat.
(k.j.)

AZ ELMÚLT HÓNAPOK TOVÁBBI
EREDMÉNYES EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATAI
(támogatási összegek)
Norvég Alap: (brüsszeli jóváhagyásra vár) .......................

1.742.500 euró

Tormay Károly Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítése:
25.000.000 Ft
Gödöllő szennyvíztisztító telepének korszerűsítése: .......

49.640.000 Ft

Zöld óvoda Gödöllőn: ......................................................

500.000.000 Ft

Új szervezési-működési kultúra bevezetése Gödöllő Város Polgármesteri
Hivatalának napi rutinjába ..............................................
19.895.000 Ft
Gödöllő város Egyesített Szociális Intézményének korszerűsítése, az ellátottak életminőségének javítása az épület belső átalakítása és energetikai korszerűsítése útján, komplex akadálymentesítéssel és terápiás szoba kialakításával: ............................................................................
53.989.000 Ft
Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés bevezetése Gödöllőn:
68.608.000 Ft
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Megvan az időpont, kezdődhet a felkészülés

Európa parlamenti választás
Június 7-re írta ki a magyarországi európai parlamenti választásokat Sólyom László köztársasági elnök. A választásokat az Európai Unió által meghatározott időtartamon belüli
napra kell kitűzni.
A jogszabály szerint az államfőnek a
választást megelőző 72. napig – március 27-ig – kellett kiírnia az időpontot. Az Európai Unió országaiban június 4. és 7. között választják meg az
Európai Parlament új tagjait a következő öt évre, a tagállamok saját maguk választhatnak a négy nap közül.
Magyarország 22 képviselőt küldhet
a Brüsszelben és Strasbourgban ülé-
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sező testületbe, ez kettővel kevesebb,
mint a jelenlegi számuk. Sólyom
László bejelentésével elkezdődött a
hivatalos kampány.
Megkezdődött a munka a pártok
számára is. Már kérhetik nyilvántartásba vételüket az Országos Választási Bizottságnál azok, amelyek listát
kívánnak állítani. Ennek feltétele,
hogy 20 ezer érvényes ajánlószelvényt gyűjtsenek össze. A több mint 8
millió választópolgárnak április 6-10.
között kell megkapnia a választásról
szóló értesítőt és az ajánlószelvényt.
Aki élni akar az ajánlás jogával, annak az ajánlószelvényt kitöltve, a jelölő és a jelölt megnevezésével, saját
kezűleg aláírva kell átadnia a gyűjtő-

Négynapos munkahét a közszférában?

nek. A pártoknak május 8-ig kell benyújtaniuk az érvényes ajánlószelvényeket az OVB-hez, és addig jelenthetik be a listákat. A listák 66 nevet tartalmazhatnak, ebből 22 kerül fel a
szavazólapra amely az egész országban egységes lesz.
A jelenlegi adatok szerint az MSZP
66 jelöltet indít, A Fidesz-KDNP-nek
22 jelöltje van, ugyanúgy, mint az
SZDSZ-nek, az MDF európai parlamenti listáján pedig tíz név szerepel.
Az Országos Választási Iroda internetes oldalán (www.valasztas.hu) a
választáson indulni szándékozó pártok megtalálhatják a nyilvántartásba
vételhez és a listaállításhoz szükséges
nyomtatványokat, amelyeket az idén
először elektronikusan is kitölthetnek
az oldalon.
A témával kapcsolatos információk
a 10. oldalon találhatók.

Újabb megszorításokra kell felkészülni. Ezt Bajnai Gordon, az MSZP
18. miniszterelnök jelöltje jelentette
be. A program végrehajtása fájni fog,
sokaktól követel majd áldozatot, lemondást, érinteni fog minden magyar
családot, minden magyar embert –
mondta a kormányfőjelölt.
A tervek szerint búcsút inthetünk a
távhő- és gázkompenzációnak. A
gyed csupán a gyerek egy éves koráig
járna a mostani kettő helyett, és már
ott válthatja fel a gyes. A családi pótlékot a következő két évben befagyaszthatják, a rendszeres szociális
segélyt visszavágnák. Ezek mellett

többek között szerepel a közszférában
bevezetendő négynapos munkahét is,
ami nem több szabadidőt, hanem jelentős jövedelemcsökkenést jelent a
közalkalmazottaknak.
Az egyelőre nem világos, hogy ezt a
költségvetési szférában dolgozó – a
legfrissebb adatok szerint – mintegy
707 ezer főt hogyan érintené, kikre
vonatkozna, hiszen ide tartoznak többek között a tanárok és a rendőrök is.
A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára, Fehér József a sajtónak úgy
nyilatkozott, hogy ha a napi ledolgozott órák számát nézzük, akkor több

területen már most sem heti
öt nap a munkaidő, hanem
hat-hét, mivel olyan sok a
munkájuk a közszolgáknak.
Mint mondta, a jelenlegi létszámmal képtelenség ellátni heti négy
nap alatt a rengeteg feladatot, megbénulnának például az okmányirodák, a földhivatalok, a fogyasztóvédelmi irodák.
A számítások szerint a költségvetési
szervek havonta 70-90 milliárd forintot fordítanak személyi kiadásokra és
az ezekhez kapcsolódó járulékokra,
éves szinten tehát a megtakarítás a
négynapos munkahét esetében -20
százalékos bércsökkentéssel számolva és figyelembe véve, hogy a munkabér nem vezethető be a szféra egészében – maximum 100-120 milliárdot tenne ki.

Új szabályozás

aminek keretében ingyenesen elviszik a nagydarabos hulladékot. Ehhez
a kertes lakóövezetben 3000-5000
liter űrtartalmú konténereket helyeznek ki, a Polgármesteri Hivatallal
egyeztetett helyszíneken, és időpontokban. A lakótelepeken a lomtalanítás időszakában a nagydarabos hulladékot a gyűjtőedények mellé helyezhetik ki a lakók, minden év május hónapjában. A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a
Szolgáltató három héttel korábban
értesíti a lakosságot. Erről lapunkban
és a www.godollo.hu honlapon is érdemes tájékozódni.
Külön szabályozza a rendelet a
zöldhulladék szállítását. Ennek a kertes lakóövezetben történő külön gyűjtéséről a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. március 1-jétől december
15-ig gondoskodik. A gyűjtés során
csak a zsákban kirakott hulladékot
köteles elszállítani. Ez bármilyen
zsákba csomagolható! A zöldhulladékot tartalmazó zsák csak a szállítást
megelőző nap 18 órától, a szállítás
napján legkésőbb 6 óráig helyezhető
ki. Egy szállítási nap alkalmával maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyezhető ki ingatlanonként!
A pontos szállítási napokról és rendről a
kft. lapunkban és a www.godollo.hu

honlapon is tájékoztatja a lakosságot. A
közszolgáltatási díjat szintén ez a rendelet szabályozza. A közszolgáltatási
díj: az egységnyi díj, az edényzet űrtartalma és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata.
Egységnyi díj: a hulladékbegyűjtésének, szállításának és kezelésének
díja egy liter települési szilárd hulladék esetében.
A rendelet alapján a háztartások
(lakás, családi ház, üdülő esetében)
egységnyi díja 3,4 Ft/liter + ÁFA, míg
a kereskedelmi, vendéglátó, termelő
és szolgáltató egység, azaz gazdálkodó szervezetek esetében 3,8 Ft/liter
+ ÁFA díjat kell fizetni. Egy példán
keresztül kiszámolva, akinek 110 literes edényt ürít a szolgáltató az év
minden hetén az 3,4 FT/L*52,14
hét*110 L = 19500 Ft+ÁFA díjat fizet
egy évben, azaz 4875 Ft+ÁFÁ-t negyedévenként.
A konténeres hulladékkezelési díj a
lakosság és közület részére egyaránt 3
800 Ft/m3 + ÁFA
***
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási
Kft. a gyepmesteri feladatokat is ellátja. A társaság címe: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 69/D, tel./fax: 28/418-601.
A szabályozásról részletesen a 10.
oldalon olvashatnak.

„…Az a baj, hogy sokan nem is ismerik a szabályokat. Nagyon jó ötletnek
tartom, hogy ezeket lehozza az újság,
mert az internetet nem mindenki
használja. Azt gondolom, hogy ha
valahonnan bejelentés érkezik, akkor
első körben ki kellene küldeni egy
felszólítást, és a szabályozás szövegét. Utána viszont keményen büntetnék.“
Tóth M.

ri grillezéseknél,
nál…”

Örökségvédelmi konferencia a kastélyban

Gödöllő: a pozitív példa
(folytatás az 1. oldalról)
A KÖH elnöke beszélt arról is, hogy a
jelenlegi gazdasági helyzetben is lehet
előre lépni a műemlékvédelem területén, folytatni a felújításokat. Mint
mondta, az építőiparban megvan az a
képzett gárda, aki ezt a munkát el tudja végezni. Ezt nagyban segítené, ha
az építőipar áfáját 5 százalékra csökkentenék. Ez fellendítené a jelenleg
válságban lévő építőipart és munkahelyeket is teremtene.

Újabb megszorítások várhatók

Hulladék
(folytatás az 1. oldalról)
Az igazolás szolgáltató részére történő benyújtását követően köthető meg
a 80 literes gyűjtőedény tekintetében
a szolgáltatási szerződés. Jelenleg a
háztartásokban a 110 literes edény
használata az elterjedt. Nincs lehetőség arra, hogy az edény helyett zsákot
helyezzenek ki, az csak kiegészítő
megoldásként alkalmazható.
Ha valakinek a kuka méreténél
több hulladéka keletkezik, az a gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban
helyezheti azt ki, megfelelően bekötve, ennek díja 160 Ft/zsák. (Érdemes
ilyen zsákokat előre beszerezni.)
A hulladéktárolókat a szállítást
megelőző nap 18 órától, a szállítás
napján legkésőbb 6 óráig helyezhetik
ki, és a szállítás napján 18 óráig tarthatók közterületen. Kivételt képez ez
alól a géppel mozgatható konténeres
gyűjtőedény. Valamennyi gyűjtőedényre vonatkozik, hogy azon fel kell tüntetni a használó címét.
Továbbra is évente lesz lomtalanítás,

A hét kérdése
– Ön mit tenne annak érdekében, hogy mindenki betartsa a kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályokat? – tettük fel a kérdést a héten, miután nagyon sok panasz érkezett e témában szerkesztőségünkbe a kertvárosból.
„...Fontos lenne, hogy a hétvégén is
legyen ellenőrzés. Ez csak szervezés
kérdése. Szerintem két hétvége elegendő lenne arra, hogy megértessék
az emberekkel, hogy a szabályokat be
kell tartani. Néhány büntetés után
meggondolnák, hogy mikor égetnek…”
Horváthné

„Nem igazán értem, miért kell egyáltalán égetni. Én ezt teljes egészében
betiltanám. A hulladékot és a zöldhulladékot elviszik.
Még a nagyobb faágakat is el lehet
szállítatni, ha valaki akarja, csak fel
kell aprítani. Mi a fahulladékot például elrakjuk, és felhasználjuk a nyá-

bográcsolásokS. K.

„…Sajnos, sokan vannak, akik megszokták, hogy nincs következménye
annak, ha megszegik a szabályokat.
Ha lenne következménye, és a zsebükön is megéreznék, akkor biztosan
odafigyelnének rá, hogy mit, mikor
lehet csinálni. Csak néhány esetben
kellene büntetést kiszabni, mindjárt
mindenki megtanulná, hogy az együttélésnek vannak szabályai, amit be kell
tartani.”
Cs. Béla
A hét kérdése:
– Ön szerint megvalósítható a
közszférában a négynapos
munkahét?

Fontos szerepet játszik a műemlékvédelemben a magántőke is – erről beszélgettünk a konferencia szünetében
dr. Mezős Tamással. A műemlékvédelmi szakember szerint azonban fontos
lenne, hogy a jelenleginél szigorúbb
szabályozással fel lehessen lépni azok
ellen, akik nem tartják be a játékszabályokat. Mint mondta, jelenleg nagyon
kevés eszköz van a műemlékvédelem
kezében azok ellen a magántulajdonosok ellen, akik műemléki épületet birtokolnak, azonban nem tesznek eleget
karbantartási, felújítási kötelezettségüknek. Ez a helyzet azonban rövidesen

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
A tavaszi leárazások folytán 50%os árengedménnyel jutottam hozzá
a már régóta kiszemelt piros csizmához. A kérdésem arra vonatkozik, hogy a „teljes” áron vásárolt
termékekhez képest miben különböznek a leértékelt termékekre vonatkozó jótállási szabályok?
Először is szükséges különböző fogalmak tisztázása, úgymint például az
árengedményé, mely manapság a vevőkben nem kelt különösebb félelmet, sőt bátran kijelenthetjük, hogy
mára már kevés olyan üzlettel találkozunk, ahol nincs valamelyik termékre árengedmény. Az akció fogalmával is már kellően tisztában vagyunk, tudjuk jól, hogy bizonyos ideig kedvezőbben vásárolhatunk, vagy
kapunk esetleg egy áráért két terméket és folytathatnánk a sort. A leértékelés szó hallatán azonban általában
azt gondoljuk, hogy valamilyen problémával rendelkezik a termék. Nagyon kell vigyáznunk viszont arra,
hogy a fentiek közül melyik jelzővel
illetett a megvásárolni kívánt árucikk,
mert az esetleges reklamáláskor nagy
különbségek lehetnek. A kereskedők
gyakran szerveznek különböző akciókat, és kedvezményes áron kínálják
megvételre bizonyos termékeiket. Az
árengedmény esetén a termékre vonatkozóan semmiféle minőségi hiba
nem merül fel. Az eladásra kínált termék teljes értékű, csupán üzletpolitikai okból – utolsó darabok, a gyártók
által akcióban kínált egyes termékek
kedvezményének továbbítása – úgy
határoz a kereskedő, hogy bizonyos
termékekre árengedményt ad. Ebben

változhat. Készül ugyanis az az örökségvédelemmel kapcsolatos törvény,
ami többek között ezt is szabályozza, s
ami által megakadályozható lesz, hogy a
magánkézbe került műemlékek tönkremenjenek.
A műemlékvédelem, a kultúra és a turizmus szorosan összefonódik. A kulturális örökség komplex turisztikai hasznosításának lehetőségeiről Bánki Erik,
az Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke tartott beszámolót.
Előadásában a
nemzetközi tapasztalatokról
szólva
elmondta,
az
adók csökkentésével jelentős
bevétel növekedést lehetne
elérni, de fellendülést eredményezhetne
egy a Széchenyi tervhez hasonló célprogram is.
A gödöllői épített értékek védelméről
és a tervezett fejlesztésekről dr. Krassay László, Gödöllő alpolgármestere
beszélt örökségvédelem és városfejlesztés című előadásában. A város építészeti és természeti kincseinek bemutatása mellett ismertette azokat a tervezett fejlesztéseket, amiket a két európai
uniós pályázatból, a Norvég Alaptól
nyert, csaknem 2 millió euróból valósulhatnak meg, és ismertette a még a
második forduló döntésére váró Főtér
program terveit is.
az esetben az eladott termékekre teljes körűen vonatkozik a jótállási jog.
A mintadarabok értékesítésekor a
gyártók, forgalmazók az üzletükben
lévő kiállítási minta-darabokat is
gyakran értékesítik árengedménnyel.
Ebben az esetben gyakori, hogy a vételárat jócskán a szokásos fogyasztói
ár alatt állapítják meg, hiszen a termékből egy van, az sem biztos, hogy
pont az elképzelésünknek megfelelő,
viszont a kedvező ár miatt kompromisszummal döntünk a termék megvásárlása mellett. Ez esetben sem értékcsökkent, hanem az eladás előtt bizonyos ideig rendeltetésszerűen használt áruról van szó. Az árengedmény
oka nem minőségi hiba, hanem az a
körülmény, hogy a terméket már a bemutatásokkor folyamatosan használták. Mivel azonban új termék eladása
történik, ezért a jótállási jog itt is teljes egészében megilleti a vevőt. Értékcsökkent termékről akkor beszélünk, ha a terméknek minőségi
hibája van, ezért azt a kereskedő érték csökkentve kínálja. A vásárló választására van bízva, hogy a terméket
a meglévő hibájával is megvásárolja,
tudván, hogy a termék ezen hibája
tekintetében nem illeti meg a jótállási
jog. Ebben az esetben azonban a terméken mindenképpen szerepeltetni
kell, hogy értékcsökkentett és annak az okát is.
Mindenképpen meg kell jelölni az engedmény okát, melyet a számlán is
szerepeltetni kell. Így a későbbi esetleges minőségi hiba előfordulásakor
egyértelműen meghatározható, hogy
a vásárló által jelzett hiba tekintetében a jótállási jog érvényesíthető-e.
A válasz tehát olvasónk kérdésére
egyértelműen az, hogy ugyanazok a
jótállási jogok vonat-koznak az 50
százalékos áron vásárolt csizmájára,
mintha azt korábban teljes áron vásárolta volna meg. Jó tanács, hogy soha
ne döljünk be a kereskedőnek ha azzal utasítja el a minőségi kifogásunkat, hogy „akciós termékre nem vonatkozik a garancia”.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Kulináris Charta – Gödöllön is

Solier étterem és kávézó
A hazai konyhaművészet egyre erőteljesebben fordul a hagyományok felé. A szakmai körökben az egyik legnépszerűbb kezdeményezésnek számító Kulináris charta kimondja, hogy az étkezési kultúra az ország civilizáltságának és általános kultúrájának egyik legfontosabb fokmérője. Egyúttal azt is kijelentik, jó
alapanyag nélkül nincs gasztronómia. Ez utóbbira már a Solier
Café vezetője, Szoljár Csaba is felhívta a figyelmet egy korábbi interjúban, aki munkatársaival a hagyományos magyar konyhaművészet modern felfogású megújításában hisz. A fiatal szakemberek a szakmai fejlődést és a hagyományok beható ismeretét
olyannyira komolyan veszik, hogy vendéglő séfje elindult az
egyik legrangosabb magyar gasztronómiai kezdeményezés, a
Bűvös szakács által elindított Czifray-versenyen és eddig sikerrel
is szerepelt.
– Hol tart a séfjük a Czifray-versenyben?
– Ezt nem úgy kell elképzelni, mint
egy hagyományos szakácsversenyt. A
kezdeményezés célja a kulináris intelligencia fejlesztése, a gasztronómiai
összefüggések mélyebb megértése,
technológiák célirányos használata,
repertoárbővítés, ízléscsiszolás. Séfünk – Fodor Sándor – egyedüli gödöllőiként vesz részt a versengésben,
amely két évig tart majd, s a versenyzőknek – akiket felvételi keretében
választották ki – négyhavonta új feladatokat kell megoldaniuk.
– Kaptak már feladatot?
– Igen, az első munka a Czifray-féle szakácskönyvben szereplő „Savanyú káposzta kolosvári módon” recept
korszerű
interpretációja,
valamint klasszikus vagy egyéni tésztából készülő sós palacsintakreáció.
– Az étteremben megvan a „Czifray”?

– Természetesen, hiszen másképpen nem is tudnánk versenyezni. De
nem csak ezért, hanem mert mi komolyan gondoljuk, hogy a hagyományos magyar konyhaművészetet érdemes újból felfedezni, meghonosítani. Az általunk is nagyra tartott Kuli-

Bibliakiállítás a baptista imaházban

„Vedd, és olvasd”
Bibliakiállítás ünnepélyes megnyitó istentiszteletére került
sor március 28-án este a baptista imaházban. Köszöntőjében, igehirdetésében Mészáros Kálmán, a Baptista Egyház
elnöke megemlékezve arról,
hogy a tavalyi évet az egyházak
a Biblia évének nyilvánították,
annak a véleményének adott
hangot: minden év lehet a Biblia éve. Mindig, megszakítás
nélkül találkozhatunk, találkoznunk is kell Istennek a Bibliában megjelenő kinyilatkoztatásával, hiszen életünk minden kérdésére választ kapunk
azt értelmezve.
Pecsuk Ottó református lelkész, a
Magyar Bibliatársulat főtitkára mutatta be a kiállítást, mely, vándorkiállítás lévén, április 6-áig tekinthető
meg itt Gödöllőn. Rámutatott, hogy
egy olyan könyvről beszélünk, melynek szövege, mondanivalója már
több, mint 1000 éve jelent útmutatót
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hazánk számára is. Ha értékválságban
vagyunk, fölösleges új értékeket keresnünk: az örök értékek a Bibliában
vannak.
A különteremben tablókon közzétett képekből, szövegekből megismerhetjük a Biblia történetét. A kezdetben szájhagyomány alapján terjedő kinyilatkoztatást minden valószínűség szerint Salamon király korában, Kr. e. 964-től kezdték el lejegyezni. Sok írás keletkezett a Kr.e.
VI. században, a babiloni fogságban,
mikor a zsidó nép ezen írások által
őrizte meg hitét, önazonosságát. Az
eredeti héber nyelven elenyésző mennyiségű töredékek maradtak meg mára – szenzációs leletként bukkantak rá
a múlt században a Qumrán barlangjaiban elrejtett tekercsekre, melyeket
Holt-tengeri tekercsekként is emlegetünk –, de a Biblia más vallások szent
könyveivel szemben lefordítható,
fordításban sem veszíti el szent jellegét.
Lefordították először is arám nyelvre,
mely a babiloni fogság után a héber he-

TÓTAKARÍTÁS
A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG 2009. ÁPRILIS 5-ÉN ISMÉT TÓTAKARÍTÁST RENDEZ, melynek során az
Úrréti tó környékét és medrét tisztítják meg a
hulladéktól. 11 órától várják a segíteni szándékozókat a helyszínen.
A szervezők kérik, hogy a résztvevők megfelelő
öltözetben jelenjenek meg, aki teheti gumicsizmát, hosszúnyelű gereblyét és talicskát hozzon magával!

MUHI-CSATA MEGEMLÉKEZÉS
A PREMONTREI GIMNÁZIUM nevében
mindenkit szeretettel hívunk és várunk a muhi
csata 768. évfordulója alkalmából,
ÁPRILIS 3-ÁN PÉNTEKEN 10.45 PERCKOR
KEZDŐDŐ MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE,
amelyet a Szent István Egyetem előtt álló
Kálmán herceg szobránál tartunk.

náris Charta kimondja, hogy vendéglátásunk valaha az ország egyik legfőbb vonzereje volt, s jó lenne, ha újra
azzá válna. Mindez csak akkor lehetséges, ha valódi értéket, igazi minőséget tudunk előállítani és a vendég
asztalára tenni, olyan ételt és italt,
amely szép is, jó is és hozzá a legjobb
magyar vendéglátási stílust, felfogást
adjuk. Pusztán pénzért, gazdasági
szempontokból nem lehet megterem-

teni mindazt, amit a vendég szeret és
amitől jól érzi magát. A siker a szakmai tudáson, az elhivatottságon múlik.
– Ez mind igaz, de a mostani
időkben is elegendő?
– Ha a válságra céloz, akkor azt
kell mondanom, igen. Az emberek érlyett a nép nyelve lett. A Nagy Sándor
hódításai következtében hellenizálódott zsidó diaszpóra számára a Kr. e.
III.-II. században létrejött a görög fordítás, a Szeptuaginta, vagyis a Hetvenes. Onnét az elnevezés, hogy hetven
körüli létszámú volt a fordítógárda. A
latinra fordítással egyedül birkózott
meg Szent Jeromos a IV.-V. században.
Most a kiállításon láthatjuk az első
teljes magyar bibliafordítást, vagyis a
Vizsolyi Bibliát, Károli Gáspár munkáját. Míg a középkorban kézzel másolták a Bibliát a szerzetesek, az
igény, hogy ne csupán a latinul tudó
egyházi emberek, hanem szélesebb
körben, nemzeti nyelveken is olvashassák azt, találkozott az 1500-as
években már feltalált könyvnyomtatás nyújtotta lehetőséggel.
A legkülönbözőbb nyelvű Bibliák
böngészhetők a tárlókban, például
koreai, vagy két afrikai nyelvű is.
Az esten szolgálatot végzett Krassay
László alpolgármester, Szűcs Józsefné
önkormányzati képviselő, a Damjanich
iskola igazgatója, Szabó Sándor pünkösdi lelkipásztor, Judák Endre egyetemi docens, református presbiter, beszámolva a Bibliával kapcsolatos élményeikről, gondolataikról.
N. A.

MEGHÍVÓ
A tragikus sorsú tudós és államférfi, Teleki Pál
halálának 68. évfordulója alkalmából
koszorúzással egybekötött megemlékezést
tartunk sírjánál, a máriabesnyői temetőben
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A megemlékezésre hívunk és várunk mindenkit, akit tisztelettel tölt el
Teleki Pál önfeláldozó, hazafias munkássága. Ezen alkalommal is gondoljunk együtt szeretettel arra a nagy nemzetnevelőnkre, aki csaknem egy évszázad távlatából figyelmeztette már a magyarságot a nemzetromboló erők és eszmék káros következményeire, és az ellenük való összefogás szükségességére a magyar haza érdekében.
A megemlékezésre (és vissza) különjáratú autóbusz indul a Művészetek Háza (volt Petőfi Sándor Művelődési Központ) parkolójából
11.30-kor, mely minden közbeeső autóbusz megállóhelyen felveszi
utasait, de a Premontrei Gimnázium parkolójába nem megy be.
A Teleki Pál Egyesület elnöksége

tékelik és elismerik a minőséget. Mi
hosszú távra tervezünk, és nem holnapra akarunk meggazdagodni. Tény,
hogy többet dolgozunk, gondolkodunk az új helyzetre adandó válaszokon, de elmondhatom, hogy a forgalmunk nem csökkent az elmúlt hónapokban – ami nagy szó mostanában.
A nehezebb idők megerősítik az em-

munkájának és elhivatottságának lassan kezd beérni a gyümölcse, nagyon
sok pozitív visszajelzést kapunk. Például a kalácsok esetében, mostanában
igen divatosak a külföldi – például az
olasz panettone – kalácsok, de állítom,
a magyarok is felveszik a versenyt bármelyikkel. Így a húsvéti kalácsaink, a
Solier kalács vagy a foszlós fonott

bert, találékonyabbá teszik, és jobban
összekovácsolódunk. Ez az igazi erősségünk, mert egy étterem – mint annyi
más munkahely – attól lesz igazán jó, ha
mindenki egy irányba húz, ha egyetértés
van a közös célokban. Mivel mi nem
csak étterem, de cukrászda is vagyunk,
így sokkal átfogóbban kell gondolkodnunk minden lépésünkről. A hagyományokat ugyanis nem csupán az étteremben, de a cukrászdában is szeretnénk
újjáéleszteni.
– Mit ért ez alatt?
– A cukrászatban ugyan nincs a
Czifrayhoz hasonló verseny, de ebben
a szakmában is egyre inkább felfedezik a régi receptúrák szerinti édességeket. Vezető cukrászunk, Molnár
Ferenc nagy ismerője ezeknek, és elmondhatjuk, hogy lelkiismeretes

kalács is a hagyományos receptek szerint készülnek, gazdag nemesanyagtartalommal.
– Mi kerül a húsvéti asztalukra?
– Természetesen sonka, amit saját
hentesünk készít, s ezt kapják vendégeink is. Ez teljesen más, mint a boltban: a
hentes maga vágja a sertést, amelynek
finoman átszőtt a húsa így nem száraz,
sokkal élvezetesebb. Ugyancsak fontos
a házi pácolás is, a sonka egyedileg kevert pácban érik három-négy hétig. Ezt
követően kiáztatják, majd a mester
négy-öt éjszakán át füstöli, finom akácfa
fűrészporon. Mindehhez fonott kalács
jár, enyhén sós tésztával. Én azt látom,
hogy nem kell másolnunk senkit, a magyar ételek épp olyan jók, mint a külföldiek, csak igényesség és jó alapanyag
kell, s meglesz az eredmény.

A GATE Zöld Klub Egyesület a Föld Napja, valamint a Madarak és Fák Napja tiszteletére,
a Fenntarthatóságra nevelés évtizede okán plakátkészítő versenyt hirdet
Együtt a fenntartható Gödöllőért címmel.
A versenyben iskolánként legfeljebb 3 csapat vehet részt, csapatonként 3-6 fős létszámmal. A plakát Gödöllő, mint ökováros (jövőbeli) képét, vagy annak egy részletét, vagy a környezet- és egészségtudatos gödöllői
életvitel mozzanatait, mintázatait mutassa be, közvetítve a fenntartható fejlődés eszmerendszerét, elősegítve a klímatudatosság társadalmasítását, közüggyétételét. A pályaműveket (plakátok) A1-es méretben,
főként grafikák, festmények vagy montázsok formájában várjuk.
Az elkészült művek a Művészetek Háza (Petőfi Sándor Művelődési Központ) aulájában kerülnek kiállításra
2009. április 22. és május 10. között. A kiállítás megnyitóján kihirdetésre kerül a 3 legjobb mű, melyek elkészítői felfesthetik plakátjaikat (nagyobb méretben) a belvárosi aluljáró falára, emellett egy erdei iskolai
hétvégével jutalmazzuk Őket.Kisebb ajándékot minden résztvevő kap.
A kész műveket papírhengerbe csomagolva (a csomagolást a megnyitón visszaadjuk), a művek hátoldalán
az iskola és a tanulók nevének feltüntetésével, 2009. április 20-ig kérjük leadni a Művészetek Háza (Petőfi
Sándor Művelődési Központ) recepcióján!

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghív
minden kedves érdeklődőt 2009. április 6-án, 18
órára az Erzsébet Királyné Szállodában tartandó
Grassalkovich Emléknapra.
A besnyői Máriaszobor megtalálásának 250. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés programja:

1. A 250 éve megtalált kegyszobor jelentősége, üzenete.
A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa,
Gáspár István atya előadása. (videó vetítéssel)
2. Mit adtak a Grassalkovichok Gödöllőnek? Fotókkal bemutatja: Gaálné dr.
Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója.
3. Mária Terézia és Grassalkovich levélváltásai. Közreműködik: Pécsi Ildikó
Kossuth-díjas színművész.
4. Boldog volt-e Grassalkovich I. Antal? Családtörténet. Szabó Margit újságíró
előadása.
5. A hercegi udvar muzsikájából. Közreműködnek a Chopin Zeneiskola tanárai és
növendékei.
A helyszínen, az Erzsébet Királyné Szálloda báltermében minden vendég
tombolát kap, amivel ha szerencsések, Mária Terézia kávét és
Grassalkovich-palacsintát nyerhetnek.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Csempészés, csórás, szánhúzás
Hogy miért is kell a nagy magyar
Alföldön éppen alaszkai szánhúzó kutyákat tenyészteni, arra
nem kapunk magyarázatot Badár Sándor és Horváth János, a
már harmadik könyvét közreadó
szerzőpáros Közép-európai kalandok címmel összegyűjtött
élménybeszámolóiból, eszmefuttatásaiból, de sok minden
másra igen.
Talán legtöbbet a cseh tájakon tett kalandozásaikról olvashatunk, s így hihetjük azt is, hogy a csehektől tanulták:
üljünk össze, aztán be ne álljon a szánk
órákon át – de ők másképpen szövegelnek, mint a csehek. A csehek példabeszédeket mondanak el komótosan. A mi
szerzőink azzal szórakoztatnak bennünket, lázasan, egymás szavába vágva,
ami velük esett meg itt és ott.
Szóval, kétségtelenül nem cseh, hanem magyar kocsmában érezhetjük magunkat a könyvüket olvasva. A kocsmában, ahol egyszerre közlékennyé válnak
a különben büszke hallgatásba burkolódzó rejtélyes magyarok, s betekintést
engednek a legtitkosabb gondolataikba
is, nem restellik felidézni a „legcikibb”

helyzeteket sem, amelyekbe volt sze-rencsétlenségük beleke-rülni.
Szerzőik szerte a szocialista blokk területén ki-válóan kiismerik
ma-guk. Ott nem érheti őket
meglepetés, nyugodtan csempészhetnek, elemelhetnek egy s mást, a kisujjukban van a dör-gés is, a csízió is. Annak a tudatával száguldozhatnak meg
nem tervezett, öt-letszerűen vagy a
közbeszóló végzet következtében változó útvonalaikon, hogy mindig csak a
talpukra eshetnek, mint a macska.
Na, de amikor bekövetkezik a „Go
West!” Bénázásuk az olasz-francia határon feledhetetlen: egyszerűen nem értik, miért nem foglalkozik velük az
üvegkalitkában üldögélő, onnét a világért ki nem jövő egy szál határőr. Biztosan a jelentést olvassa róluk, a fotóikat
vizsgálgatja, aztán majd következik a
hadd el hadd. Mi az, hogy ez itt fel se
túrja a holmijukat, nem kérdezi ki őket,
hová, miért, meddig? Szörnyű cselt
gyanítanak…
Minden tétovázás ellenére aztán csak
megérkeznek az Albertville-ben megrendezett téli olimpiára, ahol a magyar-

BAGATELLek a Gödöllői Galériában

Transzcendens világban
Március 28-án, szombaton
nyílt meg Balla Vera képzőművész és Szinvai Pál szobrászművész közös kiállítása a Gödöllői Galériában BAGATELLek
címmel.
A Galériába beépített íves falfelületekre kerültek Balla Vera kollázsai,
amelyek dinamikusak, lendületesek,
gazdag színvilággal párosulva. A művésznő az alkotás során előre megfestett papírdarabokkal „játszik”, a
folyamatban a gondolat és az anyag
egymást alakítja. Gyors döntések

mentén jön létre a mozgalmas látvány, amely a képek mélyebb mondanivalójával párosul. Az emberi kap-

csolatok és konfliktusok, valamint az
egyedüllét az alkotó központi témái.
Szinvai Pál térplasztikái inkább
tépelődőek, a befelé forduló művész önkifejeződései, kis történetek, felvetések szeparáltan elmesélve. Dobozai mind egy-egy
mikrovilágot képeznek, teret engedve a nézőnek a szabad asszociációhoz. Mindkettőjüknél vállaltan jelen van a transzcendens
világ, más-más megfogalmazásban.
A kiállítás címére utalva Miksa
Bálint festőművész megnyitó beszédében úgy fogalmazott: „Az,
hogy Balla Vera élményeket
fejt meg, önmagába néz, nem
fél megijedni, problémát feszegetni, dolgokat bevallani
magának és nekünk, „bagatell”? Lényegtelen semmiség,
hogy önálló stílusát küzdelem
gyúrta ki, hogy kénytelenek
vagyunk elhinni neki: amiről
képei szólnak, azt nem is lehetne másképp mondani?
Bagatell volna, hogy Szinvai Pál keményen ítél szabadságról, megismerésről, tisztán látásról, emberi lehető-

Jótékonysági koncert a zeneiskolában

alaszkai, Szentes város utcáin kiképzett
szánhúzó kutyák bemutathatják végre,
hogy mit tudnak. Szerzőink pedig, akik
rendesen csak komámnak szólítják, emlegetik egymást, s oly nagy köztük az
összhang, hogy ha az egyik azt mondja,
„Nem is volt rá szükség…”, a másik
máris rávágja, „De igény se volt rá!”,
megállapítják, hogy ez a verseny volt a
legkomolyabb az életükben. Ám tartanak tőle, ha ezt vagy bármely más kalandjukat bárkinek elmesélik, hát soha,

ségekről, a tudatalatti jelentőségéről,
az egzisztencia relativitásáról? Az,
hogy képes tiszta gondolatokat szájba
rágás nélkül, filozófiai pontossággal,
természetes iróniával fogalmazni, bagatell?
Hogy nevezhetnénk bagatellnek egy

szituációt, amelyben heroikus emberi
küzdelmek nyomaival találkozunk,
amelyben két kiváló művész éppen
életének azon ritka pillanatát éli meg,
hogy bemutatkozhat legújabb eredményeivel?”
Szeretettel ajánlom tehát mindenkinek a kiállítást, amely ironikus címével ellentétben nagyon is átgondolt
és komoly, és amelyet a művészek
maguk rendeztek meg látogatóik számára nagy odafigyeléssel. Megtekinthető: 2009. április 26-ig hétfő kivételével naponta 11-17 óráig a
Gödöllői Galériában.
Bátki Margit
zongora kulcsát Krassay László
alpolgármester adta át Ella Attila
igazgatónak.
Kaneko Miyuji félig japán, félig
magyar származású zongorista hat
éves koráig Japánban élt, a
magyar nyelvre és gyermekdalokra anyai nagyszülei tanították. Három éves
korában kezdett zongorázni
hallás után, a Bartók: Gyermekeknek című sorozatból
játszott darabokat. Hat éves
korában Magyarországra
költözött nagyszüleihez. Zenei tanulmányait a váci Bartók Béla Zeneiskolában
kezdte meg. Öt év alatt hét
országos versenyen 16 díjat
nyert. Tizenegy évesen felvételt nyert a
budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Kivételes Tehetségek Képzőjébe. 2006-tól ösztöndíjjal meghívást
kapott a Tokyo College of Music zeneművészeti gimnázium és egyetemre,
ahol jelenleg is folytatja tanulmányait.
Kép és szöveg: jb

Ismét Gödöllőn Kaneko Miyuji
A Frédéric Chopin Zeneiskola
hangversenytermében
adott
nagysikerű jótékonysági hangversenyt vasárnap délután Kaneko Miyuji fiatal japán-magyar
zongoraművész. A hangverseny
bevétele a Continuo-Gödöllő
Alapítvány és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány munkáját segíti.
Nem először lépett fel városunkban Kaneko Miyuji. A mindössze tizenkilenc
éves zongoraművésszel a Liszt Fesztivál nagy sikerű nyitókoncertjén már találkozhatott a közönség. Most ismét
szerepeltek repertoárjában Liszt művek:
a II. Magyar Rapszódia és h-moll Szonáta hangzott fel vasárnap délután, valamint Bartók Béla: Román népi táncok,
Frédéric Chopin:cisz-moll noktürn és a
Desz-dúr „Esőcsepp” prelűd csendült

fel. A koncertet megelőzően is ünnepélyes pillanatokban lehetett része a közönségnek. Lejárt ugyanis a két évvel
ezelőtt vásárol Steinway zongora lízingelésének ideje, így a hangszer, melyet
az intézmény az önkormányzat támogatásával vásárolt meg, véglegesen is a
Chopin zeneiskola tulajdonába került. A

Remsey Flóra Ferenczy Noémi-díjat kapott

A textil varázslatos szépsége
Március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából Ferenczy
Noémi-díjjal tüntették ki Remsey Flóra gödöllői textilművészt. E neves állami kitüntetést minden évben azoknak a
személyeknek ítélik oda, akik
kiemelkedő
iparművészeti,
ipari tervezőművészeti tevékenységet folytatnak és ezáltal
alkotnak maradandót. Erről beszélgettünk Remsey Flórával.
– Meglepődött?
– Őszintén szólva igen. Már több
ízben, több szakmai szervezet javasolt erre az elismerésre. Ahhoz, hogy
valaki Ferenczy Noémi-díjban részesüljön, számtalan kritériumnak kell,
hogy megfeleljen. Ez a díj az iparművészek számára ugyanazt jelenti, mint
a képzőművészeknél a Munkácsy Mihály-díj.
Első körben a felterjesztők a művészeti társaságok, egyesületek, szövetségek – ilyen például a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesülete, Magyar Képző- és Iparművészek
Szövetsége, vagy például a Széchenyi
Irodalmi és Művészeti Akadémia. Az
ajánlásokat neves, ismert művész kollegák fogalmazzák meg. Ezután a
Képző- és Iparművészeti Lektorátuson összeül az a szakmai grémium,
akik részletesen megvizsgálják az
iparművészet sokféle területéről javasolt művész szakmai dokumentációját, illetve tevékenységét. A legtöbb
szavazatot kapott művészeket felterjesztik kitüntetésre, melyet végül az
Oktatási és Kulturális Minisztérium
hagy jóvá, illetve ítél oda. Az egész
folyamatban nagyon fontos, hogy ez
egy olyan díj, ahol a szakma véleménye, kiválasztása érvényesül.
Az idén Karattúr Katalinnal ketten részesültünk a textilművészek közül ebben a megtiszteltetésben.
– A gödöllői művészeti élet képviselői közül kik kapták meg a Ferenczy Noémi-díjat?
– Korábban a Gödöllői Iparművészeti Műhely tagjai közül Katona
Szabó Erzsébet textilművész, Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész,
Kun Éva keramikusművész is részesült ebben az elismerésben.

– Jelen pillanatban min dolgozik?
– Folytatom a megkezdett útjaimat,
sok elképzelésem vár megvalósításra.
Mind a három tevékenységi területemen készülnek új munkák. Továbbra
is izgatnak a fém anyagának különböző lehetőségei, textiles szemmel vizsgálva. Gobelinterveimet is meg kell
szőnöm. A kastély további rekonstrukciója számomra is újabb feladatot fog
jelenteni.
Emellett a Gödöllői Iparművészeti
Műhelyben folyó művészeti nevelési
program keretén belül a szövőműhelyben tanítom az érdeklődőket a
különböző szövési technikákra. Büszkeséggel tölt el a Művészetek Házában (Petőfi Sándor Művelődési Központ) 10 év munkájáról számot adó
kiállítás szépsége és sikere.
Van még egy másik vonulata is a
szakmai tevékenységemnek. Most
nyílt meg a Gödöllői Királyi Kastélyban Hager Ritta Kossuth-díjas kárpitművész kiállítása az általam elképzelt, és Kecskés József segítségével megvalósított Élő Gobelin kiállítás-sorozat részeként.
A megnyitó különleges emelkedettsége, léleknemesítő szépsége minden jelenlévő ajándéka volt.
A felsoroltak működésem területei,
melyeken a jövőben is változatlan lelkesedéssel szeretnék tevékenykedni.
-hc-
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A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
FELVÉTELT HIRDET
A 2009/2010-ES TANÉVRE
A felvételi meghallgatást április
6-án, csütörtökön a zeneiskola
épületében tartjuk
14 órától 17.30-ig.
Szolfézs előképző osztályba a 6-7
éves gyermekek jelentkezését, hangszeres felvételire elsősorban a szolfézs előképző osztályt végzett tanulókat várjuk. Kérjük, hogy minden
felvételiző egy-két népdal vagy gyermekdal eléneklésével készüljön. A
felvételi meghallgatáshoz kapcsolódóan április 6-án, hétfőn 16 órától
hangszerbemutató hangversenyt tartunk a zeneiskola nagytermében.
ZENEVÁR:
A 4-6 éves gyermekek jelentkezését
az alapítványi zenevár csoportokba
várjuk. Részükre felvételi játszóházat
16 órától és 16.30 órától tartunk.
Haladó zenevár csoportba is hirdetünk jelentkezést mindazon első osztályba lépő gyermekek számára, akik
eddig zenevárra (zeneoviba) jártak, és
szolfézs tanulmányaikat csak második osztályos korukban szeretnék
megkezdeni, illetve a jövő évi szolfézs felvételire szeretnének felkészülni.

GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI
MŰHELY

TÉLI KERT
című csoportos képző- és iparművészeti kiállítás a GIM-Házban
2009. MÁRCIUS 29-IG MÉG
LÁTOGATHATÓ
Szombaton-vasárnap 14-17 óráig,
előzetes bejelentkezés után más
napokon is!
GIM-HÁZ, Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Tel/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

ABLAKOK PÁPUA ÚJ-GUINEÁRA című időszaki kiállítás
Molnár-Bagley Emese gyűjteménye
A Gödöllői Városi Múzeum 2005 novemberében újabb óceániai gyűjteménnyel gyarapodott. Az ajándékozó, Emese Molnár-Bagley 1974 és 2001 között élt és dolgozott családjával együtt Pápua Új-Guineában. A 368 tárgyból álló gyűjtemény egyik része az 1960-as
évektől napjainkig terjedő időszakban készült Pápua Új-Guinea központi fennsíkjának
területén és ott is használták őket. A másik legnagyobb tárgyegység az északnyugati partvidékről és az ezzel részben összefüggő Sepik-vidékről származik, a fennmaradó tárgyak
pedig Pápua Új-Guinea különböző területeiről, amiket Emese az utazások során érintett.
A kiállítást rendezte: Dr. Antoni Judit és Fábián Balázs. Kivitelezte: Mayer Róbert
A kiállítás megtekinthető: 2009. november 15-ig
hétfő kivételével mindennap 10-18 óráig.
Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel-fax: 28-422-003, e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu
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Város–Kép

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

gróf Teleki Pál (1879–1941)
Teleki Pál 1879-ben született Budapesten. Nagy, történelmi múltú erdélyi családból származott, amely számos kiválósággal büszkélkedhetett (Teleki László, Teleki Sámuel). Apja, gróf Teleki Géza politikus és író Tisza Kálmán kormányában volt rövid ideig belügyminiszter. Teleki gyermekkorának javarészét a család Szatmár megyében lévő hatalmas birtokán töltötte, és később felnőttként
is gyakran visszatért ide. A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti tudományegyetem állam- és jogtudományi karának diákja volt. A földrajztudomány jeles professzora lett a két világháború között.
Az egyetemen a földrajz mellett társadalomtudományi, és
mezőgazdálkodási tanulmányokat is végzett. Államtudományi doktorátusát 1903-ban szerezte. Ugyanebben az
évben már gyakornok a földrajz tanszéken. 1904-ben
megszakította ígéretesen induló tudományos pályáját, és
szolgabíró lett Szatmárban, majd 1905-ben a szatmári
nagysomkúti kerület országgyűlési képviselőjévé választották. 1907-ben Szudánban végzett kutatómunkát, onnan
visszatérve európai tanulmányutat tett. A politikától ideiglenesen elfordulva, újra a tudományos életbe merült és
1909-ben a Földrajzi Intézet igazgatója, majd 1910-ben a
Magyar Földrajzi Társulat főtitkára lett. Az I. világháborúban önkéntesnek jelentkezett, és egy ideig főhadnagyi
rangban szolgált a szerb, majd az olasz fronton. Itt született (nemegyszer a lövészárokban körmölve) egyik legjelentősebb műve, A földrajzi gondolat története. A háború
alatt szociálpolitikával foglalkozott, 1918 őszétől pedig a
béketárgyalásokra elkészített az ország községenkénti etnikai térképét. 1920 és 1921 között miniszterelnök volt,
emellett ő vezette a külügyi tárcát és a nemzeti kissebségek tárca nélküli minisztere is volt. Az egykori király, IV.
Mint cserkész

Károly visszatérési kísérlete után, 1921. április 14-én lemondott a miniszterelnökségről. Meghatározó szerepet
töltött be a korszak tudományos életében: tanszékvezető,
dékán, majd rektor volt különböző egyetemeken. A tudományos elitképzés fellegvárának az Eötvös-kollégiumnak is kurátora volt ebben az időszakban.
Gimnazista fia révén ismerkedett meg a cserkészmozgalommal. Főként a szervezetben rejlő
nemzetnevelői lehetőségek ragadták meg. 1922ben elvállalta a MCSSZ főcserkészi, azaz a kormányzó által kinevezett legfőbb vezetői tisztét.
Amikor fölkérték, a cserkészet vezetői csupán befolyásos támogatót reméltek benne, de Teleki nemcsak névleg lett cserkész, hanem időt talált rá, hogy
bedolgozza magát a cserkészet pedagógiájába és
megszerezze a cserkésztiszti képesítést. A főcserkészi tisztről 1923-ban betegsége miatt le kellett
mondania, de a továbbiakban is támogatta, segítette az egyre erősödő mozgalmat. Részben az ő szervezőmunkájának volt köszönhető az 1926. évi
Nemzeti Nagytábor sikere. Az 1933-as gödöllői
Jamboree-nak is egyik főszervezője volt, ő látta el
a táborparancsnoki tisztet, sőt, magát a helyszínt is
ő választotta ki. Több nagy nemzetközi táborozáson vezette a magyar csapatot. A nagypolitikába
1938-ban tért vissza: május 14-én kultuszminiszterré választották, majd 1939-ben ismét miniszterelnök lett. Az első bécsi döntés idején a magyar delegáció egyik vezetője volt. Az elvesztett területek
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MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
A KEGYSZOBOR MEGTALÁLÁSÁNAK 250. ÉVFORDULÓJA
A JUBILEUMI ÉV KÖZELGŐ ESEMÉNYEI
NAGYHÉT PROGRAMJAI A MÁRIABESNYŐI
Nagyboldogasszony Bazilikában

NAGYCSÜTÖRTÖK (április 9.)
7.00: Jeremiás siralmai, vezeklők visszafogadása
10.00: Krizma szentelési mise Vácott
18.00: Esti mise az utolsó vacsora emlékére
19.30: Virrasztás a Kegytemplomban
Mise után Agapé, búcsúbeszéd, éjszakai keresztút
NAGYPÉNTEK (ápr. 10.)
9.00: Jeremiás siralmai
17.00: Keresztút
18.00: Az Úr szenvedésének ünneplése (csonkamise)

NAGYSZOMBAT (ápr. 11.)
9.00: Jeremiás siralmai
Egész nap Szentsírlátogatás -őrzés.
20.00: A húsvéti vigília (húsvétéjjeli mise) szertartása

HÚSVÉTVASÁRNAP ÉS HÉTFŐ (ápr. 12-13.)
A szentmisék rendje: 9.00, 10.30, 18.00
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika
2100. Gödöllő, Kapucinusok tere 1.
Telefon/fax: +36-28/414-425
e-mail: mbesnyo@invitel.hu www.mariabesnyo.hu

Mint miniszterelnök

visszaszerzése érdekében a náci Németország és a fasiszta Olaszország felé forduló Imrédy-kormánnyal szemben
meggyőződéses nyugatbarát volt. 1940. december 12-én
Belgrádban Magyarország örökbarátsági szerződést kötött Jugoszláviával, az ottani németellenes fordulat után
azonban a berlini vezetés bejelentette igényét a magyar
csapatokra. Telekinek választania kellett a revíziót lehetővé tevő Németország és a nyugat között. Teleki önmagát tartotta felelősnek, amiért olyan helyzet alakult ki,
amelynek elkerüléséért egész életében küzdött. Teleki
nem tudta felvállalni ezt a döntést, és 1941. április 3-án,
máig tisztázatlan körülmények között, főbelőtte magát.
Bár azon a hajnalon drámai hangú levelet írt a kormányzónak, sőt megírta lemondó levelét is, sokan a mai
napig is kételkednek abban, hogy valódban önkezével
vetett véget életének.
Teleki Pál többször is időzött Gödöllőn, nem egy alkalommal látogatott el a kormányzóhoz, akivel itt nyugodt körülmények között tudott tárgyalni. Akárhányszor
itt járt, mindig meglátogatta a kapucinus atyákat, és misét hallgatott. Felesége, aki gyakran betegeskedett, a
kórházi kezelések után is többször pihent a Salvator nővérek zárdájában, így ott is nem egyszer megfordult.
Nagyon szerette Gödöllőt, mert az erdélyi Pribékfalva
Teleki-birtokára emlékeztette. Családi körben többször
is említette, szeretné, ha a besnyői temetőben lenne a
nyughelye. Kívánságát csak néhány évvel halála után
tudta családja teljesíteni. Mint azt Kiss Éva tanárnő kutatásaiból tudjuk, Teleki Pál holttestét lánya exhumáltatta, és hozatta el édesanyjával és feleségével együtt Máriabesnyőre, ahol 1947 májusában, egy kora hajnalon
tartották meg a temetést.
Ennek pontos dátumáról a Historia Domus nem tesz
említést, abban annyit jegyzett fel egykori írója: „Most
temettük el szegény miniszterelnökünket, Teleki Pált. A
temetést végző atya először viselte azt a fekete gyászszertartási palástot, amelyet a püspök urunk adományozott a
kolostornak.”

Hattyús tó lett az Úrrétiből

A gödöllői fejlesztési tervek között kiemelt helyen szerepel az egykori Hatytyús tó rekonstrukciója. Nos, ha nem is a tervezett alsóparki helyszínen, az
élet megvalósította az elképzelést. Lapunk szerkesztőségébe szombaton érkezett az első jelzés, hogy egy hattyú költözött a civilek által néhány évvel ezelőtt ismét életre keltett Úrréti tóra. A meggyűrűzött madár jól érzi magát a
már korábban megtelepedett vadkacsák társaságában.
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Állati dolgok

Az igazi sün
Minden gyermek kedvence a
sün. Bár az utóbbi időben más
kifejezést is kapott neve, reméljük, hogy ez a kedves kis állat továbbra is inkább mesehős, semmint akcióhős lesz.
Hazánkban az európai sün, annak is
keleti faja honos. Szőrszálakból átalakult tüskéi révén félreismerhetetlenek. Erős bőrizomzata segítségével
képes magát összehúzni. amivel
szemben természetes ellenségei többnyire tehetetlenek. Hegyes pofájuk
éles fogakat rejt, amelyekkel nemcsak a földigilisztát, hanem egy kígyót is könnyedén ketté tudnak harapni. Fogazatukból
világosan
látszik,
hogy a rovarevők
rendjének tagjai. Étlapjuk főként földigilisztákból és csigákból áll, de más
kisebb állatokat is
fogyasztanak, például sáskákat, földön fészkelő madarak fiókáit, gyíkokat,
de néha dögöket
vagy lehullott gyümölcsöket is esznek.
Időnként tojások is
szerepelnek étlapjukon, de a sünök előfordulása és gyakorisága alapjában
véve a földigiliszták mennyiségétől
függ. Miattuk is pusztul el olyan sok
sün az utakon, mivel, főleg meleg
esők után, a giliszták az aszfaltútra
másznak, ahol a sünök könnyen öszszefogdossák őket.
Leginkább a dús aljnövényzetû, ritkás erdőkben fordulnak elő, de egyre
gyakoribbak a települések környékén, sőt, még belvárosi parkokban is.
a kertbe szoktatott példányok szívesen elfogadják a szabadba kirakott
ételt is, sőt néha a kutya maradák vacsoráját ők fogyasztják el. Túlnyomórészt vagy kizárólag éjjel mozog. A
sün számára az év egy aktív időszakra
és a téli álom idejére tagolódik, amelyet avarból készült alomban tölt el.
Tavasszal bújik elő, amikor a külső
hőmérséklet már elég magas. A kritikus érték 15°C körül húzódik. Ily módon a téli melegbetörések megtéveszthetik és előcsalogathatják a sünt
téli álmából, ami igen veszélyes, hiszen ilyenkor azokat a fontos tartalékokat használja fel, amelyek egy
hosszabb utótél esetén talán éppen a
túlélést jelentenék számára.
Ha a hőmérséklet télen kellően alacsony, a sün életfunkciói „alvás“ közben erősen lecsökkennek. Belső hőmérséklete kb. 5°C. Ha környezete
túlságosan lehűl, a sün egy szabályozórendszer segítségével pontosan

annyira fűti testét, hogy hőmérséklete
szinten maradjon. Amennyiben vacka
jól védett, a téli álmot alvó sünnek
nincs különösebb gondja. Erre az időre tömör, teljesen merev, tüskés gombóccá húzza össze magát, szétnyitásához nagy erőre lenne szükség. A
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Élő–Világ
külső hőmérséklet emelkedésével,
március-áprilisban a sün szíve egyre
gyorsabban kezd verni. A lélegzetvételek száma sűrűsödik, és az állat hamarosan eléri rendes testhőmérsékletét, ami mintegy 35-37°C. Ekkorra
már felhasználta zsírtartalékának
nagy részét, amelyből a téli álom idején táplálkozott. Szinte lötyög rajta a
bőr.
A sünök rengeteget esznek és isznak, próbálják bepótolni súlyveszteségüket. Kilométereken keresztül
vándorolnak, hogy olyan helyet keressenek, ahol bőséges táplálékot találnak. Territóriumot ennél fogva
nemigen tartanak, bár korábban ennek ellenkezőjét feltételezték. Vannak
ugyan lakóterületeik, de nem gátolják
fajtársaikat abban, hogy oda belépjenek, csak akkor, ha a szomszéd nem
vadászni jött, hanem a szaporodásra

kész nőstényért. Ekkor lökdösni és
bokszolni kezdik egymást, amelynek
során a hím megpróbálja elűzni a jövevényt. Területeik egyébként meglehetősen szabadon keresztezhetik egymást, anélkül hogy territoriális harcokra kerülne sor.
Míg a sün nyár elején és közepén jó
kondícióban tartja magát, nyár végén
valóságos farkaséhség lesz úrrá rajta.
Jóval több táplálékot fogyaszt, mint
amennyi létfenntartásához feltétlenül
szükséges. Súlya rohamosan nő, három héten belül akár meg is kétszereződhet. A kifejlett példányok egy kilót, sőt, a legkövérebbek 1900 grammot is nyomhatnak. Egy éjszaka alatt
képesek 150 gramm húst elfogyasztani, és ehhez 50 grammnál is több folyadékot isznak meg.
Az ily módon jól táplált sün szeptember végén, októberben keres magának téli menedéket. Nemegyszer
levél- vagy komposzthalomba fészkeli be magát. Ha a középhőmérséklet
több napon át nem éri el a 10°C-ot. a
sün téli álomba merül. Testhőmérséklete egészen addig süllyed, míg el
nem éri a 6°C-ot. Ekkor „automata
fűtésre kapcsol“, és a hőveszteséget
úgy próbálja kiegyenlíteni, hogy belső hőmérséklete soha ne süllyedjen a
fagypont alá.
A sünök évente kétszer, legfeljebb
7 utódot hoznak a világra. A vemhességi idő mintegy két
hónap. A párzásra
márciustól júniusig
kerül sor. A hím keresi fel a nőstényt,
amely kezdetben kerülni próbálja. Minduntalan elszalad, de a
hím addig próbálkozik, míg a nőstény le
nem lassul. A hátulról közeledő hímet
egy darabig még hevesen ellöki magától,
de a pár hamarosan
elkezd körbe-körbe
forogni. Ez az „üldözés“ órákig is eltarthat, és nyilvánvalóan ahhoz szükséges, hogy a nőstény felkészüljön a
párzásra. Ha készen áll, lelapítja tüskéit, testét leengedi a földre, hátsó lábait pedig kissé megemelve hátraterpeszti. Ekkor bekövetkezhet a párzás,
ami ugyan csak másodpercekig tart,

Nem csak kertészeknek

Ültessünk facsemetét!
Az ősz és a tavasz a facsemeték ültetésének legjobb időpontja. Az időjárás ilyenkor a
legmegfelelőbb a telepítésre,
mivel az éjszakák már melegebbek, és az első tavaszi esők
is kellőképpen beáztatják a talajt, és a talaj hőmérséklete
már megfelel az elültetett növények begyökeresedéséhez.
Természetesen azért várjuk meg, mag
a talajmenti fagyok biztosan elmúlnak! Ilyenkor esedékes az ehhez
szükséges növényanyag beszerzése.
Ezt a faiskolai lerakatokban, kerté-

szeti centrumokban lehet megejteni.
A vásárláskor körültekintően kell eljárni, mert választásunk hosszú évekre ki fog hatni és a növények ára sem
elhanyagolandó. A lerakat felkeresése
előtt pontos tervet kell készítenünk,
hogy az igényeinknek legmegfelelőbb fajtákat választhassuk ki. Különbséget kell tennünk a szabadgyökerű, konténeres és földlabdás növények között. Ez befolyásolja a növény
szállíthatóságát, illetve tárolhatóságát
is. A szabadgyökerű növényeket lehetőleg minél hamarabb ültessük el. A
földlabdás növényeket ültetésig nedvesen tartva 1-2 hétig tárolhatjuk. Erre a legalkalmasabb a nedves fűrészporba való süllyesztés. Konténeres
növények az év bármely fagymentes
időszakában ültethetők, de ezek számára is a a tavaszi, vagy őszi telepítés
a legkedvezőbb. A növények mide egymás után többször is megismétlődhet. A hím egy idővel megkeményedő nyákdugót hagy hátra a hüvelyben, amely később kilökődik; ennek az a szerepe, hogy egy darabig
meggátolja a többi hímet a párzásban.
Hosszú időn át uralkodott az a tévhit,
hogy a nőstény hegyes tüskéi miatt
párzáskor a hátán fekszik.
A tüskék a kölykök születésekor
sem okoznak még problémát, mivel
ekkor még lágyak. Az utódok zárt
szemmel jönnek a világra, csak kb.
kéthetes korukban nyitják ki. Eleinte
fehér tüskéik ekkor kezdenek sötétedni és keményedni. Első útjaik alkalmával éles, kissé madárszerű füttyök
segítségével tartják a kapcsolatot anyjukkal. Ha a nyár második felében
születnek, gyakran nem érik el a sikeres átteleléshez szükséges minimális
méretet, amely mintegy 700 grammos
testtömeget jelent, bár ez az érték attól is függ, hogy az adott helyen milyen hosszú és kemény a tél.
A magas szaporulat biztosítja a faj
fennmaradását, még akkor is, ha a kis
sünök gyakran nem élik túl a telet.
Biztos, hogy az effajta veszteségek
kevésbé befolyásolják az állományok
alakulását, mint a rendszeres gázolások. A sün a tízéves kort is elérheti.
Reméljük, hogy e kedves kis állatok kertjeinkben és a meséinkben maradnak meg elsősorban, és nem különböző akciók fedőneveként!

nőségét vagy a növényre erősített jeltáblán (etikett-tábla)
vagy pedig valamilyen jelölés segítségével jelzik. A gyümölcsoltványoknál általában
a minőséget a törzsön színes
festékcsík mutatja: piros és
sárga: koronás oltvány; kék:
suháng. A többi növény esetében használatos rövidítések
jelentése: kont. = konténeres;
tp = tejfölös poharas; oltv. =
oltvány; dugv. = dugvány stb.
A jeltáblán található törtszám
a növény szaporítási és nevelési idejére vonatkozik, a továbbnevelt fák-

nál a törzs átmérőjét, vagy a növény
magasságát jelzi. A keresett fajták
példányai közül azokat válasszuk,

amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek: egészséges, nyílt töréstől
mentes; lombhullatók esetében a hajtások jól beértek (őszi vásárláskor);
oltványok esetében az oltás helye tökéletesen összeforrt; a növény a szabványnak megfelel (lásd jeltábla); a
földlabdás növény labdája nem esik
szét; a konténeres növény jól begyökeresedett; faj-, fajtaazonosság (ha ez
a faiskolában nem ellenőrizhető, pl.
gyümölcsoltvány, rózsák, a későbbiekben során a lerakat erre garanciát
vállal).
Súlyos hibának számít, ha az értékesítendő növényeken karanténkártevő található (pl. gyökérgolyva, vértetű, aranka stb.). Ha a vásárlás után
hosszabb szállításra kerül sor, a következőkre ügyeljünk: a szabadgyökerűeket csomagoljuk be a kiszáradás
ellen; a földlabdás és a konténeres növényeket rögzítsük szétrázódás ellen.
Amennyiben mindezeknek eleget tettünk, az ültetésnél nem hibázhatunk.

Tájékoztatás veszettség elleni eboltásról
Ebben az évben a kutyák összevezetéses oltása átszervezésre került.
A kutyák veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is az állattartó kötelezettsége. Az állattartó
köteles minden 3 hónapos kort elérő
ebet saját költségén 30 napon belül
veszettség ellen beoltatni. Az oltást
6 hónap múlva meg kell ismételteni,
majd ezt követően a kutyát évente
kell újraoltatni. Ezt a veszettség elleni védekezés szabályairól szóló
164/2008 (XII.20.) FVM-rendelet
írja elő. Az oltást az állatorvosi ren-

A VESZETTSÉG ELLENI
KÖTELEZŐ EBOLTÁS
IDŐPONTJAI GÖDÖLLŐN

delőkben kedvezményes áron meghatározott időben lehet elvégeztetni,
amelynek díja: oltási díj: 3000 Ft,
féreghajtó gyógyszer ára 200 Ft/10
kilogramm, új oltási, vagy elveszett
igazolvány pótlása: 500 Ft/kutya. A
kedvezményes oltási időkön kívül a
rendelőkben elvégzett oltást a rendelő állatorvos a rendes rendelési
időben elvégzi. Ez a kedvezményes
díjnál természetesen magasabb.
A veszettség elleni védőoltásért a
házhoz kihívott állatorvos az oltási
díjra a kiszállási díjat is felszámolja.
8 h e t e s k is k u t y á k in g y e n
elvihetők
20-350-5303

MÁRCIUS 30. - ÁPRILIS 4.:
dr. Bucsy László (Blaháné út 55.)
rendelési időben hétfőn 17-19,
szerdán 17-19, pénteken 8.30-10,
szo. 9-12

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Április 4-5.:

ÁPRILIS 6-11.:
dr. Horváth Márk (Szabadság út 97.)
r.i. minden nap 9-11 és 17-19, szo.
9-12

dr. Sebesztha László
Tel.: 30-974-8301
Veresegyház, Vásárhelyi u. 8.
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Tisztelt Választópolgárok!

HIRDETMÉNY
FELHÍVÁS

Tájékoztatom Önöket, hogy a köztársasági
elnök 2009. június 7-re tűzte ki az Európai
Parlament tagjainak választását.
A névjegyzékbe való felvételről Önök névre szóló értesítést kapnak. A névjegyzékbe való felvételükről
szóló értesítőt a Magyar Posta 2009. április 6-10. közötti időszakban juttatja
el Önökhöz. A Helyi Választási Iroda a jogszabálynak megfelelően névjegyzéket közszemlére teszi. A kifüggesztett névjegyzéket 2009. április 8-tól
15-ig tekinthetik meg a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájának 11-es szobájában, Mészáros Magdolnánál. A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2009. április 8-tól 2009. április 15-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdéseiket Hajdú Évánál a 06/28/529-267 telefonszámon tehetik fel.
E-mailben a pmh@godollo.hu e-mail címen érdeklődhetnek.
A Helyi Választási Iroda az értesítőkkel együtt egy ajánlószelvényt is eljuttat
Önökhöz. Az ajánlószelvényen listát ajánlani a kitöltött ajánlószelvényeknek a listát állító szervezet képviselője részére történő átadásával lehet.
Gödöllő, 2009. március 30.
Tisztelettel: Dr. Nánási Éva

FELHÍVÁS – ÉGETÉS
Gödöllő városának képviselő testülete 2008. október 22-én
a 29/ 2008. (X. 27.) sz. önkormányzati rendelet a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok
tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló rendeletében
foglalkozik a növényi hulladék égetésével.
A 6. paragrafusban foglaltak szerint erre kizárólag az alábbi módon
van lehetőség:
6.§. (7) Közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulladékot pénteken 13-tól 18 óráig és szombaton 10-től 13 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban tilos. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a
tanköteles korú, leendő
első osztályos gyermekük
beíratására a következő
időpontokban kerül sor:

A szabályozás szerint „a helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: a
közszolgáltatás első igénybevételével, és/vagy a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba
foglalásával. Ez követően az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a díjszámlázáshoz szükséges adatokat.
A rendelet alapján a rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos, birtokos vagy használó, vagy az együttesen használt tárolóedény esetén a lakásszövetkezetek és társasházak kötelesek a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.
Gazdálkodó szervezet akkor köteles a
közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd
hulladék kezeléséről a hulladékgazdálkodási törvény 21. § alapján nem
gondoskodik, vagy a közszolgáltatás
keretében nyújtott települési hulladékkezeléstől – a környezetvédelmi
felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból lényegesen kedvezőbb megoldást alkalmaz.
A Társaságunk a települési szilárd
hulladék begyűjtéséről legalább heti
egy alkalommal köteles gondoskodni
„a települési szilárd és folyékony hul-

ladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről” szóló 16/2002.
(IV. 10.) EüM rendelet alapján.
A gyűjtés rendjére vonatkozó szabályok:
Az igénybevevő a gyűjtőedényben az
ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás
során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa!
A gyűjtőedény mellé települési szilárd hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet.
A gyűjtőedény a szállítást megelőző
nap 18 órától, a szállítás napján legkésőbb 6 óráig helyezhető ki, és a
szállítás napján 18 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre.
A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki
berendezésében rongálódást idézhet
elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy
az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.
Ha alkalmazottaink megállapítják,
hogy a fent említett hulladékok valamelyikét helyezték el az edényben
vagy az túltöltött, akkor az edény ürítést megtagadhatják.
Az emiatt el nem szállított hulladék
elszállításáról az ingatlantulajdonos

Vác Város jegyzője, mint elsőfokú építési hatóság, értesítem a Gábor Áron utca, Petőfi tér,
Petőfi Sándor u, Szabadság út, Dózsa György út, Szabadság tér útvonalai által közrezárt ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, hogy Vác Város építésügyi hatósága Gödöllő, Szabadság tér
rekonstrukciójára Gödöllő Város Önkormányzata részére építésügyi hatósági engedélyt adott.
Az ügyről az alábbi tájékoztatást adom:
- a kifüggesztés napja: 2009. március 25.
- a levétel napja: 2009. április 09.
- az eljáró Hatóság neve: Vác Város Jegyzője
- az ügy iktatási száma: 7/675/2009
- A döntés tárgya: építési engedély
- A kérelmező neve: Gödöllő Város Önkormányzata
- Az ügyintéző neve: Simon R. Ferenc, I. emelet,
117 szoba, tel: 27/513-494

Ügyfélfogadási idő:
- hétfőn: 14 órától 18 óráig
- szerdán: 8 órától 12 óráig és 13 órától
16 óráig
- pénteken: 8 órától 12 óráig

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján az ügyre vonatkozó terveket,
és egyéb okmányokat megtekinthetik, illetve az oda kirendelt köztisztviselőtől további felvilágosítást
és segítséget kapnak.

ÁPRILIS 17. (PÉNTEK)
8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

Tájékoztató – Képviselői telefonszámváltozás

ÁPRILIS 18. (SZOMBAT)
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

Pesti Rudolfné az 1. sz választókörzet képviselője,
és Máthé László, a 4. számú választókörzet képviselője

A beírás a gyermek születési
anyakönyvi kivonatának és az
iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolás
bemutatása alapján, a lakóhely
vagy tartózkodási hely körzetében
található általános
iskolában történik.
Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatója
A város területén a hulladékszállítást és kezelést végző közszolgáltató, a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft tájékoztatja a lakosságot,
hogy a város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. március 26-i
ülésén jóváhagyta a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 8/2009
számú önkormányzati rendelet.

2009. április 1.

Közérdek

köteles gondoskodni. Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az
előírt módon kiüríteni nem lehet, akkor a szolgáltatást igénybevevő köteles a ki nem üríthető gyűjtőedényt
szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.
A zöldhulladék csak zsákban helyezhető ki. A zöldhulladékot tartalmazó
zsák csak a szállítást megelőző nap 18
órától, a szállítás napján legkésőbb 6
óráig helyezhetőek ki.
Egy szállítási nap alkalmával maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhető ki ingatlanonként.
Nem helyezhető ki gally, ág összekötve. Ezeket a hulladékokat is zsákba kell helyezni, vagy zsákba aprítani,
összevágni. Társaságunk csak a zsákban kirakott zöldhulladékot köteles
elszállítani.
A zöldhulladék pontos szállítási napjairól, és rendről Társaságunk később
értesíti a lakosságot.
A gyűjtőedényben okozott károkat
köteles Társaságunk kijavítani,
amennyiben a károkozás a szolgáltatónak felróható okból következik
be. A Kft. az ebből eredő karbantartási
munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosít. Amennyiben a károkozás nem
róható fel a Szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása,
pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
Bővebb információk:
Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69/D.
(nyitva tartás: H: 8:00-18:00, K: 8:0016:00). Tel./Fax: 28/418-601.

tájékozatják a tisztelt lakosságot , hogy telefonszámuk
megváltozott.
PESTI RUDOLFNÉ új telefonszáma: 06/30-288-4254
MÁTHÉ LÁSZLÓ új telefonszáma: 06/30-423-3496
Értesítem tisztelt betegeimet, hogy házi és üzemorvosi rendelésem
2009. márc. 1-jétől a következők szerint változik.
Hétfő: 8-12h
Kedd: 14-18h
Szerda: 8-12h
Csütörtök: 8-12h
Péntek: 8-12h
Tisztelettel: dr. Kovács Márta háziorvos, SZIE Orvosi Rendelő

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy
2009. ÁPRILIS 8-ÁN 17 ÓRAKOR LAKOSSÁGI
FÓRUM LESZ
a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében, a
Gödöllői Repülőtér zajgátló övezet kijelölése
tárgyában.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Gödöllői Piac Kft. (296 hrsz. Gödöllő,
Szabadság út 3.) pályázatot hirdet a piaci
csarnok földszintjén lévő üzlet bérleti jogának megszerzésére 2009. június 1től–2009. december 31-ig, mely évente
meghosszabbítható. A pályázaton a 109.
sz. 11,58 m2 alapterületű üzlet bérleti
joga szerezhető meg. Az üzletben elsősorban bio jellegű élelmiszer, zöldség-gyümölcs kiskereskedelme folytatható. Más
jellegű tevékenység igénye, előzetes
egyeztetés alapján.

Bérleti díj: 86 000 Ft + áfa/hó
Kaució: 2 havi bérleti díj
A bérlemény megtekinthető a piac nyitva
tartási idejében (7-18-ig, szombaton 713-ig) a fenti cím alatt.
Bővebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc,
a piac ügyvezetője szolgál a hely-színen,
illetve a 06/30-503-0777, vagy a
28/422-019-es telefonon.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. április 10., péntek, 10 óráig.
Bérelhetők továbbá: az emeleten kisebb
üzletek és parkolóhely a mélygarázsban.
Gödöllői Piac Kft.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Már. 31-ápr. 6.: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749
Április 7-13.: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251

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

2009. április 1.

Mozaik

HÚSVÉTI KAVALKÁD
AZ

Napi háromfogásos menüajánlat: 990 Ft/fő.
Házias ételekkel várjuk vendégeinket!
Elfogadjuk üdülési csekkjét,
Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA
ÉS ÉTTEREM UDVARÁN.
Szeretettel várunk mindenkit

2009. április 10-11-én
9 és 18 óra között.

ESKÜVŐJE HELYSZÍNÉÜL VÁLASSZA
SZECESSZIÓS BÁLTERMÜNKET,
MELY 120 FŐ BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS!
Március 24-től április végéig az ételek árából
15 % kedvezményt adunk.
Az akció ideje alatt vendégeinknek 1 pohár rosé bort kínálunk
aperitifként.

Nyitva tartás:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819
Szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

IPAR- ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR
BELSŐ TERASZUNKON
HÚSVÉTI KÜLÖNLEGESSÉGEK:

– Hagyományos böjti étkek
– Nyúlból, bárányból készült ételek
– Házisonka tojással, tormával
– Húsvéti kalács
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Sport

Futsal NB I. – Az 5-8. helyért küzdhet a Gödöllő

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Nem bírtak a Bikák az Aramisszal Pontot érő fejmosás
Utánpótlás bajnokság
– Fél lábbal a négyben

Március 23-án játszotta a Gödöllői SK futsal csapata a bajnoki negyeddöntő második
mérkõzését hazai pályán a Colorspectrum Aramis ellen. Nem
sikerült nyerni, így az Aramis jutott a legjobb négy közé, míg a
mieink az 5-8. helyért játszhatnak majd a továbbiakban.
A budafoki vereség után mindenképpen nyerni kellett volna hazai pályán,
hogy megmaradjon a remény a továbblépésre. Jól is kedzett a Gödöllő és Baranyai Pálék két kapufával is jelezték, hogy számukra csak a győzelem
az elfogadható. Ennek ellenére elég
enerváltan játszott Kis János együttese, míg az Aramis várta a kínálkozó
lehetőséget. A 20. percben egy hazai
labdavesztés után éltek is az alkalommal és egy eredményesen befejezett
kontratámadást követően a vendégek
vonulhattak vezetéssel pihenőre.
A második félidő elején Vidák Balázs egyenlített, de egy véleményesen
megadott büntető utáni góllal ismét
az Aramis vezetett. Smeló Dávid percei következtek: Előbb egyenlített a
csapatkapitány, majd a vezetést is
megszerezte a Bikáknak, de a buda-

fokiak ismét felálltak egy hazai hibát
kihasználva.
Mindenki már a túlórára készült, de
hét másodperccel a vége előtt, ismét
egy védelmi megingást követően megszerezte a győztes találatot a látogató
csapat, ezzel 2-0-ás összesítéssel esett
ki csapatunk a negyeddöntőben. A bajnokság további részében így az 5-8.
hely valamelyikéért játszhat majd városunk futsal csapata.

Az elmúlt héten szerdán lépett pályára a GSK U21-es
futsal csapata a Dupont-Fortuna ellen a korosztályos
bajnokság negyeddöntőjének első mérkőzésén idegenben. A bajnoki címet védő mieink ellen az első félidőben még tartotta a lépést a házigazda, de a második 20 percben a nagyobb tudással rendelkező gödöllői
fiatalok már maguk javára fordították
az eredményt. A tavalyi döntőben találkozó két csapat párharcából, így a
Gödöllő áll közelebb a legjobb négy
közé jutáshoz. A hazai visszavágóra
április 2-án kerül majd sor az egyetemi sportcsarnokban. Kezdés: 20:30kor. -li-

FUTSAL NB I., NEGYEDDÖNTŐ
2. MÉRKŐZÉS

FUTSAL NB I., U21-ES BAJNOKSÁG
1. MÉRKŐZÉS

Gödöllői Sport Klub –
Colorspectrum Aramis 3-4 (0-1)
Gól: Vidák B., Smeló D. (2)

Dupont-Fortuna FC –
Gödöllői Sport Klub 2–5 (2–2)

Az egyik fél 2. győzelméig tartó
párharc végeredménye:
2-0 az Aramis javára.

Röplabda – Bronzéremért játszik a TEVA-GRC

Nem bírtunk a BSE-vel
Március 23-án, hazai pályán
fogadta a BSE-FCSM csapatát
városunk röplabda együttese,
a TEVA-GRC a bajnoki elődöntő 4. mérkőzésén. A mieink
nem bírtak a jobban játszó városmajori gárdával, és 3:0-ás
vereséget szenvedtek, így 3:1es összesítéssel a BSE jutott a
bajnoki döntőbe, míg a gödöllői lányok a bronzéremért játszhatnak majd.

Már-már szokásosnak mondható gyenge kezdést produkáltak a mieink, így az
első szettben szinte meg sem kellett izzadniuk a vendégeknek a hazai
szempontból sorsdöntő meccsen. Némi változást ugyan hozott a 2. játszma, de a tizedik pont után meglépett
az ellenfél és ugyan szoros lett a vé-

ge, ismét a látogatók örülhettek. A harmadik felvonásban fej-fej mellett haladtak a csapatok, de ismét a bűvösnek
bizonyuló 10. pontnál meglépett az
alapszakaszt nyerő fővárosi gárda és
bár megint szoros lett a vége (három
meccslabdát hárítottak Pesti Anikóék),
de a masszívabban és jobban játszó
FCSM végül megnyerte a találkozót és
3:1-es összesítéssel jutott a bajnoki
döntőbe, ahol majd a Nyíregyháza lesz
az ellenfele. A TEVA „lányok” a harmadik helyért csatázhatnak majd a tavalyi
bajnok, és kupacímét
megvédő Vasassal. A
párharcot majd idegenben kezdi a Gödöllő, de
előtte lesz idő a pihenésre és a felkészülésre, ugyanis a válogatott
csapatok elfoglaltságai
miatt szűk egy hónap
pihenő következik a röplabda bajnokságban.
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc időpontjai a következők lesznek: 1.
mérkőzés: április 21. (Vasas–TEVA);
2. mérkőzés: április 23.(TEVA–Vasas);
3. mérkőzés: április 25. (Vasas
–TEVA); április 27. (TEVA–Vasas, ha
szükséges); április 29.: (Vasas–TEVA,
ha szükséges).
-tt-

GLSE – Beszélgetés Balázsfalvi Nagy Judittal

Versenysportban az élmezőnyben
Számos remek sportág működik
városunkban, de a lovassport
mindeddig kevesebb figyelmet
kapott mint mondjuk a labdajátékok, pedig eredményeik alapján méltán követelhetnének nagyobb figyelmet maguknak.
Az 1999-ben alapított Gödöllői Lovassport és Hagyományörző Közhasznú
Egyesület – mely 2006-ban elnyerte a
Gödöllő Városért díjat – versenysport
szakosztálya ért el olyan eredményeket
a 2008-as évben, amelyek igen figyelemre méltóak. Balázsfalvi Nagy Juditot, az egyesület gazdasági vezetőjét és
egyik alapítóját kérdeztük a szakosztályról és az előző évi eredményekről.
– A GLSE taglétszáma jelenleg 69 fő,

ebből 42 fő a sportszakosztályhoz tartozik. A sportlovasok közül körülbelül
15 olyan versenyzője van az egyesületnek, akik a tavalyi év eredményei alapján az első hat helyezés valamelyikét
érték el. Tudni kell, hogy a lovassport
versenyeken az elsőtől a hatodik helyezésig díjazzák a versenyzőket.
– Milyen szakágakban versenyeznek?
– Díjugratásban, díjlovaglásban, lovastusában, ami az előző kettő, valamint
a tereplovaglás keveréke és nemzetközi
neve a military, valamint 2005-től a
western lovaglásban is képviseltetjük
magunkat a hazai és nemzetközi versenyeken.
– Kik azok, akik kiemelkedtek
eredményeikkel az előző évben?

Gólok: Gólya Tamás, Nagy Roland,
Vidák Balázs, Katona Miklós,
Koczkás Péter

Női NB I. Liga elődöntő,
4. mérkőzés
TEVA-GRC – BSE-FCSM
0:3 (-15, -19, -24)

HOLLÓSY LÁSZLÓT
MENESZTETTÉK!
ÉLŐ LEGENDA A KISPADON
Bekövetkezett az, amit már napok
óta rebesgettek röplabdás berkekben, miszerint az október végéig
eltiltását töltő Hollósy László nem
éri meg a kispadon a bajnokság
végét. Március 27-én jelentették
be hivatalosan a TEVA-GRC vezetői, hogy az élő legendának számító, 72 éves Tatár Mihály veszi
át a női röplabda csapat szakmai
irányítását és első edzését hétfőn
tartja majd.
Hollósy László reagált a történtekre: „Számítottam erre a lépésre, főleg az eltiltásom mértéke miatt.
Két éve teljesen más elképzelésem van a röplabdáról és a csapat
felépítéséről, mint a vezetőknek,
ami folyamatos feszültséget okozott a csapat életében. Ennek ellenére én továbbra is korrektül vi
szonyulok a csapathoz és remélem, hogy a vezetők is korrektek
lesznek velem szemben. Felajánlották, hogy a jövőben dolgozzak
az utánpótlásban, de erre addig
nem tudok és nem is akarok válaszolni, amíg a köztem és a klub között folyó anyagi kötelezettségeket
nem rendezi a vezetőség.“
– Lovastusában Larisch Margit kívánkozik az élre, aki a 2008-as hazai
versenyeken összesen 5 első, három 2.,
valamint 2-2 harmadik és negyedik helyezést ért el. A díjugratók közül felnőtt
szinten Janik Attila az országos bajnokságon egyénileg negyedik, csapatban második helyezést ért el, míg az ifjúsági korosztályban Szabó Lőrinc és
Szabó Illés ért el kimagasló eredményeket. A díjlovaglásban Vági Emese
szerepelt a legjobban klubunk színeiben, aki a hazai versenyeken kívül több
külföldi viadalon is elindult, és ott jó
helyezéseket ért el. Természetesen a
többi versenyzőnk is jó eredményeket
mutathat fel, melyekre büszkék lehetünk. A 2008-as évben 202-alkalommal
említették Gödöllő város nevét a versenyek eredményhirdetésekor. Az egyesületről mindent megtudhat, ha felkeresi
weboldalunkat:www.glse.hu
-tl-

Március 28-án, hazai pályán fogadta a Tápiószecsőt a GSK felnőtt és U19-es labdarúgó csapata. A 19. játéknapon némileg sikerült kiköszörülni az elmúlt heti
csorbát és pontot szerzett a csapat. Az U19-es gárda ellenben elszenvedte első tavaszi vereségét.

A felnőttek alapos fejmosást kaptak
Szabados György edzőtől a Biatorbágyon mutatott játék után, aminek meg is
lett az eredménye. Na, azért nem a mutatott telesítményben, ugyanis az még
elmaradt az ősszel megszokottól, de legalább sikerült pontot szerezni a télen
jócskán megerősödött Tápiószecső ellen. Nagy Roland szabadrúgás góljával
vezetett a GSK, de nem tudott sokáig
örülni az előnynek a csapat, ugyanis egy
védelmi megingást követően két perc
múlva egyenlítettek a vendégek. A találkozó további részében inkább csak a
mezőnyben bírkóztak a felek, így teljesen igazságos pontosztoszkodással ért
véget a 90 perc.
A fiatalok állva maradtak a Szecső elleni mérkőzésen, így 4–1 arányú vereséget szenvedtek. A felnőttek a 11., míg az
ifi a 3. helyet foglalja el a tabellán. A
GSK a következő fordulóban Diósdon
vendégszerepel.
Pest megyei I. osztály, 19. forduló
Gödöllői SK – Tápiószecső 1–1 (1–1)
Gól: Nagy R.
U19: Gödöllői SK – Tápiószecső 1-4
Gól: Kecskés Gergő

Pest megyei III. osztály – Listavezető GEAC
A GEAC ismét simán nyert és vezeti a
gödöllői csoportot, míg a GSK II. döntetlent ért el idegenben a monori csoportban, ezzel továbbra is a 7. helyen áll.
Pest megyei III. osz., gödöllői csoport
GEAC – Püspökszilágy 5–1
Pest megyei III. osz., monori csoport,
Úri KSK– Gödöllői SK II. 0–0
Utánpótlás – Négy pont a
hétvégén
A GSK utánpótlás csapatai közül 4 gárda lépett pályára a hétvégén. Az országos kiemelt U15-U13-as bajnokság B
csoportjában szereplő 1994-es és 1996os csapat Csepelen vendégszerepelt,
míg a C csoportban vitézkedő U14-es és
U12-es együttesek hazai pályán fogadták a Tököl csapatait. A két idősebb korosztály alulmaradt, ellenben a 96-os gárda magabiztosan nyert, míg a 97-es csapat pontot szerzett.
Országos kiemelt II. osztály U15-U13
közép B csoport, 19. forduló: U15:
Csepel Halászi – Gödöllői SK 3–1 Gól:
Pál Dániel;U13: Csepel Halászi – Gödöllői SK 0–3 Gól: Hegyi Balázs, Husz
Attila, Szabó Tibor. Országos kiemelt
II. osztály U15-U13 közép C csoport,
18. forduló: U15: Gödöllői SK U14 –
Tököl 0–9; U13: Gödöllői SK U12 –
Tököl 2–2 Gól: Bali Dávid, Ifj. Morvai
László.
-ll-

Kispályás foci – JOMA-kupa

FC győzelem büntetőkkel
Befejeződtek a küzdelmek a
március 8-án kezdődő és 21-én
véget érő JOMA teremlabdarúgó kupán. A 11 csapat részvételével megrendezett tornát az
FC csapata nyerte a Móres
előtt.

Dénes (FC), míg gólkirálya Tribol
Krisztián (FC) lett, míg a szervezők
különdíját Benkovics József (FC)
kapta. A torna végeredménye: 1. FC,
2. Móres, 3. Fortuna, 4. Hyginett
A további helyezettek és az eredmények a www.gbulls.hu oldalon tekinthetőek meg.
-tl-

A két gárda remek mérkőzést játszott a döntőben és a gól nélküli
döntetlen után büntetőkkel bizonyult jobbnak Imre István együttese. A bronzérmes a
Fortuna csapata lett,
míg a negyedik helyet a
Hyginett együttese szerezte meg. A torna legjobb játékosa Szobonya Zoltán (Móres),
legjobb kapusa Molnár

Vívás: hazai korosztályos versenyek

Arany az U23-as válogatóról
Ismét jól teljesítettek a gödöllői vívók, akik az elmúlt hetekben több érmet is szereztek. A
versenyek termése: egy arany,
egy ezüst és három bronz.
Március 8-án az UTE sportegyesület
rendezte meg az U23-as Európa-bajnokságra hazai válogató kardversenyét. A 33 fős férfi mezőnyben Gémesi Csanád bizonyult a legjobbnak,
Gémesi Bence bronzérmes lett (edzőjük: Bokor Gergely), míg Gáll
Csaba a hatodik helyen végzett (edzője: Varga József). A nők közül huszonheten léptek pástra, és Kurucz

Balázs tanítványa, Nagy Petra a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Március 14-15-én, Balatonkenesén a
Reménységek körverseny V. állomását rendezték meg. A gyermek korosztályban, 34 fő közül Bancsics Máté
egészen a döntőig jutott, ahol egy tussal maradt alul a győztessel szemben,
így második lett. Gémesi Huba a harmadik helyen fejezte be a versenyt,
míg Matuz Márk a hetedik helyen
zárta a viadalt. Az újonc korosztályban, ahol a legidősebbek a 95-ben
születettek lehetnek, Bancsics Máté
hetedik lett. Edzőjük Bokor Gergely.
Zsőzső

K-30 Kerékpáros teljesítménytúra- Április 5.
Rajt: 9-10 óráig (Gödöllő, Városháza, Szabadság tér 7.
Nevezési díj: 600 Ft
Táv: 37 km, 300 m szintemelkedés
Szintidő: 3 óra
Útvonal: Gödöllő – Szada – Mo-

gyoród – Fót – Csomád– Veresegyház – Szada - Gödöllő
Díjazás: Emléklap, kitűző
Információ:
Pálffy Tibor: 30/295-3666
www.margita.fw.hu
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)

Tájékoztatatás:
IRODA YITVA TARTÁSA 2009.
ÁPRILIS 1.-jétől MEGVÁLTOZIK:
KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐ EM LESZ
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

FELHÍVÁS
* Tisztelt Olvasók! Segítségüket kérjük! Negyedik alkalommal lopják el a 3-as útról éttermünk reklámtábláit. A
tábla Aszód elött a Domonyi kereszteződésben állt. Az
Aszódi rendőrség segítségével keressük az elkövetőket. A
nyomravezetőnek 100.000Ft-os jutalmat ajánlunk fel. Ha
bármilyen információval tud segíteni, a következő számon
teheti meg: 06-28-400-012. Segítségüket előre is
köszönjük: Malackert Étterem Csapata

INGATLAN

* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon megkímélt állapotú 140m2-es, 2 szintes, alápincézett
családi ház. Nappali, étkező, 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC,
kamra, gardrob, garázs, gondozott kert, 780-an telkkel.
Lakást beszámítok. Tel: 20/9-805-765

* Kazinczy krt-on 2 szobás , erkélyes 60 nm-es lakás
eladó Iár 11 MFt 20-772-2429

* Sürgősen eladó kertvárosban 3 szoba + konyha konvektoros fűtésű ház Iár 14,9 M Ft 20 772-2429

* SÜRGŐSEN ELADÓ KERTVÁROSBAN stabil téglaház
540 nm-es telekkel Iár 13 MFt 20-7722428

* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
57nm-es lakás Iár 11,4 MFt 20-804-2102

* ÚJÉPÍTÉSŰ, SZOCPOLKÉPES garázzsal összekötött
ikerház Gödöllőn eladó. 3szoba+nappali 93 nm-en
csendes zsákutcában Szerkezet készen 20 MFt
Kulcsrakészen 25 MFt 20-772-2428

* Gödöllőn Szt. János utca legkeresettebb részén
sürgősen eladó 2 szobás erkélyes teljesen felújított
sarokkádas téglalakás Iár 12,9 MFt 20-772-2429

* Gödöllőn építési telek összközműves 1089m2 a Tesco
közelében eladó 14,5 MFt. Tel: 20-337-0552.

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 80 nm-es felújított sorházi
lakás saját kertrésszel azonnal költözhetően eladó Iár
19,6 MFt 20-430-6474

* Gödöllőn (Fenyvesben) összközműves, aszfaltozott
utcában családi ház építésére alkalmas (20 % beépíthetőség), 734 nm-es, örökzöldekkel beültetett telek, kis
faházzal eladó. Iá: 13,9 mFt. Tel: 70/978-7777

* Eladó 1+2 félszobás családi ház 630 nm-es ősfás
telken Iár 15,4 MFt 20-804-2102
* Gödöllőn központban SZOCPOLKÉPES 4 szoba nappalis
garázsos új építésű ikerház eladó kulcsrakész ár 27,5 MFt
20-772-2429 www.godolloihaz.hu

* KÖZPONTBAN GÖDÖLLŐN 2,5 szobás külön bejáratú
60 nm-es cirkó fűtéses kis rezsijű 2,5 szobás tégla lakás
eladó Érdemes megnézni! Iár 17 MFt 20-7722428

* Befektetőnek ajánlom megvételre BELVÁROSI
ÜZLETEMET visszabérléssel. Tel: 20-310-9862

* Családi okok miatt sürgősen eladó Kossuth L. u-i jó állapotú
2 és félszobás, erkélyes lakás! Iár 12,5 MFt 20-772-2429

* Összeköltözők figyelmébe! Két garzonlakás áráért, kedvező vételt ajánlok. Eladó: Szilasliget (Kerepes), Martinovics utcában. Kétlakásos családi ház, garázs, melléképület, 200nöl telken. Víz, villany, gáz van. Ára:
19,5mFt. Tel.: 20/34-60-985

* Gödöllőn 5325 négyzetméteres, 7,40 AK szántó eladó,
közel a városhatárhoz. Irányár: 3,1 millió Forint. Telefon:
(20) 9349 013

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes
részén de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült,
összközműves, 65m2-es parasztház, mely 2004-ben
részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-étkező,
kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak.
Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. Iár: 7,5 MFt Tel:
70/312-5965, 20/928-3938

* Szt.István téren I.em-i erkélyes 2 szobás felújított lakás
eladó. I.ár 12,9 MFt 20-772-2429

* NAGYCSALÁDOSOKNAK! KÜLFÖLDRE KÖLTÖZÉS MIATT
SÜRGŐSEN ELADÓ 85 NM-ES 3 SZOBÁS DUPLA LOGGIÁS
TÉGLA KONVEKTOROS FELÚJÍTOTT TÁGAS LAKÁS
GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN Iár 16,9 MFt 20-772-2429
* Sürgősen eladó Gödöllőn 1650 nm-es építési
telek alkalmi áron aszfaltos csatornázott utcában
Iár 12,5 MFt 20-722-2429
* Gödöllőn sürgősen eladó újszerű 2 és félszobás 70 nmes cirkós lakás Iár 22,5 MFt 20 772-2428
* Erzsébet krt.on 2és félszobás gyönyörűen felújított
erkélyes lakás eladó Iár 13,5 MFt 20-772-2429
* Gödöllőn Egyetem környékén, aszfaltozott csendes
utcában, újszerű 5+2 nappali szobás, 2 fürdőszobás,
úszómedencés családi ház gondozott parkosított kerttel
eladó Iár 48,9 20-772-2428 www.godolloihaz.hu

* SZADÁN 840 nm-es 20 méter utcafrontú építési telek
eladó Iár 6,3 MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT Gödöllő, Szada, Veresegyház legnagyobb telekválasztéka! WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Eladó 2 szobás,61 nm-es lakás a Palotakerten Iár: 10.1
M Ft 20-804-2102
* Alvégben 2+2 félszobás teljesen felújított családi ház 800
nm-es gondozott telken eladó. Iár 29,8 MFt 20-772-2429
* János u-ban 40 nm-es Fszt lakás tágas konyhával
eladó Ár 8,6 MFt 20-8042102
* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 9,5
MFt 20-9447025
* Jó vétel! Extra panorámás széles 3000 nm-es gödöllöi
telek sürgősen eladó Iár 20,9 MFt 20-9447025
* Kiadó Gödöllőn központhoz közel 69 nm-es 2,5 szobás
egyedi fűtésű erkélyes lakás Ár 65 eFt/hó 20 772-2429
* Minimális önerővel, garantált hitelre! Veresegyház új
építésű részén szocpolképes lakások eladók! 40m295m2-ig, már 9,9 MFt-tól! 20-539-1988
* Gödöllőn a központhoz közel, egyedi fűtésű, 57 nm-es, 2
szobás, erkélyes lakás. Iá: 11,5 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

-Alvég központ közeli részén épülő 72 nm
nappali + 2 szobás lakás kis telekkel
20.62MFt.
-Újfenyvesben délnyugati fekvésű 220
nm nappali + 4 szobás újszerű ikerház
31.9MFt.
-Csanakban panorámás telken 115 nm
nappali + 3 szobás nyáron költözhető
ikerház 28.4MFt.
-Királytelepen modern stílusú 145 nm
nappali + 4 szobás családi ház 46MFt.
-Új lakások épülő 6 lakásos társasházban, tégla, cirkófűtés, erkély/terasz, kertkapcsolat, tárolók, parkosított kert 15,5 MFt-tól 20,6 MFt-ig MFt.
-Kertvárosban sorházi beépítésű felújított
80 nm 2 + fél szobás lakóház 20.5MFt.
-Építési telek 1089m2 Rögesben 14,5 MFt.
-Új lakóház Röges 100 nm nappali+3
szobás 341 nm telek garázs terasz,
választható burkolat, költözhető 1,5
hónapon belül 28,5MFt.

* Gödöllőn az Erzsébet park közelében, teljesen felújított,
60 nm-es, 2+fél szobás, egyedi mérőórás, téglaépítésű,
erkélyes lakás, saját pincével. Új beépített bútorok, konyhabútor, redőnyök, riasztó, új elektr. és vízvezetékek.
Azonnali költözéssel. Iá: 13,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn Parkra néző, 8. emeleti, teljesen felújított,
hibátlan állapotban lévő, 57 nm-es 2 szobás, erkélyes
lakás. (Új burkolatok, új beép. konyhabútor). Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn központban 57 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított, 1.em. erkélyes lakás. Iá: 13,5 mFt. T: 20/9194-870
* Gödöllőn 2. emeleti, 60 nm-es egyedi fűtésű, teljes
körűen felújított (új nyílászárók, burkolatok, szaniterek,
konyha, víz és villanyvezetékek) erkélyes lakás. Iá: 15,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn csendes belvárosi utcában 100 nm
alapterületű, 3 szobás családi ház 600 nm-es telekkel. Iá:
18,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 1000 nm-es telken, 80 nm alapterületű, jó
állapotban lévő, 2 + fél szobás családi ház terasszal, melléképületekkel, pincével. Iá: 24 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Királytelepen 100 nm alapterületű, nappali +
3 szobás családi ház 533 nm-es telekkel. Iá. 24,9 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm alapterületű, 2
szobás családi ház 320 nm-es telekkel, melléképülettel.
Iá: 17,2 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

14 Gödöllői Szolgálat
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, nappali +
3 szobás teljesen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő
családi ház 540 nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel.
Iá: 26 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a régi fenyvesi részen, teljesen felújított (új
tető, nyílászárók, burkolatok, új fürdőszoba), 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 642 nm-es telekkel.
(Bővítésre kiadott érvényes építési engedéllyel.) Iá: 23,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn aszfaltozott utcában, 1284 nm-es, belterületi
építési telek (20 m-es utcafront). Csatorna a telken belül,
víz, villany, gáz az utcában. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn (Blahán) összközműves, aszfaltozott utcában
1634 nm-es belterületi építési telek. Iá: 11,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Szadán 900 nm-es (25 m utcafront) belterületi
építési telek. Iá: 9,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben 105 nm lakóterű (nappaliétkező, 3 hálószoba, 2 fürdősz.+ garázs és tárolók) ÚJ
ÉPÍTÉSŰ ikerház-fél 600 nm-es saját telekrésszel.
Lakásépítési kedvezmény igénybe vételére alkalmas. Iá:
34,9 mFt. Tel: 0620/9194-870
* Gödöllőn Fenyvesben ALKALMI ÁRON emelt szintű szerkezetkész állapotban lévő, 55 nm lakóterű,
tetőteres ÚJÉPÍTÉSŰ ikerház-fél 300 nm-es
telekrésszel. Nappali-konyha, 3 félszoba, 2
fürdősz. Iá: 15,5 mFt. 20-919-4870
* Domony belterületén (víz, villany, gáz, csatornával
határos) eladó akár lótartásra is alkalmas, 5-8 hektár
panorámás telek 10 mFt/ha ir.áron. 18 hektár, vállalkozásra is alkalmas (lakópark stb.) 4 mFt/ha ir. áron.
1,5 hektár, lótartásra is alkalmas telek 5 mFt ir. áron. +
Domonyvölgyben a 2-es tónál 2 db 720 nm-es üdülő
övezeti telek 3 ill. 4 mFt ir. áron. Érd: 20-9194-870
* ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllőn, Semmelweis utcában,
csendes, fás környezetben, saját kertrésszel rendelkező:
60 m2-es, 2 Szobás, első emeleti, egyedi fűtéses, teraszos lakás eladó. Irányár: 14.000.000 Ft. Sorszám: 3460.
Telefon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ TELEK GÖDÖLLŐ, Teleki Pál téren 640 m2-es,
gyönyörű 28 m széles, kész háztervvel, ikerház építésére
is alkalmas építési telek. Víz, villany, csatorna a telken
belül. IRÁNYÁR: 12.500.000 Ft. Sorszám: 2856. HÍVJON:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllő! Haraszt, a központ
közelében, 80 m2-es, 3 Hálós téglaház,
alápincézve, 800 m2-es telken eladó. Irányár:
22.000.000 Ft. Sorszám: 3456. Telefon: 0630919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
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* ELADÓ LAKÁS János utca elején, 53 m2-es, 2 Szobás,
egyedi fűtéses magasföldszinti téglalakás. Nagy saját
pince, vegyestüzelésű fűtés is megoldható. IRÁNYÁR:
11.800.000 Ft. HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám:
3397. INGATLANVADÁSZ KFT – A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu
* GÖDÖLLŐN ÚJ LAKÁS ELADÓ, KÖZPONTBAN 55 m2es, cirkófűtéses, 2 Szobás, magasföldszinti téglalakás
leköthető! Szocpolképes. IRÁNYÁR: 17.500.000 Ft.
Konkrét ajánlatért érdeklődjön: 0630-919-5960.
Sorszám: 3359. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ Szőlő utcában,
Kazinczy krt-on, János utcában, Ambrus Zoltán közben,
Erzsébet krt-on (tégla), Nagy Sándor közben, Kör
utcában, Szabadka utcában és Zombor utcában, illetve
Munkácsy Mihály utcában egyedi fűtéses használt lakásokat. INGATLANVADÁSZ KFT - A POSTÁVAL SZEMBEN.
Tel: 0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu
* Gödöllőn a János utcában ELADÓ egy 50-nm-es másfél
szobás, étkezős, konvektoros felújításra szoruló lakás a
második emeleten. Ára:11,8MFt. 30-667-38-89 79/5538
* Blahai részen, összközműves, sík 1439 nm-es építési
telek, 32 nm-es téglaházzal, csodaszép fenyvessel 13,8 M
Ft-ért. 06-30-629-02-66, 06-28-545-065 114/5583
* Gödöllőn a Kazinczy körúton 60 nm-es, erkélyes, 3.
emeleti lakás eladó. Irányár:11 M Ft. 06-30-667-48-12
06-28-545-065 79/5040
* Építési telek ELADÓ a Blahán, 662 nm, víz és villany
telken belül. Jelenleg faház áll rajta. Irányár:9,9 M Ft. 0630-629-02-66 79/3500

* Gödöllő központjában már nagyon várja az ön lakása. Ne
késlekedjen, hívjon az alábbi számon! 06 (30) 380-4426

* HÉHALOMBAN négyszobás ház eladó: gázcirkó, cserépkályha, kút, pince, kert, garázs. Iár: 8,1MFt. Tel: (20) 462-5503

* Gödöllő, Kertváros Rózsa utcában háromszintes, pincés,
összkomfortos családi ház garázzsal, melléképülettel 200
négyszögöles telken eladó. Érd: (20) 999-3028

* Palotakerten a parkhoz legközelebb eső és arra néző 10
emeletesben eladó egy 57 m2-es, 2 szobás, felújított,
egyedi távfűtéses lakás. Ára: 11,6 M ft. Üres, azonnal
költözhető. Tel: (20) 2080-453

* Gödöllőn 54 m2-es erkélyes, konvektoros, felújított
lakás a Kazinczy körúton eladó. Érd: (20) 455-4648
* Gödöllőn Kör u. 37 m2-es magasföldszinti 1+gardrób
szobás összkomfortos, vízórás, konvektoros, nagyerkélyes, világos, téglaépítésű Internet és kábeltévés lakás
eladó 10,6 MFt-ért. Tel: (20) 415-6298
* Gödöllőn Tópart mellett családi ház 145 m2, nappali +2
szoba, garázs, pince, 40 m2 melléképület, teraszok, 1000
m2 kert. Gáz, csatorna. Iár: 32. M Ft. Tel: (70) 223-5303
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 59 m2-es, 2 szobás, erkélyes,
redőnyös lakás eladó. Iár: 11,5m Ft. Tel: (30) 754-1219
* SZADÁN IKER CSALÁDI HÁZ ELADÓ. 93 m2, 504 m2
telekkel. További részletek: www.gemini-invest.hu Ár:
22,9 – 24,9 millió. Tel: (70) 430-7979
* Gödöllőn csendes zsákutcában 145 m2-es 3,5 szobás
családi ház – sürgősen -, áron alul eladó. Tel: (30) 9981-496
* Eladó Gyöngyös központjában felújított 62 m2-es, 2,5
szobás konvektoros lakás garázzsal, vagy gödöllőire
cserélném. Tel: (20) 9592-261
* PALOTAKERTEN 4. em. 2 szobás lakás eladó 10,1 millió Ft-ért. Érd: 06 (30) 265-1661
* Gödöllőn, Harasztban eladó egy duplakomfortos,
igényes családi ház. Iár: 35 M Ft. Érd: (20) 533-0796

* Gödöllőn a Palotakerten ELADÓ egy 62 nm-es, 2
szobás, nagy erkélyes, 4. emeleti lakás. Tömegközlekedés
remek. Ára:10,5 M Ft. 06-30-667-38-89 79/5889

* Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5percre 3,5+1
szobás konvektoros, cserépkályhás családi ház eladó.
Melléképületek, pince, ásott kút, ipari áram, rendezett
kert, riasztó van. Iár: 23,5M Tel: (30) 2014-769

* Dunakeszin csendes részen 53-nm, nappali+2 szobás
újépítésű társasházi lakást kertkapcsolattal kínálok.
Ára:15,9 M Ft. 06-30-629-02-66 39/5977

* Eladó Gödöllőn a Szilágyi E. utcában 380 m2 felújításra váró osztott tulajdonú 53 m2-es ház. Iár: 9,9 millió Ft.
Tel: (30) 7184-384

* Aszódon, másfél szobás (48 m2-es) lakás ELADÓ.
Elektromos és vízhálózat nemrégiben rézvezetékekre lett
cserélve. A fürdőszoba felújított, sarokkáddal. Nagyon
alacsony a rezsi, konvektoros, téglaépítésű. Ár:
7,500,000 Ft 06- 30-977-6665 117/5870

* Gödöllő központjában eladó 2005-ös építésű
téglaházban, cirkófűtéses, igényesen kialakított 71 m2-es
alapterületű (bruttó 84 m2) 3em. tetőtéri lakás. Benne
amerikai konyha, nagy nappali, 2 szoba, fürdőszoba, WC,
kamra és padlásszoba. Beépített konyhabútorral,
légkondicionálóval, minőségi burkolatokkal ellátott. Iár:
23m Ft. Érd: (30) 297-2670

* Gödöllőn a kertvárosban ELADÓ egy 670 nm-es
teleken, 90 nm-es jó állapotú, 3 szobás családi ház,
garázzsal. Irányár: 27,5M Ft. 06-30-629-0266 79/6163
* AMIT MINDENKI KERES! János utcában, 1+ fél szobás,
konvektoros, második emeleti, olcsó rezsijű lakás ELADÓ
. Ára:10.9 M Ft. 06-30-667-38-89
* DOMONYVÖLGYBEN belterületi ÉPÍTÉSI TELKEK, panorámás
elhelyezkedéssel 800-1600 m2 területűek eladóak. És más
ingatlanok helyben. (30) 415-4102, (30) 9362-846
* FENYVESBEN, középen 1000 m2-es telek eladó.
MALOMDŰLŐBEN 3 hektár jó minőségű szántó eladó, csere
is érdekel. Árak megegyezés szerint. Tel: (28) 430-853
* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ
az Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777
* Szadán 3db egymás melletti építési telek egyben vagy
külön-külön is eladó. Ipari áram, víz, csatorna, fúrt kút a
telken, gáz a telek előtt. Tel: 28/415-664

* Eladó Gödöllő Antalhegyen 137 m2-es felújított 4 és fél
szobás, amerikai konyhás, cirkófűtéses családi ház. 70
m2-es szuterénnel, 50 m2-es tetőterasszal, 400 nöles
telekkel, gyümölcsössel. Iár: 24,5 M Ft. Tel: (30) 9687933, (70) 3722-327
* Gödöllő központjában, liftes társasházban 4. em. erkélyes, klímás 78 m2-es felújított lakás gyönyörű, beépített
konyhabútorral kedvező áron magánszemélytől eladó. Ár:
14,9m Ft. Tel: (20) 982-3393
* Ráfizetéssel elcserélném téglaépítésű gázkonvektoros
János utca elején lévő földszinti 43 m2-es felújított lakásomat 2-2,5 szobás János u.-i gázkonvektoros lakásra.
Tel: (20) 485-2528
* János utcai téglaépületben 43 m2-es konvektoros
lakás szép állapotban eladó. Érd: (20) 951-7701

* Szadán, Szőlőhegyen 160 nm-es családi ház eladó,
kiadó. 2003-as, 3+1 félszoba, pince, garázs, gáz és vegyestüzelésű kazán. 30,5 MFt 30/579 7489
* ELADNÁM SZADAI panorámás 2+2 félszobás családi
házamat, VAGY ELCSERÉLNÉM gödöllői lakásra értékegyeztetéssel. Tel: (30) 633-7565
* JÁNOS UTCAI fiatalos, 1,5 szobás, amerikai konyhanappalis lakás eladó. Érd: (30) 966-1375
* Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850 m2-es telken 3
szintes 450 m2-es családi ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappalival, 50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, 2
autós teremgarázzsal, stb. Érd: (30) 9-425-103
* Eladó Gödöllőn, Kossuth L. utcában 66 m2-es, 2,5
szobás felújított lakás. Érd: (20) 236-0087
* Gödöllőn Szt. János utcában rendezett 4 emeletes
bérházban 2 szobás, teljesen felújított, átalakított
sarokkádas lakás pincerésszel tulajdonostól eladó. Iár:
12,9m Ft. Érd: (30) 467-3320
* MAGÁNSZEMÉLY KERES megvételre min. 70 m2-es, 3
szobás, konvektoros /egyedi fűtéses lakást v. felújítandó
kertes házat Gödöllőn TULAJDONOSTÓL. Tel: (30) 577-4405
* Palotakerten 62 m2-es lakás a 10. emeleten eladó.
Felújított, egyedi fűtésszabályozás. Iár: 8,8 M FT. Érd:
(30) 500-7028
* Gödöllőn, Semmelweis utcában, Erzsébet parkhoz közel 4
lakásos társasházban téglaépítésű 1,5 szobás, 55m2-es, konvektoros, külön vízórás, udvarrésszel (garázs kialakítható)
1.em. lakás eladó. Ár: 12,8 M Ft. Tel: (30) 411-0018
* 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
* 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
* Hatvanban, városközponttól 5 percre, 1. em. 55 m2-es,
napfényes, ízlésesen kialakított, nagyon jó állapotú lakás,
szép beépített bútorokkal eladó. Érd: (70) 314-7778
* Eladó János utcában 30 m2-es garzonlakás. 2. emeleti,
cirkófűtéses, parkettás. Azonnal költözhető. Tel: (20)
288-4847
* Eladó lakás Gödöllő központjában, Remsey körúton: 3.em.
79m2, 2+2félszoba, étkező, vízóra, erkély, 2WC, távfűtés:
17,8M Ft. Pinceparkoló: 1,8M Ft. Tel: (30) 3437-934
* Gödöllőn, Ambrus Z. közben 1,5 szobás lakás eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel: (70) 582-7968
* ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt. 1,5MFt. Major Zoltán
0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.
www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS! Kossuth L. utcában
liftes házban, gázfűtésű garzonlakások eladók. Átadás:
2009. május. Ár:11,6M Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ a Remsey körúton. Frekventált
helyen, földszinti, utcafronti, 35 m2-es helyiség. Bérleti
díj:90.000,- Ft+Áfa+rezsi. Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* ELADÓ LAKÁS a Szent János utcában. 59m2-es, 2
szobás, konvektoros fűtésű, 3. emeleti, világos, gardróbos. Ár:11,8M Major Zoltán 0670/77-33-222www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ UTOLSÓ SORHÁZ! Harasztban 73m2-es,
egyedi fűtéssel, nappali, 2hálószobás lakás kocsibeállóval,
kerttel, azonnal beköltözhetően. Ár:22,3MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
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* LAKÁS ELADÓ Központban, beköltözhető, felújított, 2
szobás, erkélyes, légkondicionált, hidromasszázs
zuhanyzós, alsó parkra néző, csendes lakás. Ár:11,8M.
Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* LAKÁS Kossuth u. minőségi építésű, újszerű, 93m2,
háromszobás, gázfűtéses, teraszos, DK-fekvésű, zárt
udvaros, saját parkolóval eladó. Ár:27,5MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* NAGYFENYVESBEN egy szinten, nappali+3 szobás, jó
elosztású, szuterénes, garázsos, teraszos, 225m2-es
családi ház eladó, 976m2-es telek. Ár:35MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET
* Gödöllőn 1 szobás lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* MÁRIABESNYŐN 70 m2-es kertes ház olcsón KIADÓ
vagy ELADÓ. Tel: (20) 471-7837, (20) 33-44-585
* Május elsejei költözéssel 1,5 szobás, konvektoros,
városközpontban lévő ALBÉRLETET KERESEK. Tel: (70)
556-5659
* Családi ház hosszú távra kiadó. 60.000 Ft +rezsi. 2
havi kaució szükséges. Érd: (30) 3017-165
* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es 2 és fél szobás,
igényesen felújított, bútorozott, légkondicionált, vagyonvédett lakás szabályozható fűtéssel hosszútávra kiadó.
Tel: (30) 380-5875
* Ambrus Zoltán közben 2 szobás albérlet kiadó. 50.000
Ft + 1 havi kaució. Érd: (30) 500-7028
* Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba, konyha, zuhanyzó
reális áron kiadó. Kaució nincs. Érd: (20) 221-6172
* Kiadó Gödöllőn 61 m2-es felújított, bútorozatlan lakás
hosszútávra igényes bérlőnek. Azonnal költözhető.
75.000 Ft/hó +1havi kaució. Érd: (30) 896-1291
* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 50 e Ft/hó,
rezsi, 2 havi kaució. Érd: 30/9079-322
* Gödöllő központjában 2 szobás igényesen berendezett,
gázkonvektoros, kábeltévés, nagy erkélyes, redőnyös,
egyedi vízórás lakás csendes környezetben kiadó. T:
délután (28)412-463
* Bérbe adom 80 m2-es (3hálószoba, nappali, konyha,
étkező stb.) lakásomat, mely a központban, Kossuth L.
utcában található. Érd: (20) 9-424-062

Gödöllői Szolgálat
* Mátyásföldön a MOL-kút mellett másfél szobás
bútorozatlan lakás kiadó. Érdeklődni naponta 17-19h
között a 412-614-es tel. számon.
* Kiadó Kör utcában azonnal beköltözhető, konvektoros,
másfélszobás, részben bútorozott lakás! Bérleti díj:
55.000/hó +rezsi! Kaució szükséges! Tel: (30) 346-5408
* Konvektoros, két szobás lakás kiadó a Kazinczy körúton. Érd: (30) 3603-604
* Kertvárosban másfél szoba konyha, fürdőszobás külön
bejáratú tetőtéri lakrész kiadó. Ár megegyezés szerint.
Tel: (70) 331-6395
* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás
részben bútorozva kiadó. 2 havi kaució. (20) 578-6848
* Albérletnek 30 m2 lakrész kiadó egyedülálló személy
részére 45 ezer Ft (rezsivel), + félhavi kaució szükséges.
Tel: 70/250-3276
* KIADÓ Gödöllőn egy 90 m2-es, 2 szobás, felújított lakás,
3 lakásos társasházzá alakított családi házban. Bútorozva
vagy anélkül. Helyi és távolsági buszok 2 percre. 4-8 fő
részére alkalmas. 80.000 Ft/hó Tel: 30/579-7489
* 45 m2 1 szoba-hall kiadó – különálló kis családi ház.
Bérleti díj, rezsi, 1 havi kaució. Tel: (20) 521-6706 este
* BÚTOROZOTT ALBÉRLET KIADÓ. Érd: (20) 226-3007,
(28) 416-449
* Gödöllőn, Blahán 2009. augusztustól hosszútávra kiadó
egy nappali +3szobás, duplakomfortos, 96 m2-es, bútorozott, igényesen kialakított, fiatalos, hangulatos családi ház
nagy udvarral. 100e Ft/hó +rezsi. Tel: (70) 420-9128
* Kertvárosban (Komáromi u.) fürdőszobás, berendezett
lakrész alacsony rezsivel nem dohányzó férfi részére 35
ezerért kiadó. (30) 316-9874

* Gödöllő frekventált zöldövezeti részén, igényes
környezetben 135 m2 megosztható üzlethelyiség kedvező áron kiadó. Teljes közmű, ipari áram, jó parkolás. Tel:
(20) 968-4454
* Franchise jellegű, Gödöllőn és környékén bevezetett,
könyvelési számokkal is alátámasztottan kiválóan működő
RUHÁZATI KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁS a tulajdonosok költözése miatt ÁTADÓ /ELADÓ 5 M Ft/ üzlet
díjért rövid megtérüléssel, folyamatos szakmai támogatással, az üzlethelyiségek tulajdonjogával vagy anélkül. Csak
komoly érdeklődők jelentkezését várjuk: 20/913-8837

ÁLLÁS
* Gödöllői étterembe gyakorlattal, vendéglátói
végzettséggel rendelkező fiatal lány jelentkezését várjuk.
Érd.: 30/9138-769

* Szadán albérlet kiadó új építésű házban háló+nappali,
konyha, fürdő külön bejárattal, kábeltévével, kocsibeállóval 60 E Ft +rezsi. Tel: (70) 364-7992

* LAKÁS v. IRODA céljából Gödöllő, Kossuth L.
utcában hosszútávra kiadó 2,5 szobás lakás egyedi
fűtéssel! 2 havi kaució letételével azonnal költözhető!
Tel: (70) 342-4467

* Gödöllő központjában 2szobás bútorozatlan lakás
kiadó. 50e +rezsi +2havi kaució. Ugyanitt ELADÓ 6szem.
fenyő sarok étkezőgarnitúra, 1db kanapé, ami ággyá
nyitható. Érd: (20) 421-3263

* Reális áron kiadó gödöllői 2 szobás, szép állapotú
zöldövezeti lakás részben bútorozva, hosszútávra az
Ambrus közben, magasföldszinten. Tel: (20) 544-7532

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

* Gödöllőn, Paál L. közben 2 szobás berendezett, felújított 60 m2-es lakás kiadó. Azonnal költözhető ápr. 1-től.
Tel: (20) 5267-289

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650

KIADÓ

* Gödöllőn az Alvégben 3,5 szobás, bútorozott családi
ház kiadó. Csak család részére. Érd: (70) 3637-554
* Kertvárosban részben bútorozott 1 szobás albérlet kiadó.
38 ezer Ft +rezsi és 1 havi kaució. Tel: (70) 426-1201

* 2 szobás gázkonvektoros, bútorozott lakás kiadó!
Bérleti díj + rezsi és kaució. Tel: (30) 609-8707

* Irodának alkalmas felújított fűtésszabályozós földszinti lakás Gödöllő központjában parkolási lehetőséggel
hosszútávra kiadó. Tel: (70) 333-0496

* Kiadó Gödöllőn 2 szobás egyedi mérős földszinti konvektoros téglalakás. 45.000 Ft/hó +rezsi.. 2 havi kaució
szükséges. Tel: (20) 506-5896

* Társbérletként kiadó egy 44 m2-es bútorozott
kábeltévés Gödöllő központjában lévő lakás kisebb szobája. Tel: (20) 824-4664

* Gödöllő Központjában a Kossuth L. utcában bútorozott
lakás hosszútávra kiadó! Azonnal beköltözhető 55.000 Ft
/hó + rezsi + 1 havi kaució. Érd: (30) 6276-133

* A SZADAI IPARI PARKBAN CSARNOK ÉS IRODAHÁZ
KIADÓ. Érd: (30) 269-6038

* ALBÉRLET AZ EGYETEMEN: hosszútávra kiadó, egyedi
fűtésű, 2szobás bútorozott lakás. Vasút és HÉV végállomás 2
percre. Bérleti díj: 65.000 Ft/hó +rezsi. Tel: (20) 989-4923

* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a belvárosban 75 m2es földszinti nappali + 2 szobás egyedi fűtésű lakás
80.000 Ft + rezsi + kaucióért kiadó. Tel: (30) 9617-621

* Kiadó Gödöllő központjában 1 szobás bútorozott egyedi
vill. gáz-, vízmérős, kábeltévés lakás. 1 havi kaució szükséges. 45 ezer Ft/hó + alacsony rezsi. Tel: (30) 74-32-910

* Gödöllő központjában a Szent Imre utcában 100nm-es
kétszintes, jó megközelítési és parkolási lehetőséggel rendelkező ingatlan iroda vagy lakás céljára, hosszútávra
kiadó. Tel.: (30) 380-5875

* János utcában 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan
lakás hosszútávra kiadó! Alacsony rezsi! 53.000 Ft/hó +
rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

* Gödöllőn, Palotakerten hosszútávra kiadó bútorozott,
65m2-es, 1+2szobás, igényesen felújított, parkra néző,
nagy erkélyes, csendes lakás (beép. konyhabútor). HÉV,
vonat közel. 65.000/hó. Kaució szükséges. (30) 231-9611

* Palotakert sétányon 2szobás, 1. em. felújított egyedi
mérős, távfűtéses vízórás lakás hosszútávra kiadó
áprilistól. Kaució szükséges. Tel. (20) 928-0973
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* Ingatlan bérbeadás! Gödöllő központjában, új építésű,
minden igényt kielégítő, exkluzív panorámás 130 m2-es
iroda hosszú távra kiadó. Érdeklődni telefonon: 06(20)
9443-356
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* REKLÁMTÁBLA KIADÓ (5m×2,5m) az Isaszegi úton
Gödöllő irányában. Tel: (30) 528-7777

* Gödöllői szervizünkbe autószerelőt keresünk autóvillamossági jártassággal. Az önéletrajzokat az
info@chevroletkatona.hu-ra várjuk.
* Gödöllői szerviz autóvillamossági szerelőt keres. Az
önéletrajzokat az info@chevroletkatona.hu-ra várjuk.
* 24 éves dolgozó, független lány rendszeres vagy eseti
jelleggel gyermekfelügyeletet vállal. Szükség esetén bármilyen más munkába besegítek. (30) 649-2060

INGATLANOK FORGALMAZÁSA,
FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KIEMELT AJÁNLATAINK:
*GALGAGYÖRKÖN 134 nm-es, nappali
+3 szobás, garázsos, felújított, két generációnak is alkalmas családi ház 2009
nm-es telken (gyümölcsfák, fúrt kút,
patak, erdő) eladó. Iá.: 25 m Ft.
*GÖDÖLLŐN, a központtól néhány percre 96 nm-es, nappali + 2 szobás, 1.
emeleti, téglaépítésű, egyedi fűtésű
lakás,
hozzátartozó
telekrésszel
sürgősen eladó. Irányár: 20,9 mFt.
*A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN, új
építésű 160 nm-es, nappali+ 3 szobás
társasházi lakás (kocsi beállóval,
mosókonyhával, tárolóval) hosszú-távra
bérbeadó. Iá.:130eFt/hó+ rezsi.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1600 nm-es,
megosztható, szép, szabályos építési telek
kellemes környezetben eladó. Iá:19 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*DOMONYVÖLGYBEN, tóparton, lovaspark mellett, csendes környezetben nappali + 2 szobás, 3 szintes, garázsos,
hangulatos lakóház 792 nm-es parkosított telken eladó. Iá: 29 mFt.

*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-dombon, 1040 nm-es telken, 280 nm–es, földszintes,
új
építésű
(burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó. Irányár: 62 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-dombon, 840 nm-es telken, 2003-ban épült,
200 nm-es, nappali+ 3 szobás, amerikai
konyhás, igényes családi ház (dupla
garázs, mosókonyha, műhely, pince)
eladó. Irányár: 48,6 mFt.
*SZADÁN 120 nm-es, nappali + 3
szobás, dupla garázsos családi ház 1024
nm-es telken eladó. Azonnal beköltözhető. Irányár: 22 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 23 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 1230 nm-es telken,
140 nm-es, nappali+ 3 szobás, 3 szintes,
garázsos, felújított családi ház eladó.
Irányár: 28 mFt.
*ISASZEGEN 110 nm-es, nappali+ 4
szobás, ikerházi lakás, garázzsal 400 nm-es
telekkel sürgősen eladó vagy gödöllői lakásra cserélhető. Iár: 16,5 mFt.
*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nm-es, 3
lakásos családi ház (fúrt kút, garázs)
eladó. Iá: 41 mFt.
*KARTALON, 1281 nm-es telken kétszintes, 150 nm-es, 5 szobás, vállalkozásra
alkalmas családi ház eladó vagy kisebb
gödöllői házra cserélhető. Iá: 22,3 mFt.
*ZSÁMBOKON, 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható. Irányár: 10 mFt.
*VÁCSZENTLÁSZLÓN, 1277 nm-es,
megosztható telken, aszfaltos utcában
100 nm-es, 3 szobás (garázs, nyári konyha) lakóház eladó. Iár: 16,5 mFt.
KIADÓ INGATLANOK GÖDÖLLŐN:
*A Paál László közben 2+fél szobás, konvektoros, kéterkélyes, jó elrendezésű,
igényes, első emeleti lakás hosszútávra
bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj: 80eFt/ hó+ rezsi.
*A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, erkélyes, konvektoros, földszinti
lakás min. 1 évre bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges. Bérleti díj: 65eFt/hó+ rezsi.
*A Kertvárosban 100 nm-es, 3 szobás,
régi építésű, hangulatos lakóház 1000
nm-es telken bérbeadó. Kéthavi kaució
szükséges. Bérleti díj: 90eFt/hó+ rezsi.
*A Lázár Vilmos utcában 250 nm-es,
igényes családi ház hatalmas panorámás telken, garázzsal hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 200eFt/hó+ rezsi.
*A Blahán 120 nm-es, nappali+3 szobás,
igényes, új építésű, kétgarázsos lakóház
bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj: 190 e. Ft/hó+ rezsi.
*A Palotakerten, 65 nm-es, 1+2 fél
szobás, erkélyes, felújított, nyolcadik
emeleti lakás hosszútávra bérbeadó.
Kéthavi kaució szükséges. Bérleti díj:
65e. Ft/hó+ rezsi.
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* Gödöllői szálloda keres szobaaszonyt és recepcióst
hétköznapokra. Tel: (30) 970-9415
* Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező fegyveres biztonsági őröket keresek 620 Ft + ÁFA óradíjjal. Tel:
(70) 204-5551, (20) 9592-382
* Házak, lakások, irodák takarítását vállalom. Hívjon
bizalommal! 06 (70) 667-4635

* Fiatal, jő megjelenésű, női munkatársat keresek a
palotakerti fagylaltozóba. Érd: 06-20-423-6335
* Központban működő étterem szakácsot és konyhai
kisegítőt keres. Érd: (20) 3550-008
* Irodai munkára keresünk agilis, akár pályakezdő
munkatársat is gödöllői irodánkba. Tel: (70) 250-6539
* Takarítást, vasalást vállalok Gödöllő, Szada
térségében. Tel: (30) 609-8707
* 3 fő SZERKEZETI LAKATOST felveszünk változó
munkahelyre. Jelentkezés B, C kat. jogosítvánnyal, a
végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány másolatainak benyújtásával. Bérezés megállapodás szerint.
Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
63/A Tel: (30)659-7869.

* Megbízható hölgy háznál takarítást vállal. (30)
645-7347
* Gödöllői Kézi Autómosóba férfi munkatársakat
keresek. Tel: (30) 9915-554
* Megbízható hölgy takarítást és vasalást vállal. (20)
9725-209
* Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon (R&R
Haj és Test, Szt. Imre u. 10.) keres munkájára
igényes, vállalkozóival rendelkező FODRÁSZT! Érd:
(20) 3304-266
* Kötetlen munkaidőben végezhető munka.
Hosszútávon biztos jövedelem. Magas kereseti
lehetőség. Érd: (20) 235-6784
* FODRÁSZ munkatársat keresünk Gödöllőn a
városközpontban lévő szalonunkba. Jól képzett,
igényes szakembert, többféle megoldással. Tel: (20)
3155-158
* Műszaki profilú országos üzlethálózat gödöllői
Tescoban lévő üzletébe szakképzett, gyakorlott férfi
eladót keres részmunkaidőben. Lehet fiatal nyugdíjas
is. Tel: 06-1-439-0515

SZOLGÁLTATÁS
* 1 fő AUTÓSZERELŐT felveszünk változó munkahelyre. Jelentkezés B, C kat. jogosítvánnyal, a
végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány másolatainak benyújtásával. Bérezés megállapodás szerint.
Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
63/A Tel: (30)659-7869.
* 2 fő gépjárműszerelőt felveszünk változó munkahelyre B, C kategóriás jogosítvánnyal. Bérezés 700./óra. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy.
út 63/A Tel: (30)659-7869.

* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit,
vendégeket vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje
sütni? Süteménye elkészítését elvállalom!
Érd.:30/851-8763.

* 2 fő betegszállító gépjárművezetőt felveszünk változó időbeosztásban. Követelmények: B, C kategóriás
jogosítvány, PÁV II. alkalmassági kategória, 2 éves
gépjárművezetői gyakorlat, ápoló, általános ápoló
vagy általános asszisztensi képzettség. Bérezés 800./óra. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy.
út 63/A Tel: (30)659-7869.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler,
villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 3006200. www.hutogepszereles.hu

* Multinacionális Bank direkt értékesítési területre
munkatársakat keres kezdeti támogatással. Érd:
Kapitány Andrea (70) 361-4291
* Pedikűrös – manikűrös – műkörmöst keresek
gödöllői szépségszalonba. Tel: (30) 2682-084
* KERESEK IDŐS HÖLGY (ALTZHEIMER KÓROS)
ÁLLANDÓ FELÜGYELETÉRE GONDOZÓT. (Minden
megoldás érdekel.) Tel: (20) 521-6706 este

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül.
Tel: (30) 302-4622. www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli
kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel.
Tel: (70) 241-8999.

*

Apróhirdetés felvétele Gödöllőn,

%a

Kossuth L. u. 1. alatt

*
%
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* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel:
(70) 613-5662.

Varga Icu rovata

* Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft. Klímával. Tel:
(20) 9370-199

Gasztronómia kaleidoszkópban

Hagyma, a szegény rokon

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Tel: (30) 9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

A hagyma az illatos liliomfélékkel (a szegény)
rokon, évelő, hagymájában, sajátos ízt, illatot adó
vegyületeket termelő növény. Jellegzetes csípős
ízét és illatát egy kéntartalmú anyag adja, ami a
kórokozókat megöli, ezért gyógyító hatású, de
emiatt lehet tárolni is sokáig.
Ázsiából ered, ezredéve gyarapítva Európa
étkezési kultúráját, az ún. magyaros ízek nem
léteznének nélküle. A mindennapi konyhában a
hagyma, fokhagyma adja az ételek szaftját,
vastagságát, ízalapját. Most, tavasszal ráharapunk
a friss zöldhagymára, de idénye ez a medvehagymának is. Levelének, hagymájának
fokhagymára emlékeztető illata és íze van, de nem
ül rá a szánkra hosszú időn át. Üde saláta, leves van
belőle,de látványos és kellemes ízű húsba töltve is.
Szelídsége miatt népszerű a snidling is, amit csak
nyersen használunk, ízesítésre (kőrözött, mártások,
saláták, levesek).s ugyan csak kedvelt alapanyaga
salátáknak lila színű testvérük is.

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

A vöröshagyma csípősebb, ha száraz évszak volt,
ezt fehér változatával keverve enyhíthetjük.A
hagyma belső levelei zsengébbek, jobban puhulnak, érdemes hát a tisztítást pazarlóan végezni.
Nem véletlen, hogy a vöröshagyma erősebb a többinél, ez csak a második évre érik be. A tavasszal
ültetett póréhagyma őszre kész van. Alig van

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT.
Hétköznap és ünnepnapokon is. T: (20) 411-7473
Köszönjük bizalmát!
gyökere, s mennél hosszabb a fehér része, annál
értékesebb. Ezt úgy érik el, hogy nyár végén
folyamatosan emelik a föld magasságát körülötte.
Néhány trükk még fokozza az ízt: hagyma és a
csillagánizs együtt alkalmazva intenzívebbé teszi a
hús ízét. Régi erdélyi fogás, a fél hagymára egy
babérlevelet szegfűszeg átszúrva rögzítünk, s majd
így kerül a lencse-, krumplifőzelékhez.
Kedvencem az egészben sült hagyma. Héjában
készül, grillen, sütőben 1 óra alatt tökéletes lesz. A
lassú sütés közben a hagymában lévő cukor
karamellizálódik, ezt használjuk ki a hagymalekvár készítésénél, ami libamájhoz remek
kíséret. Nemrég varázsolt el a franciák füstölt
fokhagymája. Töröm a fejem, hogy készítsem…
Méltán híres makói hagymánkat 130 éve
nemesítették úgy, hogy jóval több a beltartalmi
értéke vetélytársainál. Sajnálatos, hogy a magyar
hagymatermelés a többi agrártermékkel együtt
felére esett vissza a 15 évvel ezelőttihez képest.
Mindig meg kell néznem, honnan jön a termék, az
ázsiából idáig hajózott áru helyett inkább honi árut
veszek. Az étteremben elfogy hetente 20-30 kg.
Ennek kis része jut a hagymalevesbe, ami sajtos
pirítóssal méltán népszerű.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

* ÖNTÖZŐBERENDEZÉS, TELEPÍTÉS. Tel: (30) 2020050
* PILATES és REZGÉSTERÁPIÁS TRÉNING (Body
Coach) Tel: (70) 414-1629
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 06
20 423-4828, www.interiortrans.hu
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Iroda: Szada, Zalagyöngye
u.15. Tel: (28) 407-122.

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló
lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70)
505-1177.
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094
* KÁRPITOS: kárpitozott bútorok javítását, áthúzását
vállalom. Telefon: (28) 407-188, (30) 857-1723
* SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST,
BURKOLÁST, LAMINÁLT PADLÓ LERAKÁSÁT, kisebb
munkákat is VÁLLALUNK, gipszkartonozás, kerítésfelújítás. T: (70) 338-3639.
* ABLAKPÁRKÁNY CSERE „AKCIÓ” (meglepetés
ajándékkal). 06 (20) 365-0709
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új
egyedi kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu
Tel: (28) 486-029, (70) 384-8711
* KERÉKPÁRSZERELŐ HÁZHOZ JÖN! Vállalom
biciklijének teljes körű karbantartását. Fékek
javítása, váltó beállítás, lánc csere, defekt stb.
Kérem, hívjon! (70) 327-8178
* TENISZEZZEN NÁLAM! Ideális környezetben,
kiváló minőségű salakos pályán. Oktatás szakedzővel. Teniszütő profi húrozása 2 órán belül.
Tel: (70) 409-1057

* Szeretné tudni, mire számíthat nyugdíjas éveiben?
Számoljuk ki együtt várható nyugdíját! Ingyenes
nyugdíjtanácsadás. Barabás Zengő (20) 9-171-600
* HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JELZŐRENDSZERREL
VAGY GONDOZÓNŐVEL OTTHONÁBAN Kívánságára
Jelzőrendszert helyezünk el otthonában, s csak egy
gombot kell megnyomnia, s perceken belül
megérkezik a segítség. Szükség esetén munkatársunk
rendszeresen felkeresi, hogy a mindennapokban is
segítségére legyen. Bővebb felvilágosításért érdeklődni lehet: Bódiné Robotka Erika intézményvezetőnél 06
20 824 76 20 Tessedik Sámuel Evangélikus Idősek
Otthona Gödöllő www.roszik.hu
* Dr. Rózshegyi József főorvos teljes körű URULÓGIA,
ANDROLÓGIA magánrendelése a VITALORG-ban Kedd,
Csüt. 16.00-19.00. 1132 Bp. Babér u. 32. (20) 9725592, 350-0631
* FÖLDMUNKA VÁLLALÁSA: bobcattal, JCB-vel, konténerszállítóval,
termőföld,
sitt,
egyéb.
Földmunkaképek és tartozékok adás-vétele. Tel: (30)
415-4102, (30) 9362-846
* MŰKÖRÖM AKCIÓ! Minden fajta 3500 Ft. Szt.
János u. 44. Csíkos ABC-vel szemben. Tel: (20) 2646021. Mindenkit sok szeretettel várok
* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Tel: (30)
333-9201
* FÖLDMUNKA végzés, tereprendezés, alapásás, termőföld, konténeres sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846
* 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
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciával.
Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: (30)
386-4456

* Tudatos teremtés! Teremtő gondolkodás! Használd
a vonzás törvényét! Gyakorlati alkalmazás
elsajátítása, technikák. Információ, tanácsadás.
Bejelentkezés: (30) 7351-740, (30) 544-8838
* Számítógép szerelés, új konfigurációk összeállítása,
programtelepítés garanciával. Weboldal készítés,
arculattervezés, rövid határidővel. 06 (70) 667-4635

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: (20) 2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WCtartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, vízfűtésszerelés, 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
* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.:
30/851-8763.

OKTATÁS
* NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést,
korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: (30)
274-1797
* Diplomás, angol-német szakos nyelvtanár nyelvoktatást, korrepetálást vállal. Tel: (70) 600-9400, (70)
611-5263
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* 51 éves, 185 magas, nagyon igényes, fiatalos jól
szituált több diplomás férfi csinos, középmagas, jó
alakú, fiatalos, intelligens, vonzó, ápolt hölgyet
keres tartós kapcsolat céljából lehetőleg 40-47
évesig. (70) 508-8727

ADÁS ~VÉTEL

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - IRATKOZZON KOMMUNIKÁCIÓS NYELVTANFOLYAMOKRA MOST CSAK 19
000 FORINTÉRT! ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. RÉSZLETEKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT:
(20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN.
WWW.STUDIOONLINE.HU
* TOP-TAN: Angol BME középfokú nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam, Headway Elementary és PreIntermediate tanfolyamok délelőtt és este heti 2X2 és
2x3 órában, max. 5 fővel. Beszédkészség fejlesztő
tanfolyam közép iskolásoknak: kedd-csütörtök:
15.00-16.30. További információk: Gödöllő, Szőlő u.
16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28423-744, mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára,
érettségire felkészítés matematika, fizika, kémia tantárgyakból. További információk: 28-423-744, 30908-4130.
* „Fő az egészség - a fazékban” Makrobiotikával az
egészségért. Előadás Gödöllőn, kóstolóval 2009
április 4-én szombaton 10.00-13.00-ig. Előzetes bejelentkezés: 30-224-75-63.
* SMINKOKTATÁS! Személyes tanácsadástól a profi
sminkes képzésig minden. Vagy legyél gyönyörű és
sminkeltess! Sminkszalon Gödöllő, Kossuth L. u. 2.
(30) 280-4149, (28) 423-174

* Óriási könyvvásár! Akciós könyvek 250 Ft/db.
Vörös Oroszlán Teaház, 1061 Budapest, Jókai tér 8.
Érd: (70) 2196-988
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: (28) 412-230
* 8 hetes fajtatiszta MOPS kölyökkutyák oltva,
féregtelenítve eladók. Gyönyörűek! (20) 9517-380,
(20) 3219-650
* Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási
kukák eladóak. Méretek: - 80L: 4500 Ft, - 120L:
6000 Ft, - 240L: 8500 Ft. Tel: (20) 32-99-695
* BONTOTT MŰKŐKORLÁT ELADÓ. Tel: (20) 4717372
* Eladó vasból készült használt nagykapu és
kiskapu, 3 db vásározási sátor fémszerkezet. Tel:
(20) 968-4454
* Bergon babakocsi, Maxi Cosi gyermekhordozó
(0-13 kg), gyerek kiscipők megkímélt állapotban
eladók. Tel: (70) 772-0392
* Elektromos rokkantkocsi nagyon jó állapotban
eladó. 120.000 Ft. Tel: (20) 2411-377

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Audi 100 A6 2.5TDi 1992. 09. havi. Nagyon jó
állapotban, tulajdonostól 2 év műszakival, frissen
szervizelve, új szíjak, görgők. 6 sebességes, alacsony
fogyasztással. Iár: 790 ezer Ft. Tel: (70) 311-5767
* Új Toyota Hilux 3.0 D-4D, automata, áron alul eladó.
Érd.: 70/381-7694.

EGYÉB
* EL CAMINO! ÚTITÁRSAT (-sakat) VÁRUNK A
CAMINORA! „SZÉP MÁJUS” BUEN CAMINO! Tel:
(20) 356-0621
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Selyemfűméz
1060 Ft/kg + üveg. 720 ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913
* Üdülési utalványt vásárolok. 30/434-1101
* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros, zöld 40150 Ft/kg. Gödöllő területére 60 kg-tól ingyen
házhoz szállítás. Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28)
411-298, (20) 4359-650. Hévízgyörk, Fürst S. u.
8. Tel: (28) 436-280

* Tedd le a terheket, élj felszabadultan! ÖNISMERETI
PSZICHODRÁMA CSOPORT indul Gödöllőn. Első alkalom ápr. 18. Érd: Farkas Mónika pszichopedagógus,
kineziológus, pszichodráma asszisztens: (20)9874800; Szabó Ádám közgazdász, pszichodráma
asszisztens: (70)562-6607

TÁRSKERESŐ
* Megbízható, korrekt társközvetítésemmel várom
minden korosztály érdeklődését, akik szeretnének
megfelelő kapcsolatot kialakítani. (20) 967-4009,
(30) 228-4096
* 58/167/69 kg fiatalos, nem dohányzó hölgy keres
ápolt, nem dohányzó férfit tartós kapcsolat céljából.
Tel: (20) 554-7022
* 41 éves független férfi keresi korban hozzá illő
társát. (20) 471-7372

* 4 hónapos keverék fiú kiskutyák ingyen elvihetők Valkóról. Tel: (30) 9611-491
* A Haris utazási irodával kirándulást szervezünk
2009. okt. 14-20-ig RÓMA – NÁPOLY – SORRENTO
– CAPRI útvonalon. Odafelé autóbusszal, visszaút
RÓMA – BP. repülővel. 2-3 ágyas szobák, félpanzió.
Részvételi díj: 115.000 Ft. Jelentkezés az első részlet befizetésével egy időben. 2009. 03. 18-án 1418h Műv. Ház. Érd: Tóthné (30) 268-5596,
Jusztinné (70) 522-0213
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Utazni jó!

Prémium utazások I.
Álomszép nyaralás vár Önre
Az idei nyári kínálatban újra találkozhatnak a TUI
Prémium katalógus magyar nyelvű változatával.
Miért is olyan különleges egy PRÉMIUM utazás?
Az úticél, hotel kiválasztásában a World of TUI
kiemelt utazási irodáiban tájékozott, barátságos
munkatársaktól kaphat személyre szabott tanácsokat. Utazási irodája mindenre gondol, mindent
megszervez és elintéz Ön helyett. Otthona és a
budapesti repülőtér között taxi transzfert biztosítunk, vagy autójukat ingyenesen hagyhatják a biztonságos reptéri parkolóban, ahol még egy prémium autótisztitást is igénybe vehetnek. A
repülőtérre megérkezve a Ferihegyi tranzitváróban egy pohár pezsgővel, vagy 3 dl narancslével vendégeljük meg Önöket. Utazásukhoz a
Travel Service egyes járatain személyenként 30
kg. poggyász vihető és az odaúton előre lefoglalt
ülőhelyet is biztosítunk. Természetesen más
légitársaságok járatait is szívesen lefoglaljuk
Önöknek, távoli úticélok esetén lehetőség van
comfort és business osztályok foglalására is. A
célterületen privát transzfer viszi Önöket a
kiválasztott szállodába, így nem kell a többi
utashoz alkalmazkodniuk. A Prémium hotelek
egyben az Önök otthonát is jelentik nyaralásuk
ideje alatt, a hangulatos környezetben fekvő,
kényelmes és kiemelkedően magas színvonalú
szolgáltatásokat nyújtó szállodákat tiszta szívvel
ajánljuk Önöknek. A szobatípus kiválasztását is
Önökre bízzuk, amely akár egy saját úszómedencés lakosztály is lehet. Nászutasok részére
kiemelten ajánljuk ezeket a szállodákat és nekik
külön is kedveskedünk valamilyen extra szolgáltatással!
A PRÉMIUM utazás további előnyeiről két hét
múlva megjelenő „Utazni jó” rovatunkban
olvashatnak.
Játék! Játék! Játék!
Hányadik születésnapját ünnepli idén a World
of TUI?
A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre
várjuk, névvel és telefonszámmal! A helyes
választ beküldők között TUI ajándékcsomagot
sorsolunk ki. Beérkezési határidő: 2009. április
7. Nyilvános sorsolás időpontja, helyszíne:
2009. április 8. 12 óra, Sissy Utazási Iroda –
Gödöllő, Petőfi tér 16. Előző játékunk nyertese:
Berzékiné Kovács Ildikó. Gratulálunk! (GT)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. ÁPRILIS 8.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát
nyerte:
Garancsi Péterné, Bethlen G.
u. 20.
Novák Lilla, Gödöllő, Pf. 208.
A Trafo Club belépőjét nyerte:
Kollár János, Ősz u. 14., Divald
Tünde Edina, Eperjes u. 15.
A besnyői Gazdaáruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte:
dr. Takács Irma, Akácfa u. 21.,
Oláh Jánosné, Alkotmány u.
21/a.

Recept
Rozmaringos báránysült mézes hagymával
HOZZÁVALÓK (3-4 személyre):
1,5 kg bárányborda, 4 db kisebb vöröshagyma; a páchoz: só, 3-4 dl méz,
0,5 dl ecet, 1 fej fokhagyma 1 fej, 1 késhegynyi őrölt babérlevél és ugyanannyi őrölt koriander és őrölt kömény
ELKÉSZÍTÉS:
A báránybordát 4 vagy több darabra vágjuk az adagszámnak megfelelően.
Ízlés szerint sózzuk. Ezt követően a mézet, az ecetet és fűszereket összekeverjük, s az így elkészített páclében a húsokat megforgatjuk,
majd hűtőszekrényben legalább 1 órán át pihentetjük. A pácolást követően sütőben 200 fokon, először lefedve megsütjük. Ha a hús már
megpuhult, mellé tesszük a beirdalt és mézzel jól megcsorgatott hagymákat (aki szereti, több darabot is tehet), és takarás nélkül készre
sütjük. Ügyeljünk arra, hogy a húst ne szárítsuk ki!

