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Újraöntik gróf Teleki Pál bronz mellszobrát

Tudnivalók

A sajtó nyilvánossága előtt köszönte meg dr. Gémesi
György Gödöllő város polgármestere a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársainak azt az eredményes munkát, amit a gróf Teleki Pál bronzból készült mellszobrának eltulajdonítása miatt indult nyomozás során végeztek. A kitüntetett rendőrök több színesfémlopás felderítésében vettek részt. A rendezvényen részt vett dr. Kondorosi Ferenc, az Új rend és szabadság program kormánybiztosa, és dr. Mihály István rendőr ezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője.
Gróf Teleki Pál bronzszobrát még
2007. augusztus 3-án virradóra lopták
el az egykori miniszterelnök nevét viselő térről. Gémesi György elmondta, ez érzelmileg is érintette a gödöllőieket, hiszen a szobor közadakozásból készült, és a volt cserkészvezető
emlékét, aki a máriabesnyői temetőben nyugszik, ma is ápolják a gödöllőiek. Ebben az időszakban országosan is több bronz síremléket rongáltak
meg (pl. Antall Józsefét, Hofi Gézáét), s rendkívül megszaporodott a
színesfémből készült közlekedési elemek lopása is, ami jelentősen veszélyezteti a közlekedés biztonságát, és a
jelentős károkat okoz. Ezért döntött
úgy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ), kezdeményezi egy
konzultatív fórum létrehozását a színesfém-kereskedelemre vonatkozó
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Elismerés a gödöllői rendőröknek

jogszabályok megváltoztatása érdekében. Ez rendkívül hosszú folyamat volt,
amibe valamennyi érintett
felet bevonták a parlamenti
pártokat, a szaktárcákat, a
kereskedőket és a károsultakat is. A munkában akkor
következett be jelentős fordulat, amikor Kondorosi
Ferenc is bekapcsolódott.
Ennek eredményeként a parlament első körben már elfogadta a színesfém
felvásárlására vonatkozó és ehhez
kapcsolódó törvényjavaslatot, ami jelenleg Brüsszelben vár az Európai
Unió jóváhagyására. Ez azért szükséges, mert több uniós jogszabályt is
érintenek a tervezett változások.
Dr. Kondorosi Ferenc ezzel kapcsolatosan elmondta, amennyiben

Brüsszelben jóváhagyják a törvényt,
itthon már csak végszavazásra kerül
majd sor a parlamentben. A kormánybiztos ennek kapcsán megköszönte
Gémesi György munkáját, aki – mint
mondta – politikai hitelességének köszönhetően tudta egymás mellé ültetni valamennyi érintettet, s elérte,
hogy szinte példátlan módon, minden
érintett támogassa a jelenleginél sok-

EP-választás
A választóknak április 10-ig
kellett megkapniuk az értesítést a névjegyzékbe való felvételről, és az ajánlószelvénynek is meg kellett érkezni mindenkihez.

kal szigorúbb szabályozást. Ennek
bevezetése után feltételekhez kötik
majd a színesfém-kereskedelmi tevékenység folytatását, a telepek tulajdonosainak együttműködési kötelezettségük lesz a hatóságokkal, azokat pedig, akik ennek nem tesznek eleget
akár 600.000 forint pénzbírsággal is
sújthatják.

Az értesítő tartalmazza a családi és
utónevet, a lakcímet, a személyi azonosítót, a névjegyzékbeli sorszámot, a
szavazás helyét és idejét, s a szavazással kapcsolatos egyéb tudnivalókat.
A névjegyzéket április 8-tól 15-ig
kellett közszemlére tenni. Gödöllőn a
Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati irodájában tekinthették meg az érdeklődők. Aki a névjegyzékből kimaradt, és a törvényes határidőig, április
15-én délután 4 óráig nem emelt ez
ellen kifogást, a szavazás napján már
nem kérheti névjegyzékbe vételét.
Akik a szavazás napján nem tartózkodnak a lakóhelyükön, de élni kívánnak a szavazás jogával, a választás előtti péntekig – azaz június 5-én
16 óráig – kérhetik a lakóhely szerint
illetékes jegyzőtől az igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján.
Ajánlott levélben pedig úgy kell
kérni az igazolást, hogy az legkésőbb
június 2-áig megérkezzen az illetékes
választási irodához.

(folytatás a 4.oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Hamarabb éledtek a növények

Virágos Gödöllő
Kora nyári meleggel köszöntött be az idei tavasz, ami nem
csak az embereket, hanem a
növényeket is megtréfálta. Bár
a VÜSZI kertészei az elmúlt
években már hozzászoktak,
hogy kitolódott a kertészeti
munkák megkezdésének ideje, az idén ehhez képest is egy
hónappal korábban kellett
megkezdeniük a városi növényzet gondozását.
Az elmúlt két hétben folyamatosan
huszonöt fok körül van a napi legmagasabb hőmérséklet, s ennek eredményeként a városi zöldterületeken úgy
megindult a növényzet növekedése,
hogy több helyen is indokolt volt a
fűnyírás megkezdése. Ezért az elmúlt
napokban az Alsóparkban a Művészetek Háza közelében, és a volt Réz-
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gombos környékén végezték el ezt a munkát. A nagy
meleg miatt a szokottnál
egy hónappal korábban
kellett megkezdeni a locsolást is a belváros virágokkal beültetett területein, hogy megmaradjanak a
kiültetett virágok.
A hagymások már kinyitották színpompás virágaikat, és kikerültek az első cserepes és ládás növények is. A korlátokat futóárvácskák díszítik – mintegy százhúsz nagycseréppel helyeztek ki-, amiket a
későbbiekben a petúnia
vált majd fel, a virágládákban pedig árvácskák virítanak. A
VÜSZI Kft. kertészei közel félezer tő
virágot helyeztek ki a kiteleltetett nö-

vények pótlására. Sajnos azonban
ezekben sem sokáig gyönyörködhettünk. Egyes helyeken szabályosan kiegyelték ugyanis a virágokat. Nem
csak a ládás és szabadföldi növényeket „gyűjtik” lelkesen azok, akik úgy
gondolják virágot lopni nem bűn, hanem a cserepeseket is. Ez utóbbiakat
sok esetben gyökerestül próbálják
meg kitépni a cserépből, amit nem
tudnak leszerelni. Az így eltávolított
növényben azonban nem sok öröme
lesz annak, aki otthon megpróbálja
átültetni. Ezeket a virágokat ugyanis
nem utólag ültetik a cserépbe, hanem
abban nevelik őket. Az így kitépett
növények rövid időn belül elpusztulnak.
Nem szabad megfeledkezni arról
sem, hogy az így elkövetett növény-

zet rongálással évente
több százezer forint kára
keletkezik a városnak. A
kitépett, kiásott, növényeket ugyanis pótolni kell.
Persze van, aki másként
adja tanújelét annak, hogy
magáénak érzi a városi növényzetet, és fontos számára környezete rendezettsége. Az elmúlt napokban már megkezdték a városközpontban a faapríték
terítését, ami a cserjék
alatt takarja a talajt. Ezt a
DL Recycling Kft-től
(www.favago.hu) kapja
ajándékba a város. A favágással és faapríték készítésével foglalkozó gödöllői cég vezetői úgy gondolták, hogy ezzel segítenek szebbé tenni a várost, s anynyit bocsájtanak belőle a VÜSZI
rendelkezésére, amennyi szükséges,
hogy mindenhová elég legyen.
A következő napokban újabb munkákat is kezdenek a kertészeti részleg

munkatársai: emelőkosaras gallyazást
végeznek a Szent János és a Kossuth
Lajos utcában, az Ambrus közben és a
Dózsa György úti temető bejárati részénél.
(k.j.)

Hulladékszállítás a szabályok betartásával

Közmunkások segítik a VÜSZI munkáját

Készül a zöldhulladék szállítási terv

Alkalmazott is lehet belőlük

A jóidő beköszöntével a kertes
övezetben egyre több helyen
kerül ki elszállításra váró zöldhulladék. Jelenleg a Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft. gépjárművei folyamatosan járják a
várost, és ahol a szabályoknak
megfelelően van kihelyezve,
ott el is szállítják azt.
Ez a rendszer rövidesen változni fog,
kialakulóban van ugyanis a végleges
szállítási rend. Eszerint várhatóan szerdán, csütörtökön és pénteken gyűjtik
majd a járművek a zöldhulladékot. A
pontos menetrendről, hogy mikor,
mely utcákból szállítanak a Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatni
fogja a lakosságot. A tervet úgy állították össze, hogy minden utcába el tudjanak jutni, ehhez azonban szükség van
a lakosság együttműködésére is, arra,
hogy a szabályoknak megfelelően,
zsákba, összekötve tegyék ki az elszál-

lítandó mennyiséget, ami egyszerre
nem haladhatja meg a 10 zsákot.
A kommunális hulladék kihelyezését is szabályozza a képviselő testület
által nemrég elfogadott rendelet. Ebben meghatározzák azt is, milyen hulladéktároló edény használatára van
lehetőség.

Háromféle hulladékot gyűjthetünk külön

Készülnek a „szigetek“
Mint arról már a múlt héten beszámoltunk, megkezdődött a kivitelezése
annak a negyven szelektív hulladékgyűjtő szigetnek, amit a Zöld-Híd
program keretében alakítanak ki városunkban. A Palotakerten két helyen,
az ABC és a fűtőközpont mellett, valamint a Kazinczy körúton és a Kör
utcában kezdték meg a munkát ami a
tervek szerint a héten fejeznek be. Ezt
követően a Szent János utcában is
megkezdik az ott kialakítandó sziget
építését. Az 1,6 m x 8,8 m alapterületű szigetekre öt darab hulladékgyűjtő edényt helyeznek el. A leendő szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a

kék színű konténerbe a papír hulladékok dobhatóak majd be. A sárga konténerbe tiszta műanyaghulladékokat
lehet majd berakni. A zöld
gyűjtőbe csak a fehér üveget lehet majd elhelyezni.
A színes üveg és a fémdobozok szelektív szigeten
történő gyűjtésére egyelőre
nem lesz lehetőség. Mint
megtudtuk, ennek az az
oka, hogy a tapasztalatok
szerint ez a két frakció sok
problémát okoz. Sajnos a
szigetek használói sokszor
összekeverik a színes és a

A hulladéktároló edényt a
Hulladékgazdálkodási Kftnél lehet vásárolni, de bérlésre is van lehetőség. Azt,
hogy milyen méretű edényt
vásárol, mindenki maga
dönti el. A tapasztalatok
szerint a háztartások nagy
részében 110 literes kukát
használnak. Ennél nagyobbat is lehet igényelni, kisebbet, 80 literes űrtartalmú
gyűjtőedény csak az 1 és 2
személyes háztartásokban
használhatnak. Ebben az
esetben azonban a szolgáltató részére az igénylő köteles az országos lakcímnyilvántartás alapján
igazolni a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen bejelentett személyek számát.
(A hulladékszállításról és kezelésről
szóló szabályozásról bővebben
a 10. oldalon olvashatnak.)

fehér üvegeket, ami jelentős problémát jelent. Ugyanígy gondok forrása
a fémdobozok ilyen gyűjtése is. Sok
helyen tapasztalták már, hogy az ezeket tartalmazó konténert megrongálják, feltörik. Nem csak a tárolóban
keletkezik jelentős kár, de a környezete is rendetlenné válik.

Egyre több a közmunkás városunkban, akik folyamatosan kapcsolódnak be a munkavégzésbe.
Még 2008 decemberében 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
önkormányzatoknak tervet kell készíteniük a közcélú foglalkoztatásra is. Ezt a
március 26-i testületi ülésen el is fogadta a testület. A program segítségével az
érintettek rendszeres munkavégzésből
származó jövedelemhez jutnak, s közelebb kerülnek a munka világához.
Városunkban a VÜSZI Kft. kapta a
feladatot, hogy lehetőségeihez mérten
biztosítson munkalehetőséget azoknak,
akik bekapcsolhatók a programba. A lehetőségek palettája elég széles, a segédmunkától a szakmunkán át az irodai
munkáig terjed. A VÜSZI már felmérte,
hogy saját lehetőségein túl a városi intézményekben milyen lehetőség van

közcélú foglalkoztatásra. A programot a
VÜSZI fogja össze, a cég kínálja fel a
munkalehetőséget az embereknek.
Tavaly 576 regisztrált munkanélküli
volt Gödöllőn, jelenleg 119 fő van akivel foglalkozni kell. Az egyeztetések 20
fős csoportokban zajlanak, ebből az első
már meg is valósult. Az itt megjelentek
közül 13 fő tudott munkát vállalni. A jelentkezők képzettsége között jelentős eltérés van, a nyolc általános iskolától
egészen az egyetemi végzettségig, de
vannak szakmunkások is, akik saját területükön tudnak közmunkát végezni.
A programba bevontakon kívül 12 fő
már dolgozik ebben a formában a
VÜSZI-nél. Ők a parkok gondozásában, az utak tisztántartásában tevékenykednek. A közmunkásokkal ugyanolyan
elbánásban részesülnek, mintha alkalmazottak lennének. Velük munkaszerződést kötnek, s az itt letöltött idő munkaviszonynak számít. Megtudtuk, a
VÜSZI-nek több olyan munkatársa van,
akik közmunkásként kezdtek náluk dolgozni, de olyan mértékben meg voltak
velük elégedve, hogy amikor lehetőség
nyílott rá, alkalmazásba vették őket.

Fejlesztések egy tisztább városért

Felújítás, takarítás, építés
Kedvez az időjárás az utak rendbetételéhez. Az elmúlt napokban újabb
helyszíneken kezdődött meg az útfejlesztés előkészítése: a Tél, a Jókai, és
a Vörösmarty utcában. Ennek keretében folyik a csapadékvíz-elvezető árkok kialakítása, a szegélyek és a kapubejárók kiépítése.
Nagy munkát ad a VÜSZI-nek a
burkolt árkok takarítása. Erre egyre
több időt kell szánni, mivel, sajnos,
sokan szabadulnak meg úgy építkezé-
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si törmeléktől, zöldhulladéktól, hogy
azt a csapadékvíz-elvezető árokba teszik. Ez a hulladék azonban sok esetben eltömi az átereszeket, és megakadályozza a víz elfolyását.
Az árkok mellett az utakat is városszerte takarítják, a Kossuth Lajos utcában pedig ismét heti rendszerességgel végzik ezt a munkát. A rendszeresen itt parkoló autók tulajdonosait
táblák figyelmeztetik, a takarítás menetéről.
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Már a burkolást kezdik a Damjanch iskolán

Akadálymentesítik az egészségügyi központot

Építkezés és tereprendezés

Május végére kész

Jól haladnak a Damajnich János Általános Iskola építési
munkálatai. Rövidesen már a
külső burkolás és a színezés
kerül sorra, sőt az intézmény
környezetének rendezése is
megkezdőik. Nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy ősszel megkezdődhessen az oktatás az új
és a megújult falak között.

Jól halad a munka a Tormay Károly Egészségügyi Központban, ahol folyamatosan zajlik
az épület külső és belső akadálymentesítése. Gödöllő városának önkormányzata még a
múlt évben adott be pályázatot
a Regionális Fejlesztési Alaphoz, amelyen európai uniós
forrásból bruttó 25 millió forintot nyert az intézmény teljes akadálymentesítésére, ami
nettó 27,7 millió forintért valósul meg.

ami megkönnyíti a feljutást az emeletre azok számára, akik nem kívánják a liftet használni, de segítségre
szorulnak. A mozgáskorlátozott vécék kialakítása részben megtörtént, ez
már csak a bőrgyógyászati részen van
hátra. A falakon széles, kék színű vezetősáv segíti a gyengénlátók közlekedését. Ennek kialakítása is folyamatban van, az emeleti részeken már
elkészült, s a földszinten is rövidesen
felfestésre kerül.
Hátra van még a nyílászárók cseréje. Nem csak az épület bejáratait cse-

A fejlesztés során közös rámpa épül a főbejárat, a gyógyszertár és a bőrgyógyászat
bejáratához, amiket
széles külső terasz
fog összekötni. A
rámpa a tervek szerint
az egészségügyi központ és a gyógyszertár bejárata közötti
részről indul. Jelenleg
ennek a kialakítása
van folyamatban.
Az épületen belül
is több jelentős változtatásra kerül sor. A folyosói burkolat cseréje, és a lépcsőkorlát átalakítása már megtörtént. A lépcsőkhöz
kétoldali dupla korlátot helyeztek el,

rélik ki úgy, hogy kerekesszékkel is
be lehessen jutni, hanem a rendelők
ajtóit is. A munkák a tervek szerint
május végére fejeződnek be.

Kívül és belül egyaránt dolgoznak a
Damjanich iskola épületén. A gépészeti és az elektromos alapvezetékek
már a helyükre kerültek, tudta meg lapunk. Az intézmény fűtési rendszerének kialakítása folyamatban van, a
termekben hagyományos radiátoros
fűtés, az aulában és az étteremben
azonban padlófűtés lesz. Ezt a nagy
fűtendő felület teszi indokolttá.

Már minden belső válaszfal, a vakolás és az aljzatbetonozás elkészült,
a napokban megkezdődtek a belső, és
az épület egyes részein a külső szigetelési és burkolási munkák, valamint

Titokban maradhat a nemzetiségünk

Megszámláltatunk
Népszámlálás lesz 2011-ben. Ezen belül szeretnék felmérni a hazánkban élő
kisebbségek létszámát is. Jóri András
adatvédelmi biztos lát lehetőséget arra,
hogy az adatvédelmi garanciák maradéktalan betartása esetén etnikai adatokat is rögzíthetnek.
Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és
Jóri András a közelmúltban közös munkában állapodott meg az etnikai adatkezelés kérdéseinek áttekintésére. Ennek
keretében a kisebbségi biztos egyrészt

Tudnivalók

EP-választás
(folytatás az 1.oldalról)

Akik a külképviseleteken kívánnak
szavazni, személyesen vagy meghatalmazott útján május 22-ig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. Ez ajánlott levélben is kérhető úgy,
hogy az legkésőbb május 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába.
A június 7-ei választás sajátossága,
hogy nemcsak a magyar állampolgárok, hanem a Magyarországon lakóhelyet létesített uniós polgárok is szavazhatnak, ha ezt április 30-ig kérik.
A jegyző a névjegyzéket továbbvezeti: leveszi róla azokat, akiknek igazolást adott ki és akiket a külképviseleti
névjegyzékbe felvettek, valamint felveszi azokat az uniós polgárokat, akik
jelezték, hogy Magyarországon kívánnak szavazni.
A választáson listát állítani szándékozó pártoknak 20 ezer érvényes ajánlást kell összegyűjteniük. A pártoknak
az ajánlószelvények gyűjtését az adatvédelmi biztosnál is be kell jelenteniük; a törvény tiltja, hogy másolatokat
készítsenek az ajánlószelvényekről. A
pártoknak május 8-ig kell benyújtaniuk
az ajánlószelvényeket az Országos Választási Bizottsághoz, és addig jelenthetik be a listákat is.

szeretné kezdeményezni, hogy az etnikai hovatartozásra vonatkozó adatok is
részét képezzék a 2011. évi népszámlálásnak, másrészt felkérte az adatvédelmi
biztost a korábbinál hatékonyabb,
ugyanakkor az adatvédelmi szabályokkal összhangban lévő etnikai adatgyűjtés feltételeinek kidolgozására.
A magyar jog a kötelező népszámlálás során kizárólag úgy teszi lehetővé az
etnikai adatok gyűjtését, ha az önkéntesség és az anonimitás az adatgyűjtés és
feldolgozás minden fázisában biztosí-

a homlokzati nyílászárók behelyezése. Az építkezés az ütemtervnek megfelelően halad, néhány napon belül
már a külső terület rendezése is kezdetét veszi: megkezdik a parkoló kiépítését.
A mintegy egy évet igénybe vevő,
közel 1 milliárd forint értékű átépítés
során teljes egészében megújul a
Damjanich iskola. Őszre megszűnik a
több helyszínen történő oktatás.
A beruházással három tömbből álló, 5000 négyzetméter hasznos alapterületű iskola jön létre, 16 tanteremmel, 3 csoportszobával, 8 szaktanteremmel (természettudományi, idegennyelv-oktatási, számítástechnikai, kézműves és művészeti oktatási,
tánc, mozgás és színházoktatási terem), tornateremmel, 4 öltözővel,
tantestületi-, orvosi szobával, szertárakkal, könyvtárral, étkezővel, tálalókonyhával.
tott. Ez azt jelenti, hogy még a kérdezőbiztosok sem tudhatják, a polgárok milyen nemzeti vagy etnikai kisebbséghez
tartozónak vallják magukat. Az adatvédelmi biztos felidézte: a 2001. évi népszámlálás alkalmával az etnikai hovatartozásra vonatkozó adatokat a kérdőív
egy külön oldala tartalmazta azzal a felirattal, hogy az ilyen adatok szolgáltatása
nem kötelező. Ez a megoldás feltehetőleg sokakat nem győzött meg arról,
hogy adataik titokban maradnak.
Jóri András azt javasolja: az állampolgár a népszavazási kérdőívtől független külön lapon, a kérdezőbiztos által
nem ellenőrzötten, maga tölthesse ki a
kisebbséghez tartozásra vonatkozó
részt.

Meghívó
a Szent István téri
és az Ambrus közi játszótér
megnyitó ünnepségére.
Gödöllő város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, Önöket
a 2009 április 25-én, szombaton
11 órakor tartandó
Szent István téri játszótér megnyitójára,
valamint
a 11.30 órakor tartandó
Ambrus közi játszótér megnyitójára.

Köszöntőt mond: Dr. Gémesi György polgármester
Közreműködnek a Kazinczy körúti Óvoda és a Táncsics Mihály úti Óvoda
gyermekei.
Vendég: Nagy Tímea, kétszeres olimpiai bajnok vívó
Mindenkit szeretettel vár Pelyhe József és Varga András
önkormányzati képviselő.

Finisben a Táncsics úti sporttelep

Lassan készek a pályák
Befejezéséhez közeledik a
Táncsics Mihály úti sporttelep
fejlesztésének első üteme,
amelyről még a múlt év nyarán
döntött a képviselő-testület, s
szeptemberben meg is kezdődtek a munkák, amiknek
május 30-ig kell befejeződniük.
Ennek keretében sátorral fedhető pálya is létesül a Táncsics Mihály úti
sporttelepen, ahol egy műfüves edzőpálya (világítással, sátorfedési lehetőséggel), egy vízszintes gyepes labdarúgó centrerpálya 300 fős lelátóval,
világítással, csapadékvíz-gyűjtő és visszaforgató rendszerrel), továbbá

szabvány méretűványméretű salakos
teniszpályák épülnek.
A jelenlegi szakaszban a műfüves
pálya felülete már kész van, a védőháló, a vízelvezető-rendszer és a térburkolat építése van háta. Dolgoznak
a füves pályán is. Most folyik az öntözőberendezés kiépítése és a világításhoz szükséges oszlopok elhelyezése. A pályához tartozó lelátók a Táncsics út felőli részen kapnak helyet.
Csak az időjárástól függ a határidőre történő befejezés, ehhez kifejezetten jól jött, az elmúlt napok melege és
a csapadékszegény idő. A munkálatokon jelenleg 25 fő dolgozik folyamatosan.
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Közélet

Újraöntik gróf Teleki Pál bronz mellszobrát

A gödöllői erdők vadvilága is filmre került

Elismerés a gödöllői rendőröknek

Régiók és vadászok
Hiánypótló filmmel áll a természetbarát közönség elé Fáy Béla, aki Célkeresztben a régiók
című munkájában harminc
percben mutatja be az érdeklődőknek, hazánk egy-egy országrészének vadban gazdag vidékét, a vadászterületeket és a
legkülönfélébb turisztikai lehetőségeket.

(folytatás az 1. oldalról)
Dr. Mihály István r. ezredes Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője a
konkrét eset kapcsán részletesen beszámolt az eseményekről, a nyomozásról a színesfém felvásárló helyek
visszatérő ellenőrzéséről, az azóta
első fokon elítélt elkövetők elfogásáról és a szobor jelentős részeinek
megtalálásáról.
Mint elmondta, Gróf Teleki Pál
bronz mellszobrát 2007. augusztus 3ra virradóra Gödöllőn, a Teleki Pál téren található beton talapzatról tulajdonították el, akkor még ismeretlen elkövetők. Az általuk okozott kár 350
ezer forint, a szobor eszmei értéke 2
millió forint, a rongálással okozott

kár 50 ezer forint volt. A nyomozás
során megállapították, hogy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek S. Szabolcs, testvére S. Barna és B. Ferenc, akiknek ügyében azóta már jogerős bírósági ítélet született. Mind-

három elkövetőre letöltendő szabadságvesztést szabott ki a Gödöllői Városi Bíróság: B. Ferenc 4,5 évre, S.
Szabolcsot és testvérét, S. Barnát 1,5
évre ítélték el.
A Gödöllői Rendőrkapitányságra
2009. február 19én érkezett bejelentés, mely szerint
egy szobordarabot
találtak egy legális
fémfelvásárló telepen. A bejelentő elmondta, hogy a folyamatos rendőri
ellenőrzések miatt
érezte szükségét,
hogy jelentse a
rendőrségen, hogy
az előző évben felhalmozott vas és
egyéb fémhulladék átválogatása, szelektírozása során egy szobordarabot,
arclenyomatot talált, amiről már első
ránézésre megállapítható volt, nem
hagyományos bontársból származik.
A szobordarabokat a Polgármesteri

Fokozott rendőri ellenőrzés húsvétkor

Hivatal egyik vezetője azonosította.
A nyomozás során a rendőrség
több munkatársa is kiemelkedő munkát végzett. Gödöllő város képviselőtestülte részükre pénzjutalmat ajánlott fel, amit a sajtótájékoztató keretében adott át Gémesi György polgármester.
Elismerésben részesült Szűcs Béla
rendőr alezredes, kapitányságvezetőhelyettes, dr. Pál Éva Júlia százados,
megbízott bűnügyi osztályvezető,
Vargáné Vrana Mária főtörzsőrmester, nyomozó, Szlucska Zoltán
főtörzsőrmester, járőr, és Pál Mihály
törzszászlós, körzeti megbízott.
A maradványokat az eljárások lefolytatását követően visszaadják a városnak. Varga Zoltán Zsolt szobrászművész vállalta, hogy újraönti a
bronz mellszobrot, amit a tervek szerint november 1-jén, Teleki Pál születésének évfordulóján állítanak majd
vissza, a jelenlegi akrilból készült alkotás helyére.
-jkFotó: (t.a.)

közúti tragédiák legfőbb
oka. Becslések szerint az
EU útjain közlekedő járművezetők mintegy 2-3 százaléka ittasan vesz részt a
közúti forgalomban, s a közlekedési balesetben életüket vesztett járművezetők
halálát 30-40 százalékban az alkoholos
befolyásoltság okozza. Az ittas vezetés
visszaszorításával a közúti tragédiák kb.
25 százaléka lenne megelőzhető, ami
évente mintegy 9-10 ezer ember életének megmentését jelentené a közösség
tagállamaiban. Az ittas járművezetés
Magyarországon is prioritást élvez a
közlekedésbiztonsági intézkedések sorában. Mindezt indokolja, hogy az ittas
vezetések száma 2000. és 2007. között
mintegy 38 százalékkal növekedett.
Kedvező ugyanakkor, hogy 2008-ban
már csökkent az ittasan okozott balesetek száma a bevezetett „zéró tolerancia”
elvének köszönhetően, ami alapján a
rendőr a helyszínen veszi el a vezetői
engedélyt az ittas vezetőtől, függetlenül
az alkoholfogyasztás mértékétől.

Nem vadásztörténeteket, anekdotákat
láthat-hallhat ezúttal a közönség, hanem dokumentumfilmes feldolgozását a témának.
A területet kevéssé ismerő városlakó nem is igen tudja, hogy a hazánkban vendégeskedő külföldi vadászok olykor csillagászati összeget,
akár húsz-harminc millió forintot is
képesek elkölteni, hogy hódoljanak
szenvedélyüknek. A témához illő szófordulattal: nem elpuskázott pénz tehát ismeretterjesztő filmekkel bemutatni a külföldieknek hazánk vadban
gazdag vidékeit.

Ugrik a jogsi, ha jelez a szonda
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője a húsvéti ünnepek
idejére fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el, tekintettel arra,
hogy az ünnep idején gyakrabban fordul elő a közutakon ittas,
agresszív járművezető.
A fokozott rendőri ellenőrzést április 10.
és április 14. közötti időszakban tartották. Ennek célja elsősorban az ittas vagy
bódult állapotban közlekedő gépjármű
vezetők kiszűrése, a passzív biztonsági
eszközök használatának ellenőrzése
volt. Kiemelten fontos volt az agresszív,
szabályszegő gépjárművezetők intézkedés alá vonása, a közlekedési balesetek megelőzése, a közlekedés biztonságának illetve a közlekedők biztonságérzetének a növelése.
A húsvéti közlekedés az átlagosnál jóval

A hét kérdése
– Ön szerint kik fogják a leginkább megérezni a kormány
tervezett megszorításait? –
tettük fel a kérdést kedves olvasóinknak, miután nyilvánosságra kerültek a legújabb
válságkezelésnek szánt intézkedések. Íme, néhány a beérkezett válaszok közül.
„...A nagycsaládosok teljesen ellehetetlenülnek. A családi pótlék rendszerének átalakításával lényegében
megbüntetik a gyermeket vállalókat.
Több olyan barátom is van, akik
nagycsaládban élnek, és én is két gyermeket nevelek. Jól tudom, mennyire
számít minden forint. Elég csak arra
gondolni, hogy a kamasz gyerekeim
negyedévente kinövik a teljes ruhatárukat…”
Szilayné

nagyobb veszélyt rejt a közlekedők részére, ugyanis ilyenkor az átlagosnál is
több azoknak a gépjárművezetőknek a
száma, akik felelőtlenségből szeszesital
fogyasztást követően járművet vezetnek.
Az ittas vezetés napjaink egyik legnagyobb közlekedésbiztonsági problémája, amit az uniós terminológia nem másként említ, mint „a közutak második
legfőbb gyilkosa”. Az EU-ban a gyorshajtást követően az ittas járművezetés a

„Megdöbbenve olvastam a napokban a
hírekben megjelent állami vezetők
fizetéséről. Szerintem felháborító, hogy
egy évi 200 milliárd forint hiányt teremtő vállalat vezetőjének éves fizetése
megközelíti a 80 millió forintot. Szerintem itt nagyon sokat takaríthatna meg
az állam. Szintén sokat lehetne megtakarítani, ha a szociális juttatásoknál
felmérnék azt, hogy kinek adják. Menjen ki az ügyintéző egy nem megbeszélt
időpontban a kérelmezőhöz és észreveheti, hogy a kérelmezők közül néhányan luxusautókkal furikáznak. Sajnos,
ma még mindig azokat támogatják igazán, aki nem szorulna rá, és azoktól
vonnak el, akik már most is sokszor
nélkülöznek...”
M.Cs.
„Akiknek magas a nyugdíjuk, nem
fogják megérezni, de nagyon sok
olyan idős embert ismerek, aki így is
alig tud megélni a nyugdíjából. Nekik nagyon sokat számít, ha nem lesz

13. havi nyugdíj. Sokan így is alig,
vagy egyáltalán nem tudják kifizetni
a számláikat Ha tőlük megvonják a
gázár támogatást, akkor jövőre még
több olyan olya esetről fog beszámolni a sajtó, hogy valaki megfagyott,
kihűlt a saját lakásában…”
Varga T.
„ ...Teljesen ésszerűtlenek ezek az intézkedések. A fiatal családokat teljesen tönkreteszik. Lecsökkenteni a
gyedet és a gyest két évre, és visszaküldeni az anyákat dolgozni akkor,
amikor megszűnnek a munkahelyek,
és nem tudják hová tenni a gyereket,
mert nincs bölcsőde, ez teljes őrület!
Sokan fogják megváltoztatni gyermekvállalási szándékukat…”
C. M.
A hét kérdése:
– Ön hogyan vélekedik a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról?

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.
2008 januárjában végintézkedés
hátrahagyása nélkül elhunyt az ország egyik távoli pontján lakó hozzátartozóm. A hatályos Ptk. öröklésre vonatkozó szabályai értelmében én is az örökösök között voltam, ellenben a hagyatéki tárgyalásra nem állt módomban elmenni.
A napokban viszont tudomásomra
jutott, hogy a többi – helyi lakosú –
örököstársam meghatározott vagyontárgyakat nem jelentett be a
hagyatéki leltárba, így az én törvényes örökrészem is csökkent. Mit
tehetek ez esetben? Kihez fordulhatok?
Tisztelt Olvasó!
A hatályos, hagyatéki eljárásról szóló
IM Rendelet értelmében belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt
személy utolsó belföldi lakóhelye szerint illetékes jegyző intézkedik. A leltározást – mint leltárelőadó – a jegyző
által megbízott előadó végzi. A leltár
elkészítése történhet a hagyatéki tárgyak fekvésének a helyén, vagy a
leltárelőadó hivatalos helyiségében.
Ha a leltár elkészítése nem a helyszínen történik, a leltár elkészítéséhez
szükséges adatokat a leltárelőadó a
meghalt személy hozzátartozóinak
meghallgatása útján és a jegyzőnél
rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg. A közjegyző a hagyatéki
eljárást a hagyatéki leltár beérkezése,
illetőleg a nála tett bejelentés után

A filmkészítők is a forgatás során
értesültek róla, hogy a Hortobágyon a
szürkemarha és egyéb őshonos faj
mellett élnek még visszatelepített
vadlovak is.
A film jó két éven át készült, természetesen kisebb nagyobb megszakításokkal és főként vadlesről filmezve. Hazánkban ugyanis – Európa
számos területével ellentétben – még
valóban vadon figyelhetőek meg a
nemes fajok, nem
pedig a vadaskertekben.
A film a laikus számára is szolgál
hasznos információkkal, a mű megtekintése után az
egyszerű néző is
eligazodik a magyar vadak világában, különbséget
tehet dám- és gímszarvas között.
Négy régió vadban
gazdag erdeit mutatja be a film, Észak-Alföld, ÉszakMagyarország, Nyugat-, és DélDunántúl vidékein kalandozik a forgatócsoport kamerája, ami a gödöllői
és a környéki erdők vadban gazdag
élővilágával is megismerteti a nézőket. Megismerhetjük a híres szállodákat, vendégfogadással foglalkozó kúriákat és kastélyokat, mint például a
nemrégiben 300 millió forintért felújított karapancsai Habsburh kastélyokat.
A film, mely a Szerencsejáték Zrt.
támogatásával készült, dvd formátumban áll a nézők rendelkezésér.
azonnal megindítja, ha magyar állampolgár után belföldön ingatlan vagyon maradt, vagy csak ingóság maradt ugyan, de az ingóság értéke – további feltételek fennállása esetén – a
háromszázezer forintot meghaladja.
Ön levelében nem említette, hogy a
leltározásra nem került vagyontárgyak ingó, vagy ingatlan vagyontárgyak, úgyszintén azt sem, hogy azok
mekkora értéket képviselnek. Szükséges tudnia, hogy magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan
vagyont minden esetben leltározni
kell, míg az örökhagyó után belföldön maradt ingóságok tekintetében –
további feltételek teljesülése esetén –
csak akkor kell leltározást végezni, ha
azok értéke a háromszázezer forintot
meghaladja.
Tehát – konkrét esetben –, ha az elhunyt után maradt hagyatékból csupán a 300.000 forintot meg nem haladó ingóságok nem kerültek leltározásra, akkor a hagyatéki leltározás
a jogszabályoknak megfelelően készült el. Ha pedig ezen összeget meghaladó, a hagyatékhoz tartozó valamilyen ingó vagy ingatlan vagyontárgy a
hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő, póthagyatéki eljárás lefolytatásának van helye, mely eljárás
megindítását akár Ön is kezdeményezheti annál a közjegyzőnél, aki az
alap hagyatéki eljárást lefolytatta.
További fontos információ, hogy a –
Büntető törvénykönyv értelmében – a
hagyatéki vagyontárgy eltitkolása
pénzügyi bűncselekményt valósíthat
meg, mely esetben Ön az illetékes hatóságnál feljelentést tehet.
Felmerülhet kérdésként, hogy honnan
lehet tudni a hagyatéki vagyontárgyak értékét. A hatályos szabályozás
értelmében az öröklési illeték alapjául szolgáló vagyontárgyak forgalmi
értékét az Adóhatóság állapítja
meg.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Civil

Gödöllői Civil Kerekasztal

Aki Gödöllőt megteremtette

Összefogás és együttműködés

Grassalkovich-emléknap

kultúra, hagyományőrzés, turisztika; 2.
vidék- és városfejlesztés, környezetvédelem, természetjárás, kertgazdálkodás;
3. szociális- és egészségügy, esélyegyenlőség; 4. gyermek-, ifjúság-, és
köznevelés. Ez utóbbi egyébként nem is
szerepelt volna nálunk, mint tagozat, de
az egyeztetések során kirajzolódott,
hogy a tagszervezetek tevékenységüktől
függetlenül az ifjúság és a jövő nemzedék ügyét fontosnak érzik.
– A GCK tevékenysége csak Gödöllőre korlátozódik vagy régiós szerepet
is betölt?
– A tagok Gödöllőn bejegyzett szervezetek, illetve olyan civilek, akiknek
tevékenysége Gödöllő területére is kiterjed, ugyanis a GCK a városi összefogás, együttműködés segítését vállalta
fel. De nem zárkózunk el egy kistérségi
szintű összefogásban való részvételtől,

illetve szívesen segítünk egy térségi
szintű együttműködés előmozdításában.
– Hány civil szervezet csatlakozott
eddig Önökhöz?
– Az alakuló ülésen több mint 30-an
voltak, mára közel 50-en regisztráltak.
Örvendetes, hogy az érdeklődés folyamatos, újabb és újabb szervezetek szeretnének hozzánk csatlakozni.
– Hol lehet Önökkel találkozni, milyen rendezvényeken jelennek meg?
– Az egyik legjelentősebb megmozdulásunk a Sörfesztiválhoz, az ott kialakított úgynevezett „Civil utcához” köthető. Tavaly például 25 különböző civil
szervezet standjával találkozhattak a
fesztiválra kilátogatók és büszkén
mondhatjuk, hogy igen nagy volt az érdeklődés. Ugyan már 2007-ben is volt a
Sörfesztiválon „Civil utca”, azonban a
2008. évi rendezvénynek az a jelentősége, hogy az önkormányzat és a GCK
közös szervezésében valósult meg.
Mindenesetre idén ismét ott leszünk,
remélhetőleg még többen, mint tavaly.
Emellett igen sikeresnek bizonyult az a
Kistérségi Civil Találkozó is, amit a
Művészetek Házával és a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK)
Alapítvánnyal közösen szerveztünk februárban. Ott a civil szervezetek és a közigazgatás kapcsolatának hatékonyabbá
tétele volt a fő téma.
– Milyen gyakran tart a GCK öszszejövetelt, megbeszélést?
– Havonta vannak találkozások, lebontva a különböző tagozataink szintjére. Sajnos, nincs állandó gyülekezési
helyünk, még keressük az ideális megoldást. Általában a Művészetek Háza
ebben is segítségünkre van.
– Vannak terveik a jövőre nézve?
– Természetesen vannak, egyelőre a
megvalósításukhoz szükséges anyagi
bázis hiányzik. Ennek ellenére szeretnénk több programot beindítani, többek
között a „Május, a családok hónapja”
programsorozatot, mely az Anyák napjával kezdődne, a Gyermeknappal zárulna. A részletes programról még áprilisban tájékoztatjuk az olvasókat.
– Ha valaki csatlakozni szeretne a
GCK-hoz, azt hogyan teheti meg?
– Postai úton: Gödöllői Civil Kerekasztal (Művészetek Háza, Gödöllő, Szabadság út 6.; a levél a recepción is leadható), e-mail: info.gck@gmail.com

„…az elmúlt hétvégén egy ismeretlen ember fekete (gondosan becsomagolt teli) szemeteszsákot helyezett el az Őz utca egyetemi erdő
felé eső oldalán, akkor azonban nem
láttam a szemétlerakót. Később egy
autós – feltehetőleg, aki az előbbi
csomagot is otthagyta – megállt az
egyetemi használati úton és gyanús
viselkedése arra engedett következtetni, hogy hasonlóan akar eljárni.
Amint észrevette, hogy nincs egyedül, elindult az Őz utca Spar (Köztársaság út) felőli vége felé, és félúton megint felmérte (kiszállt és körülnézett), hogy hogyan tudna megszabadulni csomagjától, ezt azonban akkor nem tette meg.
Később kutyasétáltatás közben tapasztaltam, hogy az Őz utca rendezése során elkészített vízelvezető
árok betemetésével lehetőség nyílt
az egyetemi erdő felé a hasonló
szándékú autósok azon gyakorlatának, hogy háztartási és egyéb
építkezési hulladékukkal, törmelékükkel rombolják a természetet,
mindezt a jóérzésű, lakókörnyezetükre valamit is adó, esetleg gyermekükkel sétáló turisták nem kis felháborodására. Az arra sétálók maguk is meggyőződhetnek ennek beigazolódásáról.
Egy szónak is száz a vége, a tanulság, hogy figyeljünk jobban lakókörnyezetünkre és egy tanács, hogy

ha nem szándékosan temették be az
árkot, akkor csináljanak egy zárható sorompót, mint ahogyan a Szabadság úti egyetemi vasúti behajtó
után is van. Ezzel valamelyest megakadályozhatók lennének az ilyen
esetek. Sajnos, tavaly ősszel többször is vagy három szemeteszsákra
való hulladékot szedetem össze saját
kezűleg, mintegy 2-300 méter hoszszon a házam körül. A vízelvezető
árokban pedig ennél is többet és
ezek nemcsak a környező építkezések során a konténerekből kifújt
hulladékok voltak!
Ha mindannyian megtennénk ezt,
tisztább környezetben élhetnénk, de
sajnos vannak olyan emberek, akik
azt hiszik, ha nem a saját kertjükbe
dobják, akkor nem éri el őket is vagy
gyermekeiket, unokáikat a „kézzel
fogható!” természetrombolás súlyos
következménye.
Mindezt azért írtam le, mert korábban a Gödöllői Szolgálatban
is, és egy szórólapon is olvastam,
hogy a város mennyit tesz a környezettudatos gondolkozásért a
Zöld Híd program keretében. Figyeljünk tehát oda, hogy ez a híd
fel is épülhessen, és ne engedjük
hogy ezt, feltételezem egy kisebbség, már ami a szemetelőket illeti,
megakadályozza.
Tisztelettel:
Sz. Andrásné, Gödöllő

A gödöllői civil élet igen sokszínű; a városban számtalan egyesület és szerveződés dolgozik már hosszú évek óta, melyek az élet
legkülönfélébb területeire fejtik ki hatásukat. Az igen széles működési palettán mozgó csoportokat a Gödöllői Civil Kerekasztal
(GCK) fogja össze, ezáltal is segítve azok hatékonyabb működését. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk N. Varbai Mariannal, a
GCK titkárával és J. Varga Juliannával, a szervezet gyermek-, ifjúság- és köznevelést segítő tagozat koordinátorával.
– Mikor és miért jött létre a Gödöllői Civil Kerekasztal?
– Alulról jövő kezdeményezésre,
2008 tavaszán tartottuk az alakuló
ülésünket. A célunk az volt, hogy ezzel a szervezettel próbáljuk meg elősegíteni a helyi társadalom szereplőinek partneri együttműködését, melyek a helyi ügyekre és a városi élet

alakítására is kihatnak. Azt vettük
észre, hogy a gödöllői civil élet igen
aktív, de valahogy hiányzott egy
összefogó erő; a különböző egyesületek ugyanis egymástól kissé elkülönülve végezték a munkájukat. Hiányzott az a kapocs, ami eredményesebbé
tehette volna a tevékenységüket. Reméljük, a GCK pótolni tudja ezt a hiányt.
– Milyen célkitűzésekkel vágtak
bele a dologba?
– Több alappillért fektettünk le,
ezek többek között a következők voltak: a civil szervezetek összefogása,
hagyományaink őrzése, a partnerség
fontossága, az önkéntes tevékenység
biztosítása, a párbeszéd elősegítése, a
segítő szándék biztosítása és még sorolhatnánk. Ahhoz, hogy ezeket a célkitűzéseket el tudjuk érni, a GCK-t

Olvasóink írták
Tisztelt szerkesztőség!
„Az eset velem történt meg a minap.
Nem vettem észre, hogy a bérletem
lejárt és egy hétvégén, amikor a városba szerettem volna menni, a
buszvezető erre figyelmeztetett is.
Természetesen elnézést kértem,
majd mondtam hogy akkor adjon
egy jegyet. Tudom, hogy a gépi jegy
230 Ft, elő is készítettem 250 forintot, de a gépi helyett kaptam egy
sárga jegyet, amire 180 forint van
írva, de ez a sofőrtől 150-be kerül.
Mondtam, hogy valami így nem
stimmel, mire ő megnyugtatott minden rendben lesz, de majd amikor
leszállok adjam vissza a jegyet. Én
rendkívül kellemetlenül éreztem magam, hiszen ez a pénz természetesen
a sofőr zsebében kötött ki. Ezt a végállomásig elismételte egy pár emberrel. Ez csak egy út és hétvége,
amikor nem sok az utas. Azóta ha
busszal megyek szoktam figyelni,
hogy ez mennyire gyakori. Sajnos
nagyon. Szinte minden második ember ezt az olcsóbb megoldást keresi,
így vesz jegyet, ezzel hozzájárul egy
csaláshoz maga is. Nem lehetne valamilyen megoldást találni erre?
Természetesen a jegyemet én nem adtam vissza a sofőrnek. Kidobtam a
kukába. Majd megvettem a bérletem.
(név és cím a szerkesztőségben)

alkotó tagszervezetek sokrétű tevékenységének figyelembe vételével – a tagok
által javasolt feladatok mentén – különböző tagozatokra osztottuk fel a szervezetet.
– Milyen tevékenységi körök és tagozatok mentén épül fel a Kerekasztal?
– Négy tagozatunk van, melyek a következő területeken tevékenykednek. 1.

A máriabesnyői Basilica Minor
eseménysorozatot rendez a
Mária-szobor megtalálásának
250. évfordulóján. Mint ismeretes, Gödöllő akkori birtokosa, Grassalkovich I. Antal építtette a templomot, annak a korábbi templomromnak a helyén, ahol 1759. április 19-én
megtalálták az ország legkisebb kegyszobrát. Ez az évforduló adta az alkalmat a Lokálpatrióta Klubnak, hogy Grassalkovich-emléknapot rendezzen.

Építését a dinasztialapító Grassalkovich kezdte, fiának köszönhető az
ország legrégibb kőszínházának kialakítása.
A néhány éve szépen felújított Máriaszobor, kicsit távolabb a Hamvaykúriának nevezett épület (most múzeum) és vele szemben a testőrlaktanya emlékeztet a Grassalkovichokra.
Továbbá például az előbb már említett kegytemplom, a kálvária, a világon egyedülállóan kialakított babati
kastélyistálló.
Zenehallgatással folytatódott a
program, a Grassalkovich herceg

Április
6-án
hétfőn, az Erzsébet Királyné
Szálloda báltermében Pintér Zoltán alpolgármester, a
klub elnöke köszöntője után
elsőként a Madonna-legenda
kialakulásáról,
a Mária-szobor
megtalálásának
körülményeiről
dr. Lencsés György egyetemi docens
tartott előadást.
Mit adtak a Grassalkovichok Gödöllőnek? Ez volt a következő előadás címe, a kérdésre a válasz: szinte
mindent. Igen, és ezt Gaálné dr.
Merva Mária, a Gödöllői Városi
Múzeum igazgatója fényképekkel
mutatta be, mi mindent köszönhet a
település egykori földesurának. Elég
csak a Gödöllő legforgalmasabb csomópontját említeni, ahol a négy sarkon mindenütt Grassalkovich emlék
látható. Közülük leghíresebb hazánk
legnagyobb alapterületű barokk műemlék-együttese, a kastély.

szolgálatában álló Drusetzky György
egyik szimfóniájának részletét hallgatták meg a résztvevők.
A folytatásban Mária Terézia királynő Grassalkovichokhoz írt leveleiből
olvasott fel Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő. Az est befejezéseként Szabó Margit újságíró beszélt
a Grassalkovichok magánéletéről, házasságaikról. Hárman összesen ötször
házasodtak.
Érdekes színfoltja volt az emléknapnak a tombolasorsolás. A nyertesek a témához kapcsolódva megkóstolhatták a Mária Terézia-kávét és a
Grassalkovich-palacsintát.
SZ.M.

A Magyar Orvostörténelmi Társaság, Gödöllő Város Önkormányzata, a Dr.
Lumniczer Sándor Alapítvány, a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a
Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel
meghívja Önt és családját az 1849. évi szabadságharc eseményeinek
160. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésére.
DR. MAKRA CSABA EMLÉKÉRE
Időpont: 2009. április 17. (péntek)
Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély
Barokk Színháza
Fővédnök:
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, a Magyar Orvostörténelmi
Társaság elnöke
Program:
11.00: A Magyar Orvostörténelmi
Társaság tudományos ülése
Üléselnök: Dr. Szabadfalvi András, a Tormay Károly Egészségügyi
Központ igazgató főorvosa
Köszöntő:
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, akadémikus, a Magyar Orvostörténelmi
Társaság elnöke; Dr. Révész T. Mihály, a Gödöllői Királyi Kastély
Kht. ügyvezető igazgatója

Megnyitó: Dr. Gémesi György,
Gödöllő polgármestere
Előadók:
Prof. Dr. Kovács István – Az 1849-es
tavaszi hadjárat Gödöllő környéki csatái; Prof. Dr. Kapronczay Károly –
Tormay Károly főtörzsorvos; Prof.
Dr. Karasszon Dénes – Duka Tivadar üzenete, Egy honvédtiszt üzenete a magyar orvosoknak; Prof.
Dr. Szállási Árpád – Flór Ferenc és
Lumniczer Sándor, a honvéd-orvosi
kar főnökei
Zárszó: Dr. Szabadfalvi András,
igazgató főorvos, a Magyar Orvostörténelmi Társaság tagja
A tudományos ülés után kerül sor a
kastélyban egykor működő katonai
kórházra utaló emléktábla ünnepélyes felavatására.

Dr. Perényi Miklós (1961-2009)
Megrendülve tudatjuk a lovas társadalommal és mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy Miklós – a GLSE alapító tagja és az első 5 éves
ciklusban elnöke – hosszan tartó, súlyos betegség következtében 2009
április 5-én elhunyt.
Egy igaz lovasembert, jó magyart és barátot vesztettünk, gyászoló családja fájdalmában szomorú szívvel osztozunk.
Miklós kérésére hamvait Tihanynál a Balatonba fogják szórni.
Lovas búcsúztatót tartunk emlékére 2009 május 9-én Isaszegen-Ilkamajornál a Perényi Tanyán (további információ a 06/30-637-1514-es
telefonon).
Az idei, 2009 május elsejei Gödöllői Díjugrató Lovasversenyt tiszteletére és rá emlékezve: Dr. Perényi Miklós Emlékversenynek nyilvánítjuk.
A Gödöllői Lovassport és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület
vezetősége és tagjai
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A first ladyk mindennapjai
Titkos hatalom. Ezzel a címmel
jelent meg egy vaskos kötet,
Kati Marton magyar származású író, újságíró, politikus munkája. Tizenhárom first ladyt, s
így megkerülhetetlenül a férjeiket is, tizenhárom amerikai
elnököt ismerhetünk meg belőle emberközelből. Milyenek
voltak magánemberként, a
mindennapjaik során, akkor,
amikor éppen nem irányultak
rájuk kamerák, nem szerepeltek közönség előtt, nem szolgáltak újságcikkek témájául.
Mikor beiktatják az elnököt, s az elnöki házaspár beköltözik a Fehér Házba
– az idők során csupán egyetlen amerikai elnök volt agglegény –, sokkal
egymáshoz láncoltabb, egymásra
utaltabb élet kezdődik férj és feleség
számára, mint ahogy korábban megszokhatták. A Fehér Házból nemigen
lehet csak úgy lazán kisétálni – Truman elnök el is nevezte Nagy Fehér
Fegyháznak –, a család élete eztán a
falak között zajlik, s el kell viselniük,
hogy állandóan seregnyi ember nyüzsög körülöttük, az utasításaikat várva, de ugyanakkor óhatatlanul kritikus szemmel tekintve rájuk.
Jót vagy rosszat tesz-e az összezártság, ugyanakkor az örökös nyilvánosság a házasságnak? Hogyan találja meg a helyét a feleség? A háttérbe húzódva igyekszik-e segíteni a férjét vagy maga is aktív és látványos

politikai tevékenységet folytat? Esetleg
valójában ő cselekszik a férje helyett?
Woodrow Wilson, az
első világháború idején hivatalban levő elnök és második felesége, Edith
sorsának, viszonyának bemutatásával
indul a kötet, a róluk szóló rész a sokatmondó A szerelem bolondjai címet viseli. A következő elnök, Franklin Roosevelt házasságát már sokkal
kevésbé hatotta át a szerelem, s a feleség, Eleanor a közéletben vállalt
komoly és kitartó munkával kárpótolta magát érzelmi elhanyagoltságáért.
A Truman házaspárról A jó férj című fejezet szól. A történelemben
nem, de a könyvben a Kennedyek következnek, s nyilván nem kevesen velük kezdik az olvasást. Két vonzó ember kötötte össze az életét, de vajon
elég szoros volt-e ez a kötelék vagy,
amennyire lehetett, külön utakon jártak? Bizonyára többünket meglep,
hogy a délceg John F. Kennedy mennyi
betegséggel küszködött.
Talán a legrosszabb férj Nixon
volt, vele szemben Jimmy Carter pedig minden téren valóságos szent.
Ronald Reagantől nem volt idegen
némi habókosság, de lenyűgöző megjelenésű ember és nagyszerű szónok
volt. A színes Reagennél mint republikánus elnök az idősebb és az ifjabb
Bush egyaránt szürkébb figurának bizonyult. Clintonék házasságának viharai még szinte a jelenünk részei.

Az elnökfeleségek közül csupán
Hillary Clinton rendelkezett olyan
magas iskolai végzettséggel, mint
Michelle Obama, ezért a szerző nagy
várakozással tekint az ő éppen csak
elkezdődött first ladységére.
Átismételhetjük a könyv olvasása
során közelmúltunk történelmét, hiszen az elnöki házaspárok meghatározó szerepet játszottak nem csupán
az Egyesült Államok, de az egész
világ sorsának alakulásában. Meleg
és hidegháborúk résztvevőiként, elindítóiként, megszüntetőiként tekinthettünk rájuk, s így a házasságuk sohasem lehetett mindössze magánügy.
Ezt kellett összeegyeztetniük azzal,
hogy ők is, mint mindannyian, esendő emberek voltak. Annak ábrázolása, hogy ez az összeegyeztetés hogyan sikerült vagy nem sikerült, izgalmas olvasmánnyá teszi a könyvet.
(Kati Marton: Titkos hatalom)
- nád -

Ibolya napi könyvbemutató

Itt mutatták be ugyanis az „Egy udvarhölgy naplójából – Festetics Mária grófnő, udvarhölgy naplójának Budán és
Gödöllőn papírra vetett részei” címmel
megjelent új kötetet, mely Erzsébet
királyné és közvetlen környezetének
mindennapjaiba enged bepillantást.
Festetics Mária grófnő anyagi gondjaik
enyhítése céljából vállalt munkát Klotild főhercegnő mellett. Így ismerkedett
meg Erzsébettel, aki a rendkívül határo-

zott egyéniségű, művelt grófnőt szívesen látta volna udvarhölgyei között.
Festetics Mária nehezen szánta rá magát
a feladatra, de gróf Andrássy Gyula és
Deák Ferenc rábeszélésére elfogadta az
új állást, s udvarhölgyként teljesített
szolgálatot Erzsébet mellett 1871 decemberétől a királyné tragikus haláláig.
Hamar átlátta az udvar intrikákkal átszőtt világát, s önálló véleményét sosem
rejtette véka alá. A királyné szépsége és
személyisége nagy hatással volt rá, ezért
az őt ért támadásokkal szemben úrnője
harcias védelmezőjévé vált. Ugyanakkor hibáit is jól ismerte: ezeket gyakran
illette naplójában szigorú bírálattal. A
grófnő az udvarhölgyek közül nemcsak
éleslátásával, hanem jó állóképességével is kiemelkedett. Ő volt az, aki Erzsébetet több órás, gyors sétáin kísérni tudta. Számtalan személyes élményét pedig
elhivatottan rögzítette kapcsos naplójában. A napló kulccsal lezárt lapjaira már

Indonéz kórus Gödöllőn

Haydntól a Beatlesig
Ismét jelentős kulturális műsorral várja a zeneművészetet kedvelő gödöllői közönséget a Gödöllői Királyi Kastély, ahol április
21-én, kedden az indonéziai Batavia Madrigal nevű kórus ad műsort.
A bécsi, majd budapesti fellépése után
várhatóan Gödöllőn is elkápráztatja a
hallgatóságot a mintegy egyórás elő-

adásával, melynek során olyan klaszszikusok műveiből idéznek, mint Monteverdi, Haydn, Brahms, Mendelssohn,
vagy Debussy, de a könnyedebb műfajról sem feledkeznek meg (pl. Beatles).
A Batavia Madrigal együttes Indonézia
egyik legelismertebb kórusa, melyet
1997-ben a Paduan Suara Parahyangan
Katolikus Egyetem öregdiákjai alapítottak. Jelenleg 40 tagból áll – profikból
és amarőtökből. Azóta sikert sikerre

Könyvbemutató a Városi
Könyvtárban
Április 23-án, 18 órakor mutatják be a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központban az
RTL Klub egykori híradós műsorvezetőjének, Alföldi Zoltánnak Feszültségek, pont. Villanások
című könyvét.
A kötet a Litera Nova gondozásában jelenik meg.
A helyszínen a szerző dedikálja a könyvét!

a kortársak is nagyon kíváncsiak voltak.
Festetics Mária azonban az utókornak
szánta írását. A német nyelvű szöveg rövidke részleteit Erzsébet királyné életrajzírói kutatták és fel is használták műveikhez, így gróf E. C. Corti és Brigitte
Hamann is. Nagyobb terjedelmű válogatás azonban mindeddig nem jelent
meg magyar nyelven. A részleteket fordította, bevezetővel, elő- és utószóval,
valamint összekötő szöveggel és jegyzetekkel ellátta: Tolnayné Kiss Mária.
halmoz: 2001-ben három díjat is elnyert a franciaországi Tours-ban,
2004-ben meghívást kaptott a tajvani
6. Nemzetközi Kórusfesztiválra,
2006-ban pedig már operafellépést
kapott, ahol Saint-Saens Sámson és
Delilájában szerepelt.
Az indonéziai Batavia Madrigal kórus
április 21-én, kedden este 19 órakor lép
fel a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében.
A belépés díjtalan, ám a helyek korlátozott száma miatt kérjük, hogy
részvételi szándékot jelezze a 06/20268-2450-es telefonszámon vagy a
cs.peterfi@gmail.com e-mail címen.

IN-COGNITO avagy a GÖMB Szadán
A GÖMB művészeti csoport legújabb alkotásait ezúttal Szadán láthatják az érdeklődők. Most az
IN–COGNITO témakörében elmerülve alkottak a
résztvevők: a GÖMB képző és iparművészei festményben, grafikában, szoborban, textilben, kerámiában és fotón jelenítették meg, mit is jelent számukra
a nem-lét, a jelenlét, a titok vagy éppen az ismeret
fogalma. A kiállítás még április 27-ig látogatható.

Hoc amatőr színtársulat céljai
között szerepel, hogy a határokon túlra is eljuttassák a színi és
zenei darabokat, ezzel örömet
okozva az ott élő magyar lakosságnak.
A legutolsó határon túli fellépésük április elején, Dunaszerdahelyen volt, melyről a színtársulat rendezője és egyben
alapítója, Márton Danku István így
számolt be: „Ez már a sokadik dunaszerdahelyi látogatásunk volt. Mindig
örömmel teszünk eleget az ottaniak
meghívásának. Idén is nagy szeretettel
fogadtak minket, teltház előtt játszhattunk. Nagy Frigyes Alpolgármester egy
fogadás keretében is köszöntötte a társulatot.”
Az Ad Hoc színtársulat Dunaszerdahelyen kívül volt már többek között
Zentán, Szabadkán, Kolozsváron és
Tordaszentlászlón is. Eddigi repertoárjukon többek között Rideg Sándor: Indul a bakterház, Heltai Jenő:
Naftalin, Illyés Gyula: Tűvé-tevők,
Csiky Gergely: Kaviár és lencse, Kerényi Miklós Gábor: Erdei kalamajka
című művek szerepeltek.
-mdi-

Ad Hoc Színház
A tavaly őszi sikerre való tekintettel ismét műsorra tűzi Georges
Feydeau: Bolha a fülbe című bohózatát a gödöllői Ad Hoc színi
társulat.

Királyi mindennapok – egy szemtanú vallomása

A hét végén rendezték meg a királyi kastélyban az elmúlt években már hagyományossá vált
Ibolya napot. Húsvét vasárnap
színes programok várták a látogatókat a legifjabbaktól a legidősebbekig, köztük az a könyvbemutató, melyen Erzsébet királynő udvarhölgye, Festetics Mária
grófnő naplójának részleteit ismerhették meg az érdeklődők.

Még egy Bolha - közkívánatra végigneveti az egészet. Az Ad

Feydeau-t színpadra vinni hálás, ugyanakkor nem egyszerű feladat, hiszen a
vígjáték a profik műfaja. Ennek ellenére
az amatőr társulatnak olyannyira sikerült beletalálnia múlt októberben a közönség ízlésébe, hogy megfogalmazódott az igény egy újabb itthoni előadásra. Ezért április 25-én, szombaton 19
órakor a társulat újra előadja a darabot a
Gödöllői Művészetek Házában (Petőfi
Sándor Művelődési Központ).
A Bolha a fülbe egy tipikus félreértéseken és helyzetkomikumon alapuló vígjáték. A biztosítási igazgató nadrágtartója érkezik egy postai csomagban, amit
annak felesége vesz át. Ezzel megindul
a gyanakvás, a féltékenység, a bosszúvágy és a gyilkos kedv; a néző pedig

Budapesti Tavaszi Fesztivál programja

IX. Gödöllői Kórustalálkozó
Hagyomány, hogy a Gödöllői Városi Vegyeskar húsvét után néhány héttel kórustalálkozót szervez városunkban. Az együtténeklés örömét kínálja az érdeklődőknek négy együttes, amelyek
először mutatkoznak be Gödöllőn április 26-án vasárnap, 17
órakor a Művészetek Háza Színháztermében.
Az elmúlt kilenc évben mintegy 25 kórus mutatkozott be városunkban, többnyire a környező településekről. Idén
szakítva az eddigi hagyománnyal, távolabbi városok kórusai lépnek fel a Budapesti Tavaszi Fesztivál által felkarolt
programon, a művészetek Házában.
A balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi Ház vegyeskara nagyon érdekes
műsorral, orosz liturgikus zenével és
rendkívül virtuóz spirituáléval mutatkozik be, a szentesi Bárdos Lajos Kórus
Schubert híres G-dúr miséjéből szólaltat
meg részleteket, énekes szólistával és
hangszerkísérettel.
Ugyancsak először szerepel Gödöllőn a

balatonlellei Sotto Voce kamara énekegyüttes, mely kis létszámon is megszólaltatható műsorával teszi még változatosabbá az estet.
Városunk vegyeskara a május közepén megvalósuló hollandiai vendégszereplésének érdekes műveit szólaltaja
meg, így több holland szerző műve holland nyelven fog elhangzani, és a híres
spirituálé, a „When the Saints go marching in” izgalmas feldolgozása zárja
műsorukat. Elmaradhatatlan eseménye
az ilyen találkozóknak, hogy az együttesek közösen is énekelnek. Nagy érdeklődésre tarthat tehát számot a közel 110
fős összkar előadása is, melyben Kodály
Zoltán kórusművei mellett az ez évben
jubiláns két zeneszerző, a 200 éve meghalt Joseph Haydn kánonja és a 200 éve
született Felix Mendelssohn nyolc szólamú zsoltárfeldolgozása hangzik el. Ez
utóbbit a kórusok külön erre az alkalomra tanulták meg.
A közös kórust Horváth Csilla, Kapusné Dojcsák Edit, Nagy János és
Pechan Kornél, az együttesek vezetői
felváltva vezénylik.
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A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
FELVÉTELT HIRDET
A 2009/2010-ES TANÉVRE
A felvételi meghallgatást április
16-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.
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.
A zeneiskolában ÖLBÉLI DÚDOLÓ (zenebölcsi) is működik, melybe folyamatosan is be lehet kapcsolódni.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK A
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN
A Gödöllői Városi Múzeumban március 21-én megnyílt „Ablakok Pápua ÚjGuineára” című időszaki kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak. A következő foglalkozásokat ajánljuk az óvodásoknak és kisiskolásoknak: Hol
élnek, miben laknak a pápuák?, Mit esznek a pápuák?, Mi van a pápua kezében?,
Mit csinál a pápua?, az általános iskola felső tagozatos diákjainak: Lehetnénk-e mi
is pápuák?, Tanuljunk a pápuáktól!
A középiskolások számára az Időutazás a pápuák földjén és a Fedezzük fel mi is Pápua Új-Guineát! című foglalkozásaink segítenek az egzotikus területen lakók életmódjának megismerésében.
A foglalkozások április közepén (húsvét után) indulnak, látogatásukhoz előjelentkezés szükséges legalább egy héttel a tervezett alkalom előtt Oravec Évánál a következő telefonszámon: (28) 419-068.
Szeretettel várjuk a csoportokat!

A GÖDÖLLŐI ÚJ
MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY
1998 óta működik. A több mint
százéves Gödöllői Szecessziós
Művésztelep összművészeti törekvései, művészeti kvalitása,
életszemlélete létjogosultságot
nyerhetnek napjainkban. Alapító
okirata szerint a Közalapítvány
támogatja a Művésztelep hagyományaira épülő kor-társművészeti irányzatokat, a művészeti
oktatást és a társművészetekkel
való együttműködést.
Támogassa Közalapítványunk
tevékenységét
jövedelmének 1 %-ával.
ADÓSZÁM:
18680968-1-13

NAGY GÁSPÁR most lenne 60
éves. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság megemlélezést tart
tiszteletére, emlékének ápolására.
Vendégünk: Zalán Tibor, Nagy
Gáspár-díjas költő.
A rendezvény április 17-én
pénteken, 14.30-kor lesz a
Gödöllői Városi Múzeumban.
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ténész elevenítette fel az akkori történéseket, ismertetve azt a
haditervet, amit a haditanács
Görgey javaslatára fogadott el.
A tavaszi hadjárat második
szakaszában az Aulich Lajos vezérőrnagy vezette II. hadtestnek, illetve
Kmetty György és Asbóth Lajos ezredesek hadosztályainak jutott az a feladat, hogy Pest előtt tüntetve kössék le a
császári főerőket, míg a magyar fősereg többi része egy északnyugat-délnyugati irányú kerülővel eléri Komáromot, felmenti a császári csapatok által

Hagyományőrző kalandozás

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!

Győry Vilmos (1838–1885)
Győrben született 1838. január 7-én. Egyetlen gyermek
volt, édesanyja nagy szeretettel vette körül, ami egész életére kihatott. Elemi iskoláit szülővárosában végezte, majd
Pestre költözésük után kitűnő eredménnyel érettségizett az
Evangélikus Gimnáziumban. Első novellája 15 éves korában jelent meg a Délibáb című folyóiratban, melyhez Jókai
írt meleghangú ajánló sorokat. Érettségi után fél évig jogot
hallgatott, majd az egyéniségének jobban megfelelő teológiára ment át. Tanulmányai mellett magántanítással is foglalkozott, hogy magát fenntarthassa és szüleit támogathassa. Emellett még önképzésre és nyelvtanulásra is futotta
idejéből. Zenében és festészetben is bizonyos jártasságot
szerzett. Nyelvtehetsége is megmutatkozott: a német, a
francia, és az olasz nyelv elsajátítása után az angol és a spanyol következett, majd megtanult svédül, de foglalkozott a
szanszkrit nyelvvel is. Teológiai tanulmányainak befejezése után egy évig a berlini egyetemen tanult.1861. szeptember 2-án avatta lelkésszé az „ország papja“ Székács József
püspök. Egy évig a püspök mellett volt káplán, majd az
orosházi gyülekezet hívta meg lelkészének. Ott 14 évig
szolgált. Közben 1863-ban feleségül vette Székács Etelkát,
a püspök leányát. Ifjú éveiben írt versei főként a szerelem, a
családi boldogság és a vallásos hit témakörében mozogtak.
Népballadáiban Arany Jánost követte. Három népszínművét előadták a Népszínházban. Nevét főként műfordításai
őrzik. Kitűnő műfordító. Fordított Moliere-vígjátékokat,
Calderont, Shakespeare-t. Különösen jól sikerült fordítása
Cervantes Don Quijotéja. 1868-tól a Kisfaludy Társaság,
1872-től az MTA levelező, 1878-tól a Petőfi Társaság tagja
volt. Bár csak 1881-ben vásárolt nyaralót Gödöllőn, egy
1879-ben írott cikke azt mutatja, hogy már korábban is ismerte a települést, hiszen a helyszínen szerzett élményekkel

és tapasztalatokkal gazdagon átszőtt, életszerű leírást tudott
adni róla. Két kies pont Gödöllőről címmel jelent meg írása
a Vasárnapi Újságban, mely Keleti Gusztáv két, Gödöllőről
készült rajzát magyarázza. A kies szónak két, s érdekes módon egymással éppen ellentétes jelentése van. Ma inkább a
félreeső, lehangolóan elhagyatott hely értelemben használjuk ezt a jelzőt, de a XIX. században elsősorban ennek ellenkezőjét: természeti szépségekben gazdag, üde, változatos, harmonikus tájat jelentett, és Győry Vilmos is ebben az
értelemben használta. Az egyik rajzon a kastély és mögötte
a falu távlati képe látható, a Besnyő felé kanyarodó vasúti
pálya töltésének tetejéről. A képen ugyan nem látszik a Fácános, de feltehetően az írónak erről voltak szép emlékei,
mert erről ír a legrészletesebben:
„A pályatővel szemben óriási ákácok képezte gyönyörű
fasor vezet föl a dombos magaslatra, Gizella főhercegnőnek oly kedvenc sétahelye, hogy egyik utóbbi ittléte alkalmával, a régi kedves táj vi-szontlátásának örömében, gyermekded érzéssel még a fákat is megölelte, virágos tanúit hajadonkora itt virult boldogságának. E fasor mellett jobbrabalra tisztás térség vonul, mely egykor nyaralók helyéül vala kitűzve, a terv azonban nem sikerült, s így a tér beépítetlen maradt. A domb tetején kezdődik az erdőség, melyen
különböző irányban, mindenütt jól gondozott utak vezetnek
keresztül, s helyenként található padokkal az elfáradottnak
pihenőt, a táj szelíd szépségében gyönyörködni tudó szemnek pedig új meg új gyönyört és élvezetet kínálva. Órák
hosszat el lehetne időzni s merengeni itt a sűrű fáknak hűvös árnyában, s az élvezet, mit a természet szépségének
szemlélete nyújt, percekké rövidítené a gyorsan elillanó
órákat.”
Míg az egyik képen a vadon természet szépségei láthatók, a másikon az emberi kéz munkájának gyümölcse gyönyörködtet. Keleti Gusztáv rajza az Alsópark szélében lévő
Hattyús tavat ábrázolja, de Győry Vilmos bemutatja a kastély mögötti Felsőparkot is. Ez az egyetlen fennmaradt kép
a Hattyús tóról, amelyet később feltöltöttek, eltüntettek. A
tó medrét a Rákos-patak vize táplálta. Leírásában tanulmányozhatjuk a hamis, idilli romantika stílusát, a jó tollú író
szép, választékos jelzőit, gördülékeny mondatszerkesztését
egy olyan falusi világról, ahol minden derűs, harmonikus,

problémamentes és
az egész leírás könynyen felejthető.
1881-ben vásárolt
egy kis házat Gödöllőn a Kossuth utca
38. szám alatt. Életrajzírója,
Radnai
Dezső szerint sokat
fáradozott családtagjai
érdekében.
„És róluk gondoskodott akkor is, mikor
megtakarított fillérein megvette a gödöllői kis házikót. Maga nemigen élvezhette, mert a nyarat
is hivatalában kellett töltenie. Csak vasárnaponként rándult
ki családjához, legfeljebb egyszer-kétszer a héten. Pedig
nagyon szerette falusi kis birtokát. Gödöllőnek kis dombokban emelkedő és szelíden lejtő talaja rokon volt érzéseinek
gyöngéd hullámzásával. ... De leginkább szerette saját házikóját. Csinos, ízléses volt és kényelmet nyújtotta családnak.
Az orosházi napok idillje ébredt fel benne újra. Amikor öt
gyerekének zsivajától és a vendégektől már nem tudott dolgozni, a kert végében lévő parasztkunyhóba költözött, és ott
rendezte be a dolgozószobáját. Ott írta a népszínműveket,
gyermekverseket, irodalmi fordításokat. Ezen a helyen látogatta meg az a kis egér, amelyikről verset is írt.
A gyermekirodalom megalapítójaként is emlegeti a szakirodalom. Szép képekben kis világ (1880), Kedves órák
(1882), Bimbócskáknak rózsaszálak (1884), Reggeltőt estig (1885) című kötetei tartalmazzák gyerekverseit, melyek
közül nem egy kötelező olvasmány volt a második világháború előtti tankönyvekben. Amikor a szívével megbetegedett, és az orvosok Marienbadba küldték, onnan is Gödöllőre vágyakozott, amint az a feleségéhez írott levelében is
olvasható: „A második, akinek vidáman jó reggelt mondok,
az a fényes napsugár, mely ablakomon bemosolyog. Tán
azért olyan fényes, mert kelet felől, Gödöllő tájékáról jött.”
Egy másik levelében azt írja, hogy bármily szép is Marienbad, neki Gödöllő még szebb. Marienbad után még fél évig
betegeskedett, állapota egyre romlott, de betegen is a gödöllői kirándulásról álmodozott, azt mondta orvosának:
„Ha felépülök, kimegyek Gödöllőre, fölmászom egy szalmakazal tetejére, s onnan fogom teli tüdővel magamba
szívni és élvezni, mit már oly régen nélkülözök, az üde,
friss levegőt.” Betegségének utolsó időszakában már nem
tudott Gödöllőre jönni, 1885. április 14-én meghalt.
Elnéző volt a kritikában, senkit sem akart megbántani,
bíráló véleményének is csak finoman adott hangot. Kitűnően tudta felolvasni mások műveit, ez nyilván összefüggésben volt szónoki tehetségével. Ezt a képességét emelte ki
Mikszáth Kálmán is a róla írott nekrológban: „Mindenki
vesztett benne valamit közülünk is. Megsirattuk szívünk
mélyéből. Az egyik barátját vesztette el, a másik patrónusát.
De engem ért a legnagyobb csapás. Mert én benne a hangomat vesztettem el. Nekem ő volt a felolvasóm. ... Olyan szépen tudta ő felolvasni jótékony hangverseken és a Kisfaludy Társaság ülésein az elbeszéléseimet, hogy mikor az ő
előadásában hallottam a saját gondolataimat, így gondolkoztam magamban: Ejnye, nini, de okos ember vagyok én.
Most már oda van az én okosságom...“
Győry Vilmos költői munkásságának emlékét az Evangélikus Énekeskönyv is őrzi: A 125. a 428. és az 543.
éneknek, valamint a régi énekeskönyvben található 438.
ének szövegét ő írta.
A Kossuth utcai házat Győry Vilmos halála után Magyar
Kázmér, a földműves iskolák tanfelügyelője vásárolta meg,
aki szecessziós stílusú, bronz emléktáblát helyezett el a ház
falán a következő szöveggel: „Ez a ház volt Győry Vilmos
nyári lakása 1881–1884-ig, A bokros kis udvar és a repkényes folyosó kegyelettel őrzik emlékét. 1902.”
Forrás:
G. Merva Mária: Írók és múzsák Gödöllőn,
Magyar Protestáns Pantheon

Tavaszi hadjárat
Az 1849-es tavaszi hadjárat sikereire emlékeztek a Magyar
Hagyományőr Világszövetség
tagjai, akik felelevenítve a 160
évvel ezelőtt tavaszi hadjárat
eseményeit, kedden a Gödöllői
Királyi Kastélyban, majd a Dózsa György úti temetőben tisztelegtek az isaszegi csata áldozatai előtt.
A lovasokat a Gödöllői
Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület és a
Tarsolyos
Lovasegylet
tagjai fogadták és kísérték
a kastélyba, ami egykor jelentős szerepet játszott az
eseményekben. Az isaszegi csatát követően ugyanis
Kossuth Lajos és tábornokai a gödöllői kastélyban
szálltak meg. Az itt tartott haditanácskozáson már felmerült a Habsburgok
trónfosztásának, Magyarország függetlenségének gondolata, amit az országgyűlés 1849. április 14-én Debrecenben mondott ki. A kastély díszudvarán
tartott ünnepségen Katona Tamás tör-

ostromolt erődöt, átkel a Duna jobb
partjára, ezzel a főváros feladására
kényszerítve a császári csapatokat.
A kastélyból a Dózsa György úti temetőbe vezetett az emlékezők útja,
ahol megkoszorúzták az isaszegi csata
áldozatainak emlékművét. Külön érdekesség, hogy itt, Gödöllőn nyugszik a szabadságharc legifjabb
honvédvadász hadnagya, Illés Bálint is, aki mindössze 13 éves volt,
amikor sárospataki kisdiákként felvették toborzónak. A koszorúzás
után a lovas hagyományőrzők
Vácnak indultak tovább, s folytatják emlékhadjáratukat május 17ig, amikor is Budán ér véget a
mintegy negyven települést összekötő rendezvénysorozat.
(k.)

MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
A KEGYSZOBOR MEGTALÁLÁSÁNAK 250. ÉVFORDULÓJA
2009. április 19.
10 óra: Emlékmise a Kegyszobor megtalálásának
250. évfordulóján
Főcelebráns: P. Agostino Crepaldi OFM Cap.
2009. április 26.
A Jubileumi Év megnyitása
Program:
9.00 órától
Rózsafüzér
10.00 órától
Ünnepi szentmise, körmenet.
Főcelebráns: dr. Christoph Schönborn OP
bécsi bíboros érsek
13.00 órától
Színdarab gróf Grassalkovich Antal életéről
15.00 órakor
Loretói Litánia, zarándokok búcsúztatása
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika
2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 1.
Telefon/fax: +36-28/414-425
e-mail: mbesnyo@invitel.hu www.mariabesnyo.hu

Színdarab Grassalkovich Antal tiszteletére

Egy szobor megkerül
250 éve találták meg Máriabesnyőn a
Szűz Máriát a kisded Jézussal ábrázoló kegyszobrot. Bár a ünnepi eseménysorozat már megkezdődött, a jubileumi év hivatalos megnyitója április 26-án lesz, amikor is az ünnepi
szentmisét Christoph Schönborn
bécsi bíboros érsek Őexcellenciája
celebrálja. A szertartást követően a
hívek színpadi játékkal tisztelegnek a
templomot építtető Grassalkovich
Antal emléke előtt.
Dr. Lencsés György országismereti vezető, a barokk korban oly' gyakori „iskoladrámák“ példájára egy kis

színpadi játékot írt
erre az alkalomra
Egy hintó menekül, egy szobor
megkerül címmel.
A darab célja,
hogy hozzájáruljon a 250 évvel ezelőtt
történtek
részletesebb, elmélyültebb megismeréséhez. A bemutatóra, amire a szentmisét követően 13 órakor kerül sor a
kolostor udvarán, a máriabesnyői
egyházközség tagjai minden érdeklődőt szeretettel várnak.

2009. április 15.
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Nem csak kertészeknek

Állati dolgok

Klímaváltozás és a madarak Színes kertek
A klímaváltozás miatt a madarak létfontosságú pihenő és
táplálkozóhelyeket vesztettek
el, megváltoztak a vonulási
mintázatok, erősödött a táplálékért való versengés, és mindennek tetejébe az akár több
ezer kilométeres utazást rendkívüli időjárási körülmények
nehezítik.
A Vonuló Madarak Világnapja ünneppel a nemzetközi környezetvédelmi
szervezetek, valamint a Magyar Madártani Egyesület, arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a klímaváltozás
következményei a vonuló madarak
körében is jól láthatók,
és számos fajt veszélyeztetnek.
A tengerparti öblöket, mocsarakat, és kiterjedt vizes élőhelyeket
rohamtempóban
emésztik fel a klímaváltozás okozta gyakori áradások, vagy éppen
a hosszan tartó szárazság. Ezek nélkül a madarak nem tudnak megszokott helyeiken pihenni és feltöltődni az
út során, tartalékaik kimerülhetnek, és nem képesek megtenni a több ezer kilométeres utazást.
A hosszú távú vonulók legnehezebb feladata a Szahara átszelése. A
fokozódó szárazság és népességnövekedés miatt a Szahel-övezetben
egyre intenzívebb a területhasználat,
ez azonban további élőhelyvesztéshez és a sivatag kiterjedéséhez vezet.
Így is rengeteg madár pusztul el az útnak ezen a szakaszán, de a sivatag terjeszkedése lassan oda vezet, hogy a
madarak egyáltalán nem lesznek képesek legyőzni ezt az ökológiai
akadályt.

A vonulási ritmus is változóban
van: a vonulás egyre rövidebb, sőt,
egyes madarak törlik az egész fárasztó utazást. Számos kis testű madárfaj
Angliából már nem repül el telelni
Spanyolországba, Franciaországba,
vagy Észak-Afrikába, ahogyan újabban a németországi darvak is otthon
telelnek seregélyek társaságában. A
tétlenség azonban kockázatos. Egy
hirtelen lehűlés, vagy néhány zordabb
téli nap alatt legnagyobb részük elpusztul.
Az enyhe telek viszont kedveznek
az állandó madaraknak. Mivel többen
túlélik a telet, a vándorútról visszaté-

rő vonulók gyakran azzal találják
szembe magukat, hogy megszokott
fészkelőhelyüket már elfoglalták a
helyben maradó, áttelelő populációk
egyedei, amelyekkel ráadásul nem
csak a fészkelőhelyért, hanem a táplálékért is versengeniük kell.
A korán érkező meleg tavaszi napokkal Európa egyes területeire korábban érkeznek a madarak. Az angolokhoz például két-három héttel hamarabb jönnek, mint harminc évvel
ezelőtt. A tavaszi meleg miatt azonban a vegetáció is korábban éled, és a
rovarok szaporodása is hamarabb beindul, ez azonban sajnálatos módon
nincs szinkronban a madárfiókák ki-

kelésével. Tavaly Magyarországra is
mintegy 10 nappal előbb érkezett
meg a barátposzáta, a vadgerle, a sárgarigó, s néhány nappal a kabasólyom. Idén szintén hetekkel korábban
érkeztek meg vonuló madaraink. A
rendkívül száraz tavasz sokszor a pajzsoscankók átvonulását is nehezíti.
Kevés a szétterülő sekély szikes tócsa, szárazak a sziki mocsarak.
Christiaan Both és a holland ökológiai intézetben dolgozó munkatársai
16 éven át vizsgálták a kormos légykapó helyi populációjának fejlődését.
Az Afrikában telelő énekesmadár populációjának 90 százaléka eltűnt azokban az
években, amikor a meleg miatt korábban keltek ki a rovarlárvák, a
légykapó így nem tudta
ellátni utódait megfelelő menynyiségű fehérjedús lárvával.
A hosszú távú vonuló
madarakat a klímaváltozás mellett ezernyi veszélyeztető tényező fenyegeti: az élőhelyek
átalakítása, feldarabolódása, beépítése, a környezetszennyezés minden
formája, a mesterséges akadályok,
mint az elektromos vezetékek, vagy a
szélerőművek rotorlapátjai, mindmind sérülékenyebbé teszik a madarakat a klímaváltozás hatásaira.
Persze felmerülhet a kérdés, hogy
mit tehetünk mi, „mezei” lakosok?
Ügyeljünk az energiafelhasználásra,
kapcsoljuk le a villanyt, üljünk biciklire, vagy vegyük igénybe a tömegközlekedést, hisz a klímaváltozás
nem csak a madarakra, hanem előbbutóbb egész környezetünkre és saját
magunkra is hatással lesz.

A színes levelű fák és cserjék, –
ha ötletesen rendezzük el őket
– különleges színhatással dobhatják fel kertünket.
Képzeljünk csak el egy fehér somot
(Cornus alba „Elegantissima“) vagy
egy fehérre meszelt házfal elé ültetett,
sötétpiros levelű cserszömörcét (Cotinus coggygria „Royal Purple“)!
Azt szoktuk meg, hogy a növények
levele általában zöld.
Honnan mégis ez a színpompás
változatosság? Hogyan lehetséges,
hogy a zöld levelű növényeken kívül
sok tarka, színes levelű fajtával találkozhatunk?
A klorofill mellett (mely a zöld színért felelős) a növények egyéb színanyagokat is tartalmazhatnak, például
antociánokat (a paradicsom színét is ez
a színanyag adja),
karotinoidokat és flavonoidokat (ezek pedig a sárgarépában
vagy a citromban találhatóak). Ezek közül egyesek – a klorofillhoz hasonlóan
–, képesek arra, hogy
a fényt elnyelve a fotoszintézist segítsék.
Ezeket a színanyagokat a növényi sejtek, a vakuólumokban és a sejtnedvben
oldva tartalmazzák.
A piros színért (mely esetenként
kékes árnyalatra is válthat) a növények vörös színsejtjei, az antociánok
felelősek, melyek már a fiatal levelekben is jelen vannak. A sárga színt a
klorofill mellett megtalálható karotinoidok és a flavonoidok okozzák.
Mindkét színanyag csoport tagjainak
jelenléte kihajtáskor a klorofill védelmét szolgálja; megvédi azt az erős és

hirtelen napsugárzástól. A leveleikben sok antociánt tartalmazó
fák és cserjék ültetése ezért erősen napsütötte termőhelyre kifejezetten ajánlott.
A színanyagok képződését a
fény szabályozza. Így érthető,
hogy a tenyészidőszak során a
rendelkezésre álló fény erősségével és a megvilágítottság
hosszával együtt a levelek színanyag tartalma, azaz a levelek
színének erőssége is változik.
Például a félárnyékba vagy árnyékba ültetett piros levelű cserjék nemegyszer megzöldülnek.
Hasonló jelenség játszódik le a sárgalevelű növények esetében is, melyek fiatal hajtásai kihajtáskor intenzív aranysárga színűek, majd később

a megnövekedett klorofill koncentráció miatt zöldessé válnak (pl. a sárgalevelű hólyagvessző, a Physocarpus
opulifolius „Luteus“).
A lombhullatók esetében a sárga
színanyagok jelenléte semmiben nem
befolyásolja a növény életképességét,
esetleg télállóságát, azonban a tű- és
pikkelylevelű örökzöldeknél a sárgafoltos fajták nyáron az erős napsugárzás hatására megéghetnek, illetve télen
külön fagyvédelmet
igényelnek (pl. Thuja occidentalis „Europa Gold“, illetve
Juniperus chinensis
„Expansa Variegata“).
Érdekes csoportot
alkotnak továbbá a
tarka levelű fák és
cserjék. Ezeknél a
levél egyes részei
zöldek, egyes részei
pedig sárgán, fehéren pontozottak, csíkozottak vagy szegélyezettek (pl. Cornus alba „Spaethii“,
Euonymus fortunei

„Emerald’n’Gold“, Acer negundo
„Flamingo“ vagy a Weigela florida
„Candida“). A fehér szín kialakulásáért egyes flavonderivátok felelősek.
Az ilyen fajták leveleiben csak a zöld
foltok tartalmaznak klorofillt, azaz a
fotoszintézis is csak itt zajlik. Ennek
ellenére az ilyen fajtáktól sem kell
tartanunk: zöld levelű társaikhoz hasonlóan ezek is jól növekednek.
A tarka levelű fajták általában
spontán rügymutációk révén alakulnak ki, melyeket aztán a szemfüles
kertészek szemzéssel, oltással vagy
dugványozással tovább szaporítanak.
A növények színének elváltozása
szempontjából fontos még két dolgot
megemlíteni: az őszi lombszíneződést és egyes pikkelylevelű örökzöldek téli barnulását.
A lassan elérkező őszi lombszíneződéskor egyes lomblevelű fák és
cserjék a piros, sárga és narancssárga
legkülönfélébb árnyalataiban pompáznak. Ebben az évszakban a növényi anyagcsere azon szakaszára kerül
sor, mikor a keményítő, a fehérjék és
a klorofill lebomlanak, valamint a növény törzsében, vesszőiben és gyökerében raktározódnak.
A levelekben jelen lévő sárga színanyagok ekkor válnak teljesen láthatóvá, a piros színanyagok pedig tovább képződnek. Az őszi lombszín
erősségéért a levelek keményítőtartalma, valamint a nappali és éjszakai
hőmérsékletkülönbség a felelős.
Egyes pikkelylevelű örökzöldekre
(pl. Thuja orientalis, Thuja occidentalis) jellemző, hogy télen – különösen
a napos oldalukon –, megbarnulnak.
Ez a sárgás- vagy rozsdabarna színelváltozás részben a klorofill lebomlásának az oka, részben pedig annak
következménye, hogy a klorofill
bomlását (az erős közvetlen napsugárzás miatt) megakadályozandó antocián képződik a pikkelylevelekben.
Ilyen esetben sincs ok aggodalomra, a
télen betegnek hitt növények tavaszszal újra kizöldülnek. Emellett léteznek már olyan fajták is, ahol a téli
barnulás nem olyan intenzív (pl. Thuja occidentalis „Smaragd“).

Kerti vendégeink

Hazatértek a füsti fecskék
Az elmúlt hétvégén már sok helyen lehetett találkozni vonuló füsti fecskékkel, amik a napokban érkeztek meg
hosszú afrikai útjukról. A hirtelen bekövetkezett meleg nagyon kedvez a hazatért fecskéknek, mert bőven találnak
a táplálkozásukhoz rovarokat.
A füsti fecske a legismertebb fecskefaj. Ausztrália kivételével Európában,
Afrikában, Ázsiában és Amerikában is
megtalálható. Színe felül sötétkék,
szárnyai fényes feketék. Alsóteste fehér, torka piros, jellegzetes villás farkáról könnyen felismerhető.
Elterjedési területe több mint 10.000
négyzetkilométer, állománynagysága
pedig 190 millió példány. Kedveli a vidéki, nyílt területeket, réteket, legelőket, szívesen üt tanyát állattelepek közelében.

Április 3-án találtunk egy berni
pásztor kutyust Gödöllőn, a Sparnál. Tel.: 20-335-6742
Telelőhelyén elkerüli a sivatagokat,
a zárt erdőket és a sűrűn lakott területeket. Szeptemberben vonul, általában
március végé, április elején érkezik
vissza Afrikából. Tavaly ősszel a hirtelen beköszöntött hideg idő miatt sajnos
több ezer példány elpusztult.
De most újra megérkeztek és hamarosan megkezdik a fészeképítést is.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Április 11-13.:

dr. Bölcskey M. Antal
Tel.: 70-337-9785
Veresegyház, Erkel F. u. 3/E.
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2009. évi Városi Pedagógus Napon ismételten
átadásra kerül a

FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a
személyeknek adományozható, akik
a). „kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve
azoknak szervezésében, irányításában,”
b). „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és
alkalmazásában.”
c). „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői
gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését,”
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan
személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére. A javaslatot
a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára
szíveskedjenek megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
HATÁRIDŐ: 2009. MÁJUS 5.

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a
tanköteles korú, leendő
első osztályos gyermekük
beíratására a következő
időpontokban kerül sor:
ÁPRILIS 17. (PÉNTEK)
8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

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!

ÁPRILIS 18. (SZOMBAT)
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

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.
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-
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Közérdek

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

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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata a feladatkörébe tartozó
autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő
ellátására pályázatot hirdet.
A pályázati kiírás dokumentációja 100.000 Ft+ÁFA
összegnek Gödöllő Város Önkormányzatának
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00155330-00100004 számú
számlájára való befizetést igazoló okmány eredeti, vagy másolati példányának bemutatása ellenében ve-hető át 2009. április 30-án 10 óráig Gödöllő
Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Irodájában (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. III. emelet 308. szoba), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 14 óra között.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2009-ben is pályázatot hirdet a város közéleti,
kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.
Pályázati adatlap 2009. április 1-jétől beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján vagy
letölthető a honlapról (www.godollo.hu).
A pályázatokat 2009. április 30. (csütörtök) 16.30 óráig kell eljuttatni
nyomtatott formában – postai úton vagy személyesen – a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára (II. em. 222. szoba)

A Damjanich János Általános Iskola vezetése tájékoztatja az érintett
szülőket, hogy az ELSŐ OSZTÁLYOS GYERMEKEK BEÍRATÁSA
A SZABADSÁG ÚT 23. ALATT, A VOLT FORRÁS ÉPÜLETÉBEN LESZ,
április 17- én 8-18-ig és április 18-án 8-12-ig.
Szűcs Józsefné igazgató

Felhívás a Repülőtéri, Tessedik Sámuel, Dózsa György út,
Rét utca, valamint a Röges utca, Blaháné út Rét utcától
az M3-as autópályáig terjedő szakaszának
lakóingatlan tulajdonosai számára!
Tisztelt Lakóingatlan-tulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az M3-as
autópályát és M0-ás autóutat összekötő M31-es jelű út városunkat is érintő
szakaszán az építési munkák megkezdődtek. Ennek következtében a közeljövőben egyes utakon a forgalom növekedésére és munkagépek, valamint
nehézgépjárművek megjelenésére kell
számítani. A szállítási útvonalakat a kivitelező azzal a feltétellel használhatja,
hogy előzetesen állapotfelvételt kell
készíttetnie.
Felvétel készül az utak állapotáról és
minden ingatlanról, ami az út szélétől
30 m-en belül van. A felmérést végző a
lakáson belül is végezne vizsgálatokat,
melyekre azért lenne szükség, hogy
amennyiben az ingatlanban olyan kár
keletkezne, amely a felvonulási utak
használatára vezethető vissza, az okozott kárt a tulajdonos az M31-es út építőjével szemben érvényesíteni tudja.
A felmérés során a Tele-Kov Kft. részéről Csízi László, a Filigrán Kft. részéről Szegedi Ildikó keresi fel a lakókat, hogy az érintett ingatlanokról fotó

és videófelvételt készítsen. A felmérést
végző igazolványt, és az önkormányzat részéről meghatalmazó levelet mutat fel. Ez utóbbin polgármesteri, jegyzői, alpolgármesteri és a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének aláírása szerepel.
Nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az állapotfelvétel elkészítése teljesen ingyenes, és
az azt végző személy egyedül keresi
fel az ingatlantulajdonosokat. Kérjük,
amennyiben a felmérésért anyagi követelést tapasztalnak, vagy a felmérést
végző személyek azonossága megkérdőjelezhető, haladéktalanul vegyék fel
a kapcsolatot Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Irodájával.
A felmérésben érintett utak: Repülőtéri, Tessedik Sámuel, Dózsa György
út, Rét utca, valamint a Röges utca,
Blaháné út Rét utcától az M3-as autópályáig terjedő szakasza. A felmérést
április 13. – május 20. közötti időpontokban végzik el.
Az Önkormányzat kéri, hogy saját érdekeiket szem előtt tartva segítsék
munkájukat!

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 13-20.: Gyógyszertér Gyógyszertár, Köztársaság út 85. Tel.: 545-720.
Április 20-27-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.

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

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.

11 féle ízben árusítunk fagylaltot az udvarban.

A szálloda udvarában üzlethelyiségek KIADÓK!
A bérleti díj megállapítása forintban történik korrekt áron!
Érdeklődni személyesen, a szállodában, vagy telefonon lehet a
06-28/816-817-es telefonszámon Gselmann Katalinnál.

Nyitva tartás:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819

Szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Beszélgetés Pecze Dániellel

A sport és a város
A 360 millió forintos önkormányzati beruházás keretében
megvalósuló Táncsics Mihály
úti sportpályafejlesztés és a
városi sportéletben történt
egyéb események kapcsán beszélgettünk Pecze Dániel városi sportreferenssel, a Gödöllői Sport Klub (GSK) elnökével.
– A Gödöllői Sport Klub életében az
utóbbi időszak legfontosabb eseménye mindenféleképpen a GSK és a
Góliát DSE egyesülése volt. Hosszú,
mintegy két éves előkészítő munka
után került pont a gödöllői utánpótlás
labdarúgás egyesítésére, és nyílt egy
új fejezet az összeolvadással. Természetesen még csak az út elején vagyunk, most következik az igazán komoly munka.
– Ahogy kivesszük a szavaiból,
nagy hangsúlyt fektetnek a klubnál
a gyereknevelésre.
– Ezt tartjuk a legfontosabbnak.
Felállítottunk egy szakmai csapatot,
akiknek feladata az utánpótlás-nevelés koncepciójának kidolgozása és alkalmazása a szakosztályon belül. Ez
lesz a mindennapi munka alapja, ez
lesz az egyesület sajátja, arca. Én személy szerint csak a munkában, az előre eltervezett, koncepciózus munkában hiszek.
– Ha jól tudjuk, immáron nem
csak labdarúgás és futsal tartozik a
sport klub kötelékébe.
– Egyesületünk tavaly év végén tovább bővült, hiszen a kézilabda szakosztály is kialakításra került, melyet a
benne dolgozó szakemberek (Simics
Judit, Bárdos Mónika, Hochraiter
Rita) neve fémjelez. A lányok még
csak most kezdték a munkát, hihetetlen elánnal és alázattal. Véleményem
szerint két év leforgása alatt igen komoly eredményeket fognak letenni az
asztalra. A nyáron csatlakozott hozzánk a Bartha Tibor vezette női asztalitenisz csapat, akik az idén kiharcolták az NB I-be való feljutást, tehát
városunk újabb első osztályú csapattal lesz gazdagabb. Nagyon büszkék
vagyunk rájuk!
– Nem említette a terepsport szakosztályt, ami hasonlóan sikeresen
működik, mint a többi.
– A legrégebbi, labdarúgáson kívüli szakosztályunk, a Terepsport szakosztály, melyet Kocsis Sándor barátom
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Sport

Pecze Dániel

vezet, folyamatosan szállítja a jó
eredményeket, s évről-évre javuló
tendenciát mutató teljesítményük országszerte városunk hírnevét öregbíti.
– Visszatérve az utánpótlásra, az
önkormányzatnak köszönhetően hamarosan megfelelő környezetben fejlődhetnek a fiatal sportolók.
– Nagy öröm és nagy nap lesz a
számunkra a Táncsics Mihály úton
megvalósuló létesítményfelújítás. A
közel 360 millió forintos beruházásnak köszönhetően egy műfüves és
egy nagyméretű füves centerpálya,
valamint két nemzetközi versenyek
megrendezésére is alkalmas teniszpálya valósul meg. Ez utóbbit a telep
szomszédságában lévő Kiskastély SE
használhatja majd.
A leendő üzemeltetővel kötött
együttműködési megállapodásnak köszönhetően a labdarúgó pályákat klubunk utánpótlás sportolói bizonyos
időszakokban rezsiköltségek megfizetésével használhatják majd, valamint a gödöllői iskolák a kora délutáni időszakban ingyenesen vehetik
igényba. Fontos, hogy a létesítmény a
tömegsportolni vágyóknak is kulturált lehetőséget biztosít, így az amatőr
focicsapatoknak nem kell Budapestre, vagy más településekre átjárniuk.
– Többen megkérdőjelezhették
már a klubelnöki, és az önkormányzatnál betöltött sportreferensi
státuszát...
– Ez cseppet sem zavar, mert véleményem szerint az egyesület vezetése
és a sportreferensi beosztás nem öszszeférhetetlen. Mindig a sportot, a
gyerekek érdekeit tartom szem előtt,
senki nem élvez előnyt. Sőt, inkább
magunkkal szemben vagyok kritikus.

A városi sporttámogatási rendszer
egyébként a 2007-ben készített sportkoncepció által lefektetett, objektív
pontrendszer alapján működik. Nincs
lehetőség a szubjektumra, aki amit
teljesít, olyan mértékű támogatásban
részesül. Lehet, hogy ez nem jó, és
egyesek szerint le kellene „mutyizni“
a támogatási összegeket, szerintem
pedig ez nem jó, és nem ez a jövő.
Mindenki a teljesítménye alapján kerüljön értékelésre. Persze, mint minden rendszerben, ebben is vannak hibák és szívesen fogadunk minden javító szándékú kritikát.
– A labdarúgók és a vívók helyzete már megoldottnak tűnik. Milyen sportfejlesztések várhatóak
még a közeljövőben, amelyek a többi sportágat is kiszolgálhatják?
– A sport tekintetében meghatározó
időszak előtt állunk. Az önkormányzat a közeljövőben a Táncsics Mihály
úton megkezdi a városi sportcsarnok
megvalósítását, ami a teremsportágakat szolgálhatná ki magas színten.
Ősztől a Hajós Alfréd Általános Iskolában be szeretnénk indítani egy
sportnapközit, ahol az iskola és a
Sport Klub együttműködése keretében, a délutáni órákban az alsósok
minden nap más sportággal ismerkedhetnének.
Másik fontos feladat, a városban
minőségi sportot űző középiskolás
korú fiatalok (atléták, vívók, röplabdázók, kosarasok és labdarúgók) egy
sportosztályba történő szervezése volna. Ebben a partneriskola a Török Ignác Gimnázium lehetne.
– Köztudott, hogy manapság nem
dúskál a magyar sport a támogatókban és ez által a pénzben sem...
– Ez sajnos igaz. Hatalmas erőfeszítések kellenek minden évben, hogy
megtaláljuk a külső forrásokat annak
érdekében, hogy működni tudjunk és
tisztában vagyok azzal, hogy minden
projektnek meg kell teremteni a finanszírozási hátterét. Ám most egy
olyan dologról, a sportról beszélünk,
melynek közösségteremtő és emberi
értékeket kiemelő jelentősége a mai,
egyre inkább kiüresedő és az emberek
„elmagányosítását“ célzó világunkban roppant mód felértékelődik.
– Nem egyszerű feladat ez, mondhatni nagy fába vágta a fejszéjét.
– Ezért dolgoztam az utóbbi időben
és fogok ez után is, feláldozva az
egyént a közösségéért. Sokan biztos
úgy gondolják, hogy ezek csak szavak, akik viszont ismernek bennünket,
azok tudják, mi van a leírt mondatok
mögött. Munka!

Kézilabda – Újabb GSE csapat a döntőben

Sakk (barát) – matt

Nyolcban az U10-ek

Nem várt, meglepő kettős győzelmet
arattak a Gödöllői Sakkbarátok csapatai a bajnokságok utolsó előtti fordulójában.
Az NB II.-ben a holtversenyben 10.
helyen álló GSBE első csapata a nagy
múltú MAFC csapatát győzte le, míg
a megyei I./a osztályban szereplő harmadik formáció a 4. helyen álló Göd
csapatát verte meg fölényesen. A
GSBE III. győzelmével a hetedik
helyre lépett elő.
NB II Erkel csoport
GSBE – MAFC 7-5
Pest megye I/A osztály Herczeg Oszkár csoport
GSBE III. – Gödi SE 4,5-0,5
Következő mérkőzés (utolsó forduló):
Április 19.: NB II Erkel csoport:
Szolnok – GSBE; Pest megye I/a osztály: Visegrád - GSBE III.

Április elején Salgótarján adott
otthont az U10-es korcsoport Régiós döntőjének a lányoknál az
Adidas kézilabda országos gyermekbajnokságban.
A Gödöllői SE csapata az első helyen,
veretlenül jutott tovább, ezzel már a negyedik korosztálya került az országos
döntőbe a GSE-nek. A csapat tagjai:
Csenteri Anna, Hornyák Bernadett,
Horuczi Fédra, Izsó Fanni, Juhász
Eszter, Kriszt Katalin, Laki Bianka,
Majoros Sarolta, Stefkó Boglárka,
Szekeres Dóra, Tóth Nikolett. Edzők:
Ádám Rita és Majoros Gusztáv.
GSE – Kistarcsai KC 26-7; Rétsági Általános Iskola – GSE 16–22; GSE – Salgótarján Beszetrce DSE 18–15; Szigetszentmiklós – GSE 7–22

Balaton Kupa
Időpont: 2009.06.10–13.
Helyszín: Balatonboglár, Gaál Gaszton u. 58., Urányi János Sport és Szabadidő Központ
Szállás: Balatonlelle, Úszó u. 58.
Kalória Kht. Gyermeküdülő

Felnőttek – Sorsoltak a
megyében
Az alapszakasz befejeztével a rájátszás
következik a férfiaknál a megyei bajnokságban. Az A csoportot megnyerő
Gödöllői KC felnőtt csapata a Tápiószentmárton együttesével került össze a
négy közé jutásért, míg a B csoportban
második helyen záró GKC II. a Veresegyház gárdája ellen vív majd minden
bizonnyal kiélezett csatát. A bajnokság
első szakaszát az első helyen záró ifisták is szomszédvári randagót játszhatnak a négy közé kerülésért. Ők az alapszakaszban utolsó helyen záró Erdőkertest kapták ellenfélül. Az időpontok még
egyeztetés alatt vannak, de az biztos,
hogy a gödöllői csapatok idegenben
kezdik majd a párharcokat.
-ltJátékidő: 2x15perc. Kapu méret: kézilabda kapu. Pálya borítása: fű. Lebonyolítás: csapatok létszámától függően egy vagy két csoportos rendszerben.
2009.06.10. 15.00 – 19.00
2009.06.11. 09.00 – 13.00
2009.06.12. 09.00 – 13.00

-vb-

Szállásdíj a gyermeküdülőben: 6.188
ft/fő/nap teljes ellátással
Nevezési határidő: 05.10.
Nevezési díj: 10.000 ft/csapat
Nevezés, bővebb információ:
Gödöllői Sport Klub:
Tokai Norbert:70-28-30-588
tokain@freemail.hu

Labdarúgás – Old Boys

Az Üllői úton oktattak
Tavaszi első nagy skalpját érte el
városunk Old Boys csapata az I.
osztályú Budapest bajnokságban. A tavaly nyáron bajnokként a másod osztályból feljutó
gödöllői öreg halak az ősszel
még csak szokták a légkört, de
már akkor is játszottak szoros
meccseket, többek között az
MTK-val.
A bajnokságot hat vereséggel kezdte a
GSK, majd a jelenlegi listavezető Budakeszi legyőzésével kezdte meg a
pontgyűjtést októberben.
Az azóta mindössze egy vereséget elszenvedő Rab Péterék a kiírás tavaszi folytatását aztán remekül nyitották, ugyanis előbb az Ikarust verték
nagy csatában 3-2-re, majd az elmúlt
héten a többek között Pogány Lászlóval és Rab Tiborral fémjelzett FTC
csapatát múlták felül Vojna Gábor
már-már szemtelennek mondható góljával. A csatár meghintáztatta az egész
Fradi védelmet – mintha a játszótéren
lettek volna gyerekkorukban –, majd a
kapuba bombázta a labdát. A Gödöllői
SK csapata jelenleg 18 pontot gyűjtve
a 7. helyet foglaja el a bajnoki tabellán
a 12-es mezőnyben. A mieink 13 fordulót követően 6 győzelemmel és hét
vereséggel állnak.

Utánpótlás foci – gólgazdag
találkozók
A húsvéti ünnepek miatt és a tavaszi
szünetnek köszönhetően a Gödöllői
SK utánpótlás csapatai már hétközben
lejátszották soros mérkőzésüket a bajnokságban. Az országos B csoportban
szereplő csapatok Dorogon, a C csoportos fiatalok Százhalombattán, míg a
tavaszt most kezdő és a megyei U16-os
bajnokságban 2. helyen álló 93-as korosztály az Aszódot fogadta. A mérleg:
3 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség.
Országos kiemelt II. osztály U15U13 közép B csoport, 21. forduló
U15: Dorog – Gödöllői SK 1-1
U13: Dorog – Gödöllői SK 0-7
Országos kiemelt II. osztály U15U13 közép C csoport, 20. forduló
U15: Százhalombatta – Gödöllői
SK U14 11-0
U13: Százhalombatta – Gödöllői
SK U12 2-7
Pest megyei I.-III. osztály U16-os
bajnokság, 10. forduló
Gödöllői SK U16 – Aszód 1-0

A hétvégi felnőtt labdarúgó mérkőzések
előrehozott lapzártánk után értek véget,
így ezekről az eredményekről következő számunkban számolunk be.
-tt-

Akrobatikus torna –Diákolimpia döntő

Négy gödöllői érem
Április első hétvégéjén rendezték meg Abonyban az akrobatikus tornászok Országos Diákolimpia döntőjét. A megmérettetésen a gödöllői akrobaták öt
egységgel képviseltették magukat, melyből négy, éremmel
térhetett haza.
Gyermek kategóriában két új páros
indult, és mindkettőnek nagyon jól sikerült a bemutatkozás, hiszen hibátlan gyakorlattal versenyeztek. Női
párosban Mészáros Katalin és Puskás Krisztina a népes mezőnyben a
11. helyet szerezte meg, míg fiú párosunk, Varjú Dominik és
Zamecz Norbert berobbanva az élmezőnybe, felállhatott a dobogó legfelső fokára. Oláh Luca, Szamosi Anikó és Tóth Anita, a
gyermek kategóriát kinőve,
Serdülő II. korosztályban indult, ahol úgy tűnik, szintén
jól megállják a helyüket, hiszen új gyakorlataikkal az
előkelő harmadik helyet szerezték meg.
Serdülő I. korosztályban is képviseltette magát gödöllői egység, méghozzá a Janocha Bence és Zorkóczy
Balázs révén, akik szintén hibátlanul
versenyezve az ezüstérem büszke tulajdonosai lettek. Lochte Vanessza és
párja Papp Kinga szintén kinőve a
serdülő kategóriákat egy korosztállyal

Diákolimpia – Tavaszi nagyüzem

feljebb, Ifjúsági II. korcsoportban versenyzett és aranyérmet szerzett.
Kőhler Ákos edző értékelt: „Minden versenyzőnknek gratulálunk, és
hasonló szép eredményeket kívánunk
a szombati megmérettetésen is Vácott. Nagy öröm számomra, hogy sikerült szélesíteni a tömegbázisunkat,
mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
hogy Gödöllőről a Damjanich János
Általános Iskola, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, a Török Ignác
Gimnázium és a Református Líceum
is adott versenyzőt ehhez a kiemelkedő eredményhez.”
Aki szeretne megismerkedni az akro-

batikus tornával az megteheti a Grassalkovich SE keretein belül. Az egyesület továbbra is várja a sportolni vágyó 6-14 éves gyerekeket szerdán és
pénteken 16 – 17 óra között a Montágh Imre Általános Iskola tornatermében. Telefonon is lehet érdeklődni
a 20/9511-072-es számon.
-ká-

Szent Imre csapata
örülhetett a továbbjutásnak. A második
helyen a Petőfi, a
harmadikon a Hajós, míg a 4. helyen az
Erkel végzett. Az első korscsoportban
április 20-án rendezik a területi döntőt az
egyetemi sportpályán, míg az egyel nagyobbaknál április 17-én, Ikladon rendezik
a területi döntőt.
Eredmények: I. korcsoport: Erkel – Petőfi
2:1; Hajós – Szt. Imre 0:2; Petőfi – Szt.
Imre 2:4; Erkel – Hajós 3:0; Hajós – Petőfi
0:10; Erkel – Szt. Imre 0:3
II. korcsoport: Erkel – Hajós 4:11; Szt.
Imre – Petőfi 4:3; Erkel – Szt. Imre 3:6;
Petőfi – Hajós 5:4; Petőfi – Erkel 6:4; Szt.
Imre – Hajós 6:3

Szent Imre fölény fociban
A tavasz beköszöntével beindult a nagyüzem a tanévi diákolimpiai sportágakban.
Az elmúlt héten rendezték az I., valamint a
II. korcsoportos tanévi diákolimpiai sportágak közül a városi focitornát az egyetemi
sportpályán, amelyen négy iskola képviseltette magát.
Az első korcsoportban (elsős és 2-os tanulók) a Szent Imre bizonyult a legjobbnak
és jutott a területi döntőbe, megelőzve a
Petőfi, az Erkel és a Hajós iskola csapatait. A II. korcsoportban (3-4-es diákok)
nagy csatát vívott a Hajós a Szent Imre és
a Petőfi a továbbjutásért, végül itt is a

2009. április 15.

Gödöllői Szolgálat

13

HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

-Új építésű 72 m2 nappali + 2 szobás
lakás kis telekkel 20.62MFt.

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu

-Ambrus közben 1,5 szobás lakás
kiadó 50 ezerFt/hó +rezsi.

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)

-János utcában első emeleti 1,5 szobás
felújított konvektoros lakás 11.8MFt.

IRODA YITVA TARTÁSA:

-Kertvárosban 1100 m2 telken 64 m2
részben felújított 2 szobás családi ház
garázzsal 16.9MFt.

KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐ AZ IRODA ZÁRVA!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
INGATLAN
*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, konyhaétkező, 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
*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
*Gödöllőn 2265 m˛ –es különleges, egyedi szépségű
növényzettel rendelkező természetközeli, a városra panorámás
belterületi telek érvényes építési engedéllyel együtt eladó, víz, villany van, gáz elérhető. Iár: 24.915.000,- Ft, Tel.: 30/950-9396
*SÜRGŐSEN ELADÓ KERTVÁROSBAN stabil téglaház 540 nm-es
telekkel Iár 11,5 MFt 20-7722428
*János utcában 2 szobás , erkélyes nagy étkezős 58 nm-es lakás
eladó Iár 12,8 MFt 20-8042102
*Harasztban 3 szobás jó állapotú ház 300 nm-es telekkel eladó Iár
21,5MFT 20-8042102
*ÚJÉPÍTÉSŰ, SZOCPOLKÉPES garázzsal összekötött ikerház
Gödöllőn eladó. 3szoba+nappali 93 nm-en csendes zsákutcában
Szerkezet készen 20 MFt Kulcsrakészen 25 MFt 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*KÖZPONTBAN GÖDÖLLŐN 2,5 szobás külön bejáratú 60 nm-es
cirkó fűtéses kis rezsijű 2,5 szobás téglalakás eladó Érdemes
megnézni! Iár 17 MFt 20-7722428
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben 80 nm-es felújított sorházi lakás saját
kertrésszel azonnal költözhetően eladó Iár 19,6 MFt 20-4306474
*NAGYCSALÁDOSOKNAK! KÜLFÖLDRE KÖLTÖZÉS MIATT
SÜRGŐSEN ELADÓ 85 NM-ES 3 SZOBÁS DUPLA LOGGIÁS TÉGLA
KONVEKTOROS FELÚJÍTOTT TÁGAS LAKÁS GÖDÖLLŐ
KÖZPONTBAN Iár 16,5 MFt 20-772-2429
*Sürgősen eladó Gödöllőn 1650 nm-es építési telek alkalmi áron
aszfaltos csatornázott utcában Iár 11,9 MFt 20-722-2429
*SZOCPOLKÉPES IGÉNYESEN KIVITELEZETT ikerház Gödöllőn 700
nm-es telekhányaddal 3 szoba+nappali garázs kandalló igényes
burkolatok eladó Iár 32,9 MFT 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*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
*Szt.István téren I.em-i erkélyes 2 szobás felújított lakás eladó.
I.ár 12,9 MFt 20-772-2429
*Családi okok miatt sürgősen eladó Kossuth L. u-i jó állapotú 2 és
félszobás, erkélyes lakás! Iár 12,5 MFt 20-772-2429
*Eladó 1+2 félszobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár 15,4
MFt 20-804-2102
*Gödöllő központban 3 szobás I EMELETI KONVEKTOROS 65
nm-es lakás saját tárolóval, beépített konyhabútorral eladó Iár
13,5 MFt 20-7722429
*I emeleti 2 szobás palotakerti lakás egyedi fűtésmérővel
sürgősen eladó Iár 9,8MFT 20-7722429
*Jó vétel Gödöllőn! Központhoz közel SZOCPOLKÉPES újépítésű 2
szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár 21,2MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás, 57nm-es
lakás Iár 11,4 MFt 20-804-2102
*Gödöllőn Szt. János utca legkeresettebb részén sürgősen eladó
2 szobás erkélyes teljesen felújított sarokkádas téglalakás Iár
12,9 MFt 20-772-2429
*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 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,9 MFt
20-8042102
*Minimális önerővel, garantált hitelre! Veresegyház új építésű
részén szocpolképes lakások eladók! 40m2-95m2-ig, már 9,9
MFt-tól! 20-539-1988
*Veresegyházán választható telekre ikerházi lakások eladók!
Ár:20.3Mft-tól! Használt lakás beszámítás lehetséges! 20-539-1988
*Gödöllőn központhoz közel 76m2-es, cirkós lakás, 3szobával,
1.emeleten eladó! Iár: 17.9Mft. 20-5391988
*Gödöllőn, Fenyvesben 65m2-es 2+fél szobás családi ház,
642m2-es telken eladó! Iár:23.9Mft 20-5391988
*Szadán kiváló állapotban lévő, minőségi alapanyagokból, minőségi kivitelezéssel készült családi ház eladó!900m2-es telek,
157m2-es alapterület. Iár:49.5Mft. 20-5391988
*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
*Gödöllőn a Kertvárosi részen 4 lakásos, téglaépítésű háztömbben
eladó 95 nm alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotú egyedi
fűtésű, erkélyes lakás 270 nm-es telekrésszel. Iá: 19,9 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: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

-Új lakások épülő 6 lakásos társasházban, tégla, cirkófűtés, erkély/terasz, kertkapcsolat, tárolók,
parkosított kert 15,5 MFt-tól 20,6
MFt-ig MFt.
-János utca közelében 2. emeleti
felújított 1 szobás lakás 9.6MFt.
-Építési telek összközműves utcában
1089m2 Rögesben 14,5 MFt.
-Új lakóház Röges 100 nm nappali+3
szobás 341 nm telek, garázs, terasz,
szoc.pol felvehető 28,5MFt.

*Gödöllőn 2. emeleti, 60 nm-es egyedi fűtésű, teljes körűen felújított (új nyílászárók, burkolatok, szaniterek, konyha, víz és villanyvezetékek) erkélyes lakás. Ár: 14,9 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: 16,9 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 Kastély-park közelében nappali + 2 szobás családi ház
936 nm-es telekkel. Ipari áram, telephely engedély van. Iá: 24 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: 16,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

*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: 28/411086 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 4 éve teljesen felújított kétszintes, 170 nm lakóterű, nappali + 4 és fél szobás szinteltolásos családi ház (új nyílászárók,
burkolatok, új beépített konyhabútor, vízvezetékek, gépészet, teljes
tetőcsere). Szauna, 40 m2-es melléképület,garázs, ipari áram,
riasztó, távir. kapuk. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-086; 0620/9194-870
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*Gödöllőn a Kertvárosban, 170 nm lakóterű, 2 nappali + 3 szobás
kifogástalan állapotú kétszintes családi ház, 1000 m2-es parkosított telekkel. Iá: 40 mFt. Érd.: 20/9194-870
*Gödöllőn 1030 nm-es telken vállalkozás kialakítására is alkalmas, főútvonal melletti 3 szintes családi ház 5 szobával, földszinten üzlethelyiséggel. Iá: 48 mFt. Tel: 20/9194-870
*Gödöllőn 800 nm-es, belterületi üdülő övezeti (15 %-os beépíthetőségű) telek. Víz, villany, gáz a telken, csatorna az utcában. 90
m2 alapterületű családi házra érvényes építési engedéllyel. Iá:
11,9. Tel: 20/9194-870
*Gödöllőn (Blahán) összközműves, aszfaltozott utcában 1634 nm-es
belterületi építési telek. Iá: 11,9mFt. Érd: 28/411-086, 20/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben 105 nm lakóterű (nappali-étkező, 3 hálószoba, 2 fürdősz.+ garázs és tárolók) emelt szintű szerkezetkész
állapotban lévő, ÚJ ÉPÍTÉSŰ ikerház-fél 600 nm-es saját
telekrésszel. Szocpol igénybe vehető. Iá: 34,9 mFt. Tel:
0620/9194-870
*Gödöllőn Fenyvesben ALKALMI ÁRON 2009. őszi átadással 55
nm lakóterű, tetőteres ikerház-fél 300 nm-es telekrésszel. Nappali-konyha, 3 félszoba, 2 fürdősz. Iá: 15,5 mFt. 20-919-4870
*Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT SÜRGŐSEN ELADÓ
árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül. Főútvonal mellett, forgalmas helyen. Tel: (20) 9716-172
*ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN
VÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE. GÖDÖLLŐ KÖZPONTI LAKÁSOK
ÉRTÉKESÍTÉSE 3%-OS JUTALÉKKAL NYOLC ÉVES HELYI
ÉRTÉKESÍTÉSI TAPASZTALATTAL. Pontosabb tájékoztatásért
hívjon: 0628-513-210 vagy 0630-919-5960 , vagy személyesen a
POSTÁVAL SZEMBEN – INGATLANVADÁSZ KFT.

MIDE HÉTE

*ÚJ LAKÁS GÖDÖLLŐN ELADÓ! KÖZPONTBAN, EGYEDI
cirkófűtéses, 58 m2-es, Nappali + 2 Hálószobás, magasföldszinti
téglalakás eladó. Szocpolképes. IRÁNYÁR: 17.500.000 Ft. HÍVJON:
0630-919-5960. Sorszám: 3359. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
*ELADÓ Lakás Gödöllőn, János utcában 30 m2-es, 1 Szobás, első
emeleti, egyedi fűtéses téglalakás eladó. IRÁNYÁR: 9.300.000 Ft.
HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 3502. INGATLANVADÁSZ
KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu
*ELADÓ HÁZRÉSZ Gödöllő, Központ: 57 m2-es, 2 Szobás bővíthető házrész, rendezett feltételekkel, saját kertrésszel eladó.
Kiváló közlekedés, a központ sétatávolságra. IRÁNYÁR:
15.500.000 Ft. Sorszám: 0824. HÍVJON: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu
*GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 72 m2-es, cirkófűtéses,
Nappali + 3 Hálószobás TÉGLALAKÁS saját kiskerttel leköthető!
Szocpol felvehető rá! IRÁNYÁR: 23.800.000 Ft. Telefon: 0630919-5960. Sorszám: 3361. 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.
Sorszám: 3456. Telefon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ
KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
*ELADÓ GÖDÖLLŐI HÁZRÉSZ, Központ: 55 m2-es, 1 Szobás bővíthető házrész, rendezett feltételekkel, saját kertrésszel eladó.
IRÁNYÁR: 11.000.000 Ft. Sorszám: 3515. HÍVJON: 0630-9195960. INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu
*Blahai részen, összközműves, sík 1439 nm-es építési telek, 32
nm-es téglaházzal, csodaszép fenyvessel 13,8 M Ft-ért. 06-30629-02-66, 06-28-545-065 114/5583
*Gödöllőn a Kazinczy körúton 60 nm-es, erkélyes, 3. emeleti lakás
eladó. Irányár:11 M Ft. 30-667-48-12 28-545-065 79/5040
*Építési telek ELADÓ a Blahán, 662 nm, víz és villany telken belül.
Jelenleg faház áll rajta. Iár:9,9 M Ft. 30-629-02-66 79/3500
*Gödöllőn, 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
*Dunakeszi csendes részén 53-nm, nappali+2 szobás újépítésű
társasházi lakást kertkapcsolattal kínálok. Ára:15,9 M Ft. 06-30629-02-66 39/5977
*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
*Gödöllőn a Szilágyi E.u-ban 400 nm rendezett telken családi ház
2 lakással sürgősen eladó. 1.lakás:75 nm összkomfort,
2.lakás:150nm összkomfort, saját terasszal, külön közművel, 2
utcára nyíló bejárattal. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának
ideális. Iár: 26,5MFT. (30) 392-3635
*Gödöllő közelében (13 km) Valkón bekerített vízszintes ÉPÍTÉSI
TELEK ELADÓ kedvezményes áron. 1295 m2. Van: víz, gáz, villany
és telefon. Érdeklődni telefonon: (06-28) 484-310 este 18 ó. után.
*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 különkülön is eladó. Ipari áram, víz, csatorna, fúrt kút a telken, gáz a
telek előtt. Tel: 28/415-664

*Gödöllőn 7763 m2 építési telek eladó. Osztható, ill. lakópark is
építhető rá. Iár: 70 M Ft. Tel: (20) 9938-797
*Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben, Tölgyfa utca folytatásában 2200 m2 zártkerti telek eladó. Pince, villany, víz van.
Érd: (28) 410-354
*1600 m2 zártkerti gyümölcsös telek a Boncsoki dűlőben eladó.
Iár: 2,8 M Ft. Tel: (30) 370-7786
*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek
családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702
*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702
*Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981
*Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás.
Iár: 14 M. Tel.: (30) 562-3475
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz,
csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475
*Gödöllő központjában már nagyon várja az ön lakása. Ne
késlekedjen, hívjon az alábbi számon! 06 (30) 380-4426
*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
*PALOTAKERTEN 4. em. 2 szobás lakás eladó 10,1 millió Ft-ért.
Érd: 06 (30) 265-1661
*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: 21,5M Tel:
(30) 2014-769
*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
*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
*ELADNÁM SZADAI panorámás 2+2 félszobás családi házamat,
VAGY ELCSERÉLNÉM gödöllői lakásra értékegyeztetéssel. Tel:
(30) 633-7565
*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
*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
*Palotakerten 62 m2-es lakás a 10. emeleten eladó. Felújított,
egyedi fűtésszabályozás. Iár: 8,8 M FT. Érd: (30) 500-7028
*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
*Családi ház eladó Nógrád megyében, Csécsén, tiszta levegőjű,
csendes környezetben. 80nm: 2+félszoba +konyha +kamra, konvektor, vill., vezetékes víz (ajtóig). Kút, melléképületek, 900nm
telek. Iár: 5,5MFt. Készpénzfizetés esetén kedvezőbb ár. Tel: (20)
293-4105, csecsei.ingatlan@gmail.com
*1,5 szobás egyedi fűtésű konvektoros 4. em. lakás eladó a János
u. 11.-ben. Iár: 9,6 M Ft. Tel: (30) 301-9537
*Napfényes, erkélyes, Gödöllő központi 2 és félszobás lakásomat
eladom. Iár: 13,3 M Ft. Tel: (30) 24-27-128
*Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5
szobás, második emeleti lakás eladó. Iár: 10,9 M Ft. Érd: (30)
9503-957
*MAGÁNSZEMÉLYTŐL Palotakerten igényesen felújított 1+2 félszobás lakás eladó. Iár: 11,6 M Ft. Tel: (20) 5696-081
*ELADNÁM, vagy ELCSERÉLNÉM Palotakerti, 4. emeleti, 62 m2es, egyedi fűtésmérős, vízórás lakásomat értékegyeztetéssel
gödöllői vagy környéki családi házra. (30) 686-5093
*Isaszegen új építésű, 3 szobás családi ház eladó. Ár 20 millió Ft.
Tel: (20) 311-5455
*ELCSERÉLNÉM, vagy ELADNÁM Gödöllőn PERCZEL M. utcában,
örökpanorámás telken lévő téliesített összkomfortos faházamat.
Kisebb lakás érdekelne. Érd: (30) 650-2194
*Gödöllő központjában földszinti 2 szobás erkélyes lakás eladó.
Iár: 12.000.000 Ft Tel: (20) 367-3467
*Gödöllőn a Fenyvesben 55 m2 alapterület +tetőtér beépítésű,
fedett gépkocsitárolóval rendelkező, szerkezetkészre épülő ikerházfél, elkeríthető 300 m2 telekrészen eladó. Iár: 15,5 M Ft. Tel:
(70) 356-5773
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*Nagycsaládosok, Befektetők Figyelem! ASZÓDON, Szt. Imre utcában
128 m2-es társasházi lakás zöld övezetben 500 m2-es saját tulajdonú
udvarral ÁRON ALUL SÜRGŐSEN ELADÓ. Iár: 13,5 millió. VALAMINT A
LAKÓTELEPEN 3 em. 60 m2-es erkélyes lakás +garázs a garázssoron. Iár: 10,5 millió Ft. Hívjon, megegyezünk! Tel: (20) 3532-516
*Gödöllőn az egyetemhez közel 6 lakásos kertes társasházban nappali +1,5 szobás konvektoros lakás eladó, vagy elcserélem gödöllői
felújítandó kertes házra. Iár: 14.500.000 Ft. Tel: (20) 472-9601
*Áron alul sürgősen eladó Gödöllőn a Paál László közben 1+félszobás téglaépítésű, parkettás, konvektoros 3. em. lakás a centrumban csendes, nyugodt helyen. (20) 224-9118
*Gödöllőn csendes zsákutcában 145 m2-es 3,5 szobás családi
ház – sürgősen -, áron alul eladó. Tel: (30) 9981-496
*Eladó 36 m2-es téglalakás Gödöllőn a Szt. János utcában. Teljes
körűen felújított (víz, vill., gáz, műa. redőnyös nyílászárók, sarokkád,
klíma, beépített konyha), konvektoros, erkélyes Tel: (70) 360-4386
*Eladó Mátraderecskén a gyógy gázfürdő – MOFETTA-nál.
közművesített, felújított családi ház kis telekkel központi helyen.
Ár: 5,2 M Ft. Tel: (70) 615-7890
*Galgahévízen szép panorámával 1478 m2 telken álló 110 m2
alapterületű ház 16 millió Ft-ért eladó. Érd: 06 (32) 370-073
*Gödöllő központjában, 1996-ban épült nappali+6 hálószobás,
dupla komfortos 2 üzlethelyiséges családi ház áron alul eladó.
(Bajcsy Zs. u. 17.) Iár: 44m Ft. Tel: (30) 680-5473
*CSÚCSPANORÁMÁS, KÉT LAKÁSSÁ ALAKÍTHATÓ 220 nm-es, gödöllői családi ház 200 nöl saroktelken, frekventált környéken, központtól
5 percre SÜRGŐSEN eladó. Iár: 28 M Ft. Tel: (30) 445-6159
*Gödöllőn, Szent János utcában 2 szobás, összkomfortos lakás
eladó. Ár: 13,5 millió Ft. Érd: (70) 217-3458
*Aszódon, Fesztivál téren épült ikerház mindkét fele eladó 2×77
nm + 2×15nm terasz + 2×420 nm telek. Jelenleg szerkezet-kész.
Ár: 12,5m Ft/db. Tel: (30) 9133-789
*Gödöllő központjában tulajdonostól eladó 34 nm-es konvektoros,
felújított téglalakás. Nagyobb budapesti csere is érdekel. Iár: 9,5
millió Ft. Tel: (70) 644-0933
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*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
*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
*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
*HARASZTBAN 165 m2-es, egy szintes, kiváló állapotú, nappali, 3
szobás polgári ház eladó, 530m2-es parkosított kerttel. Ár:48MFt
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
*TULAJDONOSTÓL ELADÓ! Kossuth L.utcában, májusi
átadással, liftes házban, 3.emeleti, 2szobás, 61m2-es,
gáz-cirkó fűtéses, világos, parkettás lakás eladó.
Ár:340.000,-Ft/m2. Tel: 70/316-0152
ALBÉRLET
*Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nm-es, új építésű,
nappali + 3 szobás, színvonalas külső és belső kialakítású
kétszintes ikerház-fél garázzsal (+ mosókonyha, gardrób,
konyhai gépesítés, klíma, Internet), parkosított telekkel,
díszkerttel. Érd: 28/411-086
*Gödöllőn egyedi fűtésű lakások KIADÓK. 2. emeleti 47 nm-es,
1+fél szobás felújított és bútorozott 50 eFt+rezsi/hó; ill. 3.
emeleti 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes, felújított 55 eFt+rezsi/hó.
Tel: 28/411-086
*Gödöllő központjában 1 szobás lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.

*1 + 2 félszobás Szőlő utcai lakás kiadó 50.000 Ft + rezsi + 2
havi kaucióért. Érd: (70) 549-2276
*Gödöllőn az egyetemhez közel kertes társasházban 2 szobás,
bútorozott lakás kiadó. 60.000 Ft +rezsi + 2 havi kaució.
Egészségügyi festés vállalása esetén 1 havi kaució. Tel: (20) 4729601
*Gödöllőn kiadó a buszpályaudvarral szemben 2 szoba bútorozatlanul az 1. emeleten. Érd: (20) 371-5666
*Gödöllőn egyetemhez, vonathoz, HÉV-hez közel 3 szobás családi
ház kedvező áron, hosszútávra kiadó. Érd: (20) 341-5196
*KŐBÁNYA nyugalmas részén, jó közlekedésnél galériázott lakás
megbízható személy részére, hosszútávra kiadó. Tel: (20) 3104496
*Gödöllő központjában 1. em. 2 szobás lakásba 1-2 fő albérlőtársat keresek. Érd: (70) 538-8975
*Kertvárosban 1 szobás összkomfortos házrész kiadó, külön
bejárattal és külön felszerelt fogyasztásmérőkkel. 35 ezer Ft
+rezsi. Tel: (70) 426-1201
*Gödöllő kertvárosában, társasházban két szoba összkomfortos
lakrész kiadó. Kerthasználat megoldható. Ár megegyezés szerint.
Érd: (20) 55-55-772 Győri Balázsné
*Kiadó hosszútávra Gödöllő központjában (Szabadka utcában) 1,5
szobás lakás. Konvektoros, egyedi vízórás, részben bútorozott.
55.000 Ft (+rezsi +2 havi kaució). Azonnal költözhető. Érd: (20)
3312-174
*Május közepétől kiadó János utcában 1,5 szobás konvektoros
bútorozott lakás hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. 2 fő részére.
Tel. 20/289-4854, 20/362-5540
*Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a belvárosban 75 m2-es földszinti nappali + 2 szobás egyedi fűtésű lakás 80.000 Ft + rezsi +
kaucióért kiadó. Uitt 90 nm-es is. Tel: (30) 9617-621
*Palotakerten 1+3 félszobás lakás kiadó. 59.000 Ft + rezsi + 1
havi kaució. Érd: 06 (20) 221-4408
*Aszód központjában, új építésű társasházban 74 m2-es lakás
berendezetten kiadó. Alacsony rezsi, egyedi víz, gáz és vill. óra. 2
havi kaució szükséges. Tel: (30) 9142-536

*János utcában 2 szobás, erkélyes 54 nm –es 4. em. lakás eladó.
Irányár: 12,5 millió Ft. Tel: (20) 974-7453

*BÚTOROZOTT ALBÉRLET KIADÓ. Érd: (20) 226-3007,
(28) 416-449

*Gödöllőn kertes családi ház 537 m2 telekkel eladó szeptemberi
költözéssel. Kisebb gödöllői lakást beszámítunk. Ára: 22,5 millió
Ft. Érd: (30) 202-8559

*Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos,
konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás részben bútorozva
kiadó. 2 havi kaució. (20) 578-6848

*Tulajdonostól központban eladó 2 szobás, összkomfortos, konvektoros, napfényes, alacsony rezsijű, szép környezetben álló
téglaépítésű. 3. em. csendes lakás. Tel: (20) 331-1373

*János utcában 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó! Alacsony rezsi! 50.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

*KAJÁSZÓN Budapesttől 40 km-re Fejér megyében új építésű
sorházi lakások eladók kulcsra készen. Tel: (20) 368-0208

*Ambrus Zoltán közben 2 szobás albérlet kiadó. 50.000 Ft + 1
havi kaució. Érd: (30) 500-7028

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

*Egyetem téren 61 nm-es, világos, remek beosztású, 2 szobás,
nagy konyhás, 2. em., konvektoros, felújítandó öröklakás, saját, 8
nm-es pincehelyiséggel eladó. Iár: 13,5m Ft. Tel: (30) 491-5020

*Kiadó Gödöllőn központhoz közel 69 nm-es 2,5 szobás egyedi
fűtésű erkélyes lakás Ár 65 eFt/hó 20-7722429

*Gödöllő kertvárosában 50 m2-es 2 szoba összkomfortos
bútorozatlan családi ház gépkocsi beállási lehetőséggel kiadó.
50.000 Ft + rezsi + kaució. Tel: (30) 497-6158

*Kazinczy körúton téglaépítésű tömbben, jó állapotban lévő 3
szobás 85 nm-es konvektoros fűtésű földszinti lakás eladó, amihez
külön 6 nm-es tároló is tartozik. Iár: 17m Ft. Tel: (30) 491-5020
*Gödöllőn Szőlő utcában eladó 1+2 félszobás 69 nm-es, erkélyes,
konvektoros, klímás, Internet és kábeltévés felújított lakás
csendes helyen. Érd: (20) 588-1694

*Incsői lakóparkban kellemes, családias környezetben 59 m2-es
2 és félszobás bútorozott földszinti lakás terasszal és garázzsal
65 000 Ft+ rezsiért kiadó. Érd: (30) 488-8780
*1 szoba összkomfortos felújított, berendezett lakás kiadó.
Palotakert 10. Tel: (30) 9446-816

*Gödöllő Kertvárosban 2 szobás összkomfortos családi ház 841
m2-es telken ELADÓ vagy KIADÓ vállalkozásnak, telephelynek
műhellyel, ipari árammal. Tel: (20) 446-1941

*Gödöllőn csendes környezetben belvároshoz,
egyetemhez, vasúthoz közel 2 szoba összkomfortos, 70
m2-es, gázkonvektoros, bútorozott lakás kertkapcsolattal
és kocsi beállási lehetőséggel kiadó. 60e Ft +rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: (30) 487-5519

*TULAJDONOSTÓL ELADÓ! Cirkó fűtéses, téglaépítésű, 3.
emeleti, világos lakás, liftes házban, 11 millió forintért eladó. Tel:
70/316-0152

*Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 50 e Ft/hó,
rezsi, 2 havi kaució. Érd: 30/9079-322

*ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt. 1,5MFt. Major Zoltán 0670/7733-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.-www.perfektotthon.hu

*Különálló 1 szobás, konyhás, zuhanyzós, bútorozott
albérlet kiadó. Reális áron +rezsi +1 havi kaució. Tel: 06
(30) 609-8707

*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 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*2 szobás, 3. em. gázkonvektoros, erkélyes, bútorozott lakás hosszabb távra kiadó. Bérleti díj + rezsi + kaució. Tel: 06 (30) 609-8707
*Kiadó Kör utcában azonnal beköltözhető, konvektoros, másfélszobás, részben bútorozott lakás! Bérleti díj +rezsi! Kaució szükséges! Tel: (30) 346-5408
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*45 m2-es másfélszobás János utcai lakás május elejétől kiadó.
45 ezer Ft/hó + rezsi. Tel: (30) 390-1505
*2 szobás kertes komfortos ház kiadó Gödöllőn hosszútávra. 55
ezer Ft + rezsi. Tel: (70) 34-35-231
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal
kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

*Teljesen különálló összkomfortos kertes házrész kiadó azonnali
beköltözéssel. Szoba, konyha, fürdőszoba. 50.000 rezsivel együtt.
Kaució nincs. Tel: (20) 942-5487
*Szadán albérlet kiadó új építésű házban háló+nappali, konyha,
fürdő külön bejárattal, kábeltévével, kocsibeállóval 50 E Ft +rezsi.
Tel: (70) 364-7992
KIADÓ

*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

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KIEMELT AJÁNLATUNK:
*A központban 2003-ban épült, 2. emeleti 69
nm-es, nappali +2 szobás társasházi lakás
zárt gépkocsi beállóval eladó. Iá: 22,5 mFt.
*A Szent János utcában 1. emeleti, 30
nm-es, 1 szobás konvektoros lakás
eladó. Iá: 9,2 mFt.
*Szadán, 817 nm-es, panorámás építési
telken családi házzá minősített 39 nm-es, (1
szoba+ 2 hálófülke) nyaraló, nagy terasszal,
garázzsal eladó. Iá: 17,5 mFt.
*A Kazinczy körúton 85 nm-es, 3 szobás,
téglaépítésű, földszinti, kéterkélyes, felújított
lakás teljes berendezéssel együtt sürgősen
eladó. Irányár: 17 mFt.
LAKÁSOK:
*A központtól néhány percre 96 nm-es, nappali + 2 szobás, 1. emeleti, téglaépítésű,
egyedi
fűtésű
lakás,
hozzátartozó
telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 19,9 mFt.
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás,
(tágas helyiségekkel) 4. emeleti, lakás
eladó. Iá: 10,5 mFt.

*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros, társasházi lakás parkosított telken eladó.
Iá: 15,9mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés kialakítása folyamatban. Iá: 11 mFt.
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-es,
harmadik emeleti, kitűnő elrendezésű, 2,5
szobás, erkélyes lakás eladó. Iár:12,9mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült, 120
nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4 szobás,
amerikai konyhás ikerházi lakás nagy
terasszal, garázzsal eladó. Iár: 28 mFt.
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, konvektoros lakás (tágas szobákkal, alacsony
rezsivel) eladó vagy családi házra cserélhető. Iár: 12 mFt
*A Fenyvesben 640 nm-es telken, 94 nmes, most épülő, nappali + 3 szobás,
amerikai konyhás ikerházi lakások,
garázzsal eladók. Szoc. pol. felvehető.
Irányár: 27 mFt.
*A Kertvárosban 550 nm-es telken most
épülő, 102 nm-es, nappali+ 3 szobás,
garázsos ikerházi lakások garázzsal
eladók. Szoc. pol. felvehető. Iár: 27,5 mFt.
*Szadán, kellemes utcában 29 nm-es
társasházi lakás pici előkerttel eladó.
Iá: 6,5 mFt
*Szadán, szerkezetkész 88 nm-es
alapterületű, földszintes, 3 szobás ikerházi lakás (fedett kocsi beálló, terasz)
eladó. Irányár: 21,5 mFt.
*Szilasligeten a Rózsakert Lakóparkban
216-270-nm lakóterületű, új építésű,
igényes sorházi lakások, garázzsal 170
ezer FT/nm áron eladók.
*Veresegyházon, a Ligetekben kisméretű
(2-3 szobás), új építésű ikerházi lakások
400 nm-es, önálló telken januári
beköltözéssel eladók. Irányár: 24 mFt-tól.
*Veresegyházon új építésű lakások
eladók 3 lakásos sorházban, 24,4 mFt-tól!
IPARI TERÜLETEK, SZÁNTÓK:
* GÖDÖLLŐN, az Irtványosban 1062
nm-es szántó eladó. Irányár: 1,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a valkói út mellett 11190
nm-es szántó eladó. Iá: 7,9 m Ft.
*GÖDÖLLŐN, a Vásártér mellett egy 6
hektáros szántó 1000Ft/nm áron és egy
fél hektáros szántó 600 Ft/nm áron eladó.
*GÖDÖLLŐN, az Isaszegi úton 1500
nm-es, közművesített ipari terület
eladó. Iá: 22,5 m Ft.
*A BAGI CSÁRDA mellett 3766 nm-es
telephely eladó. Irányár: 30 mFt.
*MOGYORÓDON, 11 hektáros ipari
terület autópálya közelében eladó.
Irányár: 5000Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN a Marika-telep fölötti domboldalon körpanorámás 11444 nm-es
terület eladó, jelenleg 3%-a építhető be,
közmű mellette. Iá: 3800 Ft/nm.
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* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. 30 m2es, forgalmas helyen régóta működő jól bevezetett üzlet.
Tel: (30) 9428-275
*Gödöllő városközpontban, Remsey J. körúton 86 m2-es
cirkófűtéses tégla ÜZLETHELYISÉG ELADÓ v. KIADÓ! Uitt az üzlet
felett szintén cirkós 76 m2-es tégla (+16 m2 terasz) LAKÁS
ELADÓ v. KIADÓ. Érd: (20) 236-0775
*GARÁZS KIADÓ Gödöllő központjában, akár raktárhelyiségnek is.
Tel: (20) 591-9050
*ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllő ÁTRIUM ÜZLETHÁZ földszintjén 27
m2 ÜZLET. Tel: (20) 383-1291
*35 nm-es üzlethelyiség újszerű állapotban kiadó Gödöllőn
(Bethlen G. – Szőlő u. sarok). Ingyenes parkolás. 75.000 Ft/hó
+rezsi. Érd: (30) 952-9710
*Gödöllőn 20 m2-es üzlet eladó vagy kiadó főútvonal mellett. Érd:
(20) 532-7275
* Városközpontban 56 nm-es üzlethelyiség bármilyen
tevékenységre klímával, biztonsági ráccsal, riasztóval
kiadó. Érd: (28) 414-149

ÁLLÁS
*Multinacionális Bank direkt értékesítési területre munkatársakat
keres kezdeti támogatással. Érd: Kapitány Andrea (70) 361-4291

*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.

*Műszaki profilú országos üzlethálózat gödöllői Tescoban lévő
üzletébe szakképzett, gyakorlott férfi eladót keres részmunkaidőben. Lehet fiatal nyugdíjas is. Tel: 06-1-439-0515

*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.

*Multinacionális cég összetett irodai munkára keres agilis, megbízható, hosszútávra tervező férfi munkatársakat. Havi 150.000.
Tel: (30) 2992-770

*Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon (R&R Haj és Test, Szt.
Imre u. 10.) keres munkájára igényes, vállalkozóival rendelkező
FODRÁSZT! Érd: (20) 3304-266

*MŰKÖRMÖST KERESEK vállalkozói igazolvánnyal. Tel: 30/372-4056

*FODRÁSZ munkatársat keresünk Gödöllőn a városközpontban
lévő szalonunkba. Jól képzett, igényes szakembert, többféle
megoldással. Tel: (20) 3155-158

*Gödöllőn ház és kert körüli munkára megbízható kertészt illetve
hozzáértő embert keresünk. Tel: (70) 606-0610

*Gödöllői bemutatóterembe könnyű irodai munkára keresünk jó
kommunikációs készséggel rendelkező női alkalmazottat. Önéletrajzokat a redlamel@fibermail.hu címre várjuk.

*Becsületes, megbízható sofőrt keresel? Megtaláltad.
Harmincéves gyakorlattal B-C-E kategóriákkal, gépipari érettségivel, számítástechnikai alapismerettel Gödöllőn, vagy környékén
állást keresek. Tel: (30) 857-5605

*Gödöllői cipőboltba szakképzett eladót felveszek. Érd: (28) 413-958
*TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLALJUK. Tel: (20) 472-9601

*Árkus 2000 Kft. Gödöllő, Átrium üzletház, irodaszer kereskedés
felvételre keres: szakképzett, számítógépes ismeretekkel és
gyakorlattal rendelkező bolti eladót. Teljes munkaidőben.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: arkus@arkus.hu
*Missy Szépségszalonba műkörmöst, pedikűr – manikűröst és
masszőrt felveszek. Megbízható, profi szakmai gyakorlattal rendelkező személyek jelentkezését várom. (30) 247-6718
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*Fiatal, agilis hölgy érettségivel, B kategóriás jogosítvánnyal,
saját gépkocsival, mobiltelefonnal, számítógépes ismerettel,
Internet hozzáféréssel, állást keres. Tel: (70) 625-1432
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*Ékszerbecsüs vagy ötvös végzettséggel rendelkező eladót
keresünk gödöllői ékszerboltba. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: mareszbt@freestart.hu vagy a (30) 3060-696 tel számon.
*Májusban nyitó nyelviskola keres angol és német szakos
munkatársakat fő vagy mellékállásban. Alapfokú agykontrollos
ismeret is szükséges. Szakmai önéletrajzot becsaghbus@vnet.hu
címre kérünk.

*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 024-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200. www.hutogepszereles.hu
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel:
(70) 247-9072, (20) 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.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON,
MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T:
(20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!
*Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft. Klímával. Tel: (20) 9370-199
*ÖNTÖZŐBERENDEZÉS, TELEPÍTÉS. Tel: (30) 202-0050

*Ne adja fel, adja le! Súly és stressz kontroll. Dr. Szalay Katalin
2009. 04. 23. csütörtök 17.00 órától. Kerepes Szabadság u. 102.
Tel: (20) 261-6645
*Gödöllői étterembe gyakorlattal, vendéglátói végzettséggel rendelkező fiatal felszolgáló lány és gyakorlott pizzafutár jelentkezését várjuk. Érd.: 06 30/9138-769

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777

Térségi és egyetemi állásbörze
2009. április 23.,Gödöllő,SZIE Sportcsarnok

Csakazértis!
Rendhagyó állásbörze lesz 2009. április 23. 917 óráig a gödöllői Szent István Egyetem
(SZIE) Sportcsarnokában. Rendhagyó, mert a
gazdasági válság ellenére megrendezik, és
rendhagyó, mert nem csak azonnal betölthető
állásokat, hanem képzéssel, átképzéssel
váltható életutakat is kínálnak. Mert jó, ha
tudjuk: bármilyen életkorban, élethelyzetben,
akár GYEs után, akár később, de állásunkat
elvesztve tanulhatunk: ezzel csak nyerni lehet.
Ezt tapasztalatból tudják a szervezők a SZIE
HÖK, GAK Nonprofit Kft., Művészetek Háza
Gödöllő. Ők alaposan feltérképezték a térség
munkaadóit és képző intézményeit, így azok
is szép számmal képviseltetik magukat az
állásbörzén. Képzéssel, átképzéssel, amelyekre itt is lehet majd jelentkezni.
Hogy kiket várnak?
A SZIE egyetemi hallgatók hagyományosan
részt vesznek ezen a seregszemlén. Rajtuk
kívül nagy érdeklődésre tarthat számot az
állásbörze a térség lakossága szempontjából.
Az állásukban veszélyeztetett, vagy már
állástalan embereket várják, akik a térségben
élnek, illetve azon anyukáknak tudnak jó
megoldásokat mutatni, akik a GYET,GYED,
GYES időszaka alatt át akarják magukat
képezni, vagy nyelvvizsgát szerezni stb.
Érdekesség, hogy azok is találnak hasznos
információkat, akik jelenleg dolgoznak: számukra eláruljuk a titkokat, hogyan lehet egy
állást biztosan megtartani. Karrier-tanácsadóktól lehet megtudni: hogyan kell ehhez
viselkedni, milyen praktikák vannak, és mit
várnak el a munkaadók jelen helyzetben dolgozóiktól?
Akik pedig álláskeresők, szakemberektől
négyszemközti tanácsokat is kaphatnak:
munkanélküli ellátásokról, közcélú munkákról,

ezek teljesen új lehetőségek. (Észrevette?:
álláskeresőket írtam: merthogy idén már ezzel
a pozitívan csengő névvel illetik- helyesen! – a
korábbi dehonesztálóan „munkanélkülieknek”
nevezett emberek ezreit!)
Lesz tehát pályaorientációs grafológia, ahol
írásszakértőktől lehet megtudni, milyen szakmában lehetünk sikeresek, melyek a főbb tulajdonságaink.
Nagyon hasznos lehet az önéletrajz írási
tanácsadás, ahol meg lehet tanulni, hogyan
kell „ütős”, a munkaadók figyelmét is felkeltő
önéletrajzot illetve motivációs levelet írni!
A legbátrabbak próbainterjún vehetnek részt,
ahol
az
állásinterjúkon
megszokott
kérdésekkel lehet találkozni: hoppá! Magyar
és angol nyelven!
Az egyik legnépszerűbb szolgáltatás a munkajogi tanácsadás szokott lenni, ahol tájékoztatást lehet kapni, milyen jogi lehetőségekkel
élhetünk, ha pl. bizonyos tulajdonság miatt
hátrányosan megkülönböztettek (pl. gyermekvállalás, idősebb kor, pályakezdő, származása vagy betegség miatt, stb.).
A kisgyermekes szülőkre gondolva természetesen lesz gyermekfelügyelet is, ahova
másfél éves kortól lehet hozni a kicsiket.
Természetesen akik piacképes tudással, szakmával rendelkeznek, és váltanának, azok
megismerhetik, milyen új beruházások indulnak a térségben, amik egyben új munkalehetőséget is teremtenek. Milyen fejlesztések
várhatók a már működő cégeknél: multinacionális, már eddig is sok embert foglalkoztató gyárak, üzemek lesznek kiállítóink. E
cégek folyamatosan jelentkeznek, de még van
néhány kiállítói hely, várják – a honlapon
elérhető formanyomtatvány segítségével- az ő
jelentkezésüket is!
Kapcsolatfelvétel, jelentkezés:
www.szieallasborze.hu, Tel.: 30/349-0064
munkavallalas@gaknet.hu
Fülöp Hajnalka
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*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

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

*FÖLDMUNKA végzés, tereprendezés, alapásás, termőföld, konténeres sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846

Ön kinek szurkol?
Összehasonlítani a bajai és szegedi halászlét, nagyobb könnyelműség, mint a Fradit
a Dózsával összemérni – mondta egy barátom, s ebből megértettem, hogy nő létemre
halászlétémában okos nem lehetek, hiszen
legalább annyi férfi ért a halászléhez, mint
a focihoz. Szegedi és a bajai hívekre oszlik
a két nagy tábor, sokan bele sem kóstolnának másikba.
A különbség: a szegedi halászlébe az apró
halakat, fejet, farkát főzés után szitán
áttörik, így sűrűbb levet kapnak. A bajaiban
egyszerre főznek meg minden belevalót,
majd tésztát tesznek bele.
A száz évvel ezelőtti szakácskönyvekben
még nincs különbség, minden hozzávalót
egyszerre tettek a bográcsba. Paprikát csak
1840 után használtak, de hagymát sokkal
régebben. Úgy vélték, a halászlé lelke az
öreg hagyma, újhagyma és főzőhagyma
alkalmatlan erre a célra. Az átpaszírozott
halhússal való vastagítás újabb kori konyhai rafinéria, valóban gazdagítja a levest,
de ízlés dolga, ki melyiket kedveli.
A tészta, a bajaiban régi hagyomány, még
arra az időre vezethető vissza,mikor tele
volt a Duna molnárhajókkal A bajai szakaszon valaha 70 ilyen vizimalom állt, és a
Duna áramlása forgatta a malomkereket.
Mi sem volt kézenfekvőbb,mint tésztát
gyúrni a gyors, friss ebédhez. Így igazi
egytál ételt alkottak, minden volt benne
zöldség, hús, a szénhidrátot nemcsak a
tészta adta, haraptak hozzá kenyeret is.
Gazdagabb az íze, ha sok, s többféle halból

*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Iroda: Szada, Zalagyöngye u.15. Tel: (28) 407-122.
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: (20) 2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javításacseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: (30) 9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: (20) 9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

főzik. Sok vízből, kevés halból nem lehet
jót készíteni. Fontos, hogy legalább 40 percig erősen lobogjon a víz, ezáltal stabil
emulzió, selymes lé jöjjön létre. A haldarabok csak a végén kerülnek bele, szét ne
főjenek. A halikrát és a tejet csak a tüzröl
való lehúzáskor érdemes beletenni. Ha
előzőleg sóban állt, akkor nem lesz sörétszerű a külseje, viszont omlós szaftos marad
belül. S még egy alapszabályra utal a latin
eredetü közmondás: Átkozott a hal a harmadik vízben! Az elsőben élt, a másodikban főtt, a harmadik: bort kell inni hozzá.
Száraz, hideg fehéret, ami nem nagyon
illatos, nehogy elnyomja a hal ízét.
Ami engem illet, a frissen beleszelt csípős
zöldpaprikát is ajánlom…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*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
*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi
kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: (28) 486029, (70) 384-8711
*Vállaljuk udvarok, házak lomtalanítását, sitt, szemét elszállításával; fák kivágását, házak felújítását, tetőjavítást, vízszerelést,
alapozást, festéseket. Tel: 30/481-4005
*Jóslás TAROT kártyával, sorselemzés SZÁMMISZTIKÁVAL.
06706341306
*Gyógypedikűr: tyúkszem, vastag gombás benőtt köröm szakszerű
kezelése, ápolása. Talp masszázs. Mozgásukban korlátozottaknak
háznál is. 25 év szakmai háttér. Tel: (20) 532-7275 Bárándi József
*Dr. Rózshegyi József főorvos teljes körű URULÓGIA,
ANDROLÓGIA magánrendelése a VITALORG-ban Kedd, Csüt.
16.00-19.00. 1132 Bp. Babér u. 32. (20) 972-5592, 350-0631
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201

*Bojlertisztítást, javítást, kisebb villany, illetve vízvezeték szerelési
munkákat vállalok. Hétvégén is hívható tel: (20) 504-1814
*Festés, mázolás, tapétázás fóliatakarással, bútormozgatással.
Tiszta munka garanciával, kedvező áron. 30 éve a szakmában! Tel:
(28) 418-591, (20) 5944-574
*Kertek, nyaralók, telkek egész éves karbantartását vállalom.
Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás,
sövénynyírás. Tel: (70) 334-6075
*SZILKA SZALON! Esküvői és alkalmi ruhák kölcsönzése Turán és
Kistarcsán! Nézze meg honlapunkat: www.szilkaszalon.eoldal.hu
Tel: (28) 470-968, (70) 538-9280, (30) 213-9029
*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
*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos
tűzhely, szárítógép stb. javítása Gödöllőn és környékén! Hívjon
bizalommal! Tel:(20) 886-2397
*Légy Te a legszebb Gödöllőn és környékén! HENNAFESTÉS 300
Ft-tól, alkalmi CSILLÁM – TESTDÍSZÍTÉS és UV-S party – festés
800 Ft-tól. Ha ESKÜVŐI-TESTDÍSZÍTÉSED áprilisban foglalod le, 25% kedvezményt kapsz! (70) 418-2917 Molnár Emese
*GIPSZKARTONOZÁS! Álmennyezet, válaszfalak, javító munkák.
ÉPÜLETTAKARÍTÁS, ablaktisztítás magánszemélyeknek,
intézményeknek, vállalkozásoknak. Számlaképes, korrekt árak,
ingyenes felmérés és árajánlat! (70) 418-2920 Bánáti Ottó.
*VÁLLALOM CSALÁDI HÁZAK KIVITELEZÉSÉT, FELÚJÍTÁSÁT
műszaki vezetéssel, alaptól a tetőig, külső homlokzat szigetelését,
térkövezést. Tel: (20) 9 258-912
*Megbízható fiatalember fűkaszálást, kertgondozást vállal
állandóan vagy alkalmanként. Tel: (70) 313-9221
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*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami
festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák.
Tel: (30) 386-4456
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
*Töltődjön nyugalommal és oxigénnel. Chi-kung ősi kínai
egészségmegőrző módszer. 2009. 04. 24-én pénteken 15.00 –
16.00 Kerepes, Szabadság u. 102. Tel: (28) 560-666
*Várja Önt a Kaqun oxigénfürdő! Csak 50 perc a jó közérzetért!
Kedd, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 8.00 – 16.00. Hétfő,
szerda 8.00 – 20.00. Kerepes, Szabadság u. 102. Tel: (28) 560-666
*Kaqun Egészségnap 8.00-tól, Kaqun klubdélután 16.00-tól. 2009.
04. 24-én. Cím: Kerepes, Szabadság u. 102. Tel: (28) 560-666
*Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket vár,
vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.

Gödöllői Szolgálat
* ANGOL OKTATÁS, nyelvvizsgára felkészítés középiskolai
tanárnőnél hétköznap az esti órákban ill. hétvégén. Érd:
(30) 343-7634

Utazni jó!

ADÁS~VÉTEL

Előző „Utazni jó” rovatunkban már megismerkedhettek a PRÉMIUM utazások néhány
előnyével, ami egy igazi álomszép nyaraláshoz
szükséges, ezúttal a végére járunk, hogy még
mi mindent foglal magában egy ilyen magas
színvonalú utazás.
A prémium éttermek főszakácsai nap mint nap
kitűnő ételekkel és italokkal varázsolják el
Önöket. Minőségi borok, könnyű halételek,
ropogós saláták és ínycsiklandozó desszertek
nyújtanak felejthetetlen kulináris élményt. A
vezető Gourmet útikönyvek a különleges
ételkreációiért számtalan prémium szálloda
konyháját tüntették ki.
Ha Önök az aktív kikapcsolódást részesítik
előnyben, akkor sem fognak csalódni a
Prémium katalógusban található kínálatban,
legyen szó egy felejthetetlen játékról a golfpályán, vagy a wellness hotelek nyújtotta
kényeztető kúrák valamelyikéről. Egyes szállodákban ún. WELLFIT programon is részt
vehetnek, amely során szakképzett edzők és
modern felszerelések alkalmazásával segítenek
testük vitalitásának megőrzésében. Legyen az
úticél közeli vagy távoli, utazzon családjával
vagy barátaival, esetleg friss házasként nászutat
keres, itt biztosan megtalálja az igényeinek
megfelelő, akár egyénre szabott utazását. Ha
időben dönti el, hogy hová szeretne utazni,
akkor még előfoglalási vagy nászutas kedvezményre is számíthat.
A PRÉMIUM utazásokkal mindig egy kicsit
többet szeretnénk nyújtani Önöknek, még annál
is, mint amit elvárnak tőlünk.
Ha itthon a luxushoz szokott, akkor a nyaralása
idejére se adja alább!
(GT)

Gödöllőn 3,5 éve működő
PIZZÉRIA TULAJDONJOGA
ELADÓ.

Tel.: 30 / 606-6272
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: (28) 412-230
*Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák
eladóak. Méretek: - 80L: 4500 Ft, - 120L: 6000 Ft, - 240L:
8500 Ft. Tel: (20) 32-99-695
*Franciaágy eladó fél áron. 160 cm széles, világoszöld színű,
újszerű állapotban 20.000 Ft-ért. Ugyanitt nagyméretű rattan fotel. Tel: (30) 200-5118
*Bocsh Lehel hűtő, üzemképes, 160 literes eladó. Érd: (70)
223-7154
*Eladó alig használt –kis helyen elférő- KIKA tip. világoszöld,
5db-os fürdőszoba szekrényke: 1db tükrös világítással, 1
mosdó alá való, 1 magasított rakodós, 2db egymásra tehető
rakodós. Érd: (30) 338-6673
*Eladó: 2 részes kihúzható kanapé, 2 ajtós +vitrines
szekrény, 2 részes étkező szekrény, mosógép, hűtőszekrény
+50 literes mélyhűtő, heverő, fürdőkád, hintaszék, íróasztal,
dohányzóasztal. Tel: (28) 418-335, (70) 331-6395

OKTATÁS
*TOP-TAN: Angol BME középfokú nyelvvizsgára felkészítő
tanfolyam, Headway Elementary és Pre-Intermediate tanfolyamok délelőtt és este heti 2X2 és 2x3 órában, max. 5
fővel. Beszédkészség fejlesztő tanfolyam középiskolásoknak:
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, 30-908-4130.
*NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást
vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797
*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
*Diplomás, angol-német szakos nyelvtanár nyelvoktatást, korrepetálást vállal. Tel: (70) 600-9400, (70) 611-5263
*NÉMET nyelvvizsgára való felkészítést és korrepetálást vállalok. Érdeklődjön kérem a 20/230-6250 vagy 20/9980030-as számokon
*BIZTONSÁGI ŐR TANFOLYAM indul Gödöllőn a Műv. Házban,
április hónapban, vizsgával együtt 56.000 Ft, részletfizetéssel. OKJ-s vizsgát ad. Oktatás hétvégén. Tel: (30) 466-0041,
(30) 201-6929
*KÉMIA tantárgyból korrepetálást vállalok diplomás vegyész
végzettséggel. Érd: (70) 538-8975
*Lehetsz akár egy jeggyel is jobb matekból, fizikából vagy
infóból! Sikerélményt adó felzárkóztatás, szintre hozás felsősöknek, középiskolásoknak tapasztalt tanár segítségével.
Érd: (30) 233-5035
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*Drapp sarokülő fotellal 2 személyre kihúzható fekvőhellyel
eladó. Érd: (28) 414-149, (30) 9496-319

EGYÉB
* 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
* PÁL KÁROLY volt feleségét TÍMEÁT KERESEM, számára
fontos ügyben. Tudom, hogy Gödöllőn lakik két tizenéves
lányával, és hogy a Malévnál stewardess (volt?). Kérem,
vegye fel a kapcsolatot velem, ha tud erről a hirdetésről! Tel:
(70) 663-7025, coralcaribe@live.ca
* 20-as éveiben járó srác hasonló korú barátokat keres szabadidős jellegű közös sportolás céljából Gödöllőn. Bármilyen sportág
érdekelne. Mivel kezdő vagyok, olyanok jelentkezését várom, akik
szívesen tanítanának meg a játék szabályaira. A részletek
megbeszéléséhez írj nekem az alábbi címre, vagy telefonálj! sportbarat.godollo@euromail.hu Tel: (20) 460-2857
*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
*TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros, zöld 40-150
Ft/kg. Gödöllő területére 60 kg-tól ingyen házhoz szállítás. Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411-298, (20) 4359650. Hévízgyörk, Fürst S. u. 8. Tel: (28) 436-280
*Figyelem !!! Tudja autóját biztonságban, akár nyaral vagy
otthon pihen. A Fiat Darázs II. Kft.-nél fedett parkolóházban
tárolhatja autóját, 500 Ft+Áfa/nap-ért. Érd.: 70/702-9900.

Prémium utazások II.
Álomszép nyaralás vár Önre

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
20. Nyilvános sorsolás időpontja, helyszíne:
2009. április 21. 12 óra, Sissy Utazási Iroda –
Gödöllő, Petőfi tér 16.

2009. április 15.

20 Gödöllői Szolgálat
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. ÁPRILIS 22.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát
nyerte:
Ó-Nagy Györgyné, Erzsébet
királyné krt. 21.
Kovácsné dr. Bagyinka Éva,
Vasvári P. u. 6.
A Trafo Club belépőjét nyerte:
Szederné Fekete Erzsébet,
Kazinczy krt. 3.
Tóth Imréné, Szabadság út 19.
A besnyői Gazdaáruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte:
Bodnár Istvánné, Bethlen G. u. 9.,
Saska Zsanett, Klapka Gy. u. 37.

Recept
Répatorta
HOZZÁVALÓK:
2 bögre liszt (1 bögre 2.5 dl-nek felel meg), 2 teáskanál sütőpor, 1 bögre cukor, 2 evőkanál fahéj, 1 csipetnyi só, 1/2 bögre durvára vágott dió, 1 csomag
vaníliás cukor, 3/4 bögre olvasztott vaj, 2 bögre reszelt sárgarépa, 4 egész tojás; a díszítéshez tejszínhab és marcipán.
ELKÉSZÍTÉS:
Egy tálban összekeverjük a lisztet, a sütőport, a fűszereket és a diót, majd külön-külön hozzáadjuk a tojást, az olvasztott vajat és a répát. Minden összetevő
hozzáadása után alaposan összekeverjük. Sütőpapírral bélelt formában, előmelegített sütőben, 180°C fokon kb. 50-60 perc alatt megsütjük. Tűpróbával ellenőrizzük! A tejszínhabot felverjük, és a torta tetejét
és oldalát bevonjuk vele. A marcipánmasszából répákat formázunk és a tetejét ezzel díszítjük.

