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Szentpétervári siker

Indulnak a felújítási munkák

Talamba

Mint arról már korábban beszámoltunk, 1.701.238 euró
támogatást nyert el Gödöllő önkormányzata a „Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása” címmel benyújtott pályázatára az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
pályázati konstrukció keretében. Az erről szóló támogatási szerződést március 26-án dr. Gémesi György, Gödöllő
polgámestere és Zicherman-Mikulás Brigitta, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága főosztályvezetője írta alá.
Mint az a program keretében megújuló Királyi Váróban megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, a projekt koncepciót 2007-ben nyújtotta be az önkormányzat, és 2009. május elején érkezett meg a „Támogatási Ajánlat”,
mely szerint az alap Pénzügyi Mechanizmusok irodája 85 százalékos támogatást nyújt a 2.016.456 € összköltségű rehabilitációs programhoz.
A nyertes pályázat eredményeként
Gödöllő négy idegenforgalmi szempontból is különleges helyszíne újulhat meg:
– felújítják és új funkciót kap a Királyi Váró;
– sor kerül az Alsópark egy részének
rehabilitációjára, beleértve a Világfa
helyreállítását is;
– megtörténik az Erzsébet-park kertészeti helyreállítása, a Kálváriának és

szobrainak restaurálása, az
Erzsébet-szobor restaurálása;
– megtörténik a Grassalkovich-filagória felújítása és
áthelyezése, beleértve a kőelemeket csakúgy, mint az új
helyszín környezetének kertészeti rendezését;
A projekt elemeket Gémesi György polgármester
mutatta be. Siri Ellen Slet- Gémesi György, Zicherman-Mikulás Brigitta és Siri Ellen Sletner
ner norvég nagykövet, aki
már többször is járt Gödöllőn, a ren- kívül különleges, mivel a kastéllyal döllő az előkészítés folyamán végdezvényen elmondta, Norvégia részé- és az ehhez tartozó Királyi Váróval zett. Mint mondta, a város gondos
ről az elmúlt években több mint 135 olyan emlékhelyek újulnak meg, me- projektgazda. Kitért arra is, hazánkmillió euró támogatás érkezett a ma- lyek a magyar történelemnek is fon- ban jelenleg zajló közel száz, a Norgyar projektekhez, és ez a program tos helyszínei voltak.
vég Alap támogatásával folyó fejtovább folytatódik. A támogatásokat
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség lesztés zajlik. A jelenleg vasúti váróleginkább a kulturális örökség részét részéről,a megállapodást aláíró Zi- teremként működő Királyi Váró száképező emlékek felújítására fordítják. cherman-Mikulás Brigitta beszédé- mára jelentős fordulatot jelent a progMint mondta, a gödöllői projekt rend- ben méltatta azt a munkát, amit Gö- ram.
(folytatás a 3. oldalon)

(GödöllĘ, PetĘfi tér 3.)
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Óriási sikert aratott a Talamba
ütőegyettes a Szentpéterváron
megrendezett I. Nemzetközi
Crossover Kamarazenei Versenyen. A március 22-28. között lezajlott megmérettetésen
az együttes különdíjat kapott.

A világhírű Terem Quartet és Szentpétervár Kulturális Bizottsága által
meghirdetett versenyen a Talambát a
díj mellett az a megtiszteltetés is érte,
hogy ők nyitották meg a rendezvény
Gála koncertjét, amit az orosz televízió élőben közvetített az 1400 fő befogadására alkalmas Sosztakovicskoncertteremből.
(folytatás a 6. oldalon)
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Turisztikai elismerés

Tavaszi virágok a belvárosban is

Díjazott kiadvány

Húsvétra szépül a város

Mint arról korábban már beszámoltunk, a március elején
lezajlott Utazás kiállításon a
Gödöllői Kistérségi Társulás
gondozásában megjelent „Rejtett kincsek Pest kapujában”
című idegenforgalmi kiadvány
részt vett a Kiadvány Trend
prospektusversenyén.

Bár március 16-án még havazott, néhány napra rá tavaszias,
kellemes idő köszöntött ránk. Sokak örömére a tavasz első hírnökei, a hóvirág és az ibolya mellett a VÜSZI kertészeti részlegének köszönhetően a belvárosban is megjelentek az első virágok.

A Gödöllői Kistérség településeinek
szépségeit bemutató útikalauz a nonprofit kiadványok között mérettetett
meg, és az előkelő harmadik helyezést kapta a látogatók szavazati alapján.
A versenyt immár ötödik alkalommal rendezték meg az utazási irodák
katalógusai, szállodai prospektusok,
nonprofit kiadványok, film-spot-dvd,
valamint egyes honlapok részére. Valamennyi kiadvány esetében egy –
zsűri által elbírált – szakmai-díjat és
egy közönségdíjat adtak át.
A rendkívül míves kivitelű összeállítás a Gödöllői Kistérséghez tartozó
tizenkét település (Csömör-Kerepes-

Kistarcsa-Nagytarcsa-Pécel-IsaszegDány-Zsámbok-Vácszentlászló-Valkó-Gödöllő-Szada) szépségeit mutatja be, egy autóstúra útvonalára felépítve a látnivalókat. A színes fotókkal illusztrált prospektus olyan érdekességekre hívja fel a figyelmet, amik
még a helyiek számára sem minden

Nem vicc az április elsejei gázáremelés

Megint többet fizetünk
A lakosság számára a legkisebb arányban, 9,35 százalékkal az E.ON emeli a földgáz díját április elsején, de a legalacsonyabb ára a Főgáznak van,
köbméterenként 95,47 forint –
derül ki a Magyar Energia Hivatal honlapján közzétett határozatokból.
Az egyetemes szolgáltatói körben –
ahová a lakosság, a kisfogyasztók és a
közüzemek tartoznak – a Magyar
Energia Hivatal ellenőrzi az árakat. A
hivatal március 25-ei bejelentése szerint az átlagos áremelés 10,1 százalék
lesz április 1-jén. Ezen belül az egyes
szolgáltatók árai eltérnek az elismert
költségüktől függően.
A fogyasztó által fizetett végfelhasználói árban a fent említett – a fűtőérték alapján forintban megadott –
gázdíjon felül szerepel az ÁFA, az

éves alapdíj, az importkorrekciós tényező és a stratégiai tárolás díja. E két
utóbbi tételt külön kezelik, és ezek
együttesen és egységesen köbméterenként összesen 5 forintot jelentenek
a végfelhasználói árban. Az ÁFA-t is
beleértve, az összes tételt figyelembe
véve így például a Főgáznál a háztartási fogyasztók – a 20 köbméter/óra
alatti fogyasztási mérővel rendelkezők – köbméterenként 136,8 forintot
fizetnek majd április elseje után.

Országgyűlési választások 2010

Eldőlt kikből választhatunk
Lezárult a jelölés, így az Országos Választási Bizottság honlapján szereplő adatok alapján már
biztos, hogy városunkban öt
egyéni képviselőre és hat területi
listára adhatják le szavazataikat
a választók április 11-én.
Az OVB honlapja, a www.valasztas.hu
adatai szerint Gödöllőn a Pest megyei 4.
sz. választókerületben öt egyéni képviselőjelölt méretteti meg magát. Vécsey
László a FIDESZ-KDNPjelöltjeként indul, és a megyei listán a 14. helyen áll. A
Jobbik Bertha Szilvia Zsuzsannát jelöli, aki a megyei listán a harmadik, az
MSZP színeiben induló Fogarasiné
Deák Valéria szintén a 3. helyet kapta
meg pártja megyei listáján. Roszík Gábor, az MDF jelöltje a negyedik helyre
került, a Legyen Más a Politikai jelöltje
Lengyel Szilvia, pedig a harmadik helyen áll pártja listáján.
A pártok közül hatnak sikerült listát állítania: a Civil Mozgalomnak,
FIDESZ-KDNP-nek, a Jobbiknak, a
Lehet Más a Politikának, A Magyar

Demokrata Fórumnak és a Magyar
Szocialista Pártnak.
A jelölések figyelemmel kísérése
mellett két dátumot célszerű szem
előtt tartani. Az a választópolgár, aki
a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a választójogával, igazolással szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján április 9-én, 16 óráig
lehet kérni a lakóhely szerinti jegyzőtől; ajánlott levélben az igazolást
úgy kell kérni, hogy az legkésőbb április 6-áig megérkezzen a lakóhely
szerinti választási irodába.
Az április 11-ei első fordulóra
24.055-en, az április 25-ei második
fordulóra 21.522-en kértek eddig igazolást. 2006-ban az első fordulóra
57.999-en kértek igazolást, és
46.144-en a második fordulóra.
Ha valaki mindkét fordulóra igazolást kér, azt a kettőt egy nyomtatványon kapja meg, és ha valaki az egyik
fordulóra már kért igazolást, és a másik fordulóra ezt követően szeretne

esetben ismertek. Harminchat oldalon
enged bepillantást a települések történetébe, s amellett, hogy megismerteti
az érdeklődőket a helyi nevezetességekkel, szálláslehetőségekkel, bemutatja azokat a rendszeres programokat
is, amelyek a turisták számára vonzerőt jelenthetnek.
Az elismerést március 24-én a Hilton Szálloda báltermében Padányi
Ágnes, a gödöllői önkormányzat turisztikai referense, a kiadvány szerkesztője vette át.
-jkA Magyar Energia Hivatal április
elsejétől csak a gázdíj árának változtatását engedélyezte a szolgáltatóknak. A 20 köbméter/óra alatti gázmérővel rendelkezők a Főgáznál 95,47 forint gázdíjat fizetnek, 9,73 százalékkal többet a jelenlegi
árnál. Az E.ON 9,35 százalékkal 95,86 forintra, a Tigáz 12,95 százalékkal
100,23 forintra, a GDF Suez pedig 9,5 százalékkal
97,21 forintra emeli a gázdíjat április elsején. A jellemzően társasházaknál lévő 20 és 100 köbméter/óra fogyasztási
helyeken a gázdíj mérsékeltebb (zárójelben az áremelés mértéke): a Főgáznál
81,36 forint (9,87 százalék) az E.ONnál 75,82 forint (8,25 százalék), a Tigáznál 81,26 forint (1,67 százalék), a
GDF Suez-nél pedig 77,38 forint (10,16
százalék). A gáz árát a szolgáltatók javaslata alapján határozza meg az energiahivatal. Az olajárhoz, a dollár-forint
árfolyamhoz és a szolgáltatók költségeihez igazítják.
bj
kérni, az előzőleg kapottat vissza kell
adnia, és a két igazolást egy új nyomtatványon kapja meg.
Aki ennek kiadása után meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti
szavazókörben szeretne szavazni, április 8-áig kérheti a lakcíme szerinti
jegyzőtől, hogy vegye vissza ide, ekkor a korábban kapott igazolást le kell
adnia.
Fontos, a korábbiaktól eltérő szabály, hogy ha valaki igazolást kapott
(akár az első, akár a második, akár
mindkét fordulóra), a második fordulóban csak akkor szavazhat, ha az első forduló – abban a választókerületben, ahol szavazott vagy szavazhatott
volna – nem volt eredményes.
Már csak néhány napjuk maradt az
áprilisi országgyűlési választáson induló jelölteknek, hogy tagokat delegáljanak a szavazatszámláló bizottságokba.
A jogszabály szerint a választási
bizottságoknak – a választott tagokon
felüli – további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, listát állító
jelölő szervezet, illetve a független jelölt bízza meg.
A választási bizottságok megbízott
tagjait legkésőbb április 2-án 16 óráig
-jblehet bejelenteni.

A Dózsa György út korlátaira már a múlt héten
kihelyezték a futóárvácskákat, az utcai ládákban pedig pótolják a
kifagyott töveket. Mint
azt Kisák Péter VÜSZI
részlegvezetőtől megtudtuk, az idei kemény
hideg időjárás még ezt a
fagytűrő virágot is megviselte.
A virágosítást májusban folytatják majd. Akkor a futóárvácskákat futómuskátlira és futó petúniára cserélik le.
Ültetésre is ekkor kerül majd sor, addig a rövidesen kikelő jácintok, nárciszok és tulipánok díszítik majd a belvárost.
A kertészeti munkákat a parkok átgereblyézésével kezdték, s ezzel a munkával már végeztek is. Jelenleg a város több pontján is metszenek, gallyaznak,
elsősorban a lakossági bejelentések alapján dolgoznak.

Sok a munka az utak mentén

Tavaszi nagytakarítás
A tavaszi idő sok feladatot ad a VÜSZI
szakembereinek. A tél okozta károk
helyreállítása, a kátyúzás mellett folyamatosan végzik a tavaszi nagytakarítást,
valamint a múlt évben a hideg idő miatt
elmaradt munkák pótlására is most tud-

nak sort keríteni. Ez utóbbiak közé tartozik a Táncsics Mihály utca kapubejáróinak elkészítése, a végleges padkarendezés és az aknafedlapok szintbehelyezése. Ezeket a munkákat a múlt év végén már nem sikerült befejezni az időjárás miatt, így az első adandó alkalommal pótolják azokat. Amennyiben marad a kellemes, tavaszi idő, úgy a jövő
hétre már csak az útburkolati jelek festése marad. A múlt héten ezt a munkát
már több városrészben megkezdték,

ahol indokoltnak látták a közlekedés
biztonságának javítása érdekében. Parkoló jelek kerültek az útburkolatra a lakótelepeken, így a Palotakerten, az
Ambrus közben, a Munkácsy úti iskola
melletti területen és a Kör utcában. Ez a
munka a tavaszi
nagytakarítás részét
képezi. Ennek keretében folyamatosan
seprőgépekkel takarítják a szegélyeket a
burkolt utakon. A
VÜSZI a Magyar
Közút
Nonprofit
Zrt. helyett a rendbetételt elvégzi a városunkon áthaladó
két országos főúton,
a 3-as úton, és a Dózsa György úton is. A takarításnak részét képezi az út menti árkok rendbetétele is.
Megtisztult a repülőtérre és az Ökörtelek-völgybe vezető út menti terület is.
Ezen a részen 11 köbméter hulladékot
szedtek össze a közmunkások segítségével.
Szintén a kedvező időjárásnak köszönhető, hogy a múlt héten már megkezdték a külterületekre vezető földutak,
jb
mellékutak rendbetételét.

Állvány az Erzsébet Királyné Szállodánál

Megkezdték a javítást

Mint arról már korábban beszámoltunk, garanciális javítást végez a kivitelező
az Erzsébet királyné Szálloda épületén. Az állványokat felállították és a héten
már meg is kezdődött a munka.
Mint azt Pohl Gábortól, a kivitelezés vezetőjétől megtudtuk, a felmérések
után először a szükséges burkolati rétegeket és stukkókat távolítják el, s ezt követően kezdik meg a javítást. Ennek három fázisa lesz, jelenleg a Szabadság
téri oldalon dolgoznak, ezt kövtően kerül sor a Dózsa György úti oldal munká-kjlataira, majd a torony rendbetételére...
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Indulnak a felújítási munkák
(folytatás az 1. oldalról)

Az 1874-ben épült, jelenleg a
MÁV Zrt. kezelésében lévő díszes
műemléképület, mára igencsak leromlott. A következő hónapokban
visszaépítik a kupolás fedélszerkezetet, a három homlokzaton végigfutó
egykori kovácsoltvas oszlopokon
álló, míves perontetőt, és felújítják a
város felőli oldalon a kocsifelhajtót,
valamint az előtte lévő területet és a
két oldalán hajdan volt kerti ágyásokat. Ezt követően már nem váróteremként, hanem múzeumként és idegenforgalmi létesítményként fogadja
az ide érkezőket. Az épületben közlekedéstörténeti és helytörténeti kiállítást alakítanak ki, ahol a Magyar
Műszaki Közlekedési Múzeum az udvari vonatokkal és a királyi várók legszebb emlékeivel ismerteti majd meg
a látogatókat, ötven dokumentum és
húsz műtárgy bemutatásával. Többek
között itt lesz megtekinthető, a Tiszavidéki vasút udvari kocsijának 1857ből megmaradt bútorzata és a Stróbl
Alajos által készített Erzsébet királyné- és Ferenc József-mellszobor (Most
a Városi Múzeumban láthatóak), melyek egykor is itt álltak, valamint olyan
képeslapok és fotók, amik a királyi váró
épületét és az ott
folyó életet mutatják be. A műemlék
épület felújításának összköltsége:
1.337.000 euró, azaz 342.560.000 Ft.
Még a munkálatok megkezdése
előtt áthelyezésre
kerül a MÁV váróterem, a jegypénztár és az ezekhez kapcsolódó
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szociális helyiségek. Ennek előkészítése már folyamatban van, zajlanak az ezzel kapcsolatos egyeztetések.
Gémesi György elmondta, a megújuló műemlék méltó környezetben
várja majd a Gödöllőre érkezőket,
ugyanis más pályázatok eredményekén az épület melletti területen korszerű, őrzött P+R parkolót alakítanak
ki és rendezik a környezetet.
A várótól néhány lépésre lévő Alsópark rekonstrukciós tervei a Világfa
felújítását, sétányok, utak kialakítását
és a növényzet egy részének megújítá-

sát tartalmazzák. Ennek keretében
megszépül a park pályaudvar felőli része is. A tervek szerint ezen a területen
egy szép Várakozók parkja szolgálja
majd a látogatókat. A rekonstrukciós
tervek között a sétányok, utak kialakítása mellett hársfasor telepítése is
szerepel, de ennek a programnak a részeként állítják majd helyre az egy
évvel ezelőtt megrongálódott, az elmúlt évtizedekben Gödöllő szimbólumává vált Világfát is. Az Alsópark
munkálataira 239.000 eurót, azaz
61.239.000 Ft-ot fordítanak.
Gödöllő másik ékessége az Erzsébet-park, amit a köztudottan természetszerető királyné emlékére alakítottak ki, akinek itt található egészalakos bronz szobra, Róna György alkotása ma is zarándokhelye az őt
tisztelőknek. A következő hónapokban sor kerül a szobor felújítására,
valamint a Zala György tervei alapján
készült Erzsébet-szikla környezetének rendbetételére.
A projekt keretében megszépül a
szintén itt található, Grassalkovich I.
Antal által építtetett barokk Kálvária

is. A tervek tartalmazzák az alépítménynek valamint a szobroknak a restaurálását, továbbá
a terület kertészeti munkáit. Ennek eredményeként az eredeti,
1901-es állapotot valósítják
meg. Az Erzsébet királyné-szobortól rálátás nyílik majd a sziklára, ehhez a területen lévő növényzetet megújítják, s díszpark
várja majd a látogatókat.
A Szabadság út felől, a park
főbejárati kerítésének és az előtte levő területnek a rendezése
fontos része a tervnek, hiszen itt
biztosítható a kapcsolat a város
és a kastély Felsőparkja irányába. A projektelem összköltség:
240.000 euró, ami 61.529.000
forintot jelent.
Nem csak az ide látogató turistáknak, hanem városunk lakóinak is újdonságot jelent majd a
szintén I. Grassalkovich Antal által
építtetett filagória rekonstrukciója.
Az építményt a máriabesnyői kegytemplom mellett állítják fel amit
2008-ban XVI. Benedek pápa basilica minor rangra emelt, s aminek környezete most tovább szépül: A filagóriát az altemplom bejárati
szintjére helyezik át. A funkció nélküli, hat kőoszlopos, tető nélküli torzót eredeti szépségében állítják helyre. Áthelyezésével együtt parkosítják
a bazilika melletti
terület bejárathoz
közeli részét. Erre
98.000 eurót, azaz
25.220.000 forintot fordítanak.
A kivitelezési
munkák rövidesen
megkezdődnek, s
2011 áprilisában
már be is fejeződnek.
A projekt szép
példája az összefogásnak. A főpá-

Feszített munkatempó

Megújul a lovarda és a barokk istálló

Szépül a Zöld óvoda

900 milliót kapott a kastély

Feszített tempóban folyik a
munka a Zöld óvoda építkezésén. A közel 600 millió forintos
beruházás munkálatainak nem
kedvezett az elmúlt hetek
rendkívül hideg és csapadékos
időjárása. Bár a tetőszerkezet
időben elkészült, és a beázástól nem kellett tartani, a szigetelési és burkolási munkákat a hideg jelentősen hátráltatta, ezért most a szokottnál
jóval többen közel nyolcvanan
dolgoznak a helyszínen, hogy
behozzák a lemaradást.
Mint azt lapunk Varga Gábortól, a
kivitelezési munkák vezetőjétől megtudta, a vakolásokkal és a tető szigetelésével már elkészültek, jelenleg a
homlokzat munkálatait végzik. Szintén befejeződött a külső közművek
kialakítása, az esővíz- és a szennyvízelvezetés. Megkezdték az intézményhez tartozó külső parkoló és a kerítés

építését is. Ez utóbbi nagyon sokat
számít majd a terület rendezettsége
szempontjából. A külső faburkolatok
is lassan felkerülnek.
Az épület egyébként is egyre inkább elnyeri azt a formáját, amit a
látványtervekről már ismernek városunk lakói. Az elmúlt hetekben helyükre kerültek a külső nyílászárók,
ami sokat jelentett az épület külső
megjelenése szempontjából. Most a
lakatos szerkezeti munkák, ezeken
belül pedig az előtetők és a virágvályúk kialakítása van folyamatban. A
falak festésével még várnak, mivel a
vakolásnak még száradni kell. Bíznak
benne, hogy nem jön újabb csapadékos idő, és így sikerül minél hamarabb kiszárítani a beton részeket. Ennek érdekében az épületet hősugárzókkal melegítették az elmúlt időszakban, de a mostani szeles, napos
időjárás már ezt nem teszi indokolttá.
(r.j.)

Megszületett a döntés, aminek
eredményeként a Gödöllői Királyi Kastély a lovarda és barokk istálló felújítására 900
millió forint uniós támogatásban részesül.
Az önkormányzat és a Gödöllői Királyi Kastély Kft. még a múlt év júliusában írta alá azt a megállapodást,
amivel közösen adták be a felújítás
második ütemére vonatkozó pályázatot. A részvétellel a városi képviselőtestület is egyetértett és 2009. június
25-i ülésén százmillió forint önrészt
szavazott meg e célra. A jelenleg folyó 1.660.000.000 forintos fejlesztés
után második ütemként, a lovarda és a
barokk istálló rekonstrukciójával
újabb 1700 négyzetméter területen
folytatódhat a felújítás. A projekt tervezett összköltsége 1 milliárd forint.
A munkálatokat a tervek szerint még
a nyár folyamán elkezdik.
A fejlesztés célja az épületegyüttes
kulturális komplexum jellegének kiteljesítése, a megfelelő közönségforgalmi terek kialakítása. A jelenleg futó felújítási ütem során rekonstruált
Rudolf-szárnyhoz és a már gyönyö-

rűen helyreállított Barokk Színházhoz kapcsolódóan, mintegy folytatva
a munkálatokat, a lovas hagyományok és kultúra bemutatását célozzák
meg, középpontba helyezve a királyi
család, az udvari lótartás tradícióját;
eszközeinek, emlékeinek felvonultatását.
A barokk istálló földszinti helyiségei a tervek szerint
vendégforgalmi térként funkcionálnak
majd, míg az emeleti
részen az egyes termekben a lovas hagyományok különböző korszakai és területeit fogják bemutatni.
Révész T. Mihály,
a kastély kft. igazgatója a sajtónak elmondta, a 635 m2-es
lovarda az év végéig tartó teljes megújulást követően kiemelt, nagy kulturális és protokoll-rendezvények, koncertek, kiállítások helyszínéül szolgál
majd, de a tervek szerint itt bonyolódhatnak le majd az uniós elnökség
egyes rendezvényei is.
A kastély 2013. december végéig zajló
komplex felújításával
kapcsolatban az igazgató megjegyezte: április végén átadják a
megszépült 52 ezer m2es parkot míg a kastély
két szárnyának modernizálása júniusban és
júliusban fejeződik be.
A Magyarországon folyó legnagyobb örökségvédelmi fejlesztés

lyázó Gödöllő város önkormányzata a
programot olyan partnerekkel közösen valósítja meg mint a Magyar Államvasutak Zrt., Kapucinusok Magyarországi Központja, a Magyar Katolikus Egyház, Gödöllői Királyi
Kastély Nonprofit Kft., a Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum, a
Gödöllői Városi Múzeum, a Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület, a
Sisi Baráti Kör és a Gödöllői Szolgálat.
(k.j.)

összköltsége eredetileg 5,6 milliárd
forint lett volna, ám az infláció miatt
a végösszeg eléri majd a 6,2 milliárdot. Mivel az uniós támogatással
együtt jelenleg rendelkezésre álló 2,5
milliárd forinto nem lesz elegendő, a
további 3,7 milliárdot újabb uniós pályázatokon kívánják megszerezni.
Magyarország legnagyobb barokk
kastélyának lovardája 1746-49 között
épült. Az 1780-as években összekötötték a Barokk Színház alatt lévő
toszkán oszlopsorral díszített teremmel és a sörpincével. Erzsébet király-

né kívánságára kb. 1877-ben átépítették, a padlószintet feltöltötték, az ablakszintet megemelték, kerek manézst alakítottak ki benne, amelynek
négy pontjára tükröket helyeztek. A
kastély Lovardája Erzsébet királyné
egyik kedvenc helye volt az épületben. De nem csak a nevének megfelelő funkciót látta el a tér, Horthy
Miklós többször adott engedélyt különböző rendezvények, bálok megtartására benne. A königrätzi csata
után tábori kórháznak, a II. világháborút követően (1945-1991) pedig
szovjet laktanyának adott otthont az
épületrész. 1987-ben beszakadt a tetőszerkezet, ekkor kezdődött meg a
felújítása. Az elmúlt években többek
között időszaki kiállításoknak koncerteknek volt a helyszíne.
(s.r.)

4 Gödöllői Szolgálat

Rendőrségi hírek

jelenléte a közutakon. A
statisztikák is alátámasztják, hogy a tavaszi átállás
idején
nagymértékben
megnövekszik a balesetek, valamint a motorkerékpárosok által
elkövetett szabálysértések száma.
A nagyszámú motoros baleset bekövetkezésének vizsgálata során megállapítható, hogy vezetők nem elég felkészültek és sok esetben helytelenül választják meg haladási sebességüket.

Rongáló fiatalok
Mint arról korábban már beszámoltunk, az elmúlt hetekben
több helyen is jelentős károkat
okoztak ismeretlenek azáltal,
hogy összefestették az épületek
(többek között Hamvay-kúria, lakóházak, garázsok stb.) burkolatát. Március 15-én végre úgy tűnt,
megvannak az elkövetők.
Mivel azonban a vizsgálat még tart, nem
lehet tudni, hogy a városban több helyen
is rongáló fiatalokat fogták-e el a rendőrök. A Gödöllői rendőrkapitányság
munkatársai állampolgári bejelentésre
mentek ki a Patak téri garázssorra. A kiérkezéskor az ott lévő három fiatal 46
doboz spray-vel felszerelkezve festette a
garázssort. A rendőri felszólításra azt
mondták, hogy őket a garázsok tulajdonosai kérték fel, hogy a koszos falat tüntessék el. Állításuk szerint ezt a munkát
ingyen végezték, így a falat lealapozták,
glettelték. A rendőrségi eljárás még folyamatban van, keresik a garázsok tulajdonosait annak érdekében, hogy kiderüljön, rongálásról vagy engedéllyel történt festésről van-e szó.
***
2010. március 25-én az Országos
Rendőr-főkapitányság 500 darab Ford
Focus járőrautót adott át ünnepélyes keretek között az állomány részére. A Gödöllői Rendőrkapitányság 4 autót kapott
(képünkön), amik mától Gödöllő városában, az Aszódi Rendőrőrshöz tartozó
településeken, a Veresegyházi Rendőrőrsön állnak hadrendbe. A negyedik
Ford a közlekedési balesetek helyszíni
szemléjét végző kollégák használatába
kerül.
***
A tavasztól őszig terjedő időszakban
ugrásszerűen megnő a motorral közlekedők aránya az utakon. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy elsősorban munkanapokon délután, valamint hétvégéken
növekszik meg jelentősen a motorosok

Az eltelt évek tapasztalatait értékelve
elmondható, hogy alapvetően megváltoztak a motorozási szokások Magyarországon. Napjainkban az emberek már
inkább szabadidős tevékenyég céljára –
jellemzően túrázás, szórakozás, sport-

A hét kérdése
A kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnepeljük a hét végén. Kíváncsiak
voltunk: – Ön hogyan készül a
húsvétra?
„Két kisgyerekkel komoly előkészületek kellenek egy ilyen ünnephez, ráadásul mellettük nagyon nehéz bármilyen munkát elvégezni, mert nagyon lelkesen „segítnek”. Ezért pár
évvel ezelőtt kitaláltam, hogy mindig
kapnak valami feladatot, amivel lekötöm őket, például dekoráció-készítés. Így együtt vagyunk, és ők is
örömmel dolgoznak. Ilyenkor jó lehetőség van arra is, hogy egy kicsit
elbeszélgessünk arról, miről is szól a
húsvét valójában.”
Veresné Anna
„…Ilyenkor egy csomó ismerősöm
kérdezi, hogy állok az előkészületekkel, és mindig azt mondom, hogy

A tavaszi időszak beköszöntével a
Gödöllői Rendőrkapitányság motoros
járőrei megkezdték aktív forgalomellenőrző tevékenységüket.

A közutakon megjelenő nagyszámú
motorkerékpáros a közlekedésben résztvevő más járművek vezetőitől is nagyobb figyelmet követel, mivel a motorkerékpár járműtechnikai sajátosságai
miatt nehezebben észlelhető.

Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt járműtulajdonosok!
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 2010. április 17-én, szombaton, 8 és 12 óra között Gödöllő Haraszti
út 2/a. szám alatti gépjármű műszaki vizsgáló állomásán ingyenes közlekedésbiztonsági műszaki átvizsgálást végez.
Szolgáltatásaink: személygépkocsik, tehergépkocsik (3500 kg össztömegig),
motorkerékpárok, személygépkocsi utánfutók műszaki vizsgálata, fékmérés,
lengéscsillapító vizsgálat, környezetvédelmi ellenőrző mérés, fényszóró ellenőrzés, segédmotoros kerékpár fékmérés és teljesítménymérés,
Kérelemre és a hatósági díj megfizetését követően, a műszaki vizsgálaton
megfelelt járművek forgalmi engedélyének érvényességét meghosszabbítjuk.
Tegyen meg Ön is mindent családja és a közlekedők biztonsága érdekében!
Előzetes bejelentkezés az alábbi telefonszámon: 28-420-696; 28-410-048

Nem csak Gödöllőn sikeres a kezdeményezés

Május a családok hónapja
2009 májusában Gödöllőn civil
kezdeményezésre egy új rendezvénysorozat és mozgalom
indult el azzal a céllal, hogy
összefogja az erre a hónapra
eső családi-, és a családokat
érintő ünnepeket, és erősítse a
család intézményét, a gyermek-szülő kapcsolatot, valamint felhívja a figyelmet a nemzedékek együttélésének fontosságára.
A múlt évben megkezdett munka
eredményeként más települések is érdeklődtek gödöllői kezdeményezés
iránt. Így csomádi, gödöllői, isaszegi,
kerepesi, szadai és veresegyházi civil
szervezetek csatlakozásával létrejött a Családok
Hónapja Közösség, amely
a rendezvénysorozat megvalósításában és a mozgalom fejlesztésében résztvevő civil szervezetek, intézmények, programgazdák és vállalkozók szellemi műhelye.
Alapelvük, hogy a család az élet létrejöttének
nélkülözhetetlen közege,
emberi társadalmunk legkisebb, semmivel sem pótolható egysége a szeretet, az összetartó erő és a biztonság forrása a gyermek emberré válás során.
A közösség többek között olyan
szervezetekkel vette fel a kapcsolatot,
mint például a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az Otthon Segítünk Szolgálat, a Népesedési Kerekasztal, akik a továbbiakban együttműködő partnerként és szellemi támogatóként segítik az itt folyó munkát.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Együtt a közbiztonságért

Gallyas Attilának, az egyesület vezetőjének sokszor késő este is csörög
a telefonja, mert a gödöllőiek hívják,
hol és merre van szükség a munkájukra.

tevékenység céljára – vásárolnak motorkerékpárt. A motoros közlekedési szokások megváltozásával egyre inkább
háttérbe szorult azon motorkerékpár-vezetők aránya, akik napi rendszerességgel, elsősorban közlekedési célra használják járművüket.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓ

A polgárőröknek is elkél a segítség

A lakosság körében már megszokott, hogy ha kell, a rendőrség mellett a Gödöllői Polgárőr
Egyesülethez is segítségért
fordulhatnak, és egyre gyakrabban élnek is ezzel a lehetőséggel.

2010. március 31.

Közélet

Az egyesület azonban – mint megtudtuk – nincs könnyű helyzetben,
hiszen a gazdasági helyzet romlásával
ők is egyre kevesebb forrásból gazdálkodhatnak. Ugyanakkor egyre nagyobb szükség lenne a jelenlétükre,
hiszen egyre nő a rongálások, az utcai
támadások száma.
A jelenleg 28 fővel működő egyesület tagjai társadalmi munkában végzik tevékenységüket, gyakran járőröznek az Alsópark területén, jelen
vannak az oktatási intézményekben,
sehogy. Ha visszaidézem a gyerekkoromat, kicsit irigykedve gondolok
anyukámra és nagymamámra, akik
hetekkel korábban elkezdték a készülődést, a nagytakarítást, a vásárlásokat, az ajándékok készítését.
Mindezek mellett pedig a nagyhéten
végig böjtös ételeket főztek, és sosem
mulasztották el a nagycsütörtöki misét, valamint a feltámadási nagymisét. Nem tudom, hogy volt minderre idejük, energiájuk.”
L.Zs.
„Nekem az előkészületben, a ráhangolódásban nagyon sokat segít, hogy
évek óta részt vehetek Máriabesnyőn
a passión. Nagyon szép kezdeményezés ez az itteni gyülekezet részéről.
Elgondolkodtat, és segít felülemelkedni a mindennapi problémákon.
Köszönet azoknak, akik ennek a létrehozásában közreműködnek. Számomra minden évben ezzel kezdődik
a húsvét…”
K. Lajos

ahol a felvilágosító, balesetmegelőző
munkából veszik ki a részüket. Emellett nagy gondot fordítanak a lakótelepek biztonságának javítására. Ezt a
lakosság is igényli, ezekről a területekről gyakran kapnak megkeresést.
Munkájukat ma már könnyíti, hogy
igazoltatásra is jogosultak.
Az azonban, hogy mennyi munkát
tudnak vállalni, nagyban függ pénzügyi lehetőségeiktől. Ezért kérik,
hogy aki teheti, adója 1 százalékával
támogassa az egyesületet, de örömmel és köszönettel fogadnak minden
egyéb támogatást is.
Adószám: 18678424-1-13
Banszámlaszám:
65600168-14100093
„…Pár hete gondoltam végig, hogy a
mi családunkban évtizedek óta nem
változtak azok a rituálék, amik a húsvéthoz tartoznak. A munkákból minden családtag kiveszi a részét, így
nagyszombatra már minden készen
va, és marad idő arra, hogy együtt
legyen a család, elmenjünk a templomba, közösen vegyünk részt a körmeneten.
Vasárnap együtt van a család, hétfőn
pedig a család „férfitagjai” együtt
mennek locsolni: nem pénzért, hanem süteményért, csokitojásért. Érdekes, hogy míg sok ismerősöm panaszkodik, hogy a fiatalok egyre kevésbé vesznek részt az ilyen ünnepeken, mert inkább a saját útjukat
járják. Nálunk szerencsére nincs
ilyen probléma, ők is szeretik, és fontosnak tartják ezeket a hagyományos
ünnepeket…”
Szirtesné
A hét kérdése:
– Ön, hogy vélekedik a norvég
projekt terveiről?

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.
E heti cikkünkben olvasói kérdéseket válaszolunk meg röviden.
– A napokban az elektromos művektől kaptam egy levelet, amelyben közlik, hogy az elmúlt hét évben a mérőóra állás nem került szabályszerűen leolvasására, így a havi
átalányként megállapított – és általam rendszeresen megfizetett – öszszegeken felül, fizessek be 15 napon
belül a részükre, 2003 áprilisától
számítva összesen közel félmillió forintot. Mit tehetek ebben az esetben?
– A Ptk.-ban meghatározott 5 éves általános elévülési idő jelen esetben is
irányadó, az elektromos művek kizárólag visszamenőleg öt évre, 2005
márciusától kezdődően támaszthat
Önnel szemben követelést. Kérdéséből nem derül ki, de amennyiben a
szolgáltatónál felróható okból nem
történt meg a szabályszerű leolvasás,
úgy a fenti összegre lehetősége van
részletfizetés iránti kérelmet előterjesztenie. A részletfizetés megállapítását annyi időre kérheti, amely időponttól a jogszerű teljesítés követelhető. Az Ön részére maximum 60 havi részletben történő teljesítést engedélyezhet a szolgáltató.
– Közös képviselő vagyok egy Társasházban. A házban van egy nyelviskola, amely miatt megnövekedett
a ház forgalma, így a megemelke-

A Családok Hónapja Közösség tagszervezetei az idei esztendőben is
több színes, gazdag eseménysorozattal várják az érdeklődőket, valamint
közös honlappal és programfüzettel
jelentkeznek. Gödöllőn és Isaszegen
Születés Hete rendezvények várnak
mindenkit, lesz Anyák napi nyitóest,
„Fele-Más” esélyegyenlőségi nap, de
a programok között művészeti eseményeket is találunk, így például Dévai Nagy Kamilla énekművész „Krónikásének a szeretetről” címmel ad
majd koncertet, a máriabesnyői Mater
Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban
pedig keresztény családkonferenciára
kerül sor.
A már korábban sikert aratott prog-

ramok között újak is megjelennek.
Így például a szervezők köszönteni
szeretnék az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő párokat, és szándékaik szerint sor kerülne egyszülős
családok- és a nagycsaládosok napjára is.
A tervek szerint a következő hetekben már a részletes programot is megismerhetik az érdeklődők.
-jb-

dett költségek (liftszerelés, takarítás) fedezésére a Közgyűlés úgy határozott, hogy a nem lakás céljára
használt lakóingatlanok esetében
100 százalékkal megemeli a közös
költséget. A nyelviskola tulajdonosa
viszont bíróságon kívánja megtámadni ezt a határozatot. A kérdésem, hogy mi a nem lakás céljára
szolgáló lakóingatlanok közös költségével kapcsolatos általános gyakorlat, és hogyan lehetne szabályozni ezt a kérdést?
– A társasházi törvény a közös költséggel kapcsolatban kimondja, hogy
a közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás
céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes
gazdálkodás körét meghaladó kiadás
a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha a szervezetiműködési szabályzat másképp nem
rendelkezik. Az Önök problémájának
megoldása a túlhasználattal okozott
külön költségek jogszerű áthárítása
lenne. Ezt az SZMSZ-ben kellene
szabályozni, például, hogy az a tulajdonos, aki a külön tulajdonában olyan
üzleti tevékenységet folytat, amely
személyforgalommal jár, az a tulajdonát terhelő közös költségen felül a
személyforgalommal járó – a közösségnél jelentkező – többletköltségeket (takarítás, lifthasználat, világítás)
milyen módon és gyakorisággal köteles megtéríteni. Ez jellemzően szerződésen alapuló használati díj megfizetése számla ellenében. Megállapodásban az érintett tulajdonos azt is
vállalhatja például, hogy a túlhasználat fejében saját maga takaríttatja a
lépcsőházat, (vagy javíttatja, karbantartja a liftet stb.) ilyenkor a számlát a
munkát végző vállalkozó közvetlenül
neki (vállalkozásának) állítja ki, a társasház részére ez a megoldás adózási
kötelezettséget sem keletkeztet.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Beszélgetés Remsey Flórával

Emlékezés, újraálmodás
A Gödöllői Királyi Kastély enteriőrjeinek rekonstrukciója még
az 1995-ös esztendőben vette
kezdetét; a 2009 nyarán indult
munkálatok pedig napjainkban is folytatódnak. A berendezési tárgyak – és tulajdonképpen az összhatás – harmóniáját biztosító kárpitok és függönyök megtervezését és kivitelezésének előkészítését Remsey Flóra textilművész vállalta
magára. Erről, illetve a múlt héten Remsey Jenő György születésének 125., és halálának
30. évfordulója alkalmából
megnyílt kiállításról beszélgettünk.
– Hogyan került kapcsolatba a kastélyban folyó rekonstrukciós munkákkal?
– Erre a kérdésre azt szoktam válaszolni, hogy ez a feladat megtalált
engem, nem én kerestem. Amikor
nem vettek fel elsőre az Iparművészeti Főiskolára, egy olyan vállalatnál
helyezkedtem el – mit sem sejtve jövőbeli feladataimat –, ahol kitanultam
azoknak a munkafolyamatoknak a
legapróbb részleteit is, amelyek a majdani újraalkotásnál, azaz a rekonstrukciónál elengedhetetlenek. Kezdetben szakértői segítségre kértek fel,
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ami időközben átalakult tervezői feladatkörré.
– Mi volt ennek az oka?
– A termékeiket kínáló különféle
cégek egyike sem tudta vállalni a Gödöllői Királyi Kastély számára készülő textilanyagok egyediségét. El-

képzelhetetlen lett volna, hogy Erzsébet királyné lakosztályát ékesítő függöny, mondjuk egy bajor, belga, angol kisvendéglőben is felismerhető
legyen. Az egyediség érték! Ekkor
kértek fel arra, hogy megtervezzem
Erzsébet királyné-, és Ferencz József
lakosztályának tapétáit és függönyeit,
hiszen addigra már mélyrehatóan foglalkoztam ezzel a történelmi és művészettörténeti periódussal. A rekonstrukció bonyolult és összetett, ahány
annyiféle feladat. Kevés eredeti minta

Lokálpatrióta estek 2010
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghívja
Önt és családját 2010. április 22-én 18 órakor a Lokálpatrióta estek 2010 elnevezésű rendezvénysorozatának harmadik részére.
Vendég: Borbás Mária, a Hír TV
műsorvezetője
Helyszín: Erzsébet Királyné Szálloda
bálterme
A beszélgetést vezeti: Radnóti László
sportriporter
Védnök: Dr. Gémesi György polgármester
A belépés díjtalan!

áll rendelkezésre, amiből ki lehet indulni. Néha egy fényképfelvétel is segíthet. Nagyon fontos a könyvtári
gyűjtőmunka. Erzsébet királyné lakosztályának megtervezéséhez azonban az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében talált anyagminta nyújtott támpontot.
– A kastély mely szobáit, termeit
díszítik a munkái?
– A kastély összes tapétája, függönye az én terveim alapján készült,
az uralkodói pár lakosztályán kívül Erzsébet királyné felolvasó
terme, Ferenczy Ida
szobája, az Erzsébet
emlékszoba, a földszinti szobák- és a kávézó, a barokk színház
függönyei mind az én
munkám. A választás
egy grémium által,
mindig több árnyalatból történik, sohasem
az én egyéni döntésem. A Ferencz József lakosztály vöröse a Budavári Palota eredeti anyagmintája alapján készült, Erzsébet királyné kék-lila árnyalatát egy hat darabos kollekcióból választotta a bíráló
bizottság.
– A tavalyi évben elkezdődött legújabb rekonstrukcióban milyen feladat jutott önnek?
– Két textilmintát és a hozzájuk tartozó bordűröket kellett megterveznem. A Mária Valéria szalon és a hozzájuk kapcsolódó termek neoba-

rokk–rokokó, a kastély most felújítandó további termeibe pedig klaszszicista stílusú tapéták és függönyök
készülnek. A leírásokból csak annyit
tudunk, hogy a Mária Valéria szalon
égszínkék volt, a többi színárnyalatra
csak az adott korstílus kínál tájékozódási irányt.
– A Remsey Jenő György emlékére rendezett kiállítás-sorozat
megnyitóján, mindhárom helyszínen hatalmas tömeg gyűlt össze,
ami azt mutatja, hogy az emberek
még most is tisztelettel gondolnak
az ön nagyapjára, és kíváncsiak arra a hatalmas „kincsre”, amit
hosszú élete és munkássága alatt
létrehozott, megalkotott. Mikor
merült fel annak a lehetősége, hogy
egy ilyen nagyszabású és Remsey
Jenő életművéhez méltó kiállítást
rendezzenek?
– Az ötlet még öt évvel ezelőtt vetődött fel, a konkrét megvalósításra
azonban csak most volt lehetőség. Hihetetlen jó érzés volt a megnyitó
különböző helyszínein végignézni a
sok emberi arcon és látni rajtuk, hogy
számukra is milyen fontos a Gödöllői
Művésztelep egyik emblematikus
alakjának megidézése festményeken,
fotókon, irodalmi alkotásokon, filmen keresztül.
– Milyen koncepció alapján kerültek bemutatásra a kiválasztott
alkotások?
– Igyekeztünk bemutatni nagyapám minden fontos korszakát és műfaját. Külön öröm volt számomra,

Emlékezés Teleki Pálra
Hagyományosan a máriabesnyői temetőben tartott megemlékezést a Teleki Pál Egyesület, az egykori miniszterelnök, főcserkész halálának évfordulóján. A rendezvényen többek között a politikus gondolatait elevenítették fel, valamint a premontrei diákok adtak műsort.
A síron az önkormányzat nevében Krassay László és Pintér
Zoltán alpolgármester helyezte el a kegyelet koszorúját, majd
több civil szervezet is tisztelgett Teleki Pál végső nyughelyénél.
Bárdy Péter, az egyesület vezetője külön köszönetét fejezte
ki a VÜSZI munkatársainak, amiért a sír melletti területet rendezték, és oda padokat helyezetek el, hogy a látogatók méltó
körülmények között róhassák le kegyeletüket.

Fényi Ottó Felsőoktatási Tanulmányi Ösztöndíj

Sziasztok, Buga Mihálynak hívnak. A RÁDIÓAKTÍV 93.6 Aranyhala
vagyok, bármilyen zenei kéréssel, kívánsággal keressetek nyugodtan, igyekszem teljesíteni.
Nincs karikás ostorom, nem vagyok betyár, de néha hordok bőgatyát.
A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét próbálom beszélni, és
rajtam kívül még több millióan értik, hogy mire gondolok, amikor azt
mondom, RÁDIÓAKTÍV. A családnevem megelőzi a keresztnevemet
és nem örülök, hogy ha összekeverik Phil Collinst Stinggel. Büszkén
gondolok az Eddára, Presser Gáborra vagy éppen Puskás Öcsire.
Szeretem a Kívánságműsort, a Trafikot, vagy a Hidegzuhanyt. Itt élek
Európa szívében. Zenei téren mi vagyunk a császárok és igen is nálunk szólnak a világ legjobb zenéi!
RÁDIÓAKTÍV 93.6! Én így szeretlek.

Buga Mihály, a Rádióaktív 93,6 műsorvezetője

hogy egyesek a magángyűjteményeikben található Remsey-képeket
is rendelkezésünkre bocsátották. Itt
érdemes megjegyezni, hogy Gödöllőn számtalan komoly Remsey műveket gyűjtő ember él.
– Ha megkérdezik, hogy mi az a
három dolog vagy élmény, ami a
nagyapjával kapcsolatban eszébe
jut, mit mondana?
– Nagy energiájú, markáns, küzdeni tudó egyéniség volt, az emberiség jobbáválásának hitével, reményével. Ebből következett a minden
jó ügyet támogató és mindenkit befogadó szeretete. Érdekelte az egész
világ. Közügyek, a művészetek egésze, a természet rezdülései, friss, érzékeny szemmel fordult a létezés teljes spektruma felé. Igen, a teljesség
érzékelése, megértése volt az Ő életajándéka.
– Remsey Jenő, Remsey Ágnes,
Remsey Gábor, Remsey Iván, Remsey András, Remsey Flóra. Nevük,
művészetük szinte egybeforrt Gödöllővel. Kik azok, aki tovább folytatják e hagyományt az alkotóművészet területén?
– Két fiam közül Dávid örökölte a
művészi hajlamokat, a Szépművészeti Múzeumban grafikusművészként dolgozik. Fiatalabb gyermekem
Benjámin még egyetemista és az útkeresés időszakában van. Remélem,
hogy gyermekeim is továbbviszik azt
a lelkületet, amibe én is beleszülettem, amit a családomtól én is örököltem.
-cr-

A Premontrei Gimnáziumot segítő Alapítvány nemcsak az iskolában eltöltött évek alatt támogatja a gimnáziumot és a
diákokat, hanem ettől az évtől
kezdve az egyetemen is segítségére lehet a volt premontreis
diákoknak, ösztönözheti őket
a még jobb teljesítményre, kutatásra, innovációra.
Szülői (volt szülői) kezdeményezésre
és anyagi felajánlással, az Alapítványon belül létesült egy felsőoktatási
tanulmányi ösztöndíj alap, amelynek
célja: „a gimnáziumban végzett és
felsőfokú oktatásban résztvevő hajdani
tanulók támogatása tanulmányi ösztöndíjak kiírásával, hogy ezzel is elősegítse
volt diákjaink kiemelkedő teljesítményű szakmai előmenetelét, és hozzájáruljon, hogy a felsőoktatásból kike-

rülve munkájuk során kimagasló
színvonalon képviselhessék tovább a
gödöllői Premontrei Szent Norbert
Gimnázium szellemiségét.” Az ösztöndíj célja, hogy olyan munkák megvalósulását támogassa, melyek színvonala meghaladja a felsőoktatás átlagos kereteit. Ezért erre az ösztöndíjra olyan volt premontreis diákok
pályázhatnak, akik az Alapítvány segítségét valamilyen tudományos
munkára, külföldi tanulmányútra
vagy valamilyen kutatási eszköz beszerzésére szeretnék fordítani.
Az ösztöndíj pályázatot első ízben
2010 februárjában írta ki az Alapítvány pályázati bírálóbizottsága, és
március 25-ig lehet a pályázatokat beadni. Ezt követően minden félévben
kiírásra kerül. A tanulmányi ösztöndíj
pályázat szabályzata a részletes feltételekkel és határidőkkel a Premont-

rei Öregdiákok Egyesületének és a
gimnáziumnak honlapján is olvashatók.
Számomra nagy örömet jelent,
hogy sok premis diák még az egyetemen is büszkén viseli az iskola jelvényét. Szeretettel látogat vissza az iskolába, és mi is büszkék vagyunk rájuk. Talán ez az új ösztöndíj lehetőség
is megerősít mindenkit abban a tudatban, hogy a Premontrei Gimnázium
valódi alma mater, vagyis, hogy a
gimnázium közösségéhez az ember
nemcsak 4 vagy 8 évig tartozik, hanem meg-megújuló formában egy
egész életre. Az ösztöndíj nem véletlenül viseli az iskola újraalapítójának,
Fényi Ottó atyának nevét. Sokszor
hallották tőle a diákok a három T betűt: több telik tőled! Most megmutathatják, hogy ez valóban így van, és
ehhez még segítséget is kaphatnak az
iskolától, az alapítványtól.
Bárdy Péter igazgató

HÚSVÉTI NAGYTAKARÍTÁS A 8.
VÁLASZTÓKÖRZETBEN

Meghívó a Gödöllői Lokálpatrióta Klub társszervezésében
történő autóbuszos kirándulásra, a csíksomlyói búcsúra
Időpont: 2010. május 19-23.

Tisztelt 8. választókörzetben lakók!
Kedves Barátaim!

A kirándulás első napjaiban a résztvevők ellátogatnak Kolozsvárra, ahol lehetőség nyílik
magyar nyelvű színházi előadás megtekintésére, Korondra és Farkaslakára, ahol megkoszorúzzák Tamási Áron sírját.

A tavaly novemberi várostakarítási nap után a társasházi közös
képviselőkkel összefogva körzettakarítást szervezünk.
A körzet szebbé tétele nem egy naphoz kötött, célunk, hogy
húsvétra tiszta legyen saját környezetünk. Zsákok biztosítva
vannak.

Gyimesbükkön megtekintik a „Rákóczi várat”
és a történelmi határt, majd szombaton részt
vesznek a Nyeregben a szentmisén.

Várjuk minden kedves, segíteni vágyó és környezetéért tenni
akaró lakos jelentkezését!
Jelentkezni a társasházi közös képviselőnél lehet.
Segítségüket előre is köszönöm!

Bővebb információ és jelentkezés:
Pelyhe József: +36/20-823-1408.

Pintér Zoltán alpolgármester, önkormányzati képviselő
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Hársfák alatt
Berlin talán bohémebb, mondénabb város volt az első világháború előtt, majd még jó
ideig a két világháború között,
mint a korabeli Párizs. Odasereglettek mindenfelől a mulatni és mulattatni vágyók. Ottani
színiiskolában tanult sok magyar színész is, akik aztán német némafilmekben szerepeltek. Megjelenik a hajdani berlini éjszakai élet a Kabaré című
musicalben, s bizonyára sokan
ismerik Marlene Dietrich dalát
az Unter den Lindenről, Berlin
hársfákkal övezett, azokról elnevezett főutcájáról.
Az utóbbi években megint nemzetközi kulturális főváros Berlin. A magyar művészeknek is, ha némi világhírre kívánnak szert tenni, Berlinben
érdemes szerencsét próbálniuk, a németek a leginkább vevők az alkotásaikra.
Volt szerencsém végigsétálni az
Unter den Lindenen, amikor még valóban lezárta a Brandenburgi-kapu,
csak át lehetett kukucskálni rajta a
túloldalán elterülő Nyugat-Berlinre.
De „minden” Kelet-Berlinben volt,
minden, ami híres, ami műemlék, a
Múzeumsziget, a Humboldt Egyetem, a Rotes Rathaus, a Marien-

kirche, az Alexanderplatz. Még Bertolt
Brecht sírját is felkereshettem.
Szóval, voltam Berlinben. Egy szót se tudva németül jártam az utcáit, felfedezve olyan részleteket, hogy például egy utcai kutat
fémből készült béka díszít, bújtam a
múzeumait, különösen az ókori anyagot csodálva, annyira, hogy a teremőr
már gyanakodva nézett, ahogy többször is vissza-visszatértem egy egyiptomi múmiához. Amikor szükségem
volt rá, azért eszembe jutott a megfelelő szó. Alles? – kérdezte az önkiszolgáló bolt pénztárosa az általam
elésorakoztatott portékákra. Ja, alles
– feleltem, vagyis, hogy igen, ez minden, amit veszek. Szerintem bárki azt
hihette volna, hogy csak a szomszéd
házból szaladtam át vásárolni.
Csodásan éreztem magam. Szertefoszlottak a németekkel szembeni
előítéleteim, melyeket főleg az iskolai történelmi tanulmányaim tápláltak. Emlékszem, itthon aztán közöltem, hogy a németeknek remek humoruk van. Ezt nyilván a légkörből,
egy-egy gesztusból, hangsúlyból
szűrtem le, hiszen beszélni ugye, nem
beszéltem senkivel.
Előtolultak az emlékeim, ahogy
most kézbe vettem a legújabb Berlin

A múzeumba kerül Miró Eszter szobra

A mi mozink
Ötödik alkalommal rendeztek
A mi mozink címmel vetítést a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ előadótermében a múlt hét pénteken.
Bevezetőben megtudhattuk,
hogy április és május végén is
lesz hasonló program, majd
nyári szünet után szeptemberben folytatják a sorozatot.
Jelen alkalommal három rövidfilm
került műsorra, Fuszenecker Ferenc,
Lőrincz Ferenc és Szabadi Attila alkotásai. A Komédiások az Ódry Árpád Színészotthon életébe nyújtott
bepillantást, a Rejtőzködő szobrok

Míró Eszter szarvasszobra

Miró Eszter Gödöllőn élt szobrászművész hagyatékából merített, a Romon virág címűben pedig az elnéptelenedett dunántúli falu, Gyűrűfű új
lakói, az ott az elmúlt néhány évben
megtelepedettek szerepeltek.
A vetítés után Szlávik Jánosné, a

Dunai Tamás estje a könyvtárban

Készülünk a költészet napjára
Április 11-én, József Attila születésére emlékezve ünnepeljük meg a
költészet napját. Az idén a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ Dunai Tamás színművész Szavakat fúvok című verses, zenés műsorával tiszteleg a költészet, és a költők
előtt.
Dunai Tamást három évvel ezelőtt
láthatta a Gödöllői közönség, amikor
Kiss Marival közös estjükkel léptek
színpadra, most azonban önálló produkcióval áll a közönség elé.
Az est folyamán XX. századi magyar szerzők, többek között Babits

Mihály, Devecseri Gábor, József Attila, Márai Sándor, Nagy László, Radnóti Miklós Szép Ernő és Vas István
művei hangzanak majd el. A versek
által teremtett hangulat különlegességéhez hozzájárul a zene is. Dunai Tamás szaxofon- és klarinétjátékával
színesíti majd az est programját.
Mint megtudtuk, a rendezők olyan
műsort igyekeztek választani erre az
alkalomra, amivel a fiatalokat is megszólíthatják. Úgy gondolták, a XX.
század költészete közel áll ehhez a
korosztályhoz.
A költészet napjának programja azon-

útikönyvet, mely már nem a megosztott, hanem a teljes várost mutatja be.
Térképekkel, fotókkal, rajzokkal,
leírásokkal. Bevezetőben a történelméről is olvashatunk, például arról,
hogy 1871. január 18-án lett a Német
Birodalom fővárosa. És hát mindenről
aprólékos ismertetőt kapunk. A különböző látnivalókon kívül a szálláshelyekről, az éttermekről, kávéházakról, a
vásárlásról, a szórakozásról.
A Gyakorlati tanácsok című fejezet
így kezdődik: „Berlin vendégszerető
város, így akkor sem lesz nehéz boldogulnunk, ha nem tudjuk a nyelvet…”
Mit mondtam?
(Útitárs könyvek – Berlin)
-nádKastélybarát Kör elnöke, az Erkel Ferenc Általános Iskola könyvtárosa, tanára tett bejelentést. Az iskolájuk területén levő Erkel Ferenc fejszobor és
a szintén Erkel Ferencet ábrázoló
emlékplakett is Miró Eszter munkája. Ezeket az alkotásokat nem
láthattuk a Rejtőzködő szobrok
című filmben. Hogy az eddiginél
ismertebbek legyenek, úgy döntöttek, hogy a Városi Múzeumban
helyezik el őket.
Az idén ünnepeljük Erkel Ferenc
születésének 200. évfordulóját.
Az őszi, novemberi ünnepségek
része lesz, hogy a múzeumban kiállítják a szobrot, a plakettet. Utóbbit a
vetítés nézői máris megnézhették.
Kézbe vehették az eredeti darabot,
melyről másolatok is készültek, emlékül, jutalmul szolgálva az iskola pedagógusainak, támogatóinak.
N. A.
ban nem csak egy napig tart a könyvtárban. Húsvét után már megkezdődnek az előkészületek. A tervek szerint
egy versfalat alakítanak ki, ahová a
látogatók kedvenc versei kerülhetnek
majd fel. Az így létrejövő válogatás
természetesen április 11 után is megtekinthető lesz.
Az ötletet onnan merítették, hogy
két évvel ezelőtt a könyvtár valamennyi
munkatársának kedvenc versét elhelyezték az intézmény különböző helyein, hogy bárki számára olvashatóak legyenek.
A kezdeményezés nagy sikert aratott a könyvtár látogatóinak körében,
s most abban bíznak, az olvasók szívesen lesznek partnerek egy közös
versfal kialakításában.
-jb-

Gödöllői siker Szentpéterváron

együttesként
képviselhette hazánkat a fesztiválon. A zenei
programban a
saját szerzemények mellett felcsendült
Bizet: Carmen Szvit, Mozart: A-dúr
szonátájából a Török induló, Bach: Badinerie és Csajkovszkij: részletek a Diótörő Szvitből, valamint olyan különlegességek, mint Nigel Westlake: Omphalo Centric Lecture, és Antonio Carlos
Jobim: No more Blues című műve.
A verseny alkalmából héttagúvá bővült
az egyébként öt tagú formáció. A Grünvald László, Kiss István, Szitha Mik-

Különdíjas a Talmaba
(folytatás az 1. oldalról)
A gála megnyitásának lehetősége nagy
megtiszteltetés, Oroszországban ugyanis ritkaságnak számít, hogy egy rendezvényen külföldi együttes kapjon ilyen
lehetőséget. A díj mellé egy meghívást
is kapott a zenekar. Jövőre visszatérhetnek Szentpétervárra, és Moszkvában is
színpadra állhatnak a gödöllői fiúk. A
Talamba hetvenhárom együttes közül
jutott a döntőbe, és egyedüli magyar

lós, V. Nagy Tamás és Zombor Levente alkotta együttes a fesztiválra kiegészült Furák Péter zongoristával és Petrák Péterrel, a Grazi Operaház szóló
nagybőgősével.
Az együttes lapzártánk után érkezik
-jbhaza a Szentpétervárról.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐ MONOGRÁFIA 2.
KÖTET
(1867-1945)
Mustra a készülő tanulmánykötetből
Előadások a Gödöllői Városi Múzeumban
2010. április 8., csütörtök 17 óra
Horváth Lajos történész-levéltáros
Gödöllő a forradalmak idején 1918-1919
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 28- 421-997
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

Budapesti Tavaszi Fesztivál
Gödöllői Tavaszi Napok

Költészet Napja
2010. április 9.
18 óra

SZAVAKAT FÚVOK
Dunai Tamás estje
Zenés válogatás a XX. Század
legszebb magyar verseiből klarinéttal
és szaxofonnal

Helyszín:
Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ
Ingyenes belépők igényelhetők a
könyvtár regisztrációján
Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ
Tel.: 28/515-280
www.gvkik.hu
e-mail: konyvtar@gvkik.hu

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY
„Minitextilek a GIM-Házban” című csoportos nemzetközi kiállítás látható a
kiállító teremben 2010. április 11-éig, szombaton és vasárnap 14 órától 17
óráig, illetve előzetes bejelentkezés után más napokon is!
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
alkotóháza (2100 Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.)
Telefon/fax: 28/419-660
E-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
A GIM-HÁZ HÚSVÉTI NYITVA TARTÁSI RENDJE:
2010. április 3. (szombat): 14-17 ÓRÁIG LÁTOGATHATÓ
2010. április 4. (Húsvét - vasárnap): ZÁRVA
2010. április 5. (Húsvét - hétfő): ZÁRVA

8 Gödöllői Szolgálat

2010. március 31.

Város–Kép

Többszáz hívő részvételével

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Besnyői Passió

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!

Rezek Román Sándor (1916–1986)
Gödöllőn, 1916. augusztus 3-án született. Bencés szerzetes, költő, műfordító, teológus. 1934-ben érettségizett a
premontrei gimnáziumban, majd belépett a bencés rendbe. Pannonhalmán 1936-ban tett fogadalmat, 1940-ben
szentelték pappá. Itt jelentek meg első írásai a Pannonhalmi Szemlében. Irodalmi érdeklődésére és irányulására talán az a folytatásos tanulmány- és műfordítássorozat a
legjellemzőbb, melyet Charles Péguyről írt 1939-ben.
Magyar-francia szakos tanári oklevelet és 1941-ben a budapesti Tudományegyetemen filozófiai doktorátust szerzett. 1940-41-ben lelkipásztorként tevékenykesett Celldömölkön, majd három éven át a kőszegi bencés gimnáziumban volt tanár. 1944-ben behívták katonai szolgálatra,
tábori lelkésznek. Hadifogságba esett, és Franciaországba
került. 1945 októberében szabadult a Mailly le Camp
táborból.
A párizsi Magyar Katolikus Misszió káplánja, majd
1964-ben annak vezetője lett. Alapítója és szerkesztője
volt a párizsi „Ahogy Lehet” irodalmi folyóiratnak. Párizsi évei alatt hatékony irodalmi tevékenységet folytatott.
Verseket írt, de kötetének egy szigorú bírálata után szakított a költészettel.
1962 augusztusában találkozott Párizsban Szabó Ferenc SJ pappal, aki megismertette őt Teilhard de Chardin
munkáival. Az ő hatására egészen rövid idő alatt lefordította Teilhard lelkiségi könyvét, az akkor nyomtatásban
először megjelent Isteni miliőt, ami végül Török Jenő piarista kiadásában jelent meg Bécsben, Benne élünk címmel.
Ettől kezdve Teilhard bűvkörében élt, állandóan fordított, egy idő után rögtön stencilre gépelte, sokszorosította,
sorra jelentette meg Teilhard köteteit akkor is, amikor
1965 elején Brazíliába (ahogy mondani szokták „Patagóniába”) helyeztél elöljárói.
1965 márciusában érkezett Sao Paulóba, ahol a magyar
bencések által alapított híres Szent Gellért Kolostorba került. Ennek a közösségnek a tagjaként tevékenykedett haláláig. Ezt a magyar központot 2000-ben Magyar Örökség kitüntető elismerésben részesítették, nevét az „Aranykönyvbe”, a magyarság szellemi múzeumába jegyezték,

A Mel Gibson
Passió
című
filmjére, valamint boldog Emmerich Anna Katalin látomásaira
épült előadásnak
a nézőközönség
is részese volt a
szombati főpróbán és a vasárnapi előadáson.
Jézus szenvedéstörtének felidézése
újra mély benyomásokat keltett min-

Várakozás és öröm
amelyet Budapesten a Nemzeti Múzeumban őriznek.
Sao Paulóban vallástanár, novicius mester, lelkipásztor
volt. 1975-től rendje hozzájárulásával szinte teljesen a
Teilhard-kutatásnak szentelhette életét. Befejezte az életmű teljes magyar fordítását (28 kötetben) és 40 kötetre
rúgtak magyar és francia kommentárjai. 1980-ban a Szent
István Társulatnál Golen Károly gondozásában jelent
meg Teilhard műveinek egy impozáns szövegválogatása,
majd 1981-ben Teilhard-antológiája: Út az Ómega felé
címmel. Magyarországon tanulmányait a Vigília és a
Teológia c. folyóiratok, és a Teológiai Évkönyv közölte.
Teljes kéziratos hagyatéka a Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtárának birtokában van. Magyarul az Ahogy Leheten kívül a Katolikus Szemlében, az Új Látóhatárban, a
Délamerikai Magyar Hírlapban publikált.
P. Rezek Román Sándor Sao Paulo-ban, 1986. máj. 8án hunyt el.

A peszach és a húsvét
Közeledik a húsvét, a keresztény vallás legnagyobb ünnepe. A keresztények idén április
4-én emlékeznek meg Jézus
feltámadásáról. Március 29-én
este pedig elkezdődik a zsidóság ünnepe, a 7 teljes napon át
tartó peszach. Összeállításunkban helyet kap a történeti
visszatekintés éppúgy, mint a
hagyományok.
A zsidóság a peszach ünnepén a zsidó nép egyiptomi kivonulására, a
szolgaságból való megszabadulására emlékezik. Az ünnep neve is
erre utal: azt jelenti, elkerülni, elvonulni. A hét napig tartó ünnepet a
kovásztalan kenyér ünnepének is
nevezik, ekkor ugyanis kovász nélküli kenyeret fogyasztanak, megemlékezendő az Egyiptomból elkerült,
a pusztában bolyongó népről. A kovásztalan kenyeret egy félreértés
miatt hívjuk pászkának (héber neve
mácá, jiddisül macesz). Nursia
Szent Gergely ugyanis azt hitte,
hogy a Jézus által is ünnepelt peszach a görög paszkhein (jelentése:
szenvedés) szóból ered. A bibliai
magyarázat szerint Egyiptomot elhagyva nem volt idő a kenyér megkelesztésére, a zsidók keletlenül,
kovász nélkül vitték magukkal a
tésztát. A maceszt lehem-óni-nak, a
„nyomorúság kenyerének“ is nevezik, ami arra utal, hogy a rabság alatt
is ezt fogyasztották.
Az ókeresztények húsvét ünnepét
kezdetben a héber időszámítás (amely
a hold járásához igazította a naptárat)
szerinti niszán hónap 14-én tartották
meg, függetlenül attól, hogy az me-

Több százan vettek részt a
Besnyői Passión március 27-én
és 28-án, melyet negyedik alkalommal mutattak be a Máriabesnyői Egyházközség tagjai közül kikerült szereplők
a bazilika udvarában
és
parkjában.

lyik napra esett. Később minden vasárnap megemlékeztek Krisztus feltámadásáról.
A niceai zsinat 325-ben határozott
arról, hogy a húsvétot az első tavaszi
holdtölte utáni vasárnapon kell megünnepelni.
A zsidóság a pészach ünnepét Niszán hónap 15. napjának előestéjétől,

azaz 14-étől a hónap 22. napjáig tartja. A Gergely-naptár szerint idén március 29-én este kezdődik a tavasz, a
természet újjászületésének ünnepe.
Az ünnep a széder estével kezdődik, a meghatározott rend szerint zajló, egyfajta szeretetvendégség keretében dramatizálva felidézik a kivonu-

(k.j.)

lás történetét. A Széder annyit tesz,
mint rend. Ezen az estén ugyanis,
amely Izraelben az ünnep beköszöntő
estéje (Izraelen kívül a következő este
is), egy bizonyos rendben, imádsággal, hálaadással, énekekkel, történelmi emlékezésekkel egybekötött családi vagy közösségi vacsora kapcsán
elbeszélik az egyiptomi rabszolgaságból való kivonulás eseményeit.
Kevesen tudják, de maga Jézus utolsó
vacsorája is széder este történt. Magából az Evangéliumból is
tudjuk, hogy Jézust tanítványai megkérdezték, hogy
óhajtja elkölteni a peszáchi
bárányt.
A Széder-tálon szimbolikus étkeket találunk, ezek a
követekezők:
Egy darab parázson sült
csontos sült hús, ami a szentélybeli bárányáldozatra utal.
(A keresztény hagyományok
és kultúra szerint húsvétkor
bárányt fogyasztunk.) Parázson sült tojás, ami az ünnepi
áldozatra utal. Keserűgyökér, torma, saláta, és más ehhez hasonló étkek.
Alma, dió, bor keveréke,
masszája ez a téglákat, a vályogvetést idézi, amit az
egyiptomi rabság szolgaság
alatt a zsidók végeztek.
Az asztalon sós víz vagy
ecet is található, amivel a
könnyekre, a sok szenvedésre emlékeznek. Ezt nem helyezik fel a
Széder-tálra. A peszach utolsó, 7.
napja a tengeren való átkelésre emlékeztet. (Ez volt az a tenger, amelyen
Isten a zsidókat száraz lábbal átvezette, az őket üldöző egyiptomi sereget
viszont elpusztította.)
(pts)

den résztvevőben, arra való tekintet
nélkül, hogy jelmezben vagy civil ruhában élték át a játékot.
A szervezők az előadást követően
megváltoztatták korábbi szándéku-

kat, hogy a jövőben háromévente jelentkeznek a programmal. Jövőre is
lesz tehát Besnyői Passió!
(l.t.)
tak, amellett melegedtek. Másutt
nagypéntek estéjén a templom mellett gyújtottak tüzet, annak emlékére, hogy amikor Jézus sírját őrizték, a tűz mellett virrasztottak.
A nagypénteken sötét és dísztelen
templomokat nagyszombat reggelére
virágokkal, zöld ágakkal díszítik fel,
hiszen ez a nap a feltámadás jegyében
zajlik, este „visszajönnek“ a harangok
is, a templomokban pedig új tüzet
gyújtanak.
Régebben szokás volt, hogy a mise
után a megszentelt tűzből néhány széndarabkát haza vittek, s később ezt
használták fel, hogy jó termés legyen,
vagy elemi károkat hárítsanak el.
Húsvétvasárnap a feltámadás napja.
Sok országban szokás a napfelkeltét
hegy tetején várni, egyrészt, mert a felkelő nap Krisztus feltámadásának bizonyítéka.
Magyar vidékeken e nap hajnalán a
nők a keresztekhez indultak imádkozni, énekelni, ezt az ájtatossági formát
nevezték Jézus keresésének. A hajnali
mise után, ahol tehették, hazafele menet a patakban mosakodtak meg, hogy
frissek és egészségesek legyenek.
A húsvétvasárnapi szertartások közül már a X. század óta igen elterjedt az
ételszentelés, főként bárányt és kenyeret, később sonkát, kalácsot és tojást is
szenteltek. Sok helyen ennek a maradékát eltették, a szentelt sonka csontját
például kiakasztották a gyümölcsfákra,
hogy sok gyümölcs teremjenek, a kenyér vagy kalács morzsáját a tyúkoknak adták, hogy sokat tojjanak.
A korai kereszténység idejében a
nagyszombaton kereszteltek a húsvétvasárnapot követő vasárnapon, azaz fehérvasárnapon vetették le a kereszteléskor kapott fehér ruhájukat.
A húsvéti ünnepkör tulajdonképpen
nem ér véget a fehérvasárnappal, a
húsvétot követő ötvenedik napon tartott pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepével teljesedik ki.
(b.j.)

Húsvéti napok
Ünnepre készülünk, amire nem csak
külsőségekben, hanem lélekben is fel
kell készülnünk. Jézus szenvedéseire
emlékezünk, és várjuk a feltámadás
örömhírét. Az ünnepre való felkészülés
már hamvazószerdával megkezdődik,
és a böjti időszakkal folytatódik, ami
nagyszombat délig tart. Az utolsó héten
virágvasárnaptól húsvét vasárnapig Jézus utolsó napjaira, majd halálára és
föltámadására emlékezünk. Ennek része a szent három nap: nagycsütörtök,
nagypéntek és nagyszombat.
Nagycsütörtökön két misét tartanak:
délelőtt a püspöki székesegyházakban
olajat szentelnek, este pedig szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára. Ez
a nap az Oltáriszentség és az egyházi
rend alapításának ünnepe, az utolsó vacsora emléknapja. Az esti szentmise
jellegzetes szertartása a lábmosás,
amely Jézus példája nyomán a szeretet
és az alázat jelképe. Az utolsó vacsora
után Jézust elfogták, ennek emlékére
nagycsütörtöktől az egyház nem mutat
be szentmisét egészen a nagyszombati
feltámadási liturgiáig. A nagycsütörtök
esti oltárfosztás során eltávolítják az
oltár minden díszét, és fehér lepellel takarják le, annak jelképeként, hogy Jézust is megfosztották ruháitól, és elkezdődött szenvedéseinek sorozata.
Ekkor a harangok is elhallgatnak, a
szólás szerint Rómába mennek.
Nagypéntek gyászünnep, Jézus
szenvedésének és kereszthalálának
napja. Ennek emlékére közismert a
kálváriadombok látogatásának szokása, ahol gyakran el is játsszák Jézus keresztvitelének útját. A keresztény középkorban gyökerezik a nagypénteki
tűzgyújtás szokása, felidézve, hogy hajnalban, amikor Jézust Pilátus elé vitték, a szolgák és katonák tüzet gyújtot-

A nagyhét programjai a máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilikában
2010
Nagycsütörtök (április 1.)
7.00: Jeremiás siralmai, vezeklők
visszafogadása
10.00: Krizma szentelési mise Vácon
18.00: Esti mise az utolsó vacsora
emlékére
19.30: Virrasztás a Bazilikában,
mise után agapé, búcsúbeszéd, éjszakai keresztút
Nagypéntek (április 2.)
9.00: Jeremiás siralmai
17.00: Keresztút
18.00: Az Úr szenvedésének ünneplése (csonkamise)

Nagyszombat (április 3.)
9.00: Jeremiás siralmai, egész nap
Szentsír látogatás – őrzés.
20.00: A húsvéti vigília szertartása
Húsvétvasárnap (április 4.)
A szentmisék rendje: 9.00, 10.30,
18.00
Húsvétvasárnap (április 5.)
A szentmisék rendje: 9.00, 10.30,
18.00
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Nyulat, de ne húsvétra!

Nem játszópajtás
Közeledik a húsvét, amikor a
piacokon és az állatkereskedésekben megjelennek az élő
nyuszik. Sok kisgyermekes
szülő úgy gondolja, milyen jó
ajándék egy élő, aranyos nyuszi a gyereknek. Ha valaki azt
hiszi, a nyuszi játék akkor téved, és inkább plüss tapsifülest
válasszon a csokinyúl mellé.
De vannak, akik komolyan gondolják, hogy házikedvencnek e kedves
rágcsálókat választják. Nekik szól
igazán ez a cikk.
Legyen tapsifülesünk közönséges
házinyúl, törpenyúl vagy angóra nyuszi, egy közös mindenképpen van
bennük: a rágcsálás szenvedélye. Természetes környezetükben ennek
többnyire hasznát veszik, ám a lakásban tartott nyulakra rengeteg veszély
leselkedik csillapíthatatlan rágcsálhatnékjuk miatt.
Ha megkérünk egy kisgyereket,
hogy utánozza a nyulat, egészen biztosan felhúzza az ajkait és rágcsálni
kezd. Mert a nyulak legjellemzőbb tu-

lajdonsága a rágcsálás. Mindegy mit,
csak egy kicsit, de többnyire mindent,
és pont annyira, hogy az akár veszélybe sodorja az életüket egy elsősorban
emberek számára berendezett otthonban.
Hogyan akadályozhatjuk meg,
hogy a szelíd és szobatiszta, napközben többnyire szabadon kószáló
nyuszink nekiessen az életveszélyes
(vagy szép!) lakberendezési tárgyaknak és eszközöknek? Ahány ház, anynyi szokás, de az elektromos vezetékek,
szobanövények, bútorok és
szőnyegek jellemzően minden háztartás szerves részét
képezik. Ha az
utóbbiak közvetlen
életveszélyt nem is
jelentenek a nyulak
számára, az első
kettő mindenképpen. Azt nem várhatjuk
egyetlen
nyúltartótól sem,
hogy száműzze éle-

téből a mobilkommunikációs eszközöket, híradástechnikai berendezéseket vagy a létfontosságú háztartási
kisgépeket, de szerencsére nincs is
szükség
ilyen
végletes intézkedésekre. Maradhat a nyúl és a tévékábel is, mindössze néhány dolgot meg kell tennünk azért, hogy a
nyuszi életben, az
otthonunk épségben maradjon.
Meg kell védenünk otthonunkat
pusztításától, de
leginkább a nyuszit kell megóvnunk szenvedélye következményeitől. Ő nem képes felmérni a veszélyeket, amiket az útjába kerülő rágcsálnivalók hordozhatnak magunkban:
áramütés, égési sérülések, mérgezés...
Tehát nekünk kell megtennünk a
szükséges óvintézkedéseket. De nem
úgy, hogy zárva tartjuk a ketrec ajtaját!

Tanuljunk meg nemet
mondani!
A nyúl okos állat, van memóriája,
és képes tanulni. Minden további nélkül szobatisztaságra nevelhető, ebből
logikusan következik, hogy képes
megtanulni azt is, mi az, amit nem
szabad megtennie. Csak jó adag türelem és kitartás kell a neveléséhez.
Ha szeretnénk szabadon ereszteni a
házban, tegyük meg – de legyünk a
sarkában! Minél hamarabb, annál
jobb, ne várjunk arra, míg megnő, és
leszokik a rágcsálásról. Nem fog.
Szalad, megáll, szimatol, nyalogat, és
rág.
A nyúl okos állat, két szép fülével
pedig tökéletesen hallja minden sza-

Elkészült a kutyafajták törzsfája

Különleges a kuvasz
Egy nemzetközi kutatócsoport
közel ezer kutya genetikai vizsgálata alapján megállapította:
a korábbi eredményekkel ellentétben sokkal valószínűbb,
hogy Kelet-Ázsia helyett a Közel-Keleten háziasíthatták a
kutyát. Elkészítették a kutyafajták új törzsfáját is, amelyen
a kuvasz önálló ágra került.
Mostanáig általánosan elfogadott nézetnek számított, hogy a kutyákat valószínűleg Kelet-Ázsiában háziasították, bár egyes újabb eredmények felvetették annak a lehetőségét is, hogy
ez Afrikában történt meg. Egy most
megjelent tanulmányban viszont egészen más eredményre jutottak. Egy
minden eddiginél szélesebb körű genetikai elemzés alapján sokkal valószínűbbnek tartják, hogy a háziasításra a Közel-Keleten került sor, ott,
ahol egykor a mezőgazdaság először
megjelent, s ahol több, ma az ember
környezetében élő állatot is háziasítottak.

A kutatók a mostani vizsgálat során
48.000 egyedi mutációt, úgynevezett
SNP-t (single nucleotide polymorphism, egypontos nukleotid polimorfizmus, pontmutáció) azonosítottak
az állatok genomjában, és ezek alapján végeztek összehasonlításokat a
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farkasok és a prérikutyák genetikai állományával. A vizsgálatban összesen 85 fajtából 912 kutya vett
részt, valamint 225
szürkefarkas és 60
prérifarkas. A farkasok a Föld több pontjáról származtak, többek között ÉszakAmerikából, Európából, Kelet-Ázsiából és
a Közel-Kelet több országából, így Izraelből, Szaúd-Arábiából
és Iránból. A korábbi, a kutya eredetét
vizsgáló tanulmányokkal szemben jelentős különbség, hogy az összehasonlítás most a teljes genomra kiterjedt. Ezt megelőzően általában csak
egy-egy szakaszt vizsgáltak a szakemberek, a kelet-ázsiai eredetet feltételező kutatás pedig nem a sejtmagi,
hanem a mitokondriális DNS változékonyságán alapult.
Robert Wayne vezető kutató, a
Kaliforniai Egyetem (Los Angeles)
munkatársa elmondta, hogy az eredmények alapján a kutyák sokkal nagyobb genetikai hasonlóságot mutatnak a közel-keleti farkasokkal, mint
bármely más populációval a világon.
Szerinte a korábbi, kelet-ázsiai eredetre utaló eredmények azért is szokatlanok voltak, mert semmilyen régészeti lelet nem utalt arra, hogy esetleg ott történt volna meg a háziasítás.
A legrégebbi közel-keleti kutyaleletek ezzel szemben körülbelül 12-13
ezer évesek. A legkorábbi ismert kutyamaradványok egyébként Belgiumból és Nyugat-Oroszországból származnak, a belga lelet 31 ezer éves, az
orosz pedig körülbelül 15 ezer.
Wayne kiemelte, hogy az ered-

ményeik azért nagyon jelentősek,
mert ők nemcsak egyetlen szakaszt
hasonlítottak össze, hanem 48 ezer
különböző ponton vizsgálták meg a
teljes DNS-t, így a különböző kutyafajtákat is összehasonlíthatták. Nagy
meglepetésre kiderült, hogy a
kutyafajták törzsfája merőben
hasonló ahhoz a felosztáshoz,
amit a kutyatenyésztők a különböző típusú fajták elkülönítésére használnak. (Az eredményeket az Egyesült Államokban használatos felosztással vetették össze, Európában
ez némileg eltérő.) Ez arra
utal, hogy a fiatalabb fajtákat
az adott fajtacsoport más, már
meglévő fajtáiból tenyészthették ki.
Elsőre ez nyilvánvalónak tűnhet,
ám korábban nem gondolták, hogy
ennyire szoros rokoni kapcsolat lehet
a fajták között. Kivételt képeznek a
társasági kutyák közé tartozó ölebek,
amelyeknél több más fajtával való
kapcsolatot is kimutattak, például terelőkutyákkal és retrieverekkel.
Ezekben az esetben az egykori tenyésztők valószínűleg egy nagytestű

vunk. Ragadjunk rá, kövessük minden lépését, és amint észrevesszük,
hogy buzgó szimatolásba kezd, és
már nyitná is a száját, egy erélyes
„nem“-mel tántorítsuk el szándékától.
Ha ez nem elég meggyőző, nagyon finoman és óvatosan tessékeljük el a tilosból, és rögtön kínáljunk számára
alternatív rágnivalót. Egy olyan játékot, ami csak az övé, és amit a végtelenségig rágcsálhat anélkül, hogy
bántódása esne. Így lassanként megtanulja a „nem“-et a tiltáshoz asszociálni, és idővel hallgatni fog a jó szóra.

Védelem = biztonság
Kezdetben minden erőfeszítésünk
ellenére csúszhatnak bakik a leckékbe. A nyúl apró, igen fürge, nem nehéz szem elől téveszteni, ezért érdemes korlátok közé szorítani kíváncsiságát. Határoljunk le egy biztonságos
területet, ürítsük ki, és vigyük át egy
másik helyiségbe a nagymamától örökölt kézi csomózású perzsaszőnyeget.
A nyúl hullajtja a szőrét, és előbb
vagy utóbb egészen biztosan felfedezi
rajta azt a gusztusosan meredező
gyapjúszálat...
Ki tudja, miért vonzódnak ennyire
a nyuszik a műanyagba csomagolt halálos erejű áramütéshez. Születésük
pillanatától kezdve rajonganak a kábelekért, ezért a lehető leggyorsabban emeljük fel
őket a földről és
vezessük inkább
az ajtófélfák fölött,
vagy vonjuk be
őket harapásbiztos
borítással, fedjük
el kábelvezetővel.
Számtalan színben,
formában,
méretben és stílusban kapható kábelrendszerező a barfajtát kereszteztek egy kistestűvel, hogy új genetikai
háttérrel hozzanak létre egy
törpe fajtát. A Kelet-Ázsiából származó kutyafajtákról
pedig kiderült, hogy csak távolabbi kapcsolatban állnak
a közel-keleti farkasokkal,
ehelyett közelebbi kapcsolatot mutattak a kelet-ázsiai
rokonukkal. Ezek a fajták
valószínűleg többször is keveredhettek a kelet-ázsiai
farkasokkal, ám azt nem
tudni, hogy ez mikor történhetett. Magyar vonatkozású
érdekesség, hogy a törzsfán
külön ágra került a kuvasz: a
cikk szerint néhány más fajtával egyetemben esetükben
ellentmondás volt a genetikai és funkcionális besorolás között.

A kuvasz
A kuvasz egyik legrégebbi kutyafajtánk, elődei a honfoglaló magyarokkal kerültek a Kárpát-medencébe.

kács- és lakberendezési áruházakban,
ne sajnáljuk rá a pénzt, mert a nyuszi
élete múlhat rajta! Lehet, hogy hetekig a drótok felé sem néz, és már éppen megnyugodnánk, amikor egyszer
csak megtörténik a baleset. Ne adjunk
rá esélyt!

Végzetes szobanövények
Mi marad még, ha kimentettük a
bútorokat és kábeleket az éles fogak
közül? Nagyjából minden más. A
tisztítószer, amire csak egyszer felejtjük el rendesen visszacsavarni a kupakot, a lepottyant fájdalomcsillapító,
amit sehol sem találtunk, hiába kerestük. És még egy dolog, ami szintén
rendre elkerüli az újdonsült gazda figyelmét: a dísznövények! Több szobanövény is mérgező lehet a nyúlra.
Csak a legveszélyesebbek: a diffenbachia, a leander, a rhododendron
és a mikulásvirág. Ezeket ne tartsuk
olyan helyiségben, ahová a nyúlnak
szabad bejárása van, de még a tilalmi
zónákban is tegyük jó magasra őket.
A nyúl olyan, akár a világot felfedező csecsemő. Hajtja a kíváncsiság,
nincs egy szemernyi veszélyérzete
sem, az ő érdekében nekünk kell tehát
szigorúan betartani a játékszabályokat!
(pts)

Pásztorkodó őseink a komondorral
együtt a nyájak őrzésére használták a
ragadozók és a tolvajok ellen. A kuvasz és a komondor története összefonódik, kérdés, hogy maradhatott
fenn egymás mellett a két, azonos feladatot ellátó, hasonló méretű és színű
fajta. Egyes elképzelések szerint valamilyen felhasználási különbség
mégis lehetett a két fajta között, s a
kuvaszt vadászatra is használhatták,
de az is lehet, hogy már őseinknél is
szerepet játszott a küllem. A két fajta
hasonló, fehéres színére a magyarázat
egyszerű, ugyanis a világos színű kutyát sokkal könnyebb volt elkülöníteni az éjszaka támadó farkastól. A
pásztorkodás megszűnésével a kuvasz bekerült a tanyákra, falvakba,
ahol területőrzésre használták, s használják ma is. Küllemileg hozzá hasonlító fajta a lengyel tátrai juhászkutya és a szlovák csuvacs.
Forrás: Nature.com

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Április 3-4-5.:

dr. Koleszár István
Tel.: 06-30-5355523
Gödöllő, Árpád u. 32.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁS
1. A pályázatot meghirdető szerv neve, bizonyítványt.
címe: Gödöllő Város Önkormányzata e.h.: a véleményezési határidő lejárta
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
utáni első testületi ülés.
Pályázat benyújtásának módja és helye:
Meghirdetett munkahely:
A pályázatot 2 példányban, zárt borítékEGYETEM TÉRI ÓVODA (2100 ban, „Pályázat az Egyetem téri Óvoda
Gödöllő, Egyetem tér 14.)
óvodavezetői állására” megjelöléssel, dr.
óvodavezető
Gémesi György polgármesterhez kell
Képesítési és egyéb feltételek:
benyújtani (2100 Gödöllő, Szabadság
főiskolai végzettség, tízéves pedagógus tér 7).
munkakörben szerzett gyakorlat, legalább 3 – 5 év vezetői gyakorlat.
2. Meghirdetett munkahely:
Juttatások, egyéb információ:
MARTINOVICS ÚTI ÓVODA (2100
b.: Kjt. alapján (alapilletmény + vezetői Gödöllő, Martinovics utca 16.)
pótlék).
óvodavezető
A megbízás 5 évre, 2010. augusztus 1. Képesítési és egyéb feltételek:
2015. július 31-ig szól.
főiskolai végzettség, tízéves pedagógus
Pbhi: KSZK honlapon történő megjele- munkakörben szerzett gyakorlat, legnéstől számított 30 nap.
alább 3 – 5 év vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: a részletes Juttatások, egyéb információ:
szakmai önéletrajzot, vezetési progra- b.: Kjt. alapján (alapilletmény + vezetői
mot, fejlesztési elképzelést, okl. másola- pótlék).
tokat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi A megbízás 5 évre, 2010. augusztus 1.

2015. július 31-ig szól.
Pbhi: KSZK honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázathoz csatolni kell: a részletes
szakmai önéletrajzot, vezetési programot, fejlesztési elképzelést, okl. másolatokat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt.
e.h.: a véleményezési határidő lejárta
utáni első testületi ülés.
Pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Martinovics utcai Óvoda óvodavezetői állására” megjelöléssel,
Dr. Gémesi György polgármesterhez
kell benyújtani (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7).

alább 3 – 5 év vezetői gyakorlat.
Juttatások, egyéb információ:
b.: Kjt. alapján (alapilletmény + vezetői
pótlék).
A megbízás 5 évre, 2010. augusztus 1.
2015. július 31-ig szól.
Pbhi: KSZK honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázathoz csatolni kell: a részletes
szakmai önéletrajzot, vezetési programot, fejlesztési elképzelést, okl. másolatokat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt.
e.h.: a véleményezési határidő lejárta
utáni első testületi ülés.
Pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Szent János utcai Óvoda óvodavezetői állására” megjelöléssel,
3. Meghirdetett munkahely:
SZENT JÁNOS UTCAI ÓVODA dr. Gémesi György polgármesterhez kell
benyújtani Gödöllő, Szabadság tér 7).
(2100 Gödöllő, Szent János utca 6.)
óvodavezető
4. Meghirdetett munkahely:
Képesítési és egyéb feltételek:
főiskolai végzettség, tízéves pedagógus KAZINCZY KÖRÚTI ÓVODA
munkakörben szerzett gyakorlat, leg- (2100 Gödöllő, Kazinczy körút 32.)

óvodavezető
Képesítési és egyéb feltételek:
főiskolai végzettség, tízéves pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat, legalább 3 – 5 év vezetői gyakorlat.
Juttatások, egyéb információ:
b.: Kjt. alapján (alapilletmény + vezetői
pótlék).
A megbízás 5 évre, 2010. augusztus 1.
2015. július 31-ig szól.
Pbhi: KSZK honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázathoz csatolni kell: a részletes
szakmai önéletrajzot, vezetési programot, fejlesztési elképzelést, okl. másolatokat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt.
e.h.: a véleményezési határidő lejárta
utáni első testületi ülés.
Pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Kazinczy körúti Óvoda
óvodavezetői állására” megjelöléssel, dr.
Gémesi György polgármesterhez kell
benyújtani (Gödöllő, Szabadság tér 7).

FELHÍVÁS – BEIRATKOZÁS
Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a tanköteles korú,
leendő első osztályos gyermekük beíratására a
következő időpontokban kerül sor:
ÁPRILIS 16. (PÉNTEK) 8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG
ÁPRILIS 17. (SZOMBAT) 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG
A beírás a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és
aziskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás bemutatása alapján, a lakóhely vagy tartózkodási
hely körzetében található általános iskolában történik.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Felhívás – Óvodai jelentkezés
Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy a város óvodáiba
történő jelentkezés időpontja:

2010. május 3 - 7-ig
munkanapokon 8 - 17 óráig
Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük
óvodai felvételét a körzetük szerinti óvodába kérjék.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni: A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája; a szülő
vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

EGY SZÁZALÉK A KÖRNYEZETI NEVELÉSÉRT
Kedves Adózó! A GATE Zöld Klub Egyesület környezetünk védelmével, környezeti neveléssel és szemléletformálással, Gödöllő ökovárossá alakításával, illetve ilyen irányú kutatásokkal foglalkozó, kiemelten közhasznú civil szervezet. A gödöllői és a környékbeli lakosságot, főként a gyermekeket érintő programjaink (természetismereti vetélkedők,
interaktív kiállítások, pályázati felhívások, családi zöld délutánok, Zöld Forgatag, Ökotérkép, előadások iskolásoknak és pedagógusoknak stb.) egy részét pályázati források hiányában az 1 % támogatásoknak köszönhetően tudjuk
folytatni évek óta, ezért is kérjük segítségét, adója 1 %-ának felajánlását.
Ehhez annyit kell tennie, hogy a GATE Zöld Klub Egyesület 18671238-1-13 adószámát tartalmazó Rendelkező
Nyilatkozatot egy szabvány méretű borítékba teszi, és azt lezárja. A lezárt borítékot helyezze el adóbevallási csomagjában. Támogatása jelentősen hozzájárul környezetünk védelmének társadalmi ügyéhez.
Eddigi támogatóinknak ezúton is köszönjük felajánlásaikat!

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról
Idén a gödöllői kutyatartók az ebek kötelező
veszettség elleni védőoltását nem közterületen, hanem a városi állatorvosi rendelőkben
adathatják be. Az alábbi időpontokban kedvezményes áron oltathatják be állataikat:
Április 6-10-ig: keddtől péntekig délelőtt 0911, délután 17-19 óráig, szombaton délelőtt
09-12 óráig, dél-után17-19 óráig. Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 12-17-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 8-9
óráig, szombaton délelőtt 9-12 óráig. Dr. Bodó
Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u.
34.

A kedvezményes árú veszettség elleni védőoltás kutyánként 4.000.- forintba kerül, ami
tartalmazza az anyagköltséget, a kedvezményes munkadíjat, a regisztrációs és bejelentési költségeket és az illetéket. A szintén kötelező bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta ára 300.- forint/10 testtömeg kilogramm. Az ebek oltása kérhető egyéb
időpontokban is a rendelőkben, illetve háznál,
de ebben az esetben az oltás teljes költségét,
illetve a kiszállási díjat is ki kell fizetni.
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a

164/2008. (XII./ 20.) FVM rendelet szól. Ez
alapján az állattartó köteles minden 3 hónapos
életkort elérő ebet saját költségén veszettség
ellen beoltatni és féregteleníteni, majd mindezt
6 hónap múlva megismételni.
A felnőtt kutyát minden évben egyszer
kötelezően újra be kell oltatni.
Javasoljuk az ebek mikrochippel való megjelölését, az elvesztett kutyák hazajuttatásának megkönnyítése érdekében.
Ennek részleteiről kérjen információt az állatorvosoktól.

FELHÍVÁS – ÉGETÉS
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!

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 29-ápr. 4-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.
Április 5-11-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.
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ÁPRILIS A VITAMIN HÓNAPJA
az Erzsébet Királyné Szálloda éttermében
Akcióink:
• Krémlevesek
• Saláták
• Roston húsok
• Zöldségek

Erzsébet Királyné Szálloda (Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.)
Időpontja: Április 23., péntek
Jegyelővétel a helyszínen: Március 29-től, H-V: 14-20-ig
Ár: 1800 Ft (500 Ft szabad fogyasztás), Tel: 06-28/816-819

Újdonság!
Amíg az ételre várni kell, gyermeke nem unatkozik!
Április hónaptól minden hétvégén (szombat-vasárnap) 11.30
órától Gyermek-sarok működik a
kávézóban!

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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Sport

Közdősport – Taekwon-do Eb

Labdarúgás – Iksz Pilisen, GSK II. siker a Kerepes ellen

Gödöllői bronzérem Pontgazdag gödöllői hétvége
Ismét képviseltették magukat kis országunk Taekwondosai az I.T.F.Taekwon-do Európa-bajnokságon. Az olaszországi Barletta városában
megrendezett kontinensviadalra 27ország versenyzőivel
kellett megmérkőzniük a mieinknek.
A Gödöllői Taekwon-do SE versenyzői közül ketten is tagjai voltak
a magyar csapat keretének, akik
egyéni kategóriákban indultak. A
gödöllői versenyzők közül A. Hor-

váth Gergő 1. danos mester formagyakorlat kategóriában szerezte
meg a 3. dobogós helyet, így bronzéremmel térhetett haza. A versenyzőket Czeba Mihály 5. danos mester készítette fel sikeresen a versenyre.
A Taekwo-do SE edzéseire továbbra is sok szeretettel várják az
érdeklődőket. Telefonon a +36-20530-49-57-es számon lehet további
információhoz jutni, az edzések a
Szabadság út 23. szám alatt megtekinthetőek.
-liweboldal: www.tae-kwon-do.hu

A. Horváth Gergő jobbra

Római Maraton gödöllői résztvevővel

Sztarenszkyné újabb mérföldköve
Március 21-én rendezték Rómában, immáron 16. alkalommal azt a nemzetközi maratoni
futóversenyt, amelyen több
magyar, köztük az áprilisban
már 75. születésnapját ünneplő Sztarenszky Tiborné is rajthoz állt.

hogy most a helyezés másodlagos, kizárólag a futás öröme volt a célunk.
Azért nem mondom, hogy nem izgultam, főleg amikor megláttam azt a
rengeteg embert a Colosseum mellett
a rajtnál. Egyrészről felemelő volt,
másrészt fokozott izgalommal álltam
rajthoz, ugyanis ez volt az első versenyem külhonban.
– Mi a következő cél?
– Jónak mondató időt futottam
Rómában, főleg annak tudatában,
hogy nem tudtam a szokott módon
készülni rá. A következő célom az
idei Budapest Maraton teljesítése,
amely november elején lesz majd.
Arra készülök és remélem, hogy az
egészségem is engedi, hogy ezen és
további versenyeken is el tudjak még
indulni.
-li-

A római Colosseum mellől rajtoló, 42
kilométer 195 méteres táv teljesítésére összesen 11023 fő nevezett (9149 férfi és 1847 nő). A gödöllői maratonista 6 óra 27 perc 31 másodperces
idővel teljesítette a távot, amellyel a
hölgyek között az 1814. helyen végzett, de tegyük gyorsan hozzá, hogy
itt most a helyezés másodlagos volt.
Sztarenszky Tibornét arról kérdeztük
többek között, hogy mikor jött az ötlet, hogy elinduljon és okozott-e nehézséget a megmérettetés?
Sztarenszky Tiborné,
nyakában a Rómában kapott éremmel
– Az ötlet a barátaimtól származik, akik a 2009-es Budapest Maraton után kérdezték
tőlem, hogy nincs-e kedvem
kimenni velük a római versenyre. Örömmel mondtam
igent, hiszen ez előtt még soha nem versenyeztem külföldön.
– Hogyan készül egy ilyen
versenyre?
– Sokat futok, mozgok, persze ezzel nem árultam el nagy
titkot. A mostani felkészülés
egy kicsit más volt, mint az
eddigiek, ugyanis a hosszú tél
miatt nem tudtam rendesen
edzeni, ami csak azért nem
aggasztott, mert az eddig teljesített hat maratoni versenyem már adott egy jó alapot.
Ráadásul úgy mentünk ki,

A Pest megyei I. osztályban szereplő Gödöllői SK felnőtt és ifjúsági csapata az elmúlt hétvégén
a Pilis vendége volt. A felnőttek
ponttal távoztak, míg az ifi első
tavaszi vereségét könyvelte el.
Mindössze tavaszi második találkozójukon léptek pályára Szabados
György tanítványai Pilisen, miután két
mérkőzésüket is el kellett halasztani a
pálya alkalmatlansága miatt. Ennek tudatában, mármint a meccshiány miatt
egy kicsit tartottak is a játékosok a találkozótól, de végül ismét sikerült egy
pontot elhozni idegenből. AZ első játékrészben többnyire a mezőnyben gyűrték
egymást a csapatok. A folytatásra felpörögtek az események. Előbb a házigazdák szereztek gólt, de a mieink tartását
bizonyítja, hogy hasonlóan az Újlengyel
elleni derbihez, ismét hátrányból sikerült egyenlíteni. Nagy Roland csavart
egy szabadrúgást a pilisiek kapujába,
ezzel pontot mentve a GSK-nak. A felnőtt csapat továbbra is a 13. helyen áll a
tabellán, de két mérkőzéssel kevesebbet
játszott, mint riválisaik.
Az ifisták szintén nagy csatát vívtak,
de ezúttal alulmaradtak, elszenvedve ezzel első tavaszi vereségüket. Sztriskó
István alakulata jelenleg a 10. helyen
áll.
Következik:
Április 3., szombat 15 óra (ifi: 13 óra),
egyetemi pálya: Gödöllői SK – Veresegyház VSK

Megyei I/B osztály – Hazai vereség
A GEAC csapata hazai pályán fogadta soros ellenfelét a megyei I/B osztály
19. fordulójában. A második helyezett
Verőce ellen nem sikerült a bravúr, így
továbbra is a 13. helyet foglalja el a
tabellán Nagy Béla csapata. Az előző
héten tévesen jelent meg a Dány elleni
eredmény: a helyes végeredmény 2–1, a
GEAC javára.
Pest megyei I/B osztály, 19. forduló
GEAC – Verőce 0–1 (0–1)

Megyei III. osztály – Fazonra
Szabó (tt) három pont
A gödöllői csoportban szereplő Gödöllői SK II. ismét a Kerepes ellen lépett
pályára a tavasz második játéknapján.
Az erősorrendes bajnokságban szereplő
csapatunk ezúttal „hazai” pályán fogadta ellenfelét és az elmúlt heti 2–2-es
döntetlen után ezúttal nyerni tudtak Szabó László duplázásának köszönhetően,
ezzel feljöttek a tabellán a 3. helyére.

Röplabda – Bronzéremért játszanak a lányok

Székesfehérvár elleni folytatás
Bronzéremért játszhat a TEVA-Gödöllői RC, miután a
harmadik mérkőzését is elveszítette a Vasas elleni elődöntőben. Az óbudai vendégjáték alkalmával ismét
előnyből kapott ki Deme Gábor csapata, így joggal lehetnek elkeseredve a gödöllői hölgyek. Összesítésben
3:0-val jutott a döntőbe ellenfelünk, míg a Gödöllő a
bronzéremért
mérkőzhet
majd a székesfehérvári MÁV
Előre SC ellen.

A történeti hűség kedvéért: Az
első két találkozót úgy veszítették
el Bajáriné Pesti Anikóék, hogy
az első meccsen 2:0-ás, míg a második találkozón 1:0-ás vezetésről
kaptak ki. A harmadik meccsen is
vezettek a lányok, méghozzá ismét 2:0-ra, de most sem sikerült
nyerni a maratonira nyúló, 2 óra
25 perces meccsen. A TEVA csapata jól kezdett, de ismét megadta
az esélyt a Vasasnak a fordításra,
amellyel élt is a hazai csapat, így
ők örülhettek a döntőbe jutásnak,
míg a GRC a bronzmérkőzésen vi-

Kézilabda – Majdnem tökéletes hétvége

Mindhárom férfi csapat nyert
Majdnem tökéletes hétvégén vannak
túl a gödöllői kézilabdázók. A Gödöllői
KC NB II. keleti csoportjában szereplő
férfi csapatai hazai pályán nyertek, míg
a megyei B csoportban szereplő Gödöllői SK alakulata Ráckevén tudott nyerni. Az NB II. déli csoportjában szereplő
GKC-s hölgyek közül a felnőttek egy
góllal kaptak ki, míg az ifista lányok ötgólos hátrányt ledolgozva nyertek egy
találattal.
Férfi NB II., 16. forduló
Gödöllői KC – Abonyi KC 32:26
(15:15)
Ifi: Gödöllői KC – Abonyi KC 38:30
(20:15)
Női NB II., 15. forduló
Vecsés – Gödöllői KC 23:22 (12:13)
Ifi: Vecsés – Gödöllői KC 27:28 (16:11)
Pest megyei B csoport, 16. forduló
Ráckeve – Gödöllői SK 25:28 (11:11)
Következik:
Női NB II.: Április 1., csütörtök
19:30 (Ifi: 17:30) Hajós iskola:
Gödöllői KC – Érdi VSE II.

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó és asztalitenisz szakosztálya az idén is számít az Önök segítségére. Támogassa Ön is
adója egy százalékával a sportolni szerető gödöllői gyerekeket!
Köszönjük!

Pest megyei I. osztály, 19. forduló
Pilisi LK – Gödöllői SK 1–1 (0–0)
Gól: Nagy Roland
Pest megyei I. osztály, U19
Pilisi LK – Gödöllői SK 2–1 (0–0)
Gól: Koczeth Zsolt

Férfiak, Pest megyei B csoport:
Április 2., péntek 19:00, Hajós isk.:
Gödöllői SK – Aranyszarvas SE

Utánpótlás – FŐNIX ISE sikerek
Véget értek a megyei fordulók a kézilabda gyermekbajnokságban. A Főnix
ISE csapatai több korosztályban is bejutottak a régiós döntőbe. Az 1999-es
születésű fiúkat két csapattal is neveztük
és mindkét csapat továbbjutott a salgótarjáni régiós döntőbe. A csapat tagjai
(„A”): Hegyi Tamás, Urbán Soma,
Fekszi Roderik, Szuhányi Marcell,
Tromposch Márk, Szakály Domonkos, Borhy Levente, Ratkai Csaba,
Bartos Benedek. („B” csapat): Varga
Dominik, Endrődi Áron, Hamar
Miklós, Pálhegyi Simeon, Bagó Martin, Fábián Tamás, Kassai Levente,
Kovács Gergő, Mánya Kristóf, Szeredi Regő.
A 2000-es születésű fiúk
szintén két csapattal versenyeztek a szivacskézilabda-bajnokságban. A rendkívül népes mezőnyből (11
benevezett csapat) az I. gárda a Vác mögött a 2. helyen
jutott tovább, míg a II. csapat az 5. helyen végzett. Az
I. csapat tagjai: Urbán Soma, Hegyi Tamás, Borhy

Legéndi György csapata a következő
két fordulóban az Erdőkertes II. ellen
lép pályára, előbb “hazai pályán”, Vácszentlászlón április 4-én, majd egy héttel később Erdőkertesen.
Pest megyei III. osztály, 14. forduló
Gödöllői SK II. – Kerepes 2–0 (0–0)
Gól: Szabó László (2)
Utánpótlás – Beindult a nagyüzem
Az elmúlt hétvégén a GSK szinte
minden bajnokságban szereplő csapata
pályára lépett (Az U12-es korosztály a
jövő héten kezd). A mérleg: kettő győzelem, három vereség.
-ltNB II., közép A csoport, U13
Gödöllői SK – Újbudai TC 6–
Gól: Oláh Maximilián (2), Szakács
Bence, Ifj. Morvai László, Maurer Tibor, Szecsei Szilárd
NB II., közép A csoport, U15
Gödöllői SK U14 – Újbudai TC 1–4
Gól: Hegyi Balázs
NB III., Mátra csoport, U19
Putnok – Gödöllői SK 1–3
Gól: Czuczor Attila (2), Veszely
Károly
NB III., Mátra csoport, U16
Putnok – Gödöllői SK 3–1
Gól: Krizsanyik Kristóf
Pest megyei I-III. osztály, U16
Erdőkertes – Gödöllői SK U15 8–0

gasztalódhat majd. Az ellenfél a
BSE ellen 0:3-as összesítéssel
alulmaradó MÁV Előre SC lesz.
Az első mérkőzést április 16-án
rendezik majd Gödöllőn.
Deme Gábor, a TEVA-GRC
edzője így értékelte a mérkőzést:
– Sikerült megint 2:0-ról odaadni
a meccset a Vasasnak, gratulálok
nekik, megérdemelten jutottak a
döntőbe.
-llExtraliga, nők, elődöntő,
3. mérkőzések
Vasas Duna Autó Óbuda – TEVAGödöllői RC 3:2 (-18, -24, 22, 24, 7)
Az egyik csapat harmadik
győzelméig tartó párharc végeredménye: 3:0, a Vasas javára.

Levente, Palánkai Márton, Fábián
Tamás. A II. csapat tagjai: Mánya
Kristóf, Ratkai Csaba, Szeredi Regő,
Székelyhidi Tamás, Nagyistók Tamás,
Bócz Bendegúz és Kassai Levente.
A 2001-es születésű fiúk idén kezdték a szivacskézilabdás küzdelmeket. A
fiatalok sok kimagasló teljesítménynyel, igazi csapatként, veretlenül jutott
tovább a régiós döntőbe. A csapat tagjai:
Fábián Tamás, Kassai Levente, Poroszkai Bogdán, Botyik Máté, Palasics Kristóf, Rátonyi Félix, Frei Mihály.
A 2000-es lányainknak nem sikerült
kiharcolni a továbbjutást. A megyei
döntőn az 5. helyezést szerezték meg
(10 csapat indult). A csapat tagjai: Frei
Dalma, Kiss Eszter, Kiss Rita, Vereszky Dorka, Bajnóczi Fruzsina.
A korosztályos csapatok edzői,
Hochrajter Rita, Bárdos Mónika és
Simics Judit .
-tt-
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

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

IRODA YITVA TARTÁSA:
*Kiváló ajánlat! Gödöllőn, kertvárosi részen
új építésű 3 szoba nappalis amerikai konyhás garázsos 1 szintes ház eladó.
Kulcsrakész ár 29,9 MFt 20-7722429

KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐ ICS
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

INGATLAN
*MUNKÁCSY UTCÁBAN téglaépítésű, 2.
emeleti, 53 m2-es gázkonvektoros, különbejáratú 2 szobás (+ előszoba, fürdőszoba, konyha, spejz, pince) felújítandó lakás
sürgősen eladó. Egyedi vízmérő órás, Ny-i
fekvésű. Iár: 9,2 MFt. Tel.: 30/581-3968,
70/2238-509.
*Garázs eladó Gödöllőn a Kossuth L.
utcában. Dupla beállásos (2 autó
számára) a 4 emeletes panellakások
alatt, víz villany fűtés van. Irányár: 3,99 m.
Érdeklődni: +36/20-3527445.
*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok
kellemes, csendes részén de a központ
közelében eladó egy nagyon hangulatos,
sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült,
összközműves, 65m2-es parasztház, mely
2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2
szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba
wc-vel található. A telek szépen gondozott,
rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő
gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben:
Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr:
5,4 MFt Tel: 70/312-5965, 20/928-3938
*Elcserélném, vagy eladnám gödöllői 19
millióért 135m2 sorházamat, /telek méret
363 m2/, 850 m2 nagyobb telkű gödöllői
házra. Felújítandó, vagy kölcsönkifizetés
is érdekel. A ház ne legyen nagyobb. Érd.:
28 415-988, 30 636-1837, 30 471-5078.

*Eladó! Kétlakásos családi ház Szilasligeten,
irányár:19,5MFt,
gödöllői,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, első
emeletig beszámítható. Tel.: 20/346-09-85
*Gödöllőn, Fenyvesben eladó egy 140 nm
-es két szintes, alápincézett családi ház.
Nappali, 4 szoba, 2 fürdőszoba, étkező.
Parkosított kert, öntöző rendszer, riasztó.
Irányár: 33,5mFt. Érd.:20-9-805-765
*Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es, 1+ 2
félszobás, 3. emeleti konvektoros lakás
eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.: 20/9811-027.
*Igényeseknek
a
Városközpontban
sorházi jellegű, egy szintes, 92 m2-es,
nappali, 2 hálószobás, 2 garázsos (opció),
parkettás, egyedi fűtéses, belső udvari
elhelyezkedésű, D-i fekvésű lakások
eladók. Ár: 25,5MFt Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Minimális 2MFt-önerővel, kedvező törlesztő részlettel: 61.000 Ft/Hó megvehető Munkácsi utcában téglaépítésű 2
emeleti, 57 m2-es, kétszobás, egyedimérőórás, konvektoros fűtésű, parkettás
lakás. Ár: 9,6MFt Major Zoltán +3670/7733-222 www.perfektotthon.hu
*Minimális 2MFt-önerővel, kedvező törlesztő részlettel: 61.000 Ft/Hó megvehető Szent János utcában téglaépítésű,
felújított, 3. emeleti, 36 m2-es, 1 szobás,
konvektoros
egyedifűtésű,
erkélyes,
redőnyös, légkondicionált lakás. Ár:
8,9MFt 70/773-3222
* Gödöllőn a Harasztban, csendes
környéken 100 nm alapterületű, 3 és fél
szobás jó állapotban lévő, téglaépítésű
családi ház, 1000 nm-es, gyümölcsfákkal
beültetett telekkel. Iá: 26,5 mFt. Érd:
FŐNIX
Iroda
28/411-086
vagy
+3620/9194-870
*ELCSERÉLNÉM gödöllői, 80 m2-es 2,5
szobás, 780 m2 telkes családi házamat
1,5-2 szobás erkélyes, tégla lakásra, I.
emeletig megegyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn, 5 lakásos társasházban szobakonyhás komfort nélküli lakás Iá: 5 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Kerepes-Szilasligeten 2 szobás, panorámás
társasházi öröklakás zöld környezetben 13
m2-es terasszal. A bp.-i Örs vezér tér 25 perc
alatt elérhető. Iá: 16,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn Kertvárosban nappali+4 szobás,
kétszintes, felújított családi ház garázzsal,
terasszal. A kertben örökzöldek és díszkert.
ÁRON ALUL. Iá: 39 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn Kossuth L. u.-ban 3 db 2
szobás, jó állapotban lévő társasházi
öröklakások eladók. Iá.:11,2mFt és 12,5
mFt között. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, Királytelepen 100 m2-es, 3
szobás családi ház garázzsal 533 m2-es
telken ÁRON ALUL eladó. Iá.: 20,5 mFt
Érd.: FŐNIX Iroda +36 20 9194 870

*Erzsébet krt-on 1+2 félszobás erkélyes
lakás, beépített konyhabútorral eladó. Iár 9,7
M FT 20-8042102
*Gödöllő új építésű részén 5 szoba + nappalis 1 szintes, duplagarázsos, duplakomfortos ház 1200 nm-es gyönyörűen parkosított
telekkel eladó. Iár: 39,9 MFt 20-772-2429
*Gödöllőn, Alvégben felújított családi ház
eladó! Iár 25,9MFt! 20-539-1988
*Gödöllőn 3 szoba nappalis, dryvit
szigeteléses új építésű ikerház kocsi beállóval eladó Iár kulcsrakészen 23,5 MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Szadán csendes mellékutcában 3 félszoba
+nappalis, 2 fürdőszobás 1993-ban épült,
garázsos, alápincézett családi ház 1350 m2
szép telken eladó Iár 18,5 MFt 20-772-2429
*Extra vétel! Gödöllőn panorámás részen 3
szoba+
nappalis,
duplakomfortos,
szuterénes, garázsos, gázkazán + vegyes
tüzeléses 1992-ben épült, felújított kertes
ház 1600 nm-es telken eladó. Iár 18,9 MFt
20-772-2429

*Gödöllőn csendes helyen 2 szobás erkélyes egyedi fűtésű lakás. Iá: 12,9 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda +3620-9194-870

*JÓ VÉTEL! Gödöllőn Erzsébet krt-on
35m2-es 1 szobás lakás, alacsony rezsivel, szabályozható fűtéssel eladó Iár 7,5
MFt 20-772-2429

* Gödöllőn az ipari parkban 1060 m2-es
telek ALKALMI ÁRON ELADÓ. Iá.: 7 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda +3620-9194-870

*Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3
szobás erkélyes téglalakás eladó Iár: 14 MFt
20-772-2428

*Gödöllő nappali+ 3 szobás családi ház
társalgóval, 2 fürdősz.-val, 2 garázzsal, kerti medencével luxus kivitelben a Kertváros
legjobb helyén. Iá.: 60 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Kiváló ajánlat! Szadán új építésű 3 szoba +
nappalis, 120 nm-es igényes kivitelezésű, 1
szintes ház 730 nm-es telekkel eladó.Iár:
21,9 MFt. Burkolatok, festés nincs benne az
árban! 20-7722429

*Gödöllőn a Belvárosban kifogástalan
állapotú kétszintes, 73+30 m2-es társasházi
öröklakás.2 szoba+nappali, konyha, kamra,
fürdőszoba, WC. Egyedi cirkó fűtés. Iá: 24
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 20/9194-870

*Eladó Gödöllőn 100 nm-es 3szoba+ nappalis, jó állapotú, gázkazán +vegyestüzelésű családi ház, 884 m2.-es
telekkel, új iskola és óvoda a környéken!
Iár 20,5Mft (20) 804-2102

*Gödöllőn Blahán, 692 m2 es telken 3
szobás tégla építésű családi ház pincével,
2 garázzsal. Iá.: 17,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda +3620/9194-870

*Fenyvesben építési telek eladó! Víz, villany a
telken! Iár:8.5Mft 20-539-1988

*Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1.; 2.; 3. emeleti, 1+fél; ill. kettő
2 szobás gázkonvektor fűtésű lakások 1011mFt között eladók. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, Blahán 1900 m2-es telken 3
szobás, panorámás családi ház Iá: 30
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

*Eladó Ház a Fácán soron! Nagyon jó állapotban lévő ház, 200m2-es telekkel. Hobbi
szoba, garázs! Iár 29,99MFt 20-539-1988
*Sürgősen eladó Ház Gödöllőn! 100m2-es
3plusz félszobás, 500m2-es telken! Jó
állapot szép kert! Iár 19,8Mft! 20-539-1988
*Kerepesen Felújított 80.m2.-es családi
ház eladó! Parkosított telek,kedvező ár!
Iár:19.4Mft! 20-539-1988

*Gödöllői 2 szobás erkélyes lakás. Iá:
11,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

*Veresegyházon új építésű lakások
eladók! Júniusi átadással, teraszokkal,
zárt udvaron autóbeállási lehetőséggel!
12,9Mft-tól 20-539-1988

*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült, nappali + 3 szobás, 93
nm alapterületű földszintes családi ház
1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllő legkeresettebb részén eladó
1100 nm ősfás telken, 226 nm rusztikus
családi ház, borospince, dupla garázs,
kerti tó, légkondicionáló, riasztó. Iár 58
MFt. 20 7722428

*Zsámbokon felújított nappali+ 2 szobás
családi ház, két beállásos garázzsal, pincével, parkosított kerttel. Iá.: 16,7 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es
építési telek érvényes építési engedéllyel
eladó. Iár 5,9 MFt
20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
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*Gödöllő központjában 2 szobás cirkos
tégla lakás SÜRGŐSEN ELADÓ Iár 11,5
MFt 20-539-1988
*Jó vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2
szoba nappali konyha étkezős, 98 nm-es
családi ház eladó! Új tető új nyílászárók,
cirkós Iár 18,5 Mft. 20-772-2429
*Jó vétel! Palotakerten korszerűsített
fűtésű parkra néző 2 szobás, 64 m2 lakás
Iár 9,6 MFt 20-804-2102
*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2
félszobás jó állapotú lakás Iár 13,9 MFT
20-804-2102

*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es,
loggiás 1. emeleti, tehermenetes lakás
eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz,
HÉV 5 percre. Tel: +36-30-564-3615, +3628-415-324
*Körösfői utcában Erzsébet parkhoz közel
eladó 2 utcára nyíló kertes családi ház (3,5
szoba + garázs + pince). Irár megegyezés
szerint. Tel: +36-28-430-348
*Egyszobás, felújított, konvektoros I. emeleti
összkomfortos lakás a belvárosban tulajdonostól eladó. Iár: 6,9 millió Ft. Tel: 06-30350-4346

*Gödöllőn sürgősen eladó 60 m2
2szobás magasföldszinti, erkélyes konvektoros lakás Iár 9,9 MFt 20-8042102

*Eladó Gödöllőn, Szabadság úton 506 nm
telken, 3 szintes, 240 nm-es ház 6 szobával.
Lakás, kisebb ház beszámítható. Irányár:
27,5m Ft. Tel: 06-20-472-9877

*Örökpanorámás 3 szoba nappalis
szuterén hobbiszoba 3 fürdőszobás
medencés nagy teraszos ház Gödöllőn
eladó Iár 30 MFt 20-8042102

*Gödöllőn a Kör utcában 37 nm-es, 4.
emeleti, erkélyes, gázkonvektoros, kellemesen kialakított lakás eladó. Iár: 9,1 M Ft. Tel.
+36-20-9337-002

*Eladó 2 szobás családi ház 560 m2 ősfás
telken, új ablakok Iár 14,5 MFt 20-8042102

*Gödöllőn Kertvárosban kétlakásos családi
ház sürgősen eladó. Összeköltözésre, irodának, üzletnek kiváló. Lakások: 75 és 150 nm
külön közművekkel, két utcára nyíló bejáratokkal. Iár: 24,8MFT. 06-30-392-3635

*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó
állapotú 2 szobás, 60nm-es lakás a Kazinczy
Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102
*Keresek készpénzes ügyfeleim
részére 2 szobás, (földszint, I-II.-III
emeleti) konvektoros téglalakást 13
MFt- ig ! 20-8042102
*Eladó lakásokat, családi házakat, telkeket
keresünk készpénzes ügyfeleink részére
Gödöllőn és Szadán! 20-772-2428 Gödöllő
Ingatlanközpont WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*KERESEK Gödöllőn, Blahán, Harasztban
eladó családi házat ügyfeleim részére.
Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020
*Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla,
cirkófűtéses, 74 nm-es, 2szoba +galériás,
18nm-es terasszal, 25nm-es tárolóval rendelkező igényesen felújított lakás sürgősen
eladó. A társasház zárt, parkosított udvarán
belül játszótér, kerti grill, gépkocsi beálló
található. Csendes, nyugodt zöldövezet,
barátságos, családias kis lakóközösség.
Iár:15,9MFt 06-30-491-5020

*Eladom, vagy elcserélem Gödöllő közeli
gázos kertes házamat. CSERE: Gödöllő,
Rákoskeresztúr és környéke. Belül teljesen
felújított: új villanyhálózat, nyílászárók. 06-20954-6600
*Gödöllő központjában eladó egy 65 nm-es,
2,5 szobás, erkélyes, 2.emelei távfűtéses
lakás. Ár: 12,5m Ft. Érd: 06-30-410-8343,
06-28-423-143
*Tóalmáson gyógyvíz mellett lévő 2 szintes
összkomfortos, téliesített nyaralómat
eladom, esetleg cserelakás, akár tanácsi is
érdekel. Tel: +36-20-621-5111
*VALKÓN 6,3 millióért főúton, buszmegállóval szemben jó állapotban lévő kétlakásos,
egybenyitható parasztház cserépkályhával +
konvektoros gázfűtéssel, új fürdőszobával,
melléképülettel, boltíves pincével, a házban
kemencével, 400 nöl-es telekkel eladó.
Bankkölcsön felvehető. 06-20-915-0341

*Egyedi ajánlat! Gödöllőn, Ambrus közben
eladó egy 41 nm-es, 1 szobás, erkélyes,
2.em. felújított lakás barátságos, családias
lakóközösségben, parkosított környezetben.
Iár:9,2M Ft 06-30-491-5020

*Gödöllőn, FÁCÁN SORON eladó 57 nm-es,
tetőtéri 1 +2 félszobás felújított társasházi
lakás a tulajdonostól. Cirkó fűtés, légkondi,
csendes, tiszta környezet. Iár: 15M Ft. Tel: 0620-351-5356

*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi okok
miatt eladó. Tel: +36-30-946-7702

*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.: +36-20-3135-816, +36-30562-3475

*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es épületekkel
közművesítve eladó. Tel: +36-30-946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO
közelében, most épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Tel: +3630-946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások eladók. Tel:
+36-30-946-7702
*Gödöllőn építési telek eladó a Zengő
utcában. Közművek az utcán. Iár: 13,8M Ft.
Tel: 06-70-948-2271
*Gödöllőn a Mályva utcában eladó
panorámás, 900 nm-es 37 m utcafrontos
telek. Érd: 06-70-538-3387
*Építsen saját lovardát! Gödöllőn, Repülőtéri
útról nyíló 22.000+24.000 nm mezőgazdasági besorolású 3% beépítésű, nyugodt
környezetű ingatlanokon. Irár: 700 Ft/nm. T:
+36-20-965-0066
*1500 m2 ipari – kereskedelmi terület
ELADÓ - KIADÓ az Isaszegi úton. Tel: +3630-528-7777
*Eladó Szurdokpüspökin a Mátra lábánál
főúton egy vályogház 650 négyszögöles
telekkel. Érd: 06-20-377-2533

*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es
telken eladó egy 1992-ben épült 70 nm
alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh
Tamás - +36-70-333-1362
*Eladó Erzsébet kir. körúton 65 nm-es,
2,5 szobás igényesen kialakított, erkélyes, távfűtéses 3. emeleti panellakás.
Ir.ár: 14 millió Ft. Tel: 06-70-429-9223
*Eladó a város központjában (HÉV, busz,
SzTK, piac stb. 3 perc) felújított, kétszobás, 58 nm-es, első emeleti, egyéni
fűtésű lakás. Tel: 06-30-585-1611
*Eladó a város központjában felújított,
kétszobás, 44 nm-es lakás. Tel: 06-30585-1611
*Eladó csendes zöldövezetben, a
Fenyvesben, 2005-ben épült 3 szoba-nappalis 180 nm összterületű ikerház garázzsal társítva. Ára: 25,9 millió. Érd: 06-30827-4272
*Eladó Szt. János utcában 1,5 szobás
földszinti, teljesen felújított egyedi fűtésű,
téglaépítésű lakás. Iár: 9,9M Ft. Tel: 0620-328-9666
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*Eladó Gödöllő központjában, Kossuth L.
utcában 56 nm-es, 3.em. erkélyes, jó
elrendezésű lakás. Iár: 10,9 millió. Tel:
+36-30-907-9322

*Palotakerti földszinti 40 m2-es felújított egy
szoba összkomfortos berendezet lakás
kiadó 45.000 + rezsi. (+1 havi kaució
50.000) Tel: 06-30-9446-816

*Gödöllőn a Szőlő utcában 64 nm-es egyedi
fűtéses, felújított földszinti lakás tulajdonostól eladó. Iár: 14,8M Ft. Tel: 06-20-396-5811

*3szobás családi ház bútorokkal vagy
bútorozatlanul Gödöllő (Rákóczi F.u.3.sz.
alatt) kiadó: 70 ezer Ft/hó +2 havi kaució
+rezsiért. Érd: 06-28-432-107

*Eladó a Palotakerten IV emeletes
háztömb II. emeletén egy csendes, parkra
néző lakás egyedi fűtéssel, tárolóval, rendezett lépcsőházzal. Iár: 10,9M Ft. Érd:
06-20-439-6440
*ÁRON ALUL eladó Gödöllőn az Alvégben
3,5+1 szobás konvektoros, cserépkályhás családi ház melléképületekkel. HÉV,
vonat, boltok, óvoda, iskola pár perc. Iár:
17,2M Tel: 06-30-2014-769
*Gödöllő központjában 76 nm-es felújított
lakás új nyílászárókkal, légkondicionálóval
tulajdonostól eladó. Azonnal beköltözhető.
Irányár: 14,5M Ft. Érd: 06-70-334-5707
*Gödöllőn a Zombor utcában 1 szobás, 34
nm-es, 2. emeleti, konvektoros téglalakás
eladó. Iár: 8,5 MFt. Tel: 06-20-977-0233
*Kertvárosban három család részére is
alkalmas ház eladó. Ár: 35M Ft. Érd: 0620-9-716-172
*Kartalon 3szoba összkomfortos családi ház
garázzsal, parkosított udvarral, kertben
gyümölcsfákkal eladó. A lakás teljes körűen
felújítva. Csendes környék, buszmegálló 5
percre. Érd: 06-70-270-7690
*Gödöllő Erdőszél utcában 605 nm-es
panorámás,
közművesített,
teraszos
kialakítású üdülőtelek állandóan lakott
környezetben eladó. Tel: 06-30-434-8058
*Kertvárosban eladó egy 2004-ben épült
családi ház 300 n.-öles telken. 4 szoba, nappali, szauna, kondiszoba, 2 gardrób. Iár: 80M
Ft. Tel: 06-30-638-4947
*Valkó központi részén 2 szobás összkomfortos felújítandó parasztház eladó. Pince,
melléképület, kertben gyümölcsfák. Iár: 4,5M
Ft. Tel: 06-20-510-2480
*Gödöllő központjában (Paál László köz)
44 nm-es 1,5 szobás földszinti, alacsony
rezsijű, kitűnő állapotú lakás eladó, akár
berendezve is. (Konvektoros fűtés.) Iár:
9,7MFt. +36-20-3-238-106
*Eladó Gödöllőn, Kazinczy körúton 60
nm-es 2 szobás, egyedi gázfűtéses, Déli
fekvésű, jó elosztású lakás. Ár: 11,2 MFt.
Tel: 06-30-212-6390

*Kertvárosban 110 nm-es családi ház bútorozottan, hosszútávra kiadó. Központ közel.
Bérleti díj: megegyezés szerint. Tel: 28-418360, +36-70-226-9942
*KIADÓ HÁZ 58 +30 nm tetőtér +medence
Gödöllő Fenyvesben, alacsony rezsivel kiadó.
50eFt+rezsi. Tel: 20-352-3360, 70-252-6028
*Gödöllőn vasútállomástól 2 percre külön
bejáratú konvektoros lakrész 1 kis szobakonyha, fürdő, WC, kamra, kábeltévével,
berendezve, kocsi beállási lehetőséggel
kiadó. 30e+20e rezsi. 06-20-915-0341
*Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás földszinti
konvektoros lakásba albérlőtársat keresünk.
Érd: 14h után 06-20-224-6598
*Gödöllőn az egyetem és a vasútállomáshoz
közeli 2lakásos házban 2szobás lakás
(46nm) kábeltévé, Internet használattal, teljesen felújítva, külön bejárattal és mérőórákkal
kiadó. 49.000/hó +rezsi. 06-20-3515-292

*Gödöllőn 35 nm-es önálló, összkomfortos
házrész albérletbe kiadó kocsi beállási
lehetőséggel. Tel: 06-70-613-8241
*Gödöllőn központban 2 szobás, konvektoros, vízórás, redőnyös lakás téglaépületben, csendes helyen hosszabb távra kiadó.
Tel: +36-28-421-619
*Gödöllőn, kertes övezetben, 2 szobás,
bútorozatlan, összkomfortos földszinti lakás
nem dohányzóknak kiadó. Tel: 20-542-1087
*Az Egyetem, a HÉV végállomás és a vasútállomás közelében 120 nm-es, kertes családi
ház hosszútávra kiadó. Érd: 20-9-108-472
*Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott,
kábeltévés, Internetes Gödöllő központjában
lévő lakás nagyobb szobája, egy vagy két
személy részére. (15.000,- ill. 22.500 Ft/fő
+rezsi) Kaució szükséges.. Tel: 20-824-4664
*Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, félig bútorozott lakás
kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-212-6390
*Gödöllő, Bem u.21. Külön házban szoba
kiadó. Konyha, fürdőszoba használattal,
melyek felszereltek. 35 E Ft/hó + rezsi.
Közüzemi órák külön. 15 perc a belváros.
06-70-337-1180

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

*Gödöllő központjában 44 nm-es másfél
szobás, félig bútorozott, távfűtéses lakás
május 5.-től hosszútávra, igényesnek kiadó.
2 havi kaució szükséges. Tel: 20-335-0027

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

*Albérletbe kiadó két 50 nm-es részből álló
családi ház Bagon. Az egyik rész igényesen
felújított. Ár: 60.000, ill. 45.000 Ft. Érd: 0630-9858-774

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

*Gödöllőn az Erzsébet parki lakótelepen
első emeleti, 2,5 szobás, konvektoros, egyedi vízórás, bútorozatlan, lakás kiadó,
hosszútávra, igényesnek. Érd: 06-30-9-753597, 06-30-9-890-509

*Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100
m2-es, legjobb helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy.
u. sarkán, liftes házban, klímával. Nettó ár:
1.200,-Ft - 2.500,-Ft/m2 Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*Gödöllőn Fenyvesben hosszútávra kiadó kétszintes családi ház kerttel. 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 nappali félig bútorozva vagy bútorozatlan. 149.000.-/hó+rezsi. 30-962-3768

*Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban
54 nm-es üzlet kiadó. Riasztóval felszerelve.
A kirakat betörésvédelmi fóliával ellátva. Érd:
+36-70-535-4474

*BÉRELNÉK összkomfortos, alacsony
rezsijű mini garzont, vagy egyszobás önálló kis házat hosszútávra Gödöllőn vagy
Szadán. Érd: 06-30-9246-035

*Gödöllői étterem bérleti joga berendezéssel
családi okok miatt átadó. Kedvező bérleti díj.
Tel: 06-20-944-7025

*Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros, 3.
emeleti erkélyes lakás. Kaució szükséges.
Tel: 06-30-609-8707

*Gödöllő belvárosában 30 nm-es üzlet
hosszútávra kiadó. (Eddig ügyvédi iroda volt.)
Érdeklődni: +36(20) 3-303-396

*Gödöllő- Máriabesnyőn 2 szobás családi
ház 1428 nm-es telekkel alkalmi áron
16.950.000 M Ft-ért eladó. Tel: 06-20509-2000

*Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros, egyedi mérőórás 58 nm-es (nem
panel) lakás 70e. + rezsiért irodának is
kiadó. Tel: +36-30-9617-621

*Gödöllőn a Testvérvárosok útja 9.sz. alatt
igényes, különálló, kétszintes üzlet (125nm)
irodának, üzletnek kiadó, akár megosztva is.
Csak komoly érdeklődőket várunk. Tel: 0620-9160-460

ALBÉRLET KIADÓ

*Gödöllő palotakerti 2 szobás, gyönyörű
panorámás, egyedi fűtéses lakás hosszabb
távra dolgozó fiatal párnak v. egyedülállónak
kiadó. Tel: 06-30-9664-702

*Gödöllő Központjában, jó parkolási
lehetőséggel RAKTÁRHELYISÉG KIADÓ.
Tel: 06-30-217-8726

*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó.
Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás
lakás egyik külön bejáratú, bútorozott
szobája, fürdőszoba, konyha használattal,
TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető,
csak nem dohányzó személy részére. Egy
havi kaució szükséges Ár: 30.000 Ft + a
rezsi fele. Érd: +36 70/318-2127

*Gödöllő központjában 2 szobás lakás albérletbe kiadó havi 44 ezer Ft + rezsiért. Két havi
kaució szükséges. Tel: 06-30-919-5970
*Kiadó Gödöllőn szoba, konyha, fürdőszoba bútorozva! 38.000 Ft + rezsi + kaució.
Érd: 06-20-253-4344

*Gödöllő központjában 2 szobás, loggias, felújított társasházi öröklakás KIADÓ Ár:
55.000 Ft+ rezsi. Érd: 28/411-086;
+3620/9194-870

*Gödöllőn a Szt. János utca elején kp-hoz
közel ligetes részen I.emeleti gázkonvektoros, beépített, új nyílászáróval felszerelt,
2szobás, parkettás, bútorozott, felújított
lakás hosszútávra kiadó. (60nm) 55E Ft +
rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel: 06-30502-4148, 06-28-418-005

*Gödöllő Központjában a Kossuth L.
utcában 62 nm-es, 2 szobás, bútorozott
lakás hosszútávra kiadó! 55.000 Ft /hó +
rezsi + 1 havi kaució. Érd: 30-6276-133

*Gödöllő központjában, Kossuth Lajos utcai
lakás fél szobájába albérlőtársat keresünk.
Ár: 14E Ft. + 2 havi kaució. Érd: 06-30-5068972, 06-70-576-3522

*Külön bejáratú, 46 nm területű 1+2 félszobás házrész (teakonyhával, külön WCvel és fürdőszobával) kiadó. Tel: 06-30280-3077

*Gödöllőn igényes 60 nm-es lakás félig
bútorozottan fiatal házaspárnak vagy
egyedülállónak kiadó. Érd: 06-30-626-7727
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*Gödöllőn a Szt. János u. 1/c alatt kiadó 18
nm-es irodahelyiség. Érd: 06-70-538-3387

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KIEMELT AJÁNLATAINK:

*A központban, (a Magyartölgy
Ingatlaniroda mellett) földszinti (11
nm-es) irodahelyiség bérbeadó.
Bérleti díj: 4500 Ft/hó/ nm (rezsivel
együtt)+ ÁFA.
*A belvárosban 2004-ben épült, földszinti, 60 nm-es, nappali +1 szobás,
igényes lakás (hatlakásos társasház
csendes hátsó részén), beépített
bútorokkal, extrákkal, gépkocsi beállóval eladó. Iá: 23,2 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, cirkógáz fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,7 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. em., felújított lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 2. emeleti, felújított, nagy
erkélyes lakás eladó. Iá: 12,9 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+ 3 szobás, étkezős, téglaépítésű,
egyedi fűtésű 2. emeleti, régi építésű,
napfényes lakás, osztatlan közös
kerttel eladó. Iá.: 22,5 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Marika- telepen, 2002-ben teljesen felújított, kétszintes, 5 szobás
családi ház, 1170 nm-es telken,
csendes
környezetben,
erdők
közelében. Irányár: 30 mFt.
*A Nagyfenyvesben nappali + 3
szobás, 150 nm lakóterületű, felújítandó családi ház 970 nm-es telken
sürgősen eladó. Csereként 1+2 fél
szobás,
egyedi
fűtésű
lakás
beszámítható. Irányár: 25 mFt.
*Az Alvégben 2 szobás családi ház,
997 nm-es telken (vállalkozásra alkalmas műhellyel, ipari árammal, ásott
kúttal) eladó. Irányár: 23,5 mFt.
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi
ház 550 nm-es, ősfás saroktelken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
*A
Kertvárosban
gyönyörűen
parkosított saroktelken 180 nm-es,
nappali+3 szobás, igényes családi
ház garázzsal, szaunával, jakuzzival
eladó. A telken egy 1 szobás önálló
lakrész is található. Irányár: 64,9 mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken
160 nm-es, nappali + 3 szobás, jó
állapotú családi ház eladó. Beépített
konyhabútor, dupla garázs, mosókonyha, szauna. Irányár: 27,8 mFt.
*A Fenyvesben 670 nm-es telken új
építésű, 140 nm-es, nappali +3 szobás,
családi ház eladó. Irányár: 35,9 mFt.
IKERHÁZI LAKÁSOK:
*A Fenyvesben most épülő 2 lakásos
társasházban 85 nm-es, 3 szobás lakás
300 nm-es telekrésszel, kulcsrakész
állapotban eladó. Irányár: 19 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 26,5mFt.
*Az új Fenyvesben, 2005-ban épült,
132 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal
(riasztóval, automata garázs és
kapunyitóval, öntözőrendszerrel) 450
nm-es telekrésszel eladó. Iá.: 38 mFt
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Érdemes elolvasni
A banki hitelezés
szigorítására
a
PSZÁF kidolgozott
egy a bankokra
kötelező érvényű új
szabályozást.
Mint azt sokan
tapasztalhattuk, az első szigorítás március
elsejével lépett életbe, ugyanis azóta nagy
mértékben korlátozták az ingatlanok terhelhetőségét. Az eddigi 80-90 vagy akár 100%
terhelhetőség mostanra forint hitel esetében
maximum 75%, euró hitelnél maximum
60%, egyéb devizánál, például svájci
franknál maximum 45% lehet.
A következő szigorítás június elsejével lép
életbe, amikor is a jövedelmek terhelhetősége is maximalizálva lesz. A kormány

2010. március 31.
javaslata szerint a kijelölt időpont után a
hitelfelvevők (ide tartoznak majd az új
hitelt igénylők és a jóval kisebb törlesztés
miatti hitelkiváltó, adósságrendező kölcsönök igénylői is) jövedelmét úgy kell
vizsgálni, hogy az igazolt nettó jövedelem
33%-át nem haladhatja meg az összes
hitelük törlesztő részlete. Ez egyelőre
nincs kötelezően előírva, de erősen javasolt.
Itt kapnak a bankok egy kis mozgásteret, de
egészen bizonyos, hogy a mostani
lehetőségek tovább fognak szűkülni.
Mindezek tükrében érdemes átgondolni,
hogy a későbbre tervezett hitelfelvételt
esetleg előbbre lehetne-e hozni.
Köszönöm a figyelmet:
Pesti Erika hitelirodája
20/5162-962, www.pestierikahitel.hu
(x)
info@pestierikahitel.hu

*17 nm alapterületű helyiség kiadó. Frissen
felújított. Garázsnak, irodának, raktárnak és
üzlethelységnek is alkalmas. Külön mért víz
és áram van. 30 000 Ft/hó Igény szerint
bútorokkal berendezve. Érd: 30-2027-828
*Eladó vagy kiadó Gödöllőn a Kossuth L.
utcában egy 42 nm alapterületű garázsból
tervezetten átalakított, hatóságilag engedélyezett üzlethelyiség. Iár: 7,2m Ft. Tel: +3630-537-6985
*Kertes háznál garázs kiadó (más
tevékenység céljára is.) Tel: 06-28-418-204
*Gödöllő központjában a könyvtárral szemben 19 nm-es földszinti irodahelyiség kiadó.
Érd: 06-28-410-115, 06-70-369-8216

ÁLLÁS
*Gödöllői sörözőbe szakképzett, gyakorlattal rendelkező pultos felszolgáló hölgyet keresünk. Tel.: 70/312-59-65.
* Értékesítési munkatársakat keresünk,
banki és biztosítási területre, kiemelt
kezdési támogatással. Érdeklődni Kárpátinénál a 30/768-5852 telefonon lehet.
*A turai Tamás Patika gyógyszerész és
szakasszisztens
munkatársat
keres,
mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.
*Ingatlan-tanácsadó, ingatlanbróker állás
betöltésére munkatársakat keresünk, új, és
használt
lakások
forgalmazására.
Képesítés nem feltétel. Idegen nyelvtudás
előny. Jelentkezés csak írásban: godollo@perfektotthon.hu www.perfektotthon.hu
*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti
fodrász szalonunkba keresünk férfi-női
fodrászt egyéni vállalkozóként; meglévő
vendégkörrel. Jelentkezni a +36 20 91 94
870 -es telefonszámon lehet.
*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van. Többek
között autója belső takarítását is
megoldom az otthonában (a mindenes).
Érd: +36-20-486-2747
*Friss nyugdíjas gépkocsivezető alkalmi
munkát vállal mikrobuszra vagy személygépkocsira. Tel: +36-30-274-3407
*Állást keres? Váltani szeretne?
Multinacionális pénzintézet min.
középfokú végzettséggel támogatott
átképzést nyújt. Ha fontos Önnek a
biztonság, a lehetőség: 06-30-9994881, jelentkezzen!

*Megbízható (elsősorban gödöllői)
BEJÁRÓNŐT KERESEK idős 70 éves
egyedülálló hölgy mellé minden napra,
lehet nyugdíjas is. Tel: 06-20-9160-460
*Szakképzett LÁTSZERÉSZ ELADÓT
felveszünk. Érd: 06-28-418-676
*Elhivatott, munkájára igényes, 100%-ban
magyar tulajdonú ZRT. alacsony költségű
franchise
rendszer
kiépítéséhez
munkatársakat és vezetőket keres. Tel:
06-30-51-51-454
*Munltinacionális cég új üzletágának
elindításához vezetőt keres. Eredmény centrikus, átlagon felüli kommunikációs
képességgel, és munkabírással rendelkezők
jelentkezését várom. Tel: 20-9751-223
*Hatvani üzemanyag töltőállomásra NEM
DOHÁNYZÓ munkatársak, valamint raktáros, takarítói munkakörbe nyugdíjasok
jelentkezését a +36-28-513-115 telefonszámon várjuk.
*Igényes helyen takarítást vállalok. Tel:
06-30-3899-105
*Fodrászüzletbe
keresek
GYÓGYMASSZŐRT és PEDIKŰRÖST -vállalkozói igazolvánnyal rendelkezőketGödöllőre. Érd: 06-30-626-7727
*Önállóan dolgozni tudó, gyakorlattal rendelkező CNC programozót, forgácsolót
keresünk domonyi üzemünkbe. (NCT,
Heidenhain 155 vezérlés.) Jelentkezni
lehet: 06-70-291-8887
*A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. pályázatot hirdet
havi 60 órában, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező belső ellenőr munkakör betöltésére.
Szakmai követelmények: a költségvetési
szervek belső ellenőrzéséről szóló
193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 11.$-ban
foglaltak szerint, felsőfokú iskolai- és szakmai végzettség. Szakmai gyakorlat: legalább
5 év gyakorlat ellenőrzési, költségvetési vagy
számviteli munkakörben. Díjazás: megegyezés szerint. Jelentkezni postai úton önéletrajz és szakmai végzettséget igazoló okirat
másolatával lehet a fenti címen.
*Gyermekszerető 20 éves lány vagyok,
aki szívesen vállalna szabadidőben gyermekfelügyeletet, akár esti órákban és
hétvégén is. Érd: 06-20-445-1857
*Megbízható hölgy vállalja családi házak
és lakások rendszeres ill. alkalmankénti
takarítását. Tel: 06-30-42-88-666
*Gépkocsival rendelkező nyugdíjas nő
kertrendezést, takarítást, gyerekfelügyeletet vállal. 700 Ft/h. Leinformálható.
Tel: 06-70-413-8438
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*Ingatlan értékesítő kollégákat keresünk
Gödöllőn és környékén. Középfokú
végzettség, pozitív beállítottság, kiváló
kapcsolatteremtő készség – rendszeres
képzések, kiemelkedő jutalékrendszer,
sikeres csapat. Levendula ingatlan
www.leving.hu 06-30-754-7434, e-mail:
info@leving.hu
*55 éves hölgy munkát keres napi 3-4
órában. Tel: 06-28-432-615 (18h után)
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*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.
*KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS, földmunkák – tereprendezés, pince kiszedés,
alapásás, mindenféle földmunka, termőföld, töltőföld eladás, szállítás. Tel:
+36-30-588-9219
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
+36-28-511-366, +36-20-556-2653, Email:info@ili.hu
*CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20-5231-094

*TAVASZI KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS! Végre
beköszöntött a tavasz! A hosszú tél
bizonyosan az Ön lábát is megsínylette, a
nyitott cipők, rövid szoknyák évszakában
pedig a lábápolás szintén a jó megjelenés
részét képezi. Otthonában üdévé és széppé varázsolom a lábát! Hívjon bizalommal!
Tel.: 30-851-8763
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép,
villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig,
2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. +36-70-2479072, +3620-9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2
órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi
házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +3620-9370-199
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473
Köszönjük bizalmát!
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24
óráig. 70-613-5662.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés,
dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
+36-20-423-4828, www.interiortrans.hu
*PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú
kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
*KERTGONDOZÁS:
sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777

*Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201
*KÁRPITOS!
Kárpitozott
bútorok
javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu
Tel: 70-384-8711
*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden,
ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE,
ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS
ELŐTTI MUNKÁK. +36-20-2038-718
*FODRÁSZ házhoz megy! Női, férfi
fodrász hajvágást, festést, szárítást vállal
otthonában. Női: 1300 Ft, Férfi: 900 Ft,
Gyermek hajvágás: 500 Ft, festés: 1000
Ft. Bejelentkezés: 06-70-280-2276
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: +36-209527-289, +36-28-476-229
*Frissítő – gyógy – többféle masszázsfajta – fogyasztókezelések – vákuumos –
kínai tradicionális fogyasztó és egészségmegőrző akupresszúrás masszázs – testsúlycsökkentő programmal serkentjük az
anyagcserét, előkészítjük a bélrendszert,
megakadályozzuk az újbóli zsírlerakódást,
serkentjük szerveink működését (orvosi
ellenőrzéssel). Dell’Edera Márta okl. gyógymasszőr 06-70-522-4063 (Kossuth L.
u. 24-26.)
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*KERTI MUNKÁT vállalok. Ásást, gazolást,
fűnyírást, permetezést, festést, bármilyen
ház körüli munkát Gödöllőn és környékén
is. Nem dohányzom. Tel: 06-28-418-360,
06-70-226-9942

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Hány kilométert eszünk
meg vacsorára?
Kérdeztem egy vendégtől, aki nagyobb
társaság részére télen spárgát rendelt
előételnek. Mert kapható februárban,
Peruból hozzák repülővel Európába. S
elképzeltem, hogy mi következhet:
főételnek Argentín steak, Pakisztánból
hozott kucsmagombás raguval, díszként
egy-két szem physalis (Kolumbiából),
majd deszertnek gyümölcssaláta: lichi
(vietnámi) narancs (görög), ananász
(thai) és mangó (india) keverékéből.
Halként gyakrabban kínálják DélAfrikából a pangasiust, a norvég lazacot,
mint a magyar süllőt, pisztrángot.
Élvezzük, hogy minden elérhető,
megkapható, mint a mesében, minden
kívánságunk teljesülhet. Fürdünk a mindenhatóság élményében, mint egy kisgyerek. De valóban jó-e megenni azt a
sokezer kilométert, ami benne van ezekben az ételekben. Miért kell átlépni a
természet adta korlátokat, a tavasz, nyár,
ősz ajándékait. Ha valaki mindennap
kap ajándékot, nem fogja megbecsülni a
születésnapját. A spárgának májusban
van a születésnapja. A hurkának, kolbásznak télen.
A mindenhatóság sokba kerül, de nem a
pénz miatt. Repülők kellenek, vasutak,
konténerek, kamionok, mélyhűtők,
rafinált vegyészeti technikák visszafogni vagy gyorsítani az érési folyamatot,
árumozgatás, emberek – s mindennek a
haszna nem hazai zsebekben gyarapodik. S közben elfelejtjük, milyen a
fáról szedett őszibarack, cseresznye íze,
a frissen szedett eper illata. S nem
vesszük észre, hogy a piacon már alig
kapni marhahúst, kapirgáló csirkét,
külföldről áramlik be a tej, vaj, olaj,
cukor. S aggasztóan egyenízűvé válik az
étel a mindig ugyanolyan fűszerkeverék,
páclé, levespor, instant mártás végett.
Amelyek szintén sokat utaznak, mire az
asztalra kerülnek.
Vigyázni
akarok
arra,
hogy
Magyarországon termelt áruból főzzünk
amit csak lehet. Ne legyen hosszú út a
csirke lábában, mire a fazékba kerül!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*SZOBAFES TÉS T-MÁZOLÁS T,
TAPÉTÁZÁST, BURKOLÁST, LAMINÁLT
PADLÓ LERAKÁSÁT, kisebb munkákat is
VÁLLALUNK, gipszkartonozás, kerítésfelújítás. T: +36-70-338-3639.
*Gyógy pedikűr: vastag gombás benőtt
köröm, tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés
szakszerű
kezelése,
ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai
háttér. Óvakodjon a házaló feketén dolgozó kontároktól! Bárándi József 0620-532-7275

*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +3620-4-359-650

*Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
+36-20-2852-804

*LAKÁSFELÚJÍTÁS, családi házak építése!
Kőműves – burkoló – ácsmunkák,
szobafestés – gipszkartonozás, dryvitozás, régi tetők felújítása, csatornázás!
Tel: 06-30-369-2381

*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30-9229-553.

*Gödöllői érettségizett, leinformálható,
nem italozó férfi házkörüli munkát vállal.
Kertépítészeti munka alkalmanként, rendszeresen földmunka, lakatos munkák,
bármilyen kerítés-készítés, javítás, festések. Csapadék víz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, kőműves munkák,
fakivágás. 30/402-7276
*METSZÉST, PERMETEZÉST, KASZÁLÁST
VÁLLALOK. +36-20-414-6823
*VÍZ-,
FŰTÉSSZERELÉST,
javítást,
felújítást, gázvezeték szerelést, bővítést,
átalakítást vállalok. Csombor János: +3620-99-47-715
*Vállalunk FESTÉST, HIDEG-MELEG
BURKOLÁST, dryvitozást, viacolorozást,
díszburkolást, ÁCS – KŐMŰVES MUNKÁT
garanciával. T: 06-30-271-8098, 06-20237-4370
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +3620-4-359-650
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást,
csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
+36-70-505-1177.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: +36-30-386-4456
*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás,
izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás,
talp reflexmasszázs. Tel.: 70-701-9510.

*Gépi kaszálást, illetve kertészeti
munkákat vállalok rövid határidőn belül.
Tel: +36-70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: +36-209133-165
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.

OKTATÁS
*Matematika korrepetálást vállalok, érd.:
70/342-2553.
*TOP-TAN: ANGOL és német kezdő és
középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok. Belépési lehetőség már működő
csoportokba (első alkalom ingyenes).
Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com.
Mobil: 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Korrepetálás, érettségire,
magántanulók vizsgára való felkészítése
matematika, fizika, kémia 30-908-4130,
angol (30-372-20-26) és német (06-20537-42-78)
tantárgyakból.
MAGÁN
TANULÓSZOBA 5-10. osztályosoknak.
További információk: 28-423-744.
*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és
gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra
díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői
2. Tel: +36-28-511-366, +36-2O-5431775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és
legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL és
OROSZ általános, beszédcentrikus, és
üzleti nyelvtanfolyamokat kínál, anyanyelvi
tanárokkal is, az alapoktól felsőfokig, 4-6
fős csoportokban. Felkészítés vizsgákra
(Origo, TELC, ECL, Euro, TOEIC, STB.),
érettségire, felvételire, munkavállalásra.
Bővebb információ: www.mencelus.com ,
mencelus01@yahoo.com, Tel: +36-70219-3689
*TAI
CHI
tanfolyam
Gödöllőn,
kezdőknek és haladóknak, folyamatos
bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 0620-544-8021
*Egy életen át tanulunk, de nem mindegy
hogyan. Próbálja ki! Tanuljon meg tanulni!
Tel. +36-28-415-998, +36-20-388-4953
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*Eladó 3 db redőny, ami azonnal elvihető.
Méret: 90, 84, 87 cm szélesek és 160 cm
hosszúak. Érd: 06-30-820-4423

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Némettanár tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő
központjában. Tel: +36-30-274-1797
*Jógatanfolyam
indul
a
Shanti
Jógastúdióban: (Gödöllő, Kandó K.u.26.)
– Gyerekjóga (ovisoknak): hétfőnként
16:15 – 17:00 között. Dinamikus jóga:
péntekenként 9:00 – 10:30 között.
Előzetes jelentkezés Gál Márta oktatónál:
06-20-9395-658

*NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten, minden korosztálynak.
Egyéni és kiscsoportos. Egész nap.
Fordítás. Érd: (30) 611-0036 Kollarics
Katalin
*Okleveles óvodapedagógus indít 6-8
éves óvodás gyermekek számára iskola
előkészítő csoportot, ill. óvodás gyermekét fejleszti egyéni bánásmódot alkalmazva. Jelentkezni minden munkanap du.
2 és 5 óra között: 06-30-205-0229
*GYÓGYÍTÓ ÖRÖMTÁNC 40 év felettieknek 500.-/alk. Kezdés: Ápr. 9. péntek
10-12. Helyszín: Patak tér 7. Érd: +36-207712-732

*Eladó MERCEDES-BENZ ATEGO 1317
tgk. konténeres felépítménnyel, 6 új gumival. Évj.: 1999.11. Műszaki: 2010. 11. Ár:
4.000.000.- +ÁFA. Érd: 06-20-5722-853
*Eladó L60 KCR 6000 IFA tgk. + pótkocsi
+ 2db rönkfogó kanállal. Évj.: 1990. 02.
Műszaki: 2010. 11. Ár: 2.200.000 + ÁFA.
Érd: 06-20-5722-853
*A Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona (2100. Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.)
megvételre felajánlja RENAULT MASTER
típusú intézeti gépkocsiját. Gyártás éve:
1998.12.22.. Hajtóanyag: diesel. Szín:
fehér. Szállítható személyek: 9 fő.Műszaki
érvényessége: 2011.11.28. Km óra állás:
275.000 km. A gépkocsi értékesítési ára:
1.000.000 Ft Érdeklődni Dr. Benkő
Jánosné gazdasági vezetőnél lehet. Tel:
06-28-410-364

EGYÉB
*Eladó 1db németjuhász szuka kiskutya.
Rajzos anyától, ordas apától, 2010.01.29én született. Ár: 20eFt. Tel.: 30/512-1928
*Kisállatpanzió
20/9455-583.

várja

ügyfeleit.

Tel.:

*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455583.
*AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth L.
utcában. 1,5 MFt. Major Zoltán 0670/7733-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.www.perfektotthon.hu
*Kineziológia mini tanfolyamok Gödöllőn.
Féltékenység,
irigység:
ápr.
24.
Visszaélés, erőszak: máj. 16. Előzetes
jelentkezés: Barna Krisztina 20-323-1856

*Gondja van hivatásában, munkahelyén,
párkapcsolatában,
vagy
szülői
szerepében? Segítséget ajánlok egyéni
tanácsadás, transzformáció társasjáték,
vagy akár családállítás formájában. Tel:
+36-20-388-4953

ADÁS~VÉTEL
*Eladó:
Tölgyfa
étkező
garnitúra
160x100cm, 280cm re bővíthető, 8
székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa
120 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399
*Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős
székkel. Ár: 12.000 Ft. Tel.: 30/6342-172.

*Pihenjen a tanyánkon, öt termálfürdő
szomszédságában, a Tiszaparton. Bővebb
ismertetést kaphat a www.tiszatanya.hu
honlapunkon, ahol megtekintheti a
Tiszazugról készített kisfilmünket. Makra
Lászlóné és Vinczeffy Zsolt.

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket,
papírrégiségeket vásárolok. Tel: +36-28412-230

*Eladó HÉVÍZEN a Napsugár üdülőben –
3 felnőtt v. 2 felnőtt és 2 gyerek részére 2
hetes üdülési jog. 2010. május 15-28-ig.
Tel: 06-30-585-1611

*Akác, cser bükk tüzifa eladó. Megbízható
forrásból, kuglizva, Gödöllőn ingyenes
kiszállítással. www.favago.hu Tel: 06-20936-7314

*GYÓGYÍTÓ ÖRÖMTÁNC 40 év felettieknek 500.-/alk. Kezdés: Ápr. 9. péntek
10-12. Helyszín: Patak tér 7. Érd: +36-207712-732

*Eladó 1db ZSK 8 fejes, 7 tűs HÍMZŐGÉP
keretekkel, programokkal, betanítással.
Érd: 06-30-544-8148

*MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL!
A LUDÁNYI MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-,
hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-,
gesztenye-, repce krém-, lépesméz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 0630-9891-721

*Kiállításokból visszamaradt KEREKES
háztartási kukák eladóak. Méretek: - 80L:
5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L: 8.500
Ft. Szállításban segítünk. Tel: +36 (20)
32-99-695
*Eladó: -gyári betonkeverő háromkerekű
380V-s, 4talicskás (0,25m3-es) (85EFt). Toldi páncélszekrény 2 kulcsos 50×50×65
cm-es (24EFt). -Ipari gyorsdaraboló 300-as
(42EFt). –Alig használt házi vízellátó ALKO
1300, 220V 5100 L/h (26EFt). –Vízszűrő
HV 1300-hoz (4EFt). –Természetes úton
szárított, fűrészelt tölgy palló lépcsőhöz
135×(16-30)×5cm, 0,9m3 (55EFt). Tel:
Mezey 06-30-2795412

*KECSKETEJ, túró, sajt és vágnivaló
kecskegidák kaphatók a Szilágyi tanyán a
Köztársaság út végén, Borbolya u. 2. Érd:
06-30-827-4272
*Húsvétra bárányok eladók 18 ezerért.
Tel: 06-70-948-2271
*Fajtatiszta, gyönyörű KUVASZ kiskutyák
eladók 2010. január végi alomból. Stabil
idegrendszerű, jó házőrző szülőktől,
gyerekes családokhoz is ajánlott. 06-30221-8448
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Utazni jó!

Dél-Afrikai Köztársaság,
Labdarúgó VB 2010.
Idén ebben az afrikai
országban rendezik a
világ
legnagyobb
érdeklődésre számot
tartó sporteseményét a
19. labdarúgó világbajnokságot. Sajnos a
honi focirajongók a
magyar csapatért most sem izgulhatnak, de
kivételes alkalom nyílik idén arra, hogy
budapesti indulású charter repülőjárattal a
helyszínen élvezhessék a legkiválóbb csapatok játékát.
Természetesen a mérkőzések mellett
lehetőség nyílik megismerni az ország
néhány nevezetességét , hiszen a helyszínen számos egynapos fakultatív kirándulást is igénybe vehetnek az érdeklődők.
Így meglátogatható a főváros Pretoria, ahol
a városközpontban megtalálhatjuk a
történelmi nevezetességet nagyrészét és az
eredeti piacteret, de egy félnapos városnézés során Johannesburg környékét is
megcsodálhatjuk, talán a legszebb látványt
a Carlton Center 50. emeletén kialakított
teraszról nyújtja a város.
Aki a helyi zulu őslakók életére kíváncsi,
az a Lesedi Falumúzeumban erre kiváló
alkalmat talál, az egyik legrégebbi és legnagyobb aramybányában pedig 220 méter
mélyre is leereszkedhetünk, hogy megnézzük az érckitermelés rejtelmeit.
Természetesen Afrikában a vadles sem
maradhat el, erre jó alkalmat teremt az
egésznapos Sun City és Pilanesberg
Nemzeti Park program, ahol a „Big Five”
nagyvadakat is kamera végre kaphatjuk,
már ha szerencsénk van.
A kivételes lehetőség tehát adott, egy izgalmas sporteseményt és egy gyönyörű országot
is megismehetünk ezalatt a néhány nap alatt!
Sissy Utazási Iroda

2010. március 31.
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A Trafo Club belépőjét nyerte: Steinbinder Norbert
(Knézich K. u. 32.), Veres Tibor (Szent János u. 9.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Merziczky Lászlóné (Kossuth L. u. 37.)
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utal- A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os
ványát nyerte: Szűcs Béláné (Szent János u. 21.), vásárlási utalványát nyerte: Mundruczó János
Berze Tiborné (Magyar K. köz. 2.)
(Béri Balogh Á. u. 7.)

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2010. ÁPRILIS 7.

Recept:
Húsvéti fonott,
sós kalács

A Városi Piac
ünnepi nyitva tartása
Április 3. (szombat):
6-13 ÓRÁIG
Április 4. és 5. (vasárnap, hétfő):
ZÁRVA
A piac keddtől a megszokott
nyitvatartási rend szerint üzemel.

HOZZÁVALÓK:
50 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 5 dkg cukor, 2,5 dl tej, 2 dkg só, 2 tojássárgája, 5 dkg vaj, 1 ek szezámmag.
ELKÉSZÍTÉS:
Élesztőt fél dl cukros, langyos tejbe
morzsoljuk, hozzáadunk egy evőkanál lisztet, és langyos helyen felfuttatjuk. Ezt a többi liszthez hozzákeverjük, majd a két tojássárgáját, sót,
a maradék cukrot és az olvasztott
vajat is hozzáadjuk. Jól összekeverjük, majd a langyos tejet fokozatosan, öntjük hozzá. Addig dagasztjuk,
amíg a tészta hólyagos nem lesz.
Dagasztás után, kb. egy órát, kelesztjük, akkor jó, ha a tészta duplájára kelt. Egyforma részekre osztjuk, és egyenként kis fonatokat készítünk. Ehhez minden adagot három részre osztunk, amikből hosszú
rudacskákat készítünk, ezeket öszszefonjuk, és kör alakúra formázzuk. A tetejüket megkenjük a tojássárgája + egy mokkáskanál tej keverékével és kb. 25 percig pihentetjük.
Ezután még egyszer átkenjük, megszórjuk szezámmaggal és 200 fokra
melegített sütőben, megsütjük. (ny.f.)

