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Folyamatos a munka a Dózsa György út –
Szilhát utca kereszteződésében, ahol régi lakossági igényt megvalósítva lámpás csomópontot alakítanak ki. (2. oldal)
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Az Esélyegyenlőségi hét keretében rendezte
meg a Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek
Egyesülete a Tapintható világ című kiállítást és vásárt a Városházán. (5. oldal)

Június 25-ig látogatható a gödöllői egyetemi kollégium B épületében a BOM
Egyesület Összefogás a Budapesti Olimpiáért kiállítása. (12. oldal)

Tisztelgés nagyjaink előtt: a szabályok betartásával

Mária Terézia Gödöllőn

Civilek is gondozzák a védett sírokat Barokk Év 2011

Mint arról korábban is beszámoltunk, 2011-ben Barokk Évet rendez Gödöllő városa megemlékezve Grassalkovich I. Antal halálának 240., és Mária Terézia
királynő látogatásának 260. évfordulójáról.

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság még a múlt év decemberében hozta meg azt a határozatot, amivel több a gödöllői, illetve a máriabesnyői temetőben nyugvó neves személyiség sírját a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította. Így jelentősen
kibővül a városunkban lévő védelem alá tartozó
sírok köre. S egyúttal megindult a védett sírok
gondozásának folyamata is.
A Nemzeti Kegyeleti Bizottság listáján a Dózsa György úti temetőben
nyugvó, Földényi László (színművész), Kampis Antal (művészettörténész, muzeológus), Körösfői Kriesch
Aladár (a gödöllői művésztelep alapítója), Lumniczer Sándor (sportlövő
világ- és európa bajnok, orvos), Márki Sándor (történész, rektor, az MTA
tagja), Nagy Sándor (a gödöllői művésztelep alapítója), Ottó Ferenc (zeneszerző), Prónay György báró (politikus, képviselő és államtitkár) Remsey Jenő György (festő, grafikus és
író) és Zachár Gyula (jogász, bíró, dékán), valamint a máriabesnyői temetőben örök nyugalomra helyezett Asbóth Emil (gépészmérnök, dékán,
gyárigazgató), Grassalkovich Antal
gróf, Ivánka Imre (1848/49-es honvéd ezredes) és Teleki Géza gróf (belügyminiszter, az MTA tagja) sírja
szerepelt.
A bizottság véleménye több esetben
is találkozott a városi szándékkal,
ugyanis a Dózsa György úti temetőben lévő tíz sír közül hét már helyi

védelem alatt állt.
Mint azt Szűcs
Józsefnétől, a kegyeleti ad-hoc bizottság elnökétől
megtudtuk, a bizottság több civil
szervezetet is megkeresett, hogy vállaljanak részt a
védett sírok gondozásában. A felkérés során elsősorban azokat a
szervezeteket keresték meg, akik
tevékenységükből
adódóan kapcsolódnak az adott személyhez.
A felhívásra több civil szervezet is
jelentkezett. Már korábban is jellemző volt, hogy a városunkban működő
egyesületek ad-hoc jelleggel a legtöbb sírt rendbe tették, de több olyan
szervezet is van, aki folyamatosan
gondoz egy-egy emlékhelyet. Így például a Teleki Egyesület Teleki Pál sír-

ját, a Damjanich János Általános Iskola Ivánka Imre nyughelyét, a városi
múzeum pedig Nagy Sándor és feleségének hantját igyekszik rendben
tartani. A Garabonciás Egyesület tagjai Hegedűs Gyula Máriabesnyőn
nyugvó színművész sírjának a gondozását vállalták magukra, de jelentkezett a Madách Imre Szakközép-

iskola, Szakiskola és Kollégium is,
aminek a diákjai és tanárai a ’48-as
síremléket tartanák rendben.
Fontos azonban, hogy azok, akik
vállalják egy-egy ilyen védett sír gondozását, tisztában legyenek azzal is,
milyen szabályokat kell betartaniuk.
(folytatás az 5.oldalon)

2011. március 5. és december 1. között
több kulturális, a barokk kort bemutató
rendezvényre, kiállításra kerül sor. A
nyitóünnepség helyszíne Grassalkovich
I. Antal egykori kastélya lesz, ahol barokk egyházi kincsekből rendeznek kiállítást, s ekkor nyílik meg a Gödöllői
Városi Múzeum „Élet a barokk korban”
című tárlata is. A Barokk Év során méltó
helyre, a Grassalkovich kastélyba kerül
Mária Terézia egészalakos szobra, Zala
György munkája, melyről ma már kevesen tudják, hogy egykor a milleniumi
emlékmű része volt. (folytatás a 8.oldalon)

Jól halad a csomópont kialakítás

Figyeljünk a változásokra

40 előtt található buszmegállót. Az új
megállót a Dózsa György út 44. sz.
előtt alakítják ki.
Útlezárásra a következő napokban
sem kell számítani, de a korábbinál

lámpák biztosítják majd. Jó hír a gépkocsival közlekedőknek, hogy a csomópont lámpáit összehangolják majd
a Kossuth Lajos utca kereszteződésében lévőkkel, így a Dózsa György
úton biztosított
lesz a folyamatos
forgalom. A projekthez kapcsolódóan az út, a
közmű, a csapadékvíz-elvezetési, valamint a
közvilágítási feladatokat is megoldják.
A felújítás során
néhány méterrel
arrébb helyezik a
Dózsa György út

Munkák eső után

Jó halad a munka a Rét utcánál. A tervek szerint a héten már sor kerülhet a
műszaki átadásra, bár az időjárás itt is
nehezítette a befejezést. Nagy szerencse volt, hogy a zsilip még a nagy
esőzés előtt a helyére került.
Bár az elmúlt években végrehajtott
csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztéseknek köszönhetően városunkban nem okozott nagyobb gondot a
május 13-án és az azt követő napokban lehullott nagymennyiségű csa-

Térségi körkép

Mint azt Vargáné Bodrogi Ágnestől,
a Gödöllői Polgári Védelmi Kirendeltség megbízott vezetőjétől megtudtuk, városunkban nem volt szükség polgári védelmi beavatkozásra.
Súlyos helyzet alakult ki azonban a

Folytatódhatnak a felújítások

Mivel az időjárás kedvezőre
fordult, városszerte több helyen is folytatódnak a felújítási
munkák. Máriabesnyőn több
helyen is zajlanak az útfelújítás
előkészítő munkálatai, a Tavasz utcában pedig járdaépítést végeznek.

Sok kárt okozott az ítéletidő

Több mint egy héten át tette
próbára a lakosságot a rendkívüli időjárás. Városunk szerencsés helyzetben volt, mivel a
nagymennyiségű csapadék nem
okozott jelentős károkat, annak
ellenére, hogy május 13-án,
csütörtökön 15 perc alatt 20
mm eső hullott le. A térség többi településén jóval több gondot okozott az ítéletidő.

Május elején kezdődött meg és
a kedvezőtlen időjárás ellenére a terveknek megfelelően halad a Dózsa György út- Szilhát
utca lámpás csomópontjának
kialakítása. A lakosság régi
igénye, hogy biztonságosabbá
váljon a Dózsa György útnak ez
a kereszteződése, ahol már
több baleset történt. A felújítás
várhatóan június első napjaiban fejeződik be, addig útszűkítés mellett zajlik a forgalom.
A munkák eredményeként a gyalogosforgalmat valamennyi csatlakozó
utcánál felfestéssel biztosítják majd
az új burkolat kialakítását követően, a
fő irány a Dózsa György út nyomógombos gyalogos keresztezési lehetőség kiépítésével. A járdákat akadálymentesítik, és minimális szegélykorrekcióra is sor kerül.
A forgalomirányítást LED-es jelző-
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padék, a Lovarda utca és a Martinovics utca kereszteződésében a víz
megrongálta a járdát és az útburkolatot. A helyreállítást a VÜSZI
már a múlt héten
elvégezte. Ez az
eset azonban felhívta a figyelmet
arra, hogy itt további lépéseket
kell tenni a csapadékvíz megfelelő
elvezetése érdekében.
Bokor Árpád, a
VÜSZI Kft. igazgatója lapunkat úgy
tájékoztatta, hogy a felmerült probléma megoldása érdekében a Martinovics utcában csapadékvíz elvezető

Folyamatban a műszaki átadás

Készül az M31-es autópálya

Turán is nagy erőkkel folyt a védekezés. Folyamatosan szivattyúztak
a Hatvani útnál, ami járhatatlanná
vált, így le is kellett zárni a forgalom
elől. Itt 10 000 homokzsákot raktak le
a védekezés során.
Súlyos volt a helyzet Galgamácsán, itt út átvágásra volt szükség az
áradás miatt. Több lakóingatlant is
veszélyeztetett a Galga-patak, egy főt
el kellett helyezni ideiglenes szálláson. Galgahévízen is szükség volt védekezésre, de itt nem alakult ki olyan
súlyos helyzet, mint a többi három
településen.
Az időjárás országszerte komoly
gondokat okozott a vasúti közlekedésben is. A Budapest–Gödöllő– Mis-

jelentősebb útszűkületre igen. Ezért a
Szilhát utcából gépkocsival érkezőknek inkább a Kazinczy lakótelepen
való áthaladás javasolt.
A Dózsa György út – Szilhát utca
csomópontja megújulása Gödöllő városának a 2008. évi „Az országos
közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas
beavatkozások társfinanszírozására”
kiírt pályázaton történt eredményes
részvételének köszönhető. A beruházás az eredeti terek szerint a múlt év
nyarának végére valósult volna meg,
de hiába a pályázati siker, a fejlesztést
forráshiány miatt egy évvel elhalaszKép és szöveg: kt
tották.

árkot alakítanak ki.
Sok munkát ad a VÜSZI-nek a
kaszálás, amit a főbb útvonalak mentén végeznek. Az elmúlt hetek csapadékos időjárása miatt erre nagy
szükség van, s mint azt Bokor Árpádtól megtudtuk, ebben a lakosság

térség több településén a Galga áradása miatt, aminek a vízszintje 24 óra
alatt körülbelül 1 métert emelkedett
szombatról vasárnapra virradóra.
Elsőként Hévízgyörkről jelezték,
hogy gondot okoz az áradás, és még
vasárnap megkezdték a védekezési
munkákat: 1200 méteren építettek gátat, mintegy 6500 homokzsák felhasználásával. A későbbiekben azonban a bal parton meg kellett nyitni a
gátat 270 cm-ig, hogy megakadályozzák a víz átcsapását a laposabb területeken. A víz gazdasági területre
folyt, lakott területet nem veszélyeztetett. Ehhez a munkához kapcsolódóan újabb 2800 homokzsákot használtak fel.

kolc vonalon kezdetben csak a miskolci vonatok menetrendjét módosították, a múl héten kedden azonban
teljesen összeomlott a menetrend, miután fák dőltek a sínekre Pécel és Rákoscsaba között, és több műszaki probléma is felmerült. A gödöllői vonatok
közlekedése csak másnapra állt helyre.
A májusban szokatlan hideg miatt
több helyen is visszakapcsolták a távfűtést. Így a gödöllői bölcsődékben és
óvodákban is kérték a fűtés beindítását. A társasházakban élők közül csak
kevesen éltek ezzel a lehetőséggel,
inkább csak a hideg idő utolsó napjaiban jelezték igényüket a Távhő
kb
Kft-nek.

Nyár végéig díszlenek

Városszépítő virágok
segítségére is számítanak. Már az is
sokat számít, ha valaki segít összeszedni a levágott kaszálékot.
Kép és szöveg: jb

Az M3-as autópályát Gödöllőtől az
M0-ás keleti szektorával összekötő
M31-es autópályát júniusban nyitják meg a forgalom előtt. A létesítmény műszaki átadása már áprilisban megkezdődött az M31-esen, és
április 28-án elindult a forgalombahelyezési eljárás is.
A 12,4 kilométeres autópálya szakasz 21,8 milliárd forintba kerül, az
EU 85 százalékban finanszírozza.
A munkák azonban még nem értek
véget, Készülnek a közúti visszatartó rendszerek, szalagkorlátok,
lassan helyükre kerülnek az útirányjelző táblák és hamarosan
megkezdődik a zajgátló fal kialakítása is. Ennek menetéről információink szerint a lakosság a későbbiekben kaphat pontos tájékoztatást.
-jk-

A hideg idő miatt a tervezettnél
jóval később, csak a múlt héten
kezdte meg a nyári virágok kihelyezését a VÜSZI kertészeti részlege. Paprikavirágot, kánát, muskátlit, petúniát, napvirágot, tátikát,
begóniát és bársonyvirágot ültettek ki az elmúlt napokban a
város több pontján, a vasútállomásnál, a városháza háta mögötti
részen, a kastélynál, a temetőnél
és a Művészetek Házánál.
A korábbiaktól eltérő módon a városháza és az áruház elé most nem kerültek virágok, mivel a főtér rövidesen
megkezdődő munkálatai miatt azokat
úgy is ki kellene majd szedni. A VÜSZI munkatársai a
munka megkezdésekor bíztak benne, hogy az idén kevesebb lesz a viráglopás,
mint az elmúlt években,
amikor éves szinten több
százezer forintos kárt okoztak azok, akik kiszedték a
növényeket. De sajnos, már
az első napot követően több
helyen pótolni kellett a palántákat. Kép és szöveg: jb
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Új testület: kevesebb képviselő, a polgármester továbbra is közvetlenül választható

Ősszel már az új törvény szerint választhatunk
Ősztől már karcsúbb önkormányzati képviselő-testületek
alakulhatnának a Fidesz tervei
szerint. A párt május 17-én
nyújtotta be a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról szóló törvényjavaslatát.
Ennek alapján jelentősen csökkenne
az önkormányzati testületek létszáma. Amennyiben elfogadják a javaslatot, a jövőben a tízezer lakos alatti
településeken változatlanul az egyéni
listás választási rendszert fogják
használni, csak kevesebb képviselőt
választhatnak.
A tízezernél nagyobb lakosú településeken és a fővárosi kerületekben
azonban marad a vegyes választási
rendszer: tehát egyéni választókerületben és kompenzációs listán is lehetne mandátumhoz jutni. A polgármestert és a főpolgármestert továbbra
is közvetlenül választanák meg.
A javaslat szerint a képviselők létszáma a lakosság számától függne.
Száz lakosig kettő, ezer lakosig négy,
ötezer lakosig hat, tízezer lakosig
nyolc, 25 ezer lakosig 11, 50 ezerig
14, 75 ezerig 17, százezerig pedig 20
mandátumot osztanának ki. Az egyéni választókerületekben minden to-

vábbi százezer lakos után, a kompenzációs listán pedig minden további 25
ezer lakos után nőne eggyel a lehetséges létszám.
A megyei közgyűlésekben ugyanígy
alakulna, tehát 400 ezer főig 20 ezer lakosra jutna egy képviselő, de legalább
15 tagú lenne a testület; 400 ezertől
700 ezerig 20 képviselő lenne, 400
ezer felett 30 ezer lakosonként kerülhetne be egy képviselő; 700 ezres lélekszám felett pedig 30 képviselő lenne, amelyhez 40 ezer lakosonként további egy képviselő csatlakozhatna.
Gémesi György polgármester, a
Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint az önkormányzati képviselők létszámának csökkentésével három és fél milliárd forint takarítható meg. „Ez nem sok ahhoz a
3200 milliárd forinthoz képest, amelylyel az önkormányzati szféra gazdálkodik, mégis gesztusértéke van“
mondta a MÖSZ elnöke, aki kifejtette: jelenleg mintegy 15 milliárd forint a 26 ezer önkormányzati képviselő tiszteletdíja Magyarországon. Ezt
megfelezve, majd a járulékokat levonva körülbelül három és fél milliárd
forint takarítható meg.
„Fontos összeg, de nem ez fogja
megmenteni az önkormányzatokat“ –
fogalmazott. Gémesi György kitért

arra, hogy a fővárosban ugyanakkor
százmilliárdos nagyságrendű tartalék
van a rendszerben. Rengeteg a párhuzamosság, egyes feladatok többszörösen vannak finanszírozva – mondta. A
MÖSZ elnöke példaként említette a
fővárosban a parkolás rendszerét: ha
a belvárosi önkormányzat átveszi a
parkolást, az eddigi 400 millió forint
helyett 900 millió forint lesz a bevétele. A Fidesz által benyújtott, az
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényjavaslatával kapcsolatban Gémesi
György megjegyezte: az előterjesztőben a kétharmados többség birtokában is megvan a politikai önmérséklet, hiszen meghagyja a listás helyeket, amelyeket azok szerezhetnek
meg, akik nem jutnak egyéni mandátumhoz.
A tervezett változások városunkban is jelentős átalakítást jelentenének. A jelenlegi 23 helyett 14 képviselőt választhatnak majd az itt élők.
– Pontosan mit jelentenek a tervezett változások Gödöllőnek? –
kérdeztük dr. Nánási Éva címzetes
főjegyzőt, a helyi választási iroda vezetőjét.
– A települési önkormányzati képviselő választás jelenlegi rendszerét

1990-ben alakították ki, és azóta változatlan. A most benyújtott javaslat a
képviselők számát a települések lélekszámától teszi függővé. Csökkenti
a választható képviselők számát, illetve szigorítja a képviselőjelöltté válás
feltételeit is. Így például megemeli a
képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások számát: ehhez a választókerületben élő választópolgárok legalább
1 százalékának, a polgármester jelöltséghez pedig a választópolgárok 2
százalékának, de legalább 300 választó ajánlására lesz szükség.
Gödöllőn eddig 14 egyéni választókerület volt, ahol az egyéni képviselőjelöltekre szavazhattak, valamint
a jelölő szervezetek kompenzációs
listát állíthattak, amelyről a jelöltekre
leadott töredékszavazatok összesítése
alapján 9 listás mandátumot szerezhettek meg. Így eddig 23 fő képviselő
plusz a polgármester alkotta a képviselő-testületet.
Az új javaslat szerint a jövőben 10
egyéni választókerületi, és 4 kompenzációs listán megszerezhető mandátum lesz, tehát a testület 14 fő képviselőből, és a polgármesterből áll
majd.
– Mikor kezdődhet meg az új választókerületek kialakítása?
– A törvényjavaslat ismeretében az

új választókerületek kialakításának
előkészítő munkálatait megkezdtük.
Jelenleg a jegyzők hatáskörébe tartozik a választókerületek területi beosztásának megállapítása, és ezen az új
javaslat sem változtat. Ha elfogadják
az új törvényt, akkor 30 nap áll majd
rendelkezésre, hogy a jegyző kialakítsa az új, városunk esetében 10 egyéni
választókerületet. Ennek során figyelembe kell venni a település földrajzi adottságait, az egyes lakóövezetek beépítettségi módját (például lakótelepi, családiházas), és a lakosság lélekszámát az egyes területeken, ugyanis törekedni kell lenni
az arányos képviselet biztosítására.
A törvény elfogadása után, amint
megtörtént az új választókerületek
kialakítása, természetesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot arról,hogy ki
melyik választókerületbe tartozik
majd. Az erről szóló információkat a
város honlapján és a Gödöllői Szolgálatban is szándékomban áll közzétenni. Erre várhatóan júniusban kerülhet
majd sor.
– A változások érintik a szavazókörök számát és helyét is?
– Az, hogy a választókerületeken
belül hogyan változik majd a szavazókörök száma és helye, a későbbiekben dől majd el. Nem biztos,
hogy a választópolgároknak a korábban megszokott szavazókörbe kell
majd menniük szavazni, de erről is
később születhet majd döntés.
jk

A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás támogatásával

Konferencia a fenntartható településekért

Életfa a Kárpát-medencében

Csak egy kis odafigyelés kell

2009. novemberében Társulási
ülésen Gódor András, Dány
polgármestere tájékoztatta a
Társulási Tanácsot az Életfa
összefogás a Kárpát-medencében programról.
”….Hegykő patriótái minden magyarországi településről, valamint az
elcsatolt részeket egyként-egyként
tisztelve, egy-egy maréknyi földet kívánnak összegyűjteni az ott élők segítségével. Az összegyűjtött földet,
ezt a szimbolikus ORSZÁGOT egy
ünnepség keretein belül Hegykő községben EGYESÍTIK. Az így EGGYÉ
vált föld minden kis része az egész
Kárpát-medencét hordozza magában.
Az egyesített föld egy kicsiny részét
ültető gödörbe szórva, fölé egy
ÉLETFÁT, egy nagylevelű hársfa
csemetét ültetnek. Elsőként Hegykőn,
de remény szerint nem egyetlenként.
Hegykő patriótái elviszik és elültetik
az eggyé vált földbe az ÉLET FÁJÁT
a NEMZET szakrális kegyhelyein is.
Legyen hordozója e szimbólum a
nemzet egységének, kifejezve azt a

hitet, hogy minden közösség bár önmaga földjébe ülteti fáját, de annak
gyökerei az egész NEMZETET szövik át...” – állt a Társuláshoz érkezett
megkeresésben.

A Társulási Tanács egyhangúan állt a
kezdeményezés mellé. Dr. Gémesi
György elnök javaslatára együttesen
– a Gödöllői kistérségben kialakult
együttműködést és összetartozást szimbolizálva – vitték el 2010. május 13-án a
jelképes földeket a kistérség településeinek polgármesterei, alpolgármes-

terei, illetve képviselői Hegykőre,
ahol azokat dr. Reisner Ferencnek,
Hegykő község plébánosának adták
át. Gödöllő városa nevében dr. Krassay László alpolgármester adta át a
jelképes földet, melyet a
Nemzeti Együvé tartozás
parkjából vittek el.
A külöttséget Szigethi
István
polgármester,
Varga Norbert alpolgármester – aki egyben a
programot kezdeményező és koordináló Életfa
Összefogás Egyesület vezetője is –, dr. Jakab
Zsolt, a település jegyzője, továbbá a hegykői
képviselő-testület és az
egyesület vezetése fogadta. A résztvevők megtekintették
Hegykőt és környékét: a katolikus
templomot, a Hidegség községben található árpád-kori rottunda templomot, a Fertő tavi nemzeti park egy részét, valamint a Hegykőn felállított
Vasfüggöny emlékhelyhez is ellátogattak.
kg

A gödöllői Királyi Kastélyban
rendezték meg május 14-én a
Fenntartható közösségek – az
élhetőbb városokért, falvakért
konferenciát. A tanácskozáson
polgármesterek és az üzleti
élet képviselői cserélték ki tapasztalataikat arról, mit tehetnek annak érdekében, hogy
gazdasági szereplők és a települések között harmonikus legyen a kapcsolat, hogy bemutassák, mit jelent a mindennapokban a fenntarthatóság,
mely a zöld elemek mellett
pénzügyi és társadalmi tényezők együttese.

Először a miniszterelnök, majd a kormánytagok tesznek esküt

Pénteken megalakulhat az új kormány
Orbán Viktor és kormánya május
29-én tehet esküt az Országgyűlésben. Ezt követően kezdődik
meg az egyes tárcák átadás-átvétele. Ezt Lázár János, a Fidesz
frakcióvezetője jelentette be.
A programvita kétnapos lesz, azt követően pedig május 27-28-án az illetékes
bizottságok meghallgatják a miniszterjelölteket. Az új miniszterelnök és kormánya május 29-én teheti le esküjét.
Orbán Viktor – miután letette a miniszterelnöki esküt – javaslatot tesz Sólyom Lászlónak a miniszterek kinevezésére, és ha a köztársasági elnök kinevezi a tárcavezetőket, a miniszteri eskütételek is megtörténhetnek május 29-én,
délután. A Fidesz frakcióvezetője arról
is szólt, hogy az Országgyűlés június 78-ig döntést hozhat minden egyes, eddig
a parlamentnek beterjesztett előterjesz-

tés törvényi erőre emeléséről. Hangsúlyozta: a „kormány megalakításához
szükséges, szimbolikus, társadalmi jelentőségű“ javaslatoknak a kormányalakítást követő tíz napon belüli elfogadására azért is szükség van, mert az Országgyűlésnek ezt követően elsősorban
a kormány gazdasági témájú kezdeményezéseivel kell foglalkoznia.
Hozzátette: számos törvényjavaslat esetében május 31-én, illetve június 1-jén
nyílik meg a döntéshozatal lehetősége.
A kormány eskütétele után, május 31-én
kezdődhet meg az átadás-átvétel.
„Akármit és akárhogyan nem veszünk
át, fontos, hogy világosan látható legyen, milyen gazdasági kondíciókkal
adják át az egyes tárcákat – ezt Lázár
János jelentette ki.
„Ezekben a napokban tudunk majd gazdasági értelemben is válaszolni arra a
kérdésre, hogy milyen helyzetben van

Magyarország“ – mondta. Varga Mihály június elején tárja majd a nyilvánosság elé az elmúlt hetek során készített gazdasági tényfeltáró dokumentumcsomagja eredményeit.
A kormányalakítással kapcsolatban Orbán Viktor leendő kormányfőtől azt kérdezték a sajtó képviselői: lehet-e tudni,
hogy kereszténydemokrata politikusok
milyen posztokat kapnak az új kabinetben. A miniszterelnök-jelölt erre úgy válaszolt: mivel nem koalíciós kormányt
alakítanak, ezért nem tesznek ilyen különbséget a miniszterek és az államtitkárok esetében sem. „Nincs kereszténydemokrata és fideszes miniszter meg államtitkár, egy pártszövetség közös miniszterei és államtitkárai lesznek“ – jelentette ki, megjegyezve, hogy esetükben a
párthovatartozás határvonalait nem élesíteni, hanem inkább elmosni szeretné.
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A konferenciát Vízy E. Szilveszter, a
rendezvény fővédnöke, és dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő
polgármestere nyitotta meg.
Vízy E. Szilveszter köszöntőjében
hangsúlyozta, ezen a területen is rendkívül fontos a bizalom erősítése, anélkül ugyanis sem települési, sem országos szinten nem lehet építkezni.
Dr. Gémesi György polgármester
szólt arról, hogyan alakította a városés gazdaságfejlesztési stratégiáját Gödöllő az elmúlt húsz évben, mind a fejlesztés, mind a fejlődés fenntarthatóságát szem előtt tartva. Mint mondta,
ha e két terület között nem megfelelőek az arányok, az komoly konfliktusokhoz vezet.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke több jó példát is
bemutatott a konferencia résztvevőinek. Például a Szabolcs-Szatmári Rozsályt, ahol az önkormányzat a mező-

gazdasági földterületek és termelőeszközök hasznosításával, közhasznú
munkások foglalkoztatásával elérte
saját igényei jó részének a kielégítését, élelmiszerrel és tüzelővel történő
ellátását: kenyeret sütnek, lekvárt
főznek, sertést tartanak, biztosítanak
maguknak élelmet, nincsenek munkanélküliek és éhező gyermekek, így
önnfenntartóvá vált a település.
Gémesi György a MÖSZ elnökeként kitért az önkormányzatok problémáira is, valamint arra a 12 pontra,
amit április 30-án, Gödöllőn fogadott
el a hét önkormányzati érdekszövetség.
A tanácskozáson energiahatékonysági kérdésekről
is szó esett. Bakács István, az
E. ON Hungária
Zrt. Igazgatóságának tagja
és Felsmann
Balázs, a Force
Motrice Zrt. tulajdonos-partnere arra mutatott rá, hogy mit
tehetnek
ez
ügyben az önkormányzatok Felhívták a figyelmet
arra, hogy a nehéz anyagi helyzetben
lévő önkormányzatok többsége nem
ismeri a lehetőségeit: nem kérnek
ajánlatot az energiaszolgáltatótól. A
döntési kompetencia hiánya arra vezethető vissza, hogy nem tudnak energetikust alkalmazni.
Igen tanulságos volt dr. Fülöp
Sándornak, a jövő nemzedékek kormánybiztosának előadása is. Ebben
elsősorban olyan konfliktushelyzeteket mutatott be, amelyeket könnyen
kiküszöbölhettek volna, ha a fejlesztések során a beruházók alaposabb
egyeztetéseket folytatnak az adott települések lakosságával, illetve nemcsak az adott településre, hanem annak környezetére is jobban odafigyelnek. A példákból kitűnt, sokszor csupán egy kis odafigyelés elegendő ahhoz, hogy a gazdasági élet szereplői,
az önkormányzatok és a lakosság köjb
zött jó legyen a kapcsolat.
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SZIE – Zöld életvitelre ösztönzik a diákokat

Egyedüálló kezdeményezés
A terv szerint a következő tanévben anyagilag is érdekeltté teszik a gödöllői Szent István Egyetem diákjait abban, hogy átálljanak az energiatakarékosabb
életvitelre.
Az újfajta szemlélet ösztönzéséhez az
egyénenként változó karbonlábnyom
mérését veszik majd alapul, és általa egy
tanévben akár több 10 ezer forintot is
megtakaríthatnak a hallgatók – közölte a
kísérleti programot vezető Fogarassy
Csaba, az intézmény tanára az MTIPresszel.
A kezdeményezés célja a környezetés klímatudatos szemléletmód kialakítása a jövendő szakemberek körében.
Az új látásmódot pedig az emberiség jövőjét leginkább érintő kérdések – a klímaváltás, az energiahatékonyság, a
környezet terhelhetősége – indokolja.
– Külföldön már sokfelé terjed az

úgynevezett low carbon economy, azaz
alacsony szénfelhasználású és széndioxid-kibocsátású gazdasági rendszer,
amely az energia-felhasználásban fokozott önmérsékletre buzdít, így talán nálunk is erre van szükség a gazdaság vérkeringésének megindításához – utalt az
előzményekre.
Az elképzelés alapján a szeptemberi
tanév kezdetén önkéntes alapon a témára fogékony hallgatóknak megmérik
a karbonlábnyomát, és ezt hasonlítják
majd össze az év végén mért adatokkal.
A docens ismertetése szerint a kettő különbözete – amely lényegében a csökkenést tükrözi – a napi életvitel során
keletkező megtakarításból adódik. Ebbe a körbe tartozik például, ha valaki az
utazásnál busz helyett biciklire, autóról
buszra vált, a háztartási gépeket ésszerűbben működteti, időben kikapcsolja a
számítógépet, a gyorsfagyasztott helyett
friss zöldséget, az import helyett hazai

10 évet is kaphatnak az alsóparki rablók

Rendőrségi hírek
Elkészült a vádirat a 2009. december elején elfogott két fiatalkorú ügyében, akik gyermek
és fiatalkorú személyeket kényszerítettek készpénzük és mobiltelefonjuk átadására.
Fk. B.R. és P.A. turai lakosok elfogása december 1-jén reggel történt,
amikor a gödöllői vasútállomás környékén járőröző, civil ruhás nyomozók egy felnőttekből álló csoportra figyeltek fel, akik egy fiatalember után
futottak. Látták, hogy a vasútállomáson várakozó vonatra szállt fel a férfi.
A közlekedési eszköz átvizsgálásakor a „rendőrség” felkiáltást követően
ugrott le a vonatról egy férfi, akinek
láttán a sértett fiatalok egyszerre kiáltották: „Ő a rabló!”. Eközben a férfi
szaladni kezdett a házak irányába. A
rendőrök utánaszaladtak és előállították a 18 éves turai lakost. Gyanúsítottkénti kihallgatása során a fiatalember
elmondta, hogy fiatalkorú társával
több alkalommal követtek el rablásokat. Előzetesen megbeszélték, hogy
kizárólag fiatal, elsősorban gyermekkorú személyektől veszik el a mobiltelefonjukat és egyéb értéktárgyaikat,
melyeket könnyen eladhatnak Budapesten. A fenyegetéshez kést használtak, melynek használatát helyezték
kilátásba, ha a sértett segítséget hív. A
10 év körüli gyermekek ijedtükben
minden értéket átadtak.
A két gyanúsított december 1-jei elfogásuk óta előzetes letartóztatásban van.
A Gödöllői Rendőrkapitányság kiterjedt nyomozásának eredményeként

A hét kérdése
– Ön egyetért az olyan tervezett kormányintézkedésekkel,
mint a szuperbruttósítás eltörlése és a cafeteria adómentességének visszaállítása? – tettük fel a kérdést olvasóinknak
a múlt héten. Íme néhány a beérkezett válaszok közül.
„Az elmúlt néhány évben a fizetések
annyira elértéktelenedtek, hogy az
embereknek minden egyes fillér számít. Biztos vagyok benne, hogy sokaknak jelent majd segítséget, ha ismét adómentesek lesznek ezek a juttatások. Nekünk például régebben a
kultúra-utalvány jelentett nagyon sokat, de mivel ez jelenleg 95 százalékkal adózik, így nem választottuk. Ha
ismét adómentes lenne ez a juttatás,
megint ezt választanám…”
Sas Tibor

2010. május 26.

Közélet

Gödöllőn, az Alsóparkban történt rablások elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható a két személy.
A Budakörnyéki ügyészség a fiatalkorú gyanúsítottat 10 rendbeli, felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettével, valamint 3 rendbeli, felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett kísérletével, a felnőttkorú gyanúsítottat
8 rendbeli, felfegyverkezve elkövetett
rablás bűntettével, valamint 3 rendbeli, felfegyverkezve elkövetett rablás
bűntett kísérletével vádolja, melyért
akár 10 évig terjedő szabadságvesztés
is kiszabható.
Többek között az alábbi bűncselekmények elkövetésével vádolja az
ügyészség a két turai személyt.
2009. november 12-én reggel a
Tura–Aszód között közlekedő személyvonaton figyelték a gyermekkorú sértettet, akit a Petőfi utcában késsel
megfenyegettek. Mivel a sértett nem
adta át értékeit, lökdösődni kezdtek,
majd a sértett zsebéből kivették a mobiltelefonját, majd kabátzsebéből 2
ezer forint készpénzt.
2009. november 20-án kora délután Gödöllőn, az Alsóparkban két
gyermekkorú fiútól vettél el erőszakkal mobiltelefonjukat.
2009. november 26-án Gödöllőn,
az Alsópark területén késsel fenyegettek meg két fiatalkorú gödöllői fiút,
majd eltulajdonították mindkettőjük
mobiltelefonját. Ugyanekkor egy szadai fiútól is elvették a 18 ezer forint
értékű mobilját.
2009. november 26-án délben Gö„Feltétlenül egyetértek, különösen
akkor, ha tényleg megmarad a jelenlegi adósáv. Még azok az ismerőseim
is örültek ennek a hírnek, akik úgy
számolták, hogy így a fizetésük pár
ezer forinttal kevesebb lesz, ugyanis
a cafeteria adómentességének visszaállításával így is jóval több pénz marad a zsebükben. Sok ismerősöm van,
aki az elmúlt években is csak azért
tudott elmenni nyaralni, mert az üdülési csekket megkapta, de az idei évre
már nem választották ezt a lehetőséget.”
K. Károlyné
„Lehet, hogy ezzel jövedelemadóként
kevesebb pénz fog befolyni az államkasszába, de biztos, hogy profitálnak
belőle más oldalról. Ha az embereknél több pénz marad, többet is tudnak költeni, nőni fog például az ÁFAból származó bevétel. Ha többen tudnak elmenni nyaralni, nagyobb lesz
az idegenforgalmi-adó befizetés, stb.

élelmiszereket fogyaszt. A karbontudatos szemlélettel kevesebb szén-dioxid
kerül a levegőbe, a megspórolt mennyiség pedig az emisszió kereskedelem
nemzetközi piacán pénzre váltható –
húzta alá Fogarassy Csaba.
Az egyetemisták által a hónapok
során kisebb méretre váltott karbonlábnyom jelképezte megtakarítást,
vagyis a levegőbe nem került káros
szén-dioxid mennyiségét az egyetem
tudományos műhelye összegyűjti.
A „megspórolt“ káros anyag volumenét az intézménnyel együttműködő, a programot támogató és a felelős
környezethasználat iránt elkötelezett
multinacionális cégek megvásárolják,
a befolyó összeg az eredmény arányában a diákok zsebpénzét növeli. A cégek pedig további, nagyobb tételekbe
felhalmozva értékesítik a megtakarított szén-dioxidot a nemzetközi piacon, ahol jelenleg egy tonna, a Föld
légterét meg nem terhelő, el nem pöfékelt szén-dioxid piaci ára 15 euró.
Cél: gátat szabni a természetes javak
kifosztásának.
(MTI)

döllőn, az Alsópark területén késsel
szintén megfenyegettek két gödöllői
fiatalkorú kislányt és egy fiút, majd
eltulajdonítottak három értékes mobiltelefont. Az elfogás napján, december 1-jén reggel P. Attila kikapta egy
gyermekkorú fiú kezéből a 18 ezer
forint értékű mobiltelefonját, majd
amikor a sértett azt kérte vissza, késsel fenyegette, hogy megöli.
A nyomozás során felderítésre kerültek olyan bűncselekmények is, melyeket a Hatvani Rendőrkapitányság
illetékességi területén követtek el.
***
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú
oktatási intézmények első, második
vagy harmadik évfolyamán tanuló
cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének
elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére Budapesten, illetve megyénként 14 fő részére a 2010/2011 tanévre.
Pályázatot azok a cigány származású
fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik
évfolyamán tanulnak, évismétlésre
semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00.
A jelentkezést 2010. július 31-ig kell
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni.
A pályázattal kapcsolatban bővebb
felvilágosítás a PMRFK Humánigazgatási Szolgálat Kiképzési Alosztálytól kérhető.
Tel.: 06-1-443-5800/30-533.
Biztos vagyok benne, hogy ha ezt valóban meglépik, pozitív mérleget
eredményez már a jövő év végére. De
ez nemcsak az államkasszának lesz
jó, hanem a kereskedőknek, a vendéglátósoknak és az idegenforgalomnak is.”
L. M.
„Ez nekem azt jelenti, hogy végre lehet, hogy olyan kormányunk lesz,
amelyik megérti, hogy neki is az a jó,
ha hagy az emberek zsebében pénzt,
amit elkölthetnek. Sok ismerősömnek
nagyon komoly érvágást jelentett a
cafeteria megadóztatása, különösen
a közalkalmazottaknak, akiktől már
korábban megvonták a ruhapénzt és
elvették a 13. havi fizetést is…”
Papp V.

A hét kérdése:
– Ön kinek állítana szobrot Gödöllőn?

Meghívó
Gödöllő Város Önkormányzata tisztelettel meghív minden érdeklődőt a

Trianoni Gyásznap évfordulója alkalmából

megrendezendő városi megemlékezésre, amelyre

2010. június 3-án csütörtökön, 18 órai kezdettel
kerül sor a Művészetek Háza melletti Trianon Emlékműnél.

A műsorban közreműködnek:
a Premontrei Szent Norbert Gimnázium Egyházzenei Szakközépiskola
és Diákotthon tanulói, felkészítő tanáruk Ivókné Szajkó Ottília, a
Gödöllői Városi Vegyeskar, valamint Albertné Joób Emese – ének
A megemlékezést koszorúzással és ökumenikus áldással zárjuk.

FELHÍVÁS – KOSZORÚZÁS
Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb június 1-ig Tábikné Surman Szilviánál hétköznapokon 9-16 óráig a +36/70376-6544-es telefonszámon.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületek segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 17.30 óráig a helyszínre juttatni. Megértésüket köszönjük.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Illegális hulladéklerakás Babatvölgyben

Már folyik a vizsgálat
Tájvédelmi körzetbe hordatta az építési törmeléket egy vállalkozás. A
környezet szennyezésére a cég egyik
alkalmazottja hívta fel a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség figyelmét, és elmondta, hogy főnökei utasítására 150
köbméter építési hulladékot és műanyaghulladékot rakott le Babatvölgyben, amely tájvédelmi körzetnek minősül. Mint arról beszámolt, a többtonnás konténerszállító teherautóval
10-12 alkalommal ürítette ki utasításra munkaadói szemetét.
Állítása szerint az egyik főnökének

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 olvasónk eltartási szerződéssel kapcsolatos kérdésére adott válaszunkat követően,
röviden ismertetjük a kötelező felelősségbiztosításról szóló törvény
idén április 1-jétől hatályos lényeges módosításait.
– A testvérem és én 5 évvel ezelőtt
eltartási szerződést kötöttünk az
apámmal. Ezt édesapám fel szeretné bontani, mivel megromlott a viszonya a testvéremmel. Már meg is
kaptuk a bíróságra az idézést. A
szerződés igazából azért kötetett,
hogy a 25-25 százalékos tulajdonrészünk mellé, apánk 50 százalékos
tulajdona is a nevünkre kerüljön a
szülői házból. Mindeközben apám
ellen végrehajtási eljárás indult,
mintegy 1 millió forint megfizetése
iránt, de nem lehet behajtani rajta,
mert nincs jövedelme. Ha visszakerül az ingatlan fele az ő nevére, úgy lehet, hogy elárverezik a szülői házat?
– Amennyiben a peres eljárás eredményeként a ház 1/2 tulajdoni hányadának tulajdonjoga visszakerül az

erdész rokona nemcsak szemet hunyt
az illegális hulladéklerakás felett, de
el is tüntette a szemetet, több réteg
földet húzott rá, hogy ne tűnjön fel
senkinek.
A fiatalember többször is jelezte a főnökeinek, hogy törvénytelen a tájvédelmi körzetben lerakni a sittet, nem
foglalkoztak vele, így inkább a felmondás mellett döntött, és a környezetvédelmi hatóság tudomására hozta
a történteket.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az
ügyben vizsgálatot indított.
jb
édesapa nevére, úgy az is a végrehajtás alá tartozó vagyontárgyak körébe
tartozik. A végrehajtó az ingatlannyilvántartásból fog értesülni a tulajdonszerzés tényéről, és ezt követően fog
intézkedni a végrehajtási jog 1/2 tulajdoni hányadra történő bejegyzéséről.
Amennyiben az édesapjuk nem rendezi a tartozását, és tényleg nincsen
más jövedelme illetőleg vagyontárgya, úgy végső soron sor kerül az ingatlan elárverezésére. Az árverést úgy
lehet megakadályozni, ha fenntartják
az eltartási szerződéssel kialakult
helyzetet, vagy kifizetik az édesapjuk
tartozását.
– Április 1-jétől hatályos a kötelező
felelősségbiztosításról szóló törvény
módosítása.
– Fontos kiemelni a módosítások közül, hogy a kárrendezés során a biztosító akkor fizet, ha a károsult a javítási költségekről áfás számlát tud bemutatni. A totálkár határán lévő gépjármű esetében pedig a biztosító csak
a műszaki vizsga után fizetheti ki a
teljes javítási költséget a károsultnak.
Az új szabályok szerint a biztosító és
a károkozó kötelmei is eltérőek lettek.
A módosított törvény a csomagtartóban lévő vagyontárgyak sérülésére
nem vonatkozik, csak a gépjárműben
okozott kárra. Továbbá nem vonatkozik azokra a károkra sem, amelyek
egyéb felelősségbiztosítás alapján
rendezhetők. Ebben a körben értendő
például az idén is sok alkalommal
előfordult tetőről lezúduló hó által
okozott kár, vagy a szintén nagyon
gyakori kátyúkárok.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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A neustadti gimnázium törökös kapcsolata

HELYREIGAZÍTÁS

Diáktúra Németországba

Május 19-ei lapszámunkban Nótár Ilona írónővel készült cikkünkben több helyen is tördelési
hiba mutatkozott, ezért az olvasóktól és az írónőtől is elnézést kérünk.

A németországi Neustadt/WN Gimnázium és a gödöllői Török Ignác Gimnázium
között hosszú évek óta tartó cserekapcsolata idei, németországi része április
29-től május 8-ig tartott, amelyen 18 diák
és 2 kísérő tanár, Szabóné Sinka Zsuzsanna és Takácsné Balogh Boróka vett
részt.
Ahogyan azt már megszokhatták a törökösök, a
neustadti cserediákok családjai nagy szeretettel
üdvözölték őket. A gimnázium igazgatója és tanárai dohányzásellenes előadást tartottak a gödöllői
fiataloknak „Tényleg muszáj dohányozni?” címmel, majd egy országismereti kvíz kitöltése után
már a városházán a polgármester helyettese fogadta a kis csapatot, majd egy ebéd erejéig meghívta
őket egy olasz étterembe. Még aznap este többen
elmentek „családjukkal” a Tavaszi Ünnepségre.
Hétfőn reggel ugyanúgy, mint a többi német diák,
a gödöllőiek is iskolába mentek, ahol különféle

Tisztelgés nagyjaink előtt: a szabályok betartásával

Civilek is gondozzák a védett sírokat

órákon vettek részt (hospitáció). Az órák után közösen dolgoztak német és magyar gyerekek a dohányzás elleni plakátokon.
A következő napokon Neustadtban, Kelheimben,
Regensburgban, Münchenben tettek kirándulásokat a magyar fiatalok.
A résztvevők köszönetet mondanak mindenkinek, akik munkájukkal hozzájárultak az utazás
megvalósulásához.
tg

( Folytatás az 1.oldalról)
Ezek közül is kiemelten szem
előtt kell tartani, hogy a síremlékek helyi védelméről szóló
önkormányzati rendelet szerint
védett sírokat megszűntetni tilos. A síremléken történő bármilyen változtatáshoz a Kegyeleti ad-hoc Bizottság engedélye szükséges.
Ez utóbbi ügyében a polgármesteri hivatal főépítészi irodájához kell fordulni a kérelmezőknek, szintén ezen az irodán keresztül nyújthatják be a

kérelmet a városi Kegyeleti
ad-hoc bizottsághoz azok a civil szervezetek is, akik szívesen vállalnák egy sír folyamatos gondozását.
A védetté nyilvánítással kapcsolatban azonban más segítséget is szívesen fogadnak. A
Nemzeti Kegyeleti Bizottság
listáján ugyanis két olyan személy sírja is szerepel, aminek
nincs nyoma, az egyik gróf Teleki Gézáé. Az ugyanis tudott,
hogy gróf Teleki Pál egykori
miniszterelnökkel még két sze-

mélyt áthelyeztek a máriabesnyői temetőbe, de a rendelkezésre álló adatok alapján egyik
sem azonos az egykori belügyminiszterrel.
Nincs nyoma az állítótag a máriabesnyői temetőben végső
nyugalomra helyezett Asbóth
Emil sírjának sem. Jelenleg
mindkét ügyben folyik a vizsgálat, ha valaki információval
rendelkezik ezzel kapcsolatban, annak a segítségét örömmel fogadják.

Lokálpatrióta Estek Zombori Ottóval

Esélyegyenlőségi hét – kiállításmegnyitó

Csillagok útján...

Tapintható világ a városházán

A Lokálpatrióta
Estek 2010 rendezvénysorozat
keretében május
18-án Zombori
Ottó
csillagász
tartott előadást az
Erzsébet Királyné
Szálloda dísztermében.
A gellérthegyi Uránia Csillagvizsgáló
igazgatója a rá jellemző humorral és kitűnő kommunikációs készséggel beszélt az égbolt szépségeiről, a bolygókról, a világűr titkairól és arról, hogy az emberiség milyen
parányi is a világmindenség hatalmas térképén. A többek között filmvetítéssel egybekötött előadás rávilágított arra is, hogy milyen keveset is tudunk a
minket is magába foglaló univerzumról.
Kép és szöveg: hc

Május 18-án nyílt meg a Gödöllő és Térsége
Látássérültjeinek Egyesülete (GÖTLE) által rendezett Tapintható világ című kiállítás és vásár a
városháza földszinti kiállítótermében. A program szerves részét képezte a Gödöllőn megtartott Esélyegyenlőségi hét eseményeinek.

Dombóvári Gábor interjúja Dombóvári Gáborral.
Kérdés: Foglalkozásod?
Válasz: Újságíró, riporter.
K: És műsorvezető?
V: Igen. Vezetek műsorokat, de
nem szeretem a „műsorvezető“
szót. Ez egy leértékelődőtt hiteltelen titulus. Amíg celebeknek álcázott sztárgörcsben fetrengő
beszédhibás alakok ülnek dadogva a rádiók mikrofonjánál és
a televíziók képernyői előtt, akiknek megírják a szövegeket, betanítják a kérdéseket, amelyeket
nagy nehezen el tudnak olvasni a
súgógépről – tisztelet a kivételeknek –, addig a műsorvezetőnek
nevezett személy csupán báb.
Én riporter vagyok és különféle
műfajokban közlöm saját gondolataimat a hallgatokkal és a nézőkkel.
K: Iskola?
V: Külkereskedelmi Főiskola,
Testnevelési Egyetem (sportme-

nedzser) MÚOSZ Újságíró Iskola
K: Munkahelyek?
V: Technoinpex, Magyar Rádió,
Calypso Rádió, Pelikán Rádió,
MTV és egyéb tévécsatornák.
K:Nyelvtudás?
V: Angol, svéd.
K: Kedvenc időtöltésed?
V: Színház.
K: Kedvenc színészeid?
V: Eszenyi Enikő, Kern András.
K: Íród?
V: Shakespeare, Agatha Christie.
K: Zeneileg?
V: John Lennon, Balázs Fecó.
K: Hobbid?
V: Sport. Ötéves koromtól teniszezem, annak idején még versenyeztem is.
K: Három könyved is megjelent.
Melyikre vagy a legbűszkébb?
V: A harmadikra, a Versenyben a
rákkal című összeállításra, amelyet egy gyógyult sebészorvossal
írtunk a CULEVIT nevű daganat
ellenes szer kifejlesztéséről és
hatásáról.
K: És a Rádió?
V: Aktív. Van benne
fantázia, ötlet. A mai elkereskedelmiesedett
világban jó helyen van,
bár még keresi a helyét. S miután aktív, remélem mihamarabb
meg is találja.
K: Köszönöm a beszélgetést.
V: Öröm volt találkoznunk.

Dombóvári Gábor, a Rádióaktív 93,6 műsorvezetője

bj

A tárlaton Gyüre László képző-, Molnár Attila intarziaművész, illetve két vak és gyen-génlátó alkotó, Molnárné
Ica és Szombati Panni műveit állították ki.
Six Edit önkormányzati főtanácsadó, Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Ma-gyarországi Regionális
Egyesületének elnöke és Kiss János, a GÖTLE alelnökének megnyitó beszédei után az egybegyűltek St. Martin
szaxofonművész játékában gyönyörködhettek.
Ezt követően – mint ahogy a kiállítás címe is utal rá – a
résztvevők megtapinthatták és ezáltal érzékelhették azokat
a csodálatos alkotásokat, amelyeket ép és fogyatékkal alkotók készítettek.
A Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete egy
éve alakult meg azzal a céllal, hogy összefogja és segítse a
városban és a környező településeken fogyatékkal élőket.
Az egyesület számtalan más helyi civil szervezettel is
együttműködik, ezáltal is hatékonyabbá téve a segítségnyújtás formáit.
Kép és szöveg: hc

MEGHÍVÓ – KERESZTÉNY CSALÁDKONFERENCIA
A „Május a családok hónapja” gödöllői és térségi eseménysorozat keretében rendezendő

KERESZTÉNY CSALÁDKONFERENCIÁRA
május 28-án, pénteken a máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házba.
A konferencia mottója: „Elkötelezetten építsétek a szeretet kultúráját!” (II. János Pál)
Fővédnök: Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya
A konferenciát védnökként megnyitja: Dr. Gémesi György polgármester
Program: 9.00-10.00 szentmise, 10.00-15.00
További információ: 70-634-5680

Olvasóink írták
Tisztelt Gödöllői Szolgálat!
„Meglepődve olvastam az újságban
a német kisebbségi önkormányzattal
kapcsolatos cikkeket az elmúlt hetekben. Több ismerősöm gyermeke is a
Petőfi Sándor Általános Iskolába
jár, illetve ősztől oda fog járni, és felháborítónak tartom, hogy valaki
ilyen bizonytalan helyzetet teremtsen, ami mind az iskolát, mind a szülőket nehéz helyzetbe hozza.
A barátnőm hetekig idegeskedett,
mert nem tudta, hogy a gyerekét végül is felveszik elsősnek abba az iskolába, ahová körzet szerint tartozik,
vagy hurcolhatja máshova.
Nem értem, Bese Gergő úr miért ját-

szik az iskola körzetébe tartozó szülőkkel és gyerekekkel. Az a levél,
amivel ő a szülőkhöz fordult, nem
megoldáskeresésről, a gyerekek érdekének szem előtt tartásáról tanúskodik.
Félreértés ne essék, nem kívánom a
német kisebbség jogát elvitatni a
nemzetiségi képzéshez. Az, hogy ehhez joguk van, azt jelenti, hogy azzal
a joggal lehet élni, de nem azt, hogy
vissza kell élni vele!
Azt, hogy van német kisebbségi oktatás, nagyon jó dolognak tartom, és
fontosnak is, hiszen a térségben több
helyen is élnek svábok. Itt Gödöllőn
viszont, nem nagyon találkoztam velük néhány évvel ezelőttig, csak a német kisebbségi önkormányzat megalakulásakor, illetve ennek az oktatásnak a megindulása kapcsán hal-

előadások

lottam róluk. Tovább arról sem hallottam, hogy lettek volna hagyományőrző programjaik, kulturális
rendezvényeik, mint például korábban Balogh Gyuláéknak, akik ma
egyesületi formában igyekeznek a
cigány kultúrát, hagyományokat
ápolni. De mondhatnám a görög kisebbséget is, akik több jó hangulatú
kulturális estet tartottak már, vagy a
lengyelt, amelyik ápolja Zywieccel,
Gödöllő lengyel testvérvárosával a
kapcsolatot.
Ezek mind olyan kisebbségi programokat csinálnak, amik segítik egymás kultúrájának, szokásainak megismerését, s egyben a békés egymás
mellett élést. Talán ebben az esetben
is ezt kellene a német kisebbségi önkormányzatnak megcélozni.“
(Név és cím a szerkesztőségben)
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Amit megeszünk
„Az vagy, amit megeszel” –
tartja a népi mondás, amit
idéznek dr. Csiszár Miklós és
Juhász Zsolt Egészség-igazság! című könyvében, mely
most jelent meg a Naturwell
Életmód Kötetek első darabjaként. Idéznek még sok klasszikus szerzőt, neves orvost is, az
általuk megfogalmazott megállapításokkal vezetve be könyvük egy-egy részét.
Mit együnk? Mit ne együnk? Mikor
együnk? Mennyit együnk? – mindezzel foglalkozik a könyv. Először is
végigvezet a gondokon, a bajokon.
Igyekszik rámutatni, mit csinálunk
rosszul az étkezések során. Felhívja a
figyelmünket: ne fogadjunk el mindent, „amit megetetnek velünk”. Fontoljuk meg, mit veszünk le az üzletekben a polcról, mit kérünk a piacokat járva a standoknál.
Az ételek elkészítési módjában is
lenne min változtatnunk, hogy egészségesebben élhessünk. „Az ember az
egyetlen élőlény, aki tönkreteszi a táplálékát, mielőtt elfogyasztaná.” S
megkérdőjelezik: jó volt-e, hogy az
ember feltalálta a sütést, a főzést.
Való igaz: ahogy egyes múzeumokban sok ezer éves csontvázakat láthatunk kiállítva, ámulva nézhetjük a ko-

ponyában a teljesen ép fogsort, miközben nekünk tele a szánk tömésekkel, koronákkal, hidakkal. Nyilván az a sok ezer éves ember még jórészt nyers táplálékon élt. „Ha már
feltétlenül főtt ételt akarunk készíteni, sütés vagy főzés helyett hasznosabb a párolás vagy a gőzölés, de a
nyers táplálékot ez sem pótolja” –
mondja a könyv.
Felhívják a figyelmünket például a
mikrohullámok vagy a műanyag csomagolások káros hatásaira. A túlsúly,
az elhízás, a zsírlerakódás – ezek káros voltát nem is szükséges bizonygatni, érezhető. De nem a fogyókúra
a megoldás. A túlsúlyt megelőzni
kell, nem pedig utólag szabadulni
meg tőle.
Mit tegyünk? Szénhidrátokra és
zsírokra is szüksége van a szervezetnek. De az előbbit ne agyonfinomított
élelmiszerekből nyerjük. Az utóbbit
pedig ne telített, vagyis állati eredetű,
hanem telítetlen anyagokból, lehetőleg hidegen sajtolt olajokból.
Víz, vitaminok, ásványok és nyomelemek – mindez terítékre kerül. Antioxidánsok, rostok lelőhelyéről, hatásmechanizmusáról esik szó. A legfontosabb táplálékok felsorolásánál a
zöldségek állnak az első helyen. Őket
a gyümölcsök követik.
Az életmód áthangolásának lépései-

ként négy fontos alapelvet sorolnak
fel. Majd öt szempontot a váltáshoz.
Az öt közül az első a táplálkozás és
folyadékfogyasztás. A második a testmozgás. Harmadik: alvás, pihenés,
stresszoldás. Negyedik a lelki háttér.
Ötödik a szellemi háttér.
A Gyakorlati program gyűjtőcímet
viselő fejezettel zárul a könyv. Hónapokra bontják le, mi a teendő életmódunk megváltoztatása során. Az
egészségünkért. Aminél semmit nem
tarthatunk fontosabbnak. Mert mint
dr. James P. Cinától idézik: „Nincs
olyan rákkeltő organizmus, vírus,
baktérium, gomba, féreg vagy bármi
más, amelynek esélye lenne a fennmaradásra egy egészségesen működő
szervezetben.”
(Dr. Csiszár Miklós-Juhász Zsolt:
- nád Egészség-igazság!)

Rangos elismerést kapott a művésztanár, karmester

Liszt-díj Bali Jánosnak
Bali János, aki már több, mint
két évtizede tanít a Frédéric
Chopin Zeneiskolában, és karmesterként gyakran áll a szimfonikus zenekar élén, sőt, lemezt is készített az együttessel, március 15-én Liszt-díjat
vehetett át furulyaművészi és
karmesteri munkájáért.
A kiváló zeneszerző, zenetudós, pedagógus, karmester, furulya- és fuvolaművész eredetileg matematikusnak
készült, és 1988-ban szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
– Matematikusként miért fordult
a zene felé ?
– Ezt én nem így élem meg: nem
matematikusként fordultam a zene felé. Sohasem készültem matematikusnak, de zenésznek sem. Kamaszkori
eszmélésem óta, azaz mindig is érdekelt mindkét terület. Sok olyan fordulatot hozott az élet, amire nem készültem. Amikor huszonöt éves koromban matematikai analízist tanítottam
az ELTE-n, nem gondoltam, hogy
húsz évvel később furulyát fogok ta-

nítani a Zeneakadémián. De ezt én
nem váltásként látom: mentem, amerre az érdeklődésem hajtott, egyik feladat hozta a másikat. Egy-két évre
tudok tervezni, s kíváncsian várom,
mi jön azután.

Fotó: Patay Péter

– Önt elsősorban zeneművészként tartják számon, de tanárként
is kiemelkedően ítélik meg munkáját. Kiktől sajátította el azt a tudást, aminek a mostani elismerés
köszönhető?
– Természetesen sokat kaptam zenetanáraimtól, de egy művész értékét
az adja, amit ő maga alkotott; és ebben a tanárokon kívül sok mindenki-

nek hálásak kell hogy legyünk. De leginkább a kudarcok és szenvedések legyőzésére tett erőfeszítések, a legproblémásabb növendékkel való foglalkozás során talál rá az ember az alapvető pontokra.
S a legtermékenyebb zenei gondolatok gyakran a zenész-világon kívülről
jönnek.
A Liszt-díjat mint „furulyaművész és
karmester” kaptam, bővebb indoklás
nélkül. Furulyásként talán a furulyázás egészét átfogó, de súlypontjában
modern zenei tevékenységemért, karmesterként pedig bizonyára az A:N:S
Chorusért, az általam alapított, lemezei révén világhírnévnek örvendő reneszánsz zenei énekegyüttesért, akikkel e korszak legnagyobb darabjait
adjuk elő itthon és külföldön.
– Mikor láthatja önt legközelebb
a gödöllői közönség?
– A Gödöllői Szimfonikus Zenekarral legközelebb 2010 decemberében lépek fel a királyi kastélyban,
ahol XVIII. század végi szimfóniákat
és versenyműveket fogok vezényelni.
A zeneiskolai zenetörténet-csoporttal
pedig idén is újabb improvizált avantgarde operát csinálunk a Frédéric
Chopin Zeneiskola nagytermében, erre viszont már hamarosan, június 11én este sor kerül.
bj

Éneklő Ifjúság Kórusverseny

Találkozási lehetőség a gödöllői alkotókkal

Ünnepi könyvhét és gyermeknapok
Május 21-én Darvasi László író-olvasó találkozójával vette kezdetét a gödöllői Ünnepi Könyvhét. A
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ által szervezett
programsorozatban kiemelt helyet kaptak a helyi, valamint a városunkhoz kötődő alkotók.
A szervezők ezúttal a korábbi évektől
eltérően nem egynapos, fesztivál jellegű rendezvénnyel várják az érdeklődőket, hanem egy június 8-ig tartó, több
kisebb eseményből álló irodalmi, zenei
és filmes kínálattal. A könyvhét során
több író-olvasó találkozóra kerül sor.
Május 27-én, 18 órai kezdettel Verssor
az utcazajban címmel Czigány György
és Simon Erika estjén többek között
Czigány György Mennyei rónán című

verseskönyvét mutatják be, június 1-jén
18 órától pedig Ferdinandy Györggyel
találkozhatnak az érdeklődők. Június 8án kedden a gödöllői új könyvesek,
Nádudvari Anna, Nótár Ilona, Faludi
Ildikó, Reményi Márton, Mikó Csaba, Márvány Miklós és Radnóti László várja az olvasókat 18 órától.
Május 28-án a Mi mozink–Gödöllő
filmes szemmel következő előadásának
a középpontjában is az irodalom áll. 18
órától Fuszenecker Ferenc, Szabadi
Attila és Lőrincz Ferenc Madaras Józsefről készült portréfilmjét tekinthetik
meg. A szervezők természetesen nem
feledkeztek meg a gyerekekről sem. Június 1-jén az ifjúság körében rendkívül
népszerű írónő, Balázs Ágnes lesz a
könyvtár vendége 10 órától. Szintén az
gyerekeket várják június 5-én, amikor

Berg Judit meséje alapján Cipelő cica
készítésére kerül sor Várnai Zsuzsa
textilművésszel, és nekik szól Takács
Mari papírszínháza is június 8-án 10
órától, amikor is interaktív foglalkozásokon vehetnek részt.
Mihelyt nem kell, minden a tiéd – ez
a címe Sudár Annamária Weöres Sándor estjének, melyre június 3-án kerül
sor 18 órai kezdettel. Ezután a zene veszi át a főszerepet: június 4-én, 18 órától
a könyvtár belső udvarában a Rokka
együttes mutatkozik be a gödöllői közönségnek, a népies dallamok, a világzene kedvelőinek.
Június 5-én, 17 órakor a könyvhét keretében rendezik meg a „Sokszínűség a
sötét valóságban” című irodalmi és fotópályázat eredményhirdetését is (a beérkezett műveket meg is lehet tekinteni). jk

zenei tagozatos osztályok
kórusa, akiket Sándor
Lívia készített fel, valamennyien Arany minősítést kaptak.
A legkiemelkedőbb eredményt azonban a VI-VII. osztályosok kórusa érte el,
ők a zsűri a legmagasabb elismerését
kapták: Arany minősítést diplomával. A
kórus vezetője Tóth Edit.
A versenyen az indulóknak 8-15 perces programmal kellett fellépniük. A
zsűri döntését nemcsak a tiszta éneklés,
az érthető szövegmondás, a stílusos zenei hangzás, hanem a fegyelmezett magatartás is befolyásolta, de leginkább az
őszinte, átélt éneklést vették figyelembe.
Az Éneklő Ifjúság versenyre jó felkészülés volt az Érden megrendezett
XVI. Pest-megyei Regionális és Országos Kórusfesztivál. Ezen a kicsinyek
kórusa és a nem zenei tagozatos gyermekek kórusa lépett fel. A megmérettetésen a kicsinyek kórusa teljesítményét
Kodály emlékplakettel ismerték el.

Aranyos erkelesek
A Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége – KÓTA Ifjúsági és
Zenepedagógiai Szakbizottsága
a 2009/2010 tanévben is megrendezte az Éneklő Ifjúság hangversenyeit.
Az 1934-ben életre hívott kezdeményezés mára élő mozgalommá terebélyesedett, s egyben minősítő verseny is.
Az idén május 15-én Veresegyházon
rendezték meg az Éneklő Ifjúság Pest
megyei Minősítő Kórusversenyt, amelyen nagy sikerrel szerepelt az Erkel Ferenc Álatalános Iskola valamennyi kórusa.
A III. osztály kamarakórusa, Tóth
Edit vezetésével, a Somogyiné Kovács
Andrea vezette IV-V. osztály kórusa, az
úgynevezett kicsinyek kórusa, valamint
a VIII. osztály kamarakórusa és a nem
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GÖDÖLLŐI ÚJ
MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY
ANIMÁCIÓK A KERTBEN 2.

Animációk a kertben címmel
filmsorozatot mutatunk be a
Gödöllői Iparművészeti
Műhely kertjében.
A sorozat célja a fiatal alkotók
animációs filmjeinek
megismertetése.
Külön érdekesség, hogy a
vetítéseket a Műhely hátsó
kertjében rendezzük meg.
2010. JÚNIUS 5-ÉN
(SZOMBATON) 20 ÓRÁTÓL
Orosz István grafikusművész
plakátkiállításának
záróeseményeként
Válogatás a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem animáció
szakos hallgatóinak
legfrissebb munkáiból
A filmeket bevezeti Fülöp
József, a MOME animáció
szak vezetője
Az est fénypontjai Juhász
Ádám formatervező
lampionjai
Jazz-improvizációk Csúr Gábor
és Szabó Mátyás előadásában
Pokrócot hozz magaddal a
kinti nézőtérre! Rossz idő
esetén a vetítést bent tartjuk.
Támogatói jegy: 400 Ft
Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány alkotóháza
2100 Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu,
www.gimhaz.hu

2010. május 15-től pénteken, szombaton és vasárnap 10-18 óra között
egyénileg is látogatható a Gödöllői
Királyi Kastély Barokk Színháza!
További információ: 28/410-124

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A múzeumi boltban és a
múzeumban kapható
REMSEY JENŐ GYÖRGY
(1885-1980)
festőművész, író
emlékkiállítás katalógusa,
a tárlat összes
színes képével
Ára: 1.000 Ft
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com
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AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

Zala (Mayer) György (Alsólendva, 1858. április 16. – Budapest, 1937. július 31.)
Nagyapja jómódú birtokos volt, de később elszegényedett.
Édesapja Mayer Ferenc porcelángyáros volt. Édesanyja
Kalavoda Katalin leánynevelő intézetet nyitott Csáktornyában. A gyár György születése után tönkrement, és a szülők is meghaltak. A kisfiú nyolc éves korában az egyik
nagybátyjához került, Városlődre. Itt végezte elemi tanulmányait és itt látott először mintázást nagybátyja kőedénygyárában. A faluból visszakerült Pápára egy másik nagybátyjához, aki beadta a budapesti belvárosi reáliskolába,
ahol rajzot is oktattak. Itt végezte el középiskolai tanulmányait, s már 13 éves korától fogva más gyermekek tanításával kereste meg oktatási költségeinek egy részét.
Az érettségi vizsga letétele után előbb a műegyetemre,
azután a mintarajztanodába iratkozott be, hogy rajztanári
képesítést nyerjen. Három évig járt az iskolába, szabadidejét a kenyérkeresés gondjai és az önképzés között osztva
meg. Már ekkor gyakorolta a mintázást, és legelső kísérletével, „A sziklához láncolt Prometheus”-szal jutalmat is
nyert. Ez a kis műve egyúttal állami ösztöndíjhoz juttatta,
így Bécsbe, a művészeti akadémiára, majd 1880-ban
Münchenbe utazott.
Jelleme alakításának is nagyfontosságú elhatározása,
családi nevének Mayer helyett „Zala“-ra változtatása különösen felértékelődik. Mayer György József Elemér, fővárosi – IV. Vasudvar – lakosnak a Fővárosi Tanácshoz benyújtott, az 1882. október 11-én kelt kérelmét a központi
névmagyarosítási társaság továbbította a belügyminiszterhez. Pápa város tanácsa pedig 1883. február 10-én tartott
ülésén adta hozzájárulását a névváltoztatáshoz. A belügyminiszter 1883. március 11-én engedélyezte az anyakönyvi
bejegyzést. 1884-ben települt haza. Minden bizonnyal biztató lehetett számára akadémiai remekléseinek (Fél a baba,
Mária és Magdolna) kedvező hazai fogadtatása.

Ekkor testvérével, Gizellával élt közös háztartásban, aki
fivére után öt évvel, 1887-ben változtatta nevét „Zala“-ra.
Feltehetően az ő halála után kötött csak házasságot Klug
Klotilddal, aki huszonnégy évvel volt nála fiatalabb.
Zala művészi rangja gyorsan emelkedett. 1898. január
16-án a Stefánia út és István út sarkán, a Városliget közelében hitelből vásárolt egy hatszázötven négyszögöles telket, ahol Lechner Ödön tervei alapján 1898-1900-ban megépíttette hazánk első, európai viszonylatban is jelentős,
reprezentatív műteremvilláját, amelynek belső berendezését Thoroczkai Wigand Ede tervezte. (Ma a Líbiai Nagykövetség épülete.) Szomorú, hogy ezt a pompás műtermet
élete végén már nem tudta fenntartani. Élete utolsó éveiben
nehéz anyagi körülmények között élt, annak ellenére, hogy
számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el munkásságát: többek között megkapta: 1899. Magyar Képzőművészek Egyesületének aranyérme, 1900. Grand Prix, Párizs,
1901. Francia Becsületrend lovagkeresztje, 1931. Corvinlánc. A Magyar Tudományos Akadémia 1930-ban választotta tagjai sorába.
Zala György életét elsősorban művei és közéleti működése alapján ismerhetjük. Magánéletéről keveset tudunk.
1937 áprilisában influenzás megbetegedéséhez később gyomorvérzés társult, és július 31-én hajnalban meghalt.
Zala György gyakran megfordult Gödöllőn, és jó viszonyt ápolt a királyi családdal. Erről nem csak munkái tanúskodnak hanem például műterem villájának vadász-szobája is, aminek fegyverszekrényében nyolc fegyver, a falakon Rosonovszky Frigyes preparátor által kitömött madarak, agancsok idézték a jó lövő Zalának a gödöllői kastélyhoz fűződő szenvedélyét. „Harminc esztendeig voltam
ugyanis a király gödöllői vadászszvitjének a tagja és mert
jó lövő voltam, állandóan Ferenc József, Lipót királyi herceg és Ferdinánd toscanai nagyherceg közvetlen közelében
vadászgattam.“ – vallotta egy visszaemlékezésében.
Több portrét is készített a császári-királyi párról. A király egészalakos szobrát két ízben is ő készítette el a millenniumi emlékműre. A királyi pár több portréja, Erzsébet
bécsi síremléke és budapesti, illetve több ismert és lappangó vidéki szobra készült Zala műtermében.
A királyról már 1887. október 23-án – egy órától fél háromig történt – első, majd többszöri műtermi modellülés
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után mintázott portrét, a keleti pályaudvar királyi váróterme számára. Erzsébet királynénak a Nemzeti Galériában
őrzött két mellszobra közül a gödöllői kastély Erzsébet királyné kiállításon látható fehérmárvány portréja vall igazán
a királyné szépségéről és a művész utánozhatatlan mintázókészségéről. A királyné mintázásához a koronázás idején készült fotográfiákat használta fel, a többszöri személyes találkozás élménye mellett. A királyi pár portréját bemutatták a párizsi világkiállításon is. Országszerte számos helyen, köztéren és intézményben felállították a szobrok
márvány- illetve bronzmásolatát.
Zala György rendkívül sok megbízást kapott, többször
is kitért a kínálkozó megbízatások elől. Egyes források
szerint a király kívánsága és sürgetése ellenére például átengedte a gödöllői Erzsébet szobor (1901) mintázását Róna Józsefnek ( Ezt az alkotást szintén Ferenc József választotta ki.)
Ennek ellenére azonban, feltehetően mégis őrzi keze
nyomát az Erzsébet park. Valószínű ugyanis, hogy az ő tervei szerint készült az Erzsébet-szikla, ami a park legmagasabb részén, négy méter magas mesterséges dombon áll. A
tetején egy méter átmérőjű fehér mészkőből faragott korona látható. A sziklacsoport első részén antik kőpad, lépcsős
feljáró, kis terasz található, és kőbe vésett felirat hirdeti:
„Erzsébet királyné emlékére”. A köveket a történelmi Magyarország területéről szállították Gödöllőre.
Zala György Erzsébet szobrát végül Budapesten állították fel, eredetileg az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél, ma a budai oldalon látható. Ő készítette a királynénak azt az emlékművét is, amelyet Erzsébet és Rudolf koporsója közé
emeltek, Ferenc József engedélyével. Ennek sajnos 1916ban, a király halála után nyoma veszett.

Alkotásai közül a legismertebb a nagy millieniumi emlékmű, melyre 1894-ben kapott megbízást, és Gábriel arkangyal szobrát, a Háború és Béke szoborcsoportot, négy királyszobrot és minden domborművet ő mintázott meg. Ő
készítette az Aradi vértanúk szobrát, a budai Honvédszobrot,
melynek mintáját a brüsszeli múzeum szerezte meg, és az
igazságügyi palota oromzatának timpanonját.

Mária Terézia szobra a kastélyban

260 év után újra Gödöllőn
(folytatás az 1. oldalról)
A Gödöllői Grassalkovich kastélyban állítják fel a Barokk Év keretén belül az egykor a Millenniumi Emlékművet díszítő Mária Terézia szobrot. 2011-ben kettős
évfordulóra emlékezik Gödöllő
városa: Mária Terézia 260 évvel
ezelőtti látogatására és Grassalkovich I. Antal, a kastély építtetője halálának 240. évfordulójára.
Zala György 1907-ben készült alkotása
– mely az egyetlen egész alakos Mária
Terézia szobor hazánkban – jelenleg a
Szépművészeti Múzeum aulájában látható. A szobor eredetileg a Millenniumi
Emlékmű része volt, de a XX. század
folyamán többször is kegyvesztetté vált
a többi Habsburg uralkodóval együtt.
1919-ben a Tanácsköztársaság idején az
emlékműről leemelték a Habsburg-család tagjait, Ferenc József szobrát teljes
egészében megsemmisítették. A Horthy-korszakban a szobrokat visszaállították, Ferenc Józsefét újra öntötték.
A második világháború sem kegyelmezett az uralkodóknak. Mária Teréziát
találat érte, a szobor alsó része megsemmisült. Az 1950-es években a Habsburgok teljes mértékben kegyvesztetté váltak és csak a szerencsének köszönhető,
hogy nem lettek beolvasztva a Sztálinszoborba, mint például gróf Andrássy
Gyula lovas szobra. Az üres helyek
megtöltésére a magyar függetlenségért

küzdő vezetők kaptak helyet: Bocskai
István, Bethlen Gábor, Thököly Imre, II.
Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos. Mária Terézia egykori helyén ma Thököly
Imre szobra látható.
A lecserélt szobrok először a BTM
Kiscelli Múzeumának raktárába, majd
onnan Sülysápra „költöztek“. A rend-

szerváltás után elsőként Mária Terézia
szobrát restaurálták 2002-ben, ekkor került a Szépművészeti Múzeum aulájába
a főbejárat mellé.
Gödöllő város polgármestere, Gémesi György és a kastély igazgatója,
Révész T. Mihály a Budapest Galériá-

tól és fővárostól kért, s kapott engedélyt,
hogy a szobrot a jövő évben megrendezendő Barokk Év keretén belül a Gödöllői Királyi Kastélyban felállíthassák.
A szobor elhelyezésére három helyszínt jelöltek ki, de arról, hogy hol állítják fel, még nincs meg a végleges döntés. A talapzat készítése a
tervek szerint ősszel kezdődik meg.
A 2011. március 5-én, Grassalkovich I. Antal születésnapján kezdődő és halála
napjáig, december 1-jéig
tartó programsorozatba valamennyi gödöllői kulturális
intézmény bekapcsolódik.
A kettős évfordulóhoz többek között két jelentős programsorozat kapcsolódik: júniusban az Antal-napi vigasságok, és augusztusban a Barokk Hét a
Barokk Évben. Mindkét alkalommal
Grassalkovich Antal és Mária Terézia
személye állnak majd a középpontban.
Az archív fotókat a BTM Kiscelli Múzeum
Fényképtára bocsátotta rendelkezésünkre.
A reprodukciókat F. Szalatnyay Judit készítette.

mens, Velekei József
Lajos szobrászművész
Pécsváradon faragja a
szobor felső részét,
aminek a hátsó részével
már el is készült. Mindeközben a
VÜSZI Kft. a fogadóhely kialakítását
végzi. A már meglévő alapon alakítják
ki az ehhez szükséges vízszintes területet.
Szerencsére az időjárás már nem akadályozza a munkálatokat. Az alkotás
helyszínre szállítására
várhatóan június közepén kerül sor.
Az eredeti Világfa
szellemiségét hordozó
új mű egy felszálló
madár képét igyekszik
feleleveníteni.
A Világfa 2 méter magas, hasáb alakú talapzaton kap helyet, maga
az alkotás 7 méter magas, körülbelül 7 méter
széles szárny fesztávokkal. Az időjárás viszontagságai ellen felületkezeléssel védik majd az
emlékművet .
jb

Több helyszínen folyik a munka

Megújul a Világfa
A múlt héten elbontották a kettétört Világfát az Alsóparkban,
és megkezdődtek a felújítási
munkák, hogy június 27-én, a
Magyar Szabadság Napján felavatásra kerülhessen a megújult emlékmű.

Az elmúlt években Gödöllő jelképévé
vált alkotás az EGT/Norvég Alaphoz
benyújtott „Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása”
című pályázatnak köszönhetően újulhat meg.
A bontást követően több helyszínen
folynak a munkák: készül a poszta-
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Madarak százai pusztulnak el

A szélsőséges idő hatása
Katasztrofális hatással lehet a
hosszan tartó hideg, esős idő a
fészekaljakra és akár a költő
madarakra is! Az elmúlt héten
az átlagosnál legalább tíz fokkal volt hidegebb. A tartósan
esős és viharosan szeles idő,
szinte az összes madárfaj idei
költési sikerét, fióka utánpótlását veszélyeztetheti.
A hideg és a nedvesség a tojásokat és a fiókákat, de akár a felnőtt madarakat is veszélyeztetheti. Az évtizedenként egy-két
alkalommal előforduló szélsőséges időjárás mindig is természetes részét képezte a madarak
életének – sok faj esetében ez a
legjelentősebb állományszabályozó tényező –, csakhogy a klímaváltozás és az élőhely-átalakítások miatt az állományok egyre kevésbé képesek a köztes időszakokban
sikeres reprodukcióval ellensúlyozni
az egyedszámvesztést.
A tojásokban csak akkor tud fejlődésnek indulni és növekedni az embrió, ha ezeket a szülők a testükkel folyamatosan, a faj méretével összefüggően növekvő időtartamig melengetik.
Ebben az időszakban a madarak csak
rövid időre hagyják el a fészket – a pár
általában felváltva ül a tojásokon – táplálkozni vagy üríteni. Hosszan tartó hideg időben a táplálék megszerzése nehezebb – a repülő rovarokra vadászó
fecskéknél ez gyakorlatilag lehetetlenné is vállhalt –, ráadásul a test és a tojások hőháztartásának fenntartásához is
több energia kell. Ezért a 2-3 napnál tovább tartó lehűlésben a kotló szülőknek már a saját életük fenntartása sem
könnyű, többet kell távol lenniük a fészektől, s a tojások kihűlhetnek.
A hideg mellett a nagy mennyiségű
csapadék és a viharos szél is problémát
jelent. Az erős szelek letörik a fészkes
ágakat, leszaggatják a fészkeket; a felgyülemlő belvíz alulról áztatja el, hűti
le, és fullasztja meg a tojásokat; a zöldár (a lombfakadás után bekövetkező árvíz) pedig elönti a parti és vízimadarak fészkeit, a partifecskék szakadó
partfalakban létesült költőtelepeit. Ezeket a sodrás miatt alámosódó és leszakadó partfalak veszélye is fenyegeti.

Új fajok Ázsiában

Pinokkió
Egy nemzetközi természetvédő
szervezet, a Conservation International kutatói nemrég számoltak be azokról az új fajokról,
amelyeket új-guineai expedíciójuk során fedeztek fel a Fojahegységben. A távoli indonéziai
erdőben megtalálható egy apró
erdei kenguru, egy sárgaszemű
gekkó, egy virágdenevér és egy
furcsa orrú, Pinnokióra hasonlító békafaj is.
A Conservation International és a National Geographic Society kutatói már
korábban is jártak a Pápua Új-Guineán
található Foja-hegységben, és már előző látogatásukkor is rengeteg, korábban ismeretlen faj létéről számoltak be.
2005 előtt itt egyáltalán nem is jártak
még emberek, így a kutatók már akkor
a földi édenkerthez hasonlították az itteni egyedülálló élővilágot. Legutóbbi,
2008-as expedíciójuk során újabb fajokat sikerült felfedezniük, amelyek a világ egyetlen más élőhelyén sem fordulnak elő.
A Foja-hegységben él például a világ legkisebb ismert kenguruja, egy
Dorcopsulus faj. Ebben a nemben az
apró termetű új kengurun kívül még
két másik faj ismert. Az indonéziai er-
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A tojásokat – mivel kevesebb energiát fektettek beléjük – a szülők könynyebben hagyják veszni, mint a fiókákat. Csakhogy ezek folyamatos etetéséhez mindkét szülő munkájára szükség van, ami hideg időben a nehezen
fellelhető táplálék miatt a normálisnál
több munkát igényel. Tehát a madaraknak akkor kellene többet távol lenniük,

amikor a gyakran még tolltakaró nélküli fiókák az egyik szülő folyamatos
melengetését igényelnék. Ennek a
helyzetnek nincs jó megoldása: ha
mindkét szülő etet, a kicsik kihűlnek;
ha egyikük melengeti őket, amellett,
hogy ő sem tud megfelelően táplálkozni, nekik is kevés élelem jut.
Mivel a csupasz fiókák egy óra alatt
is kihűlhetnek, ezeket a szülők a saját
fizikai leépülésük árán is megpróbálják
folyamatosan melengetni. Ez a viselkedés okozza azt a májusi fagyok esetében megfigyelhető jelenséget, hogy a
csupasz fiókák a kitollasodottaknál nagyobb eséllyel élik túl az éjszakát, egyszerűen azért, mert ezeket még ülik a
szülők, míg a nagyokat már nem.
A költési időszakban bekövetkező
tartós hideg hatása a nádasok, vizes területek gém-, kócsag- és sirálytelepein
a legszembeötlőbb, ezek az éhen vesző
fiókák és az emiatt továbbálló szülők
miatt néhány nap alatt elcsendesednek.
A füsti és molnárfecskék telepei ennél
is rosszabbul festenek, mivel itt a rossz
időben repülő rovarra vadászni nem
tudó szülők a tojásokkal, a fiókákkal
együtt pusztulhatnak el, és mumifikálódó testük eltömi, költésre alkalmatlanná teszi a fészkeket.
A nagy testű madarak évente csak
egyszer költenek, ezért ők a kikelés közeli tojásos és fiókás fészekaljak pusztulása esetén már nem tudnak eredmé-

nyes pótköltés végezni. Három éve egy
hasonló májusi lehűlés miatt a fehér
gólyák tojásos és kis fiókás fészekaljainak pusztulása miatt a költési siker
alig 30 százalékos volt. A gémek, gólyák, sasok, sólymok kotlási és fiókanevelési ideje olyan hosszú, hogy a megsemmisülő fészekaljakat a tárgyévben
már nem tudják pótolni – egyszerűen
nincs elég idő az utódok őszi vonulás
vagy tél előtti felnövekedésére, önállósodására.
Ilyen időben az ember szinte tehetetlen. A költési időszakban bekövetkező,
országos kiterjedésű időjárási krízisek olyan nagyságrendűek, annyi madarat
érintenek és ráadásul olyan
fejlődési szakaszokban, ami
gyakorlatilag lehetetlenné
teszi a hathatós emberi beavatkozást: a felázó talajú
agrárterületek, gyepek és erdők, az árvíz elöntötte madárélőhelyek, nádasok megközelíthetetlenné válnak.
Sok százezernyi, jól elrejtett énekesmadár-fészket lehetetlen
megtalálni, a nagyon fiatal, éppen ezért
a fészkeket még elhagyni képtelen fiókák szem elé sem kerülnek; a tojások
mesterséges keltetése csak néhány fokozottan veszélyeztetett nagytestű fajnál megoldható, de esetükben is csak
akkor, ha ezek nem sérültek meg, nem
hűltek ki; gyakorlatilag nincs a világon
olyan ország, ahol rendelkezésre állna
milliónyi fészek, tojás és fióka néhány
napon belüli megtalálásának, elszállításának és mentésének infrastruktúrája.
Mégis, mit tehetünk? Az időjárási
anomáliák fontos, elengedhetetlen részét képezik a legtöbb madárfaj életének, állományszabályozásának. A
probléma az, hogy az egyre inkább
tönkretett települési és agrár környezet
egyre több madárfaj számára válik
mind nehezebben élhetővé. Ezért törekedjünk arra, hogy lakó- és munkahelyi környezetünk madárbarát legyen.
Ha az elkövetkező napokban átázott,
legyengült madarat találunk, a lehető
leggyorsabban vigyük száraz helyre,
óvatosan töröljük át száraz ronggyal,
tegyük meleg helyre (például lámpa
alá), majd elsősegély jelleggel etessük
meg. Ha a madarat sikerült megmentenünk a pusztulástól jelezzük a Magyar Madártani Egyesületnek, amely
szakszerűen gondoskodik róluk a továbbiakban.
(mme.hu)

dő lakója egy furcsa kinézetű levelibéka (Litoria sp.) is: pinokkiószerű orra
felfele áll, ha a béka aktív, és lelóg, ha
az állat nyugalmi állapotban van.

A kutatók egy sárga szemű, legyezőujjú gekkót (Cyrtodactylus sp.) is felfedeztek, továbbá egy óriás gyapjaspatkányt (Mallomys sp.), egy nektárral
táplálkozó virágdenevért (Syconycteris
sp.) és egy szintén kistermetű, fán lakó
egeret (Pogonomys sp.). Az erdő lakója
még egy mostanáig szintén ismeretlen
császárgalamb (Ducula sp.) is, és az
említett gerinces fajokon kívül még
számos új rovarfajt is sikerült leírniuk a
kutatóknak – olvasható a Scientific
American oldalán.

A mostani bejelentés időzítése nem
véletlen: május 22-én van a biológiai
sokféleség napja, így ez is egy külön figyelemfelhívás arra, hogy még mindig
nem késő megóvni a Föld élővilágát. A
legutóbbi ENSZ-felmérés alapján nem
sikerült betartani azokat a célkitűzéseket, amelyeket még 2002-ben határoz-

Csodálatos utazás

ki-sarkkörig lapátozik, s onnan átúszva az egész Atlanti-óceánt, viszszatér oda, ahol született, 8000 km-t
téve meg. Az út szép, de halálos: tízezerből mindössze egy teknős éli túl
ezt a kalandot. Ennek a kis teremtménynek szintén számtalan veszedelemmel kell szembenéznie: a testvéreit
elveszíti a Sargasso-tengerben, teknőcmód „farkasszemet néz“ a mélység lakóival, és kis híján elpusztul egy halász kezeiben. Tanúi lehetünk a tengeri
élet virágzásának és pusztulásának:

A tenger titkai
Az Oscar-díjas francia „szárnyas-természetfilmet“, a Pingvinek vándorlását követően íme,
itt az angolok válasza: a Hihetetlen utazásban egy „páncélost“ vetnek be a közönség kegyeinek elnyerése érdekében.
Nem is eredménytelenül.
Az 1996-os franciaolasz-svájci Mikrokozmosz – Füvek népe
irányzatot teremtett a
természetfilmek műfajában, a szuperközelikkel, lenyűgöző látványvilággal, közönséget
vonzóvá tette a fauna
világát, a nézők a gerincesek, négy- és ízeltlábúak, stb. sorsaiban
mondhatni magukra ismertek, miszerint az állat is ember.
Dráma és humor szövi át a létezést –
s nem csupán az emberi mindennapokban. Ezt mutatja a Vándormadarak,
Jacques Perrin, a színészből lett francia producer-rendező természetfilmes
2001-es munkája, és hogy mindez az
amerikai filmakadémia nem éppen természet-közeli életmódot folytató döntéshozóit is lenyűgözheti, arról tanúskodik a honfitárs Luc Jacquet Pingvinek vándorlása című filmje, ami 2006ban a legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat kapta.
A Császárpingvinek után itt vannak
az álcserepes teknősök, a franciákat az
angolok követik. Nick Stringer angolosztrák-német koprodukcióban készült
Hihetetlen utazás című filmje egy teknősporonty életkalandjáról mesél, igen
hatásos képekben. Stringer jó érzékkel
kiszemelt egyet apró teknőst a rajból,
ami/aki a filmben nyilván nem egy, hiszen nem lehet 25 éven keresztül készíteni egy ilyen filmet, merthogy a kisállatot tojásból kibújó korától 25 éven át
tartó kalandjáig követhetjük.
A páncélos jószágunk Florida homokdűnéinél három napi ásás árán tornássza magát a napvilágra, majd „meglovagolva“ a Golf-áramlatot, az Észa-

ámbrás cetek és makrélafelhők csapnak össze egymással, mély és erőteljes
változások történnek az óceánokban, a
halak eltűnnek, a tengerszint emelkedik, így azok a partszakaszok, ahol a
teknősök tojást raknak, veszélybe kerülnek – persze az ember miatt.
Stringer filmje minden szörnyűsége
dacára kifejezetten családbarát darab,
természettörténeti kalandja hatása alól
sem a kisebbek, sem a nagyobbak nem
tudják kivonni magukat – és ami határozottan előnyös: még tanulhatnak is.
A hatni vágyás egyben a film rákfenéje, az extra-közeli felvételekre épülő
Hihetetlen utazás ennek érdekében úgy
mutatja be az élővilágot, hogy a fotelben tespedő hominida ámulhasson.
A film promóciós anyagai szerint
fontos műfaji újdonságuk, hogy amíg
egy átlagos természetfilm forgatásánál
az élőlények reagálnak a felvevőgép
alapzajára, a stáb lélegzésére, addig itt
a legújabb HD-kamerák segítségével a
forgatás zavaró hatásait teljesen minimalizálni tudták, így az állatok a lehető
legtermészetesebben viselkednek a felvételeken. Lehetséges, hogy ez erősíti
fel bennünk a „mintha-ott-lennénk“ érzését.
(pts)

V. Bika-tavi Természetvédelmi
és Ornitológiai Tábor
Az MME Gödöllői Helyi Csoportja 2006 óta rendezi meg
a Bika-tavi Természetvédelmi és Ornitológiai Tábort, a BITOT-ot.
A táborban 10-14 éves diákok vehetnek részt. A sátrakat és a napi
háromszori étkezést, illetve a szakmai programokhoz szükséges felszerelést a Helyi Csoport biztosítja. A gyerekek külön 6-7 fős kiscsoportokban
mennek délelőtti szakmai programokra. Minden kiscsoportot egy
szakvezető és egy kiscsoportvezető kísér.
A programok: rovarászat, madarászat, gyűrűzés, természetjárás,
botanika, vízivilág és meteorológia. Délután közös játékok,
ismeretterjesztő előadások kötik le a gyerekeket!
A 2. BITOT óta délutáni programokat egy a történelemhez kapcsolódó
játékos kerettörténet színesíti. 2007-ben a török hadjáratokat, 2008-ban
a magyarok honfoglalását, 2009-ben az olimpiai játékokat élhettük át
közösen ókortól a napjainkig a résztvevő gyerekekkel. A következő tábor
kerettörténetét mindig a tábor első napján ismertetjük a gyerekekkel.
Helyszín: Galgahévíz, Bika-tó
A tábor időpontja: 2010. augusztus 6-15. (érkezés 6-án 16 órától)
Elhelyezés: Helyi Csoport által biztosított sátrakban
Részvételi díj: 22.000 Ft
Jelentkezés: 10-14 éves korig
Elérhetőség: Juhász Tibor (06-20-3689757)

tak el a világ kormányai. A biológiai
sokféleség csökkenésének üteme
2010-re sem lassult, így a döntéshozók
októberben Japánban találkoznak újra.
Az itteni tárgyalásokon a következő 40
évre próbálnak majd meg új célokat kijelölni, hogy a jövőben valóban mérsékelhető legyen a fajok pusztulása. (pts)

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Május 29-30.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 06-20-9455495
Gödöllő, Úrréti u. 14.
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Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ
A 2010. évi városi Semmelweis napon ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ.
Gödöllő Város képviselő-testülete rendeletének alapján a díj azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyógyító-megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJBAN évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető, amennyiben közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
A javaslatot a Népjóléti Irodára szíveskedjenek megküldeni (Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda, 2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.)

HATÁRIDŐ: 2010. JÚNIUS 1.
Körösfői László, az Egészségügyi Bizottság elnöke

Máthé László, a Népjóléti Bizottság elnöke

Gödöllői Királyi Kastély – Taggyűlési határozatok II.
15.C. A Felügyelő Bizottság feladatai:
A Felügyelő Bizottság:
– az Mt. 188.§ (1) bekezdése, valamint az Mt.
188/A § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának
előzetes véleményezése.
4/2010 (03.22.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. taggyűlése egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv
hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Riesz Herminát, továbbá elfogadta a következő napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1. 2010. év üzleti terv elfogadása. Előterjesztő:
Dr. Révész T. Mihály
2. Dr. Révész Tamás Mihály ügyvezető visszahívása, újraválasztása. Előterjesztő: Jenőfi Gáborné
3. A Társasági Szerződés módosítása az ügyvezető visszahívása, újraválasztása miatt. Előterjesztő: Jenőfi Gáborné

5/2010 (03.22.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. taggyűlése egyhangúlag megszavazta a Kft.
2010. évi üzleti tervének „A” változatát.

ja vissza a Kft. ügyvezetői tisztségéből. A taggyűlés egyhangúlag újraválasztja 2010. március
23. naptól 2012. június 30. napjáig a Kft. ügyvezetőjévé Dr. Révész T. Mihály urat.

6/2010 (03.22.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. taggyűlése egyhangúlag megszavazta a Kft.
2010. évi alkalmazotti keresettömege maximum
137.085 e Ft lehet, a Kft. az átlagkereseteket
nem emelheti.

9/2010 (03.22.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. taggyűlése egyhangúlag megszavazta hogy
a Kft. Társasági Szerződése 13.C. pontjának
alábbiak szerinti módosítását :
A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt a 8/2010
(03. 22.) sz. határozatával 2010. március 22.
napjával visszahívta, majd 2010. március 23.
napjától 2012. június 30. napjáig újraválasztotta.

7/2010 (03.22.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. taggyűlése egyhangúlag megszavazta, hogy
a Kft. szorgalmazza a Kft. finanszírozásában beruházott ingatlanok átadását és az átadást követően dolgozza át a 2010. évi üzleti tervét.
8/2010 (03.22.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. taggyűlése egyhangúlag megszavazta hogy
a taggyűlés a jelenlegi ügyvezetőt, Dr. Révész Tamás Mihály urat 2010. március 22. napjával hív-

10/2010 (04.07.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. taggyűlése – a Társasági szerződés 10/C/n
pontja alapján – az Oktatási és Kulturális Minisztérium, és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. között kötendő a 3177/2010. sz.
szerződés-módosítással egységes szerkezetbe
foglalt 2.12/220/2006. sz. Közhasznú szerződést írásbeli szavazás útján jóváhagyja.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt kétfordulós
pályázatot hirdet a Vác központi telephely irodaház bővítés magasépítési kivitelezésére. Várja azoknak a gyakorlattal, kivitelezési eszközparkkal és
magasépítési szakemberekkel rendelkező, tőkeerős kivitelező társaságoknak az előzetes jelentkezését, amelyek a munka végzésére alkalmasnak minősítik magukat.
A pályázóval szembeni elvárásokat és a magasépítési munka előzetes ismertetőjét a „Pályázati ismertető” tartalmazza, mely ingyenesen hozzáférhető a bvo@dmrvzrt.hu e-mail címen,
vagy postai úton történő bejelentkezés alapján az megküldésre kerül, vagy személyesen a DMRV
Zrt 2600 Vác, Kodály Z. u. 3 szám alatt munkanapokon 9-12 óra között a fsz 8-as szobában átvehető 2010. május 14-től, 2010. május 31-ig.
A pályázati jelentkezés beadási helye: 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3. fsz. 8.
A pályázati jelentkezés postázási címe: 2601 Vác, Pf. 96.
A pályázati jelentkezés beadási határideje: 2010. május 31., 14 óra

Pályázati felhívás

Értesítés – építési szabályzat és
szabályozási terv
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése a) pontjának megfelelően Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy a Gödöllő Város Önkormányzata a város teljes
területére vonatkozóan a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv
felülvizsgálatát kezdeményezte.
A tervkészítés általános célja: A 194/2009. (VI. 25.) számú önkormányzati
határozatban foglalt részletes feladatok megoldása valamint a jogszabályi
előírásnak megfelelő időszaki felülvizsgálat elvégzése. A munkát a 85/2009.
(IV. 23.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti
terv alapján kell kidolgozni és a hozzátartozóan szükségessé váló településszerkezeti tervmódosítást kezdeményezni, a Településfejlesztési és Közlekedési Koncepció vonatkozó megállapításainak figyelembe vétele mellett.
A már kidolgozott, de még elfogadás előtt álló terv kifüggesztéséről, valamint a hozzá kapcsolódó lakossági fórum időpontjáról – mely során
észrevételeiket, javaslataikat megtehetik – a szokott módon, a helyi sajtóban értesíteni fogjuk Önöket.

Tájékoztató – fogadónap változás
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy dr. Gémesi György
polgármester júniusi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:

2010. JÚNIUS 11-ÉN, PÉNTEKEN 10-12 ÉS 14-16 KÖZÖTT
Tisztelt Lakosok!

LOMTALANÍTÁS 2010.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az elmúlt évhez hasonlóan a
Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
idén is térítésmentesen gondoskodik
a nagydarabos hulladék szervezett
gyűjtéséről és elszállításáról az alábbi ütemezés szerint.
Kérjük, hogy ömlesztett hulladékot,
építési törmeléket, lakásfelújításból
származó anyagokat ne tegyenek ki,
mert a gyűjtőjárművek ezeket nem tudják elszállítani. Az ilyen hulladékok
céljára külön konténert szíveskedjenek
megrendelni.
A telepszerű többszintes beépítési övezetekben a lomtalanítás időszakában a
nagydarabos hulladék a gyűjtőedény
mellé helyezhető ki május hónap folyamán. A konténereket, minden megjelölt napon a reggeli órákban helyezzük
ki és a következő napon a reggeli órákban szállítjuk el.
A családi házas övezet lomtalanítási
időpontjai a következők:
Kihelyezés: május 31., hétfő , reggeli
órákban
1. Ferenczi (holland) bútorbolt mögé
2. Kiss J. u. – Kodály u. sarok
3. Kiss J. u. – Brassó u. sarok
4. Kiss J. u. – Nagyvárad u. sarok
5. Bartók B. u. – Tátra u. sarok
6. Nagyvárad u. – Fillér u. sarok
7. Brassó u-ba a Vörösmarty u. és a

Jókai u. közé
8. Brassó u. 7. elé
9. Kodály Z. u. - Vörösmarty u. sarok
10. Vörösmarty u-ba a Kodály Z. u. és
a Szabadság u. közé
11. Jókai u. – Kaffka u. sarok
12. Kodály Z. u. – Jókai u. sarok
Kihelyezés: június 1., kedd, reggeli
órákban
1. Forint u. – Tátra u. sarok
2. Grassalkovich u. – Bocskai u. sarok
3. Szív u. – Bocskai u. sarok
4. Bocskai u-ba a Szív és az Arany J. u.
közé
5. Arany J. u. – Bem u. sarok
6. Bem u. – Szív u. sarok
7. Arany J. u. – Szív u. sarok
8. Arany J. u-ba a Hajó u. és a Babati u.
közé
9. Arany J. u. – Brassó u. sarok
10. Arany J. u-ba a Hegedűs és a
Nagyvárad u. közé
11. Arany J. u. – Kodály u. sarok
12. Arany J. u. – Bocskai u. sarok
Kihelyezés: június 2., szerda, reggeli
órákban
1. Arany J. u. – Csokonai u. sarok
2. Észak u. – Kölcsey u. sarok
3. Kölcsey u. – Eperjes u. sarok
4. Kölcsey u-ba a Hegedűs és a Nagyvárad u. közé
5. Komáromi u. – Hegedűs u. sarok
6. Komáromi u. – Eperjes u. sarok
7. Komáromi u-ba a Szabadság u. felé
eső részére

8. Komáromi u. – Észak u. sarok
9. Remény u. 8. sz. elé
10. Remény u. – Hajó u. sarok
11. Babati u. – Csanak u. sarok
12. Csanak u. – Szív u. sarok
Kihelyezés: június 3., csütörtök, reggeli órákban
1. Csanak u. – Présház u. sarok
2. Országalma u. 8. sz. elé
3. Palást u. 13. sz. elé
4. Címer u. 11. sz. elé
5. Mohács u. 37. sz. elé
6. Gellért u. – Mohács u. sarok
7. Mohács u-ba a Gellért u. és Iskola u.
közé
8. Gellért u. – Hős u. sarok
9. Hős u. – Iskola u. sarok
10. Tisza u. – Sajó u. sarok
11. Teleki Pál tér buszmegállóval
szemben
12. Duna u. 20. sz. elé
Kihelyezés: június 7., hétfő, reggeli
órákban
1. Duna u. 8/6. sz. elé
2. Asbóth u. 28. sz. elé
3. Asbóth u. 4. sz. elé
4. Asbóth u. 14. sz. elé
5. Dobó K. u. – Iskola u. sarok
6. Dobó K. u – Gellért u. sarok
7. Dobó K. u. 28. sz. elé
8. Dobó K. u. 13. sz. elé
9. Alkotmány u. – Zászló u. sarok
10. Alkotmány u. 16. sz. elé
11. Alkotmány u. 6. sz. elé
12. Iskola u. – Batthyány u. sarok

Pest megyében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos
feladatokat 2010. március 26-ig a Pest Megyei Kéményseprő Kft. végezte.
A Pest Megyei Önkormányzat a kéményseprő – ipari közszolgáltatás ellátásra és
ezzel kapcsolatos díjak beszedésére 2010. május 1. napjától kezdődően a
Somogy Megyei Kéményseprő Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést.
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az új szolgáltató elérhetőségéről:
Somogy Megyei Kéményseprő Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.)
Telefon: 06/82/314-419
Ügyfélfogadás:
Hétfő-szerda: 7. 30.-16.00, csütörtök: 7. 30- 20.00, péntek:7.00.-13.00

A Gödöllői Királyi Kastély
spanyol, olasz, francia nyelven
beszélő tárlatvezetőket keres !
További információ: 28/410-124

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 24-30-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Május 31-jún. 6-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.

2010. május 26.

Mozaik
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MÁJUS AZ EPER ÉS A SPÁRGA HÓNAPJA!
Ételkülönlegességeket fogyaszthat eperből és spárgából.
NÁLUNK MÁR MOST INDUL A LECSÓSZEZON!
Válasszon frissen készült lecsóspecialitásaink közül
(nokedlis, tojásos, tökös, cukkinis, kolbászos…)
SZENZÁCIÓS AJÁNLATUNK!
Május minden hétvégéjén 30% kedvezményt adunk a számla
végösszegéből, és megajándékozzuk Önt egy meglepetés utalvánnyal!
Ezeken a napokon 11.30-tól gyermeksarok 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

Kézilabda – Pont nélküli játéknap

Labdarúgás – Pótolt a Gödöllő

NB II-es vereségek a hétvégén

Hazai vereség idegenben

A bajnokság 22. fordulójában az NB
II. déli csoportjában szereplő gödöllői hölgyek Dunavarsányban vendégeskedtek, ahol nem sikerült pontot
szerezni, a gyengébb első félidei játék
miatt. Az ifista lányok szintén alulmaradtak az alapszakasz utolsó fordulójában. A keleti csoportban vitézkedő férfiak Salgótarjánban léptek
pályára és mind a felnőtt, mind az ifjúsági csapat alulmaradt. A férfiak
alapszakaszbeli utolsó játéknapjára
lapzártánk után került sor.
NB II. déli csoport, 22. forduló
Dunavarsány – Gödöllői KC 30–24

Május 19-én elmaradt mérkőzését pótolta a Gödöllői SK felnőtt labdarúgó
csapata. A megyei I. osztályban szereplő gárda hazai pályán fogadta volna a Felsőpakonyt, de az egyetemi
pálya üzemeltetői a meccs napján közölték a klub illetékeseivel, hogy
mégsem játszhat a csapat a pályán,
így az ellenfél otthonában volt kénytelen megrendezni az eredetileg hazai
meccsét a GSK.

(18–11) Ifi: Dunavarsány – Gödöllői
KC 40–33 (18–16)
NB II. keleti csoport, 21. forduló
Salgótarján – Gödöllői KC 32–26
(18–14) Ifi: Dunavarsány – Gödöllői
KC 40–35 (20–18)
Utánpótlás – Újabb Ob döntős
csapat
Újabb gödöllői kézis fiú csapat jutott
az Országos gyermekkézilabda bajnokság döntőjébe, ezúttal a 2001-es korcsoportban. A békési elődöntőből jutott tovább a Főnix ISE csapata, így bejutva a
június 12-13-án, Szegeden
megrendezendő országos szivacskézilabda döntőbe. A csapat tagjai: Rátonyi Félix, Pacs
Gergő, Frei Mihály, Kassai
Levente, Poroszkai Bogdán,
Fábián Tamás, Botyik Máté,
Palasics Kristóf. A csapat
felkészítői: Hochrajter Rita,
Hegyiné Kugler Beatrix és
-liZsembery Tamásné.

Gyalogos teljesítménytúra a Margitával

Gödöllő Éjszakai 30/20/12/6
A Margita 344,2 Turisztikai és
Sport Egyesület által szervezett Gödöllő Éjszakai gyalogos teljesítménytúrát szervez,
melyre sok szeretettel várja a
túrázni szerető sportbarátokat.
Rendezvény időpontja:
2010. június 5. szombat
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Általános
Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 20-22 óráig
Cél nyitva tartása: 20-6 óráig
Csomagmegőrzés a rajtban biztosított.
Ellátás túra közben: csoki, víz, üdítő.
célban: zsíros kenyér, lekváros kenyér,üdítő
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 30/20 távokon 800
Ft/fő;12/6 távokon 400 Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvezmény
100 Ft/fő
Térkép: Gödöllői-dombság turistatérképe 2. kiadás (MTSZ)
További információ kérhető az

alábbi telefonszámokon: Kobzi András: +36-30-609-87-29, Kobzi Andrásné: +36-30-209-28-28
Gödöllő Éjszakai 30 útvonala:
Gödöllő - Antalhegy - Pap Miska-kút Babatpuszta - Domonyvölgy - Margita-kilátó - Babatpuszta - Antalhegy –
Gödöllő
szintemelkedése: 350 m
szintideje: 8 óra
Gödöllő Éjszakai 20 útvonala:
Gödöllő - Antalhegy - Pap Miska-kút Babatpuszta - Domonyvölgy - Babatpuszta - Antalhegy – Gödöllő
szintemelkedése: 250 m
szintideje: 6 óra
Gödöllő Éjszakai 12 útvonala:
Gödöllő - Antalhegy - Pap Miska-kút Babatpuszta - Antalhegy – Gödöllő
szintemelkedése: 100 m
szintideje: 4 óra
Gödöllő Éjszakai 6 útvonala:
Gödöllő Erzsébet park
szintemelkedése: 0 m
szintideje: 3 óra

Ez végül hátránynak bizonyult,
ugyanis minden tekintetben élvezte a
hazai pálya előnyét a Felsőpakony és
sima győzelmet aratott a Gödöllő ellen. Az első játékrészben két szabadrúgás góllal nyitottak a házigazdák,
de ezt még Nagy Roland egy remekbe szabott találattal kozmetikázni
tudta. A folytatásban csak a vendéglátók tudtak a kapuba találni, kétszer
is, így 4–1-es vereséget szenvedett a

A budapesti olimpiáért

BOM-kiállítás az Egyetemen
Június 25-ig a gödöllői egyetemi kollégium B épületében látogatható a BOM - Összefogás
a Budapesti Olimpiáért egyesület kiállítása, amit május
17-én nyitottak meg a hónap
elején lezajlott egyetemi
sportnapok díjkiosztóján.
A kiállítás célja az, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a 2020-as
olimpia budapesti megrendezésével
kapcsolatos terveket és a lehetséges
helyszíneket. Az információkon túl
Szalay-Berzeviczy Attila, a Buda-

pesti olimpia kezdeményezésére létrejött BOM egyesület elnöke és Fényes Gábor fotóművész elmúlt
olimpiák felejthetetlen pillanatait
felidéző felvételei keltik fel az érdeklődést a vállalkozói szféra kezdeményezése iránt. A fotók Budapest hangulatát is megragadják.
A kiállítás látogatói megismerhetik
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszéke által kiírt "A 2020-as budapesti
olimpia városépítészeti víziója" pályázatra beérkezett munkákat.
A BOM bízik abban, hogy 2020-ban

gödöllői társaság. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a hazaiak 2–1es vezetésénél egy büntetőt elfelejtett
megadni a Gödöllő javára a játékvezető, sőt a kontratámadásból gólt
kapott a csapat, ami végül döntőnek
bizonyult. A tabellán maradt minden
a régiben, vagyis továbbra is a 11. helyet foglalja el a csapat 26 ponttal.
A Gödöllői SK – Örkény találkozót
lapzártánk után játszották.
-llPest megyei I. osztály, 18. fordulóból elmaradt mérkőzés
Gödöllői SK – Felsőpakony 1–4 (1–2)
Gól: Nagy Roland
ismét Európában rendezik az ötkarikás játékokat és erre Közép-Kelet
Európa joggal pályázhat. Mint Szalay-Berzeviczy Attila a megnyitón
elmondta, amennyiben Prága vagy
Varsó rendezné az olimpiát, a következő ötven évre elszívnák a befektetéseket a térség más régióitól. Elképzelése szerint a budapesti olimpia a
magyar főváros hatszáz kilométer
sugarú környezetének lehetne szívügye, tehát Bajorországtól Ukrajnáig, Lengyelországtól a Balkánig
vonzaná a közönséget, mozgatna
meg tőkét.
A kiállítás megtekintését iskolai
osztályoknak is ajánlják. Érdeklődni,
időpontot egyeztetni a kollégiumban
Mérő Patriknál lehet, a 06/28-522971-es telefonszámon.

ÚSZÁSOKTATÁS!
A Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájában Gödöllőn,

2010. JÚNIUS 16 - JÚLIUS 6.
NAPONTA 8-10 ÓRA KÖZÖTT
(választható időpontok: 8:00–8:40, 8:40–9:20, 9:20–10:00)
Úszásoktatást szervez a FUT Alapítvány
5-12 éves korig (kezdőknek és már úszni tudóknak)
Részvételi díj: 14.000.-Ft
JELENTKEZÉS ÉS ÉRDEKLŐDÉS NAPONTA:
Bencsik Ernő tanár úrnál reggel 7 és 9 óra között, valamint
19 óra után a 420-632-es telefonszámon
FELHÍVÁS!
A május 29-én, a Sportnap keretében megrendezésre kerülő városi futóverseny ideje
alatt (8:30-9:30-ig) a Táncsics Mihály utcaLiget utca-Kenyérgyári út-Semmelweis utca
le lesz zárva.
Kérjük az autósokat, hogy kellő
odafigyeléssel közlekedjenek!

2010. május 26.
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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 NYITVA TARTÁSA:
KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐN NINCS
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
*Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik PRAZNOVSZKY ANIKÓ temetésén
megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló testvére Praznovszky Géza
INGATLAN
*Gödöllőn, családi okok miatt SÜRGŐSEN
eladó téglaépítésű háztömbben, 51 nmes, 2 szobás, egyedi fűtésű, 1. emeleti
lakás. Iá: 8,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Boncsokban 16 m utcafronti
szélességű, 800 m2-es zártkert. Egy 12
m2 alapterületű, 2 helyiségből álló típus
faházzal. Iá: 5,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
* 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, 780 m2-es telken
épült, 80 m2-es 2,5 szobás családi házamat
1,5-2 szobás lakásra, I. emeletig megegyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, 3 szobás teljesen alápincézett,
nagyon jó állapotban lévő családi ház 540
nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá:
24,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben, 2002-ben épült, 2
generáció részére is alkalmas, nappali + 3
szobás, 180 nm lakóterű, újszerű állapotban
lévő ikerház-fél, 460 nm saját telekrésszel Iá:
26,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

*Gödöllő belvárosában, 2007-ben épült társasházban, igényes kialakítású, nappali + 2
szobás, 70 m2 alapterületű öröklakás,
beépített konyhabútorral 23 mFt irányáron
eladó. Az ár tartalmazza a teremgarázsban
található gk. beálló árát is. Érd.: FŐNIX Iroda
+3620/9194-870
*Gödöllőn 670 nm-es telken, 2002-ben
épült, 90 nm alapterületű, nappali + 2 szobás
családi ház, egy külön bejáratú 1 szobás
lakrésszel, beépíthető tetőtérrel, melléképülettel. Iá: 30 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Haraszti részen, a központtól
néhány percnyire 120 nm alapterületű (2
lakrésszé kialakított) 3 szobás, belül teljesen
felújított családi ház, 900 nm-es ősfákkal
beültetett hangulatos telekkel. Iá: 36 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn Királytelep városrészen 2006-ban
épült, kifogástalan állapotban lévő, 177 m2
össz.lakóterű, nappali + 4 és fél szobás, 2
szintes családi ház, kis pincével, 2 beállásos
garázzsal, 740 m2-es telekkel. Iá: 38 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! 150 nm lakóterű,
nappali + 5 szobás, kitűnő állapotban lévő
újszerű, kétszintes családi ház nagy
terasszal, pincével, 874 nm-es parkosított
telekkel. Iá: 42 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1.; 2.; 3. emeleti, 1+fél; ill. kettő 2 szobás
gázkonvektor fűtésű lakások 9,9-11mFt
között eladók. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn Blaha városrészen, 1920 m2-es,
panorámás telken épült, 106 m2
alapterületű, 3 szobás, téglaépítésű családi
ház. Az épület alatt garázs. A telek gyümölcsfákkal beültetett. Iá: 30 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Szadán 1500 nm-es, összközműves építési
telkek 10,6 mFt irányáron eladók. Érd:
+3620/9194-870

*Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb
részén, 750 nm-es, parkosított saroktelken
épült 110 nm alapterületű, 3 szobás, bővíthető (40 % beépíthetőség) polgári jellegű
családi ház garázzsal. Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Aszódon belül teljesen felújított (új
nyílászárók, burkolatok, szaniterek, új radiátorok, víz- és villanyvezetékek), 68 nm-es, 2
szobás családi ház 507 nm-es telekkel. Iá: 12
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*SÜRGŐSEN ELADÓ Veresegyházon tó
közelében, csendes környéken, 1996-ban
épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes családi ház.
Nappali+2 szobával, 2 gardróbszobával,
különálló garázzsal. Iá: 25 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Bagon 669 nm-es telken, 120 nm
alapterületű 3 szobás, kívül, belül teljesen
felújított családi ház pincével, garázzsal,
terasszal. (Riasztó, elektromos kapu, új elektromos és vízvezetékek). Iá: 20,1 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Igényeseknek, családosoknak Városközpontban Szőlő u. sorházi jellegű, egy szintes,
92 m2-es, 3 szobás, 2 garázsos (opció), parkettás, egyedi gázfűtéses, teraszos, belső
udvari elhelyezkedésű, D-i fekvésű kertes
lakás eladó. 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, egyedi-mérőórás, konvektoros
fűtésű, parkettás lakás. Ár: 9,6MFt Major
Zoltán 70/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Lakásbeszámítással is megvehető kétszobás Új építésű lakás, Városmajor u.-ban
41m2 kétszobás első emeleten, parkettás,
egyedi gázfűtéses minőségi kivitelezésű
lakás kulcsrakészen Ár: 15.3MFt Major
Zoltán 70/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Új ÉPÍTÉSŰ Lakások a Városmajor u.-ban a
Haraszti részen kedvező áron és egyedi
finanszírozással
eladók.
Tervek
megtekinthetők a Kossuth L. u. 34-ben.
ÉRTÉKESÍTÉS: Major Zoltán +3670/77-33222 www.perfektotthon.hu
*Lakásbeszámítással is, HÁROMSZOBÁS
lakás a Kör u.-ban azonnal beköltözhető,
emeleti, egyedi gázfűtéses, parkettás,
gardróbos, zuhanyzós, panorámás, erkélyes,
69 m2 lakás. Irányár: 13,95MFt Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Szabadka u.4-ben 2 szobás, erkélyes tégla,
konvektoros lakás eladó 11,2 M-ért. Víz, villany, festés, burkolás felújítva. 20-944-7025

*ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban, Szent
Imre u.-ban új építésű egyedi tervezésű
saját telekkel rendelkező 100-120 m2
nappali +háromszoba, garázs, mosókonyha, minőségi kivitelezés, kulcsrakész
állapotban leköthetők. Átadás 2010 utolsó negyedév. Lakásbeszámítással is lehetséges. Ár: 32 MFT Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Központban két utcára nyíló ikerház eladó.
Iár 29,5 MFt 20-944-7025
*Gödöllő legkeresettebb részén eladó
1100 nm ősfás telken, 226 nm rusztikus
családi ház, borospince, dupla garázs,
kerti tó, légkondicionáló, riasztó. Iár 52
MFt. 20 7722428
*Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3
szobás erkélyes téglalakás eladó Iár 14 MFt
20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*János utcában 2 szoba erkélyes 55 m2 II
emeleti jó állapotú cirkó fűtéses lakás
eladó Iár 12,7Mft 20-772-2428
*Gödöllőn 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, dryvit szigeteléses új építésű ikerház
kocsi beállóval eladó Iár kulcsrakészen 23,5
MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllő központjához közeli részén új
építésű I.emeleti 42 nm-es lakás eladó.
Iár 13,6 M Ft. 20-7722429
*JÓ VÉTEL! Gödöllőn Erzsébet krt-on 35m2-es
1 szobás lakás, alacsony rezsivel, szabályozható fűtéssel eladó Iár 7,5 MFt 20-772-2429
*Erzsébet krt-on 1+2 félszobás erkélyes
lakás, beépített konyhabútorral eladó. Iár
9,5 M FT 20-8042102
*Igényeseknek! Gödöllőn letisztult polgári
stílust kedvelőknek kertvárosi csendes
utcában 1 szintes 3 és fél szoba nappalis ház
eladó. Iár 43 MFt 20-772-2429
*Gödöllő új építésű részén 5 szoba + nappalis 1 szintes, duplagarázsos, duplakomfortos ház 1200 m2 gyönyörűen parkosított
telekkel eladó. Iár 39,9 MFt 20-772-2429
*Gödöllőn, Alvégben felújított családi ház
eladó! Iár 25,9MFt! 20-539-1988
*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 + vegyestüzeléses 1992-ben épült, felújított
kertes ház 1600 nm-es telken eladó. Iár
18,9 MFt 20-772-2429
*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
*Kartalon csendes helyen 84 nm-es 3
szobás felújított jó beosztású családi ház
1079 nm-es telken eladó. Iár 8,9 MFt 208042102
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*Fenyvesben építési telek eladó! Víz, villany a
telken! Iár: 8.5Mft 20-539-1988
*Eladó 90 nm-es családi ház 858 m2
telken Veresegyházon. Teljesen Felújított
tető! Iár 19,2MFt 20-539-1988
*Sürgősen eladó Ház Gödöllőn! 100m2-es
3plusz félszobás, 500m2-es telken! Jó
állapot szép kert! Iár 19,8Mft 20-539-1988
*Veresegyházon új építésű lakások
eladók! Júniusi átadással, teraszokkal,
zárt udvaron autóbeállási lehetőséggel!
12,9Mft-tól 20-539-1988
*Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es építési
telek érvényes építési engedéllyel eladó. Iár 4,9
MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*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 m2
családi ház eladó! Új tető új nyílászárók,
cirkós Iár 18,5 Mft. 20-772-2429
*Új építésű 1+2 félszobás lakások
kertrésszel, kocsi beállóval eladók
15,7MFt-tól 20-804-2102
*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú lakás Iár 13,9 MFT 20804-2102
*János utcában sürgősen eladó 60 m2
2szobás magasföldszinti, erkélyes konvektoros lakás Iár 9,9 MFt 20-8042102
*Sürgősen áron alul! Palotakerten parkra
néző 2 szobás lakás Iár: 9.4 M FT 208042102
*Eladó 2 szobás családi ház 560 m2 ősfás
telken, új ablakok Iár 14,5 MFt 20-8042102
*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) egyedi
fűtéses téglalakást 13 MFt- ig! 20-8042102
*Gödöllőn újszerű környezetben csendes
helyen 757 nm-es építési telek eladó.
Iár:14,5 M Ft. 20-944-7025
* ELADÓ, KIADÓ lakásokat, családi házakat,
telkeket keresünk készpénzes ügyfeleink
részére Gödöllőn és Szadán! 20-944-7025
*Gödöllőn, KERTVÁROSI hangulattal,
ERZSÉBET parkhoz közel, 55nm es, 2
szobás, déli fekvésű, III. emeleti lakás,
kedvező rezsiköltséggel eladó! Iá: 11.6M
Ft Tel: 30/491-5020
*ERZSÉBET PARK közelében téglaépítésű,
60 nm-es, 2+félszobás, erkélyes, tágas, világos, parkra néző, konvektoros, 3.em. lakás
eladó 5 nm-es tárolóval. Kiváló közlekedés,
óvoda, iskola a közelben. Iár: 11,5M Ft.
Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020
*ELADÓ JÁNOS UTCA SZEBBIK OLDALÁN
magasföldszinti TÉGLALAKÁS! 60 m2-es, 2
Szobás, egyedi fűtéses, erkélyes, zöldövezetre néző lakás eladó. IRÁNYÁR: 11.850.000
Ft. Telefonáljon: 06 (30) 919-5960
www.ingatlanvadasz.hu - A NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN! Sorszám: 4294.
*I.emeleti TÉGLALAKÁS JÁNOS UTCA
közelében: 49 m2-es, 2 Szobás, egyedi
fűtéses, erkélyes 9.500.000 Ft-os irányáron
ELADÓ. Telefon: 06 (30) 919-5960
www.ingatlanvadasz.hu - A NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN. Sorszám: 3778.
*Gödöllőn, Erzsébet körúton magas földszinti 1szobás, 34nm-es klimatizált, távfűtéses
panellakás lecserélt nyílászárókkal, beépített
konyha- és előszobabútorral eladó.
Iár:9,3MFt. Tel: +36-20-220-2499

*EGYEDI AJÁNLAT! SZADÁN 2005-ös
építésű önálló TÉGLAHÁZ 14.990.000 Ft
IRÁNYÁRON! 117 m2-es, Nappali + 2 vagy 3
Hálószoba kialakítható, rendezett telekkel
központhoz és buszmegállóhoz közel
SÜRGŐSEN ELADÓ! Hívjon most: 0630-9195960,
www.ingatlanvadasz.hu
A
NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 4201
*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi okok miatt
eladó. Tel: +36-30-946-7702
*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2
szántó 2 db 25 m2-es épületekkel
közművesítve eladó. Tel: 30-946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO
közelében, most épülő új lakóparkban
építési telkek ELADÓK! Tel: 30-946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos
társasházban új építésű lakások eladók.
Tel: +36-30-946-7702
*Peresben egy 1080nm és 1180nm-es telek
eladó közel a buszfordulóhoz. Befektetésnek
is kiváló. Érd: e-mail: h74sanyi@citromail.hu
vagy +447838599970-s telefonszámon.
*Olcsón eladó 1080 nm-es, panorámás
építési telek. Víz, villany, gáz, szennyvíz
elvezető van. Tel: 06-30-585-1611
*Gödöllő külterületén sürgősen eladó
építési telek. Iár: 2,6MFt. Tel: 06-70-2717378, 06-30-771-5794
*JÁSZAPÁTIBAN lévő kis nyaralómat elcserélném gödöllői hobbi telekre 3 MFt
értékig. Tel: 06-20-456-1421
*Dessewffy utcában 1560 nm-es telken
felújításra váró kb. 100 nm-es családi ház
telek áron 12.9 M FT-ért eladó teljes
közművel. Tel: 06-70-3397-895
*KÉTLAKÁSOS TÁRSASHÁZ közvetlen az
építőtől – lakásonként 3 szoba, nappali,
konyha, két vizes helyiség, kamra – fedett
autóbeállóval, teraszokkal, 300 nm saját
kerttel eladó. Tel: 06-20-329-2116
*Családi okok miatt sürgősen eladó Ikladon
családi ház. Gödöllői lakáscsere érdekel. Iár:
18,9MFt. Tel: 28-403-586, 20-413-2243
*Gödöllőn, Zombor utcai felújított első
emeleti, konvektoros, 1 szobás lakás eladó.
Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel: 30-350-4346
*Gödöllőn, kitűnő környezetben két generációs családi ház eladó melléképületekkel,
termő gyümölcsössel. Tel: 06-30-568-2223
*A Remsey körúton igényes, kis utcai résszel
is rendelkező, 87 nm-es 2+2 szobás földszinti lakás eladó. Iár: 19,5MFt. Tel:30-638-7499
*Gödöllőn Ambrus köz 7-ben 2.em. 2 és
félszobás, klímás lakás eladó. 15 M Ft.
Érd: 06-20-571-3654
*Bp. XIII. Váci út – Dózsa Gy. út sarkán üres,
2 szobás, 5.em. lakás 14 millióért eladó.
Metró, piac, liget elérhető közelségben. Tel:
06-28-421-269, 06-20-463-6452
*KARTALON 3 szoba összkomfortos
családi ház parkosított udvarral, fiatal
gyümölcsfákkal,
beültetett
kerttel
sürgősen eladó. Érd: 06-70-270-7690
*Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850 nmes telken 3 szintes 450 nm-es családi ház.
80 nm-es amerikai konyhás nappali, 50 nmes kertkapcsolatos terasz, kétautós teremgarázs, stb. Érd: 06-30-9425-103
*Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 64
nm-es, 2 és félszobás, egyedi fűtéses,
felújított földszinti lakás, tulajdonostól.
Irányár: 14,5 M Ft. Tel: 06-20-3965-811
*Kazinczy körúton 2 szobás, teljesen
felújított, konvektoros, erkélyes lakás
eladó. Tel: 06-20-455-4648
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*Gödöllő központjában, Szt. János utcában
1,5 szobás, III. emeleti, kis rezsijű, gázfűtéses, vízórás öröklakás tulajdonostól eladó.
Érd: 06-70-317-4394

*Eladó Gödöllő központjában, Kossuth L.
utcában 56 nm-es, 3.em. erkélyes, jó
elrendezésű lakás. Iár: 10,9 millió. Tel:
+36-30-907-9322

*Gödöllő központjában, Szt. Imre utcában
TULAJDONOSTÓL eladó 49,7 nm-es, 1.em.
1,5 szobás társasházi lakás. Amerikai konyhás, egyedi cirkófűtéses, konyhabútorral,
beépített gardróbszekrénnyel, légkondicionálóval felszerelve. Ingatlanközvetítők
kíméljenek! Iár: 15,5 MFt. Tel: 30-456-1311

*Tulajdonostól sürgősen eladó, azonnal
költözhető Gödöllőn, Kazinczy körúton 4.em.
59 nm-es, 2szobás, téglaépítésű, bútorozott,
(beépített szekrénnyel a folyosón, konyhában),
gázkonvektoros, vízórás, klímás, erkélyes,
napfényes, jó elrendezésű lakás ebédlővel,
kamrával, fürdővel (külön Wc), tárolóval.
Alacsony közös költség (5EFt). 20-30km-es
körzetben kisebb lakás beszámítható, értékegyeztetéssel. Iár:10,7MFt. +36-70-361-7776,
ptaylor@fibermail.hu

*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es,
loggiás 1. emeleti, tehermenetes lakás
eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz,
HÉV 5 percre. Tel: 30-564-3615, 28-415-324
*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
*Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben
900m2–es telken 150m2 felújított családi
ház, gondozott kerttel, öntözőrendszerrel,
dupla garázzsal eladó. A telek két utcára nyílik, a háznak két különálló bejárata is van,
kétgenerációs házként is használható. Iár:
35 M Ft Érd: 70-604-4403, 30-469-6721
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es
tornácos parasztház melléképülettel, kis
pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: 20-3135-816, 30-562-3475
*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 - 70-333-1362

*Gödöllőn, Blaháné úton, Napsugár étterem
közelében eladó 103nm-es, 1979-ben
épült, nagyon hangulatos polgári ház
665nm-es gondozott, szép telken. 2+félszoba, nagy nappali, konyha, étkezővel, nagy,
félig fedett terasszal. 2 autó részére fedett
beálló. 2009-ben belül részben felújítva.
Gyűrűs kút. Ár megegyezés szerint. Tel: 28416-257, v. este 30-561-9120
*Eladó a Fenyves egyik legcsendesebb
utcájában igényesen felújított alacsony
rezsijű, 56 nm-es lakóterű ház, 927 nmes, ősfás, hangulatos kerttel. Iár: 21,5
MFt. Tel: 20-460-3014
*Eladó lakás Gödöllő Központjában, Remsey
krt.: 3.em. 79nm, 2+2 félszoba, étkező,
vízóra, erkély, 2WC, távfűtés: 17,2 MFt.
Pinceparkoló: 1,6 MFt. Tel: 06-30-34-37-934
*Alvégben új építésű hőszigetelt 72nm-es
ikerház 216nm telekkel eladó. 20,6 MFt. Tel:
06-30-914-4174

*Gödöllő központjában 2,5 szobás, 2.em.
erkélyes lakás hosszútávra kiadó. Kaució
szükséges. Érd: 06-20-3-303-396
*Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 65
nm-es lakás június 1.-től hosszútávra kiadó.
Kaució szükséges. Érd: 70-237-7059
*Kiadó Gödöllőn Paál L. közben 2 szobás,
berendezett, bútorozott, gázkonvektoros,
egyedi vízórás, felújított, összkomfortos lakás.
Azonnal beköltözhető. Tel: 20-526-7289
*Gödöllőn kétszobás, gázkonvektoros,
bútorozott lakás a Szent János utcában
kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 0628-411-259
*Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott, kábeltévés, Internetes Gödöllő
központjában lévő lakás nagyobb szobája
egy vagy két személy részére. (20.000.- ill.
15.000.-Ft/fő +rezsi.) Kaució szükséges.
Tel: 06-20-824-4664
*Gödöllő Mátyás kir.utcában családi
házam tetőtere kiadó. Teljesen különálló
lakrész, amerikai konyhás, fiatalosan
berendezett
új
bútorokkal.
(Kocsibeállóval.) Tel: 06-28-417-724, 0670-516-4176, 0670-525-0266
*Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy
60 nm-es földszinti lakás. Kaució szükséges. Érd: 06-20-8071-377
*Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros, egyedi mérőórás 58 nm-es
(nem panel) lakás irodának is kiadó. Tel:
+36-30-9617-621
*Gödöllőn, a Szabadság téren első
emeleti, két szobás lakás kiadó. 60.000.+ rezsi. Érd: 06-30-437-0463

*Belváros Szabadka u. 8/A.I.em. tégla, konvektoros, tehermentes 37 nm-es lakás eladó.
Iár: 10,3 MFt Tel: 06-28-770-421

*Gödöllő Ibolya u. 78.sz. alatt 3+3 félszoba
összkomfortos családi ház, gáz +cserépkályha fűtéssel, kerti tóval, garázzsal eladó. Iár:
23 M Ft. Tel: 06-20-2246-660

*Gödöllőn a Remsey körúton 3.em. 46
nm-es, 1,5 szobás, erkélyes, vízórás lakás
eladó. Csendes, szép környezet. Iár: 11,7
MFt Érd: 06-30-354-5251

ga Királytelepen 60 nm-es ház, 620nm
összközműves telekkel eladó vagy 8-9 M Ftért lakást beszámítok 4-5 millió ráfizetéssel.
Tel: 20/516-2977

*Központhoz közel a Szabadka utcában
frissen festett, gázkonvektoros, 2 szobás
lakás hosszútávra kiadó. 2 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-489-5406, 06-70775-6914

*Bp. Bosnyák tér közelében I.em. 35 nmes lakás tulajdonostól eladó vagy hasonló
gödöllőire cserélhető. Iár: 8,5 M Ft. Tel:
06-70-571-3001

*Munkácsy úti lakótelepen 2.em. 60 nm-es,
2,5 szobás, téglaépítésű, D-i fekvésű,
gázfűtéses lakás 11,2 MFt-ért eladó. Tel: +3630-6289-970

*Palotakerten földszinti egyszobás,
bútorozatlan,
szabályozott
fűtésű,
redőnyös, jó állapotú lakás kiadó. Tel:
+36-28-421-619

ALBÉRLET KIADÓ

*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás
bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges.
Tel:+36-20-3539492

*Gödöllőn, Kör utcában 2.em. 69 nm-es 1+2
félszobás beépített konyhás, jó állapotú
lakás eladó. Iár: 16,5 MFt. Tel: 06-30-3842587, 06-30-483-3022
*Gyógyfürdő műútja mellett Tóalmáson 2
szintes, modern, téliesített, összkomfortos
nyaraló betegség miatt eladó. Lakás, tanácsi
lakás is érdekel. Tel: +36-20-621-5111
*Gödöllőn a KOMÁROMI utcában 702 nm-es
telken 96 nm lakótérrel, teljes szuterénnel
családi ház eladó. Tel: 06-30-474-5862
*Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában
3. em. részben felújított 46 nm-es, 1,5
szobás lakás tárolóval eladó. Iár: 10,5 MFt.
Érd: 06-30-415-0856

*Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló családi ház. Tel.:20/986-4946.
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.
*Gödöllőn a Kossuth lajos utcában KIADÓ 60
nm alapterületű, teljesen felújított és átalakított, részben bútorozott, 1. emeleti lakás. 50
eFt+rezsi/hó
*Belvárosban közel a közel a központhoz 110
nm-es családi ház bútorozottan kiadó.
Kaució szükséges +rezsi. 06-28-418-360,
+36-70-226-9942

*Gödöllőn, Munkácsy utcában 1.em. részben
felújított, konvektoros, 59 nm-es, 2 szobás
lakás nagy tárolóval eladó. Iár: 13 MFt. Érd:
06-30-415-0856

*Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 38 nm-es felújított, 1szobás,
egyedi gázfűtéses, összkomfortos lakás
berendezve. 45.000 Ft/hó +rezsi +2havi
kaució. Érd: 30-202-7828 www.csillaglak.hu

*Gödöllőn, Palotakerten földszinti egyszobás, 37 nm-es, szabályozott fűtésű,
redőnyös, déli fekvésű, jó állapotú lakás
eladó. Tel: +36-28-421-619

*Gödöllőn az Erzsébet park közelében 2,5
szobás 1. emeleti, egyedi vízórás, konvektoros lakás bútorozatlanul kiadó, hosszútávra. Érd: 30-9-753-597, 30-9-890-509

*6,8 millió Ft! Gödöllő, Erzsébet körúton 1
szobás, 34 nm-es, 3.em. egyedi szabályzós fűtésű lakás 6,8 M Ft-ért eladó. Tel:
30-9689-690

*Mogyoródon, hévnél 2szoba összkomfortos
házrész 3 főnek kiadó. Kábeltévé, kocsi beállási lehetőség. 45EFt +rezsi +2 havi kaució.
06-20-430-0348

*Tulajdonostól eladó jó beosztású, világos
lakás az Erzsébet park mellett. 62 nm-es,
1+2 félszobás, beépített szekrényekkel. 9,3
millió Ft. Tel: 06-70-369-7313

*Szt. János u. elején I.em. gázkonvektoros,
beépített, új nyílászáróval felszerelt, 2szobás,
parkettás, bútorozott, felújított lakás
hosszútávra kiadó. (60nm) 45E Ft + rezsi +1
havi kaució. Tel: 30-502-4148, 28-418-005

*Eladó SZADÁN panorámás, 2 utcára nyíló,
816 nm-es telken 40 nm-es, 1,5 szobás ház
alul garázzsal. Iár: 19 M Ft. Tel: 20-3468-050
*VÁCSZENTLÁSZLÓN
2030
nm-es
(osztható) telken 3 szobás családi ház eladó.
Érd: 06-30-415-5364, esti órákban.
*Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, 1,5 szobás, II. emeleti lakás eladó.
10,7 MFt. Érd: 06-20-520-5249

*János utcában kiadó 2 szobás, konvektoros,
erkélyes, felújított lakás. Érd: 20-9805-765
*Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 98
nm-es kétszintes, 2 fürdőszobás lakás
garázzsal igényesnek kiadó. Tel: 30-2035912, 28-514-906
*Külön bejáratú albérlet kiadó. Szoba-konyha, fürdőszoba. Tel: 06-30-581-3827
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*Gödöllőn 2 szobás konvektoros, felújított
lakás kiadó. Tel: 06-70-372-4475

*24 éves dolgozó lány albérlő társnőt
keres 2 szobás, konvektoros, bútorozott
Kazinczy körúti lakásba. 25.000.- +rezsi
+2havi kaució. Tel: 06-30-647-4460
*Ambrus Zoltán közben albérlet kiadó. 55
nm, erkély, távhő, 4. emelet. 50.000 Ft +
rezsi + 1 havi kaució. Érd: 06-30-5007028
*REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás,
felújított, vízórás, távfűtéses lakás 55 ezer
Ft + rezsi költségért, és ugyanott önálló
garázs 15 ezer Ft-ért kiadó. Tel: 06-30900-6421
*Erzsébet körúton 55 nm-es, 2 szobás,
III.em. távfűtéses, vízórás jó állapotban
lévő lakás hosszú távra kiadó, azonnal.
45E Ft +rezsi +2havi kaució. Érd:
70/4545-984, 30/2100-125
*Kétszobás, gázkonvektoros, II. emeleti
lakás kiadó a Szent János utcában.
50.000 Ft + rezsi. Tel: 20-340-4861 (14
után)
*Gödöllő, Kossuth L. utcában 4. emeleti
albérlet kiadó. Külön vízórás, részben
bútorozott. Bérleti díj: 50.000 Ft
+rezsi/hó. Érd: 06-30-242-3072
*Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás
hosszútávra kiadó. Érd: 06-70-509-9172
*Kossuth L. utcában 1+2 félszobás IV.em.
lakás kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 2 havi
kaució. Tel: 06-30-7605-471 16h után.
*KIADÓ János utcában 42 nm-es I
emeleti lakás 45eFt / Hó 20-772-2429
*Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, félig bútorozott lakás
kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-212-6390

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
LAKÁSOK:
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. em., téglaépí-tésű,
egyedi fűtésű társasházi lakás, telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 18,5 mFt.
*A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.
*A belvárosban 105 nm-es, nappali+3
szobás, amerikai konyhás (2.
emelet+tetőtér), az udvaron ponyvagarázzsal, 2 nagy terasszal eladó.
Irányár: 24 mFt.
*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,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, 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: 12,4 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújított,
egyedi
(gázcirkó)
fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,4 mFt.
*A Szt. János utcában 1,5 szobás, 43 nmes, felújított, 2. em., lakás eladó.Iá.:10,5.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, gázcirkó fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,7 mFt.
*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,
7. em., kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel)
eladó. Azonnal költözhető. Iá: 12,4 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+
2 szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 17,7 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.: 20 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
eladó. Iá: 15,9 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telken, pincével, melléképülettel
eladó. Iá: 21mFt.
A Fenyvesben most épülő 2 lakásos
társasházban 85 nm-es, 3 szobás
lakás 300 nm-es telekrésszel, 70 %-os
készültségben eladó. Irányár: 15,5 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban
épült, 2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2
szobás társasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval eladó. Azonnali költözés.
Iá: 22,5 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.
*Szadán, szerkezetkész 88 nm-es
alapterületű, földszintes, 3 szobás ikerházi lakás (fedett kocsi beálló, terasz)
eladó. Irányár: 21,5 mFt.
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*KIADÓ Gödöllőn kertvárosi részen
csendes utcában 3 és félszoba + nappalis+étkezős, garázsos, ház 1000 nmes telken, alacsony rezsi, dryvit szigetelt,
új nyílászárók 100 EFt/hó+ 2 havi kaució 20-772-2429
*Gödöllőn,
az
Erzsébet
parki
lakótelepen 2,5 szobás, konvektoros,
bútorozott lakás hőszigetelt házban
hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-212-1350

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
*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.
*Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80100 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
*KIADÓ Gödöllőn 124 m2-es, központhoz közeli üzlethelyiség raktárral, saját
telekkel és parkolóval. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620-9194-870
*Isaszegen
törzsvendégekkel
rendelkező, bevezetett italbolt KIADÓ. Érd:
FŐNIX Iroda +3620-9194-870

*GARÁZS ELADÓ Gödöllőn a Kör
utcában. 6,6×4 m. Tel: 06-70-774-6825
*Átrium Üzletház emeletén lévő orvosi
rendelőben rendelési napok kiadók,
kivéve hétfő: 16-19 óra között.
Nőgyógyászati szakrendeléshez a teljes
felszerelés megvan. A helyiség más rendelésre is alkalmas. Érd: dr. Sztavridisz
Diagórasz 70-219-3838, 30-2100-125

ÁLLÁS
*Gépjármű márka szervíz, gödöllői
munkahelyre autószerelésben és villamossági szerelésben egyaránt jártas
munkatársat keres! Érdeklődni hétköznap, 09.00-tól 17.00-ig, a 06-30-2210687-es telefonszámon lehet.
*Géplakatosokat keresünk sürgősen
mogyoródi munkahelyre! Önéletrajzokat
a munkakereso@gmail.com e-mail címre
várjuk! +36-30 634-9959
*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, pedikűr-, manikűröst, műkörmöst. Jelentkezni a +36-20 9194-870 es telefonszámon lehet.
*Adósságkezelő cég keres jó képességű
(megfelelő helyzetfelismerés, gyors gondolkodás, megbízható, magától dolgozni
tudó, jó kiállású, független, "B" kat.
jogosítvánnyal rendelkező, 25-40 év
közötti férfit, 8 órás munkavégzésre.
Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés személyesen, előre egyeztetett
időpontban a 06/30-950-93-96-os telefonszámon.
*Házvezetőnő jelentkezését várom. Tel.:
70/633-8583,
e-mail:
kalidkrm@yahoo.com
*Gödöllői kávéház konyhájára kézilányt
és mosogató munkatársat felveszünk.
Érd: 06-20-322-03-72

*Gödöllői Missy Szépségszalonban helyiségek kiadók a szépségiparban
tevékenykedők részére. Tel: Erika 06-30247-6718
*17 nm alapterületű helyiség kiadó. Frissen
felújított.
Irodának,
raktárnak
és
üzlethelységnek is alkalmas. Külön mért víz
és áram van. 30 000 Ft/hó Igény szerint
bútorokkal berendezve. Érd: 30-2027-828
*Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 54 nm-es üzlet kiadó. Riasztóval felszerelve. A kirakat betörésvédelmi fóliával ellátva. Érd: +36-70-535-4474
*Gödöllőn fodrászüzletbe 15 nm-es helyiség kiadó. Tel. 06-30-282-2346
*KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ.
Tel: 06-70-224-7137
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben
július 15.-től udvari, 30 nm-es üzlethelyiség. Irodának is alkalmas. Tel: 06-30346-5408
*Pataktéri garázssoron, lakóházak felőli
oldalon billenőajtós betongarázs reális
áron eladó. Tel: +36-70-247-1270
*Központban üzlethelyiség eladó. A
Fókusz Üzletház udvarában 30 nm-es
üzlet 7.200.000 Ft irányáron eladó. Érd:
06-20-521-6706 v. 06-28-610-071 este

*Cégünk keres gyakorlattal rendelkező
munkavállalókat
Siemens
840-D
vezérélésű megmunkáló központra. Tel:
06-20-667-5506, 06-20-589-9239
*Gödöllőn jól működő fodrászüzletbe
KOZMETIKUSNAK hely kiadó. Tel. 06-30282-2346
*A Trink-Duó Kft gödöllői telephelyére
számlázó-adminisztrátori munkakörbe
kommunikatív kereskedelmi adottságokkal bíró 27-37 éves, rendezett családi
hátterű hölgymunkatársat keres Gödöllő,
plusz maximum 10 km-s körzetéből. Érd:
Laukó József 30-950-8943
*Állást keresők figyelem! Szadai üzembe
érvényes,
elektromos
targoncavezetői engedéllyel két műszakba
keresünk életerős férfi munkatársakat!
Munkakezdés azonnal. Szükséges dokumentumok: Targoncavezetői engedély,
önéletrajz. Jelentkezni: 2100. Gödöllő,
Páter K. u.1. Humánia Kft. Tel: 06-70450-4680 Daróczi Gabriella.
*Gödöllő központjában lévő szépségszalonba keresek fodrászt, műkörmöst,
pedikűröst, kozmetikust. Érd: 06-309893-652

*Gödöllői
büfébe
munkatársat
keresünk. Tel: 06-30-240-4075

*Gyermekfelügyeletet vállalok! Több
éves óvodai tapasztalattal rendelkezem.
Tel: 06-70-606-0372

*Gödöllői családnál munkát vállalna 68
éves felsőfokú végzettségű gödöllői nő
kertszépítési, konyhai, iratrendezési –
adminisztrációs területen. Tel: 28-411-126

*Takarítást, vasalást, ablakmosást vállalok Gödöllőn és környékén is. Tel: 0620-962-6370

*Kft keres Amada típusú élhajlító gépre
szakmunkásokat. Kiemelt bérezés.
Szállás biztosított. Tel: 06-70-429-3129,
E-mail: mail.09@freemail.hu

*ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁSRA –
Gödöllő és környékéről – nem dohányzó
munkatársak jelentkezését várjuk a
+36-28-513-115 telefonszámon.
*GÖDÖLLŐI DIVATÁRU ÜZLETÜNKBE
KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT RUHÁZATI
ELADÓT FELVESZÜNK. Tel: 20-5007-741
*MediaSales gödöllői franchise iroda
munkatársat keres, MÉDIA TANÁCSADÓ
pozícióba. Feladatok: tanácsadás, a cég
szolgáltatásainak értékesítése a hirdetők
részére; személyes kapcsolattartás a
meglévő ügyfelekkel; tárgyalások lebonyolítása, megállapodások megkötése a hirdetőpiacon. Fényképes önéletrajzokat a
következő címre várjuk „Pest megye” jelige
feltüntetésével: tanacsado@mediasales.hu
SZOLGÁLTATÁS
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*MŰKÖRÖMÉPÍTÉS
KÉNYELMESEN!
Frissen végzett műkörmösként porcelán
és zselés körmök építését vállalom az
Ön otthonában - hétvégén is! Diákoknak
10 % kedvezmény! Érd.: 30-851-8763

*FOGYASZTÁS, komplex szakszerű alakformálás, vákuummasszázs, narancsbőr
kezelése. Munkájára igényes FODRÁSZT KERESÜNK. Tel: 30-676-4335 FŐNIX EGÉSZSÉGCENTER Gödöllő, Öreghegyi u. 1.

*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talp masszázs. 28 év szakmai háttér.
Óvakodjon a feketén dolgozó kontároktól! Bárándi József 06-20-532-7275

*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, +36-20-9177555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
*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
*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

*Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal,
házhoz
megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201
*CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-205231-094
*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
*KERTÉPÍTÉS,
-TERVEZÉS,
KERTGONDOZÁS. Web: www.kertszabok.hu
Tel: 06-20-571-3008
*SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

*GÉPI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS
negyed
m3-es
KANALAS
RAKODÓGÉPPEL. Tel: 06-20-390-5387

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
+36-70-613-5662.

*20%
ÁRENGEDMÉNNYEL
FESTŐ
MESTER
VÁLLAL
KARTONOZÁST,
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST.
Kisebb kőműves munkákat, szigetelést,
dryvitozást. Tel. 06-20-9-361-233, 0628-610-982

*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555
*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
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés,
légtechnikai és csatornázási munkák
rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050
*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.
*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
*KONTÉNERES
SITT
ÉS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS
GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +3620-9-537-537
*GRAFOLÓGUS.
–
Munkatárs
kiválasztása. – Rendezvényekre gyorselemzés. – Teljes személyiségkép. Tel:
06-70-367-5583
*NŐGYÓGYÁSZATI vizsgálatok, gyermek-felnőtt ultrahang, allergia vizsgálat,
biorezonancia, üzemorvosi szolgáltatások, cégek részére is. Júniustól bőrgyógyászat. Santemed klinika Gödöllő,
Remsey krt. 21. Tel: 06-28-516-530

*KANDALLÓ BEMUTATÓTEREM. Gödöllő,
Blaháné út 15. +36-20-5988-331
www.kandallovarazs.hu
*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és
tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-361-9679
*FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormozgatással, fóliatakarással, kedvező
áron. Tel: 28-418-591, 20-5944-574
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel:
+36-20-9527-289, +36-28-476-229
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*Földmunkák kis és nagygépekkel.
Árokásás, betonvésés, épületbontás,
tereprendezés, termőföld értékesítés.
www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/2110009
*Fordítást, lektorálást vállalunk angol,
német és orosz nyelven tapasztalt
fordítókkal. Árajánlat kérhető a 30/2480661 telefonszámon vagy e-mailen:
info@hebe.hu
*Új és régi épületek víz, gáz és központi
fűtés javítását és kialakítását vállaljuk.
Érdeklődni: 30/211 - 0009

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A varázspálca
... Harry Potter 7. könyvében bodzából
készült. A bodza mindig is kapcsolatba
volt az alvilággal. Aki alá feküdt, azt
megvédte a villámoktól, ám lehetőséget
adott az alvilág és a föld közötti átjárásra. Ennek a hátterében az lehet, hogy a
bodza feketebogyós gyümölcs éretlen
állapotban ciánt tartalmaz, ugyanakkor
van benne egy immunrendszert erősítő
cián származék is, meg sok flavonoid.
Erdélyben finom lekvárt, nálunk újabban
ritka jó pálinkát is készítenek fekete
bogyójából, ami olyan foltot hagy a
ruhán, amit csak az olló mos ki,
Gyermekkoromban csemege volt, ha
anyám palacsintatésztában sütött bodzavirágot. Kis cukorral megszórtuk, kevés
citromot csepegtettünk rá és boldog
mosollyal ettük.
Ma azonban csak a virágja érdekel. Mely
illata megfog a tisztás szélén, s annyit
gyűjtök, amennyit tudok. Cukorszirupba

áztatom, sok citromkarikával, s néhány
nap múlva készen van a bodzaszörp!
Ezekben a hetekben ez mindent visz. A
hagyományos
üdítőitalok
messze
lemaradnak tőle. Még a borkedvelők is
csettintenek, s próbálják hasonlítani az
élményt a Sauvignon Blanchoz, Irsai
Oliverhez már, ha be van hűtve.

Szódával vagy vízzel megragadja az
embert, de száraz pezsgőbe töltve az asszonyokat is megfogja. Próbálok sokat
készíteni belőle, de nehéz tartósítani
kémia nélkül. Én mélyhűtve próbalom
megakadályozni attól, hogy bodzabor
vagy pezsgő legyen belőle.
Ilyenkor, május, június határán, a bodza
születésnapján meg kell kóstolni!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*VÁLLALJUK LAKÁSOK – KÖZÜLETEK
TELJES KÖRŰ FELÚJÍTÁSÁT. Érd: 06-30257-2456, www.belsoepiteszet.eu
*REDŐNYÖS – készítés – javítás +
szúnyoghálók + harmonika ajtók. +3620-9-943-145
*„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

*KÁRPITOS!
Kárpitozott
bútorok
javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu
Tel: +36-70-384-8711
*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
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: +36-20-4359-650
*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás,
izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás,
talp reflexmasszázs. Tel.: +36-70-7019510.
*Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: +36-20-2852-804
*Gödöllői
Hibaelhárító
Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +3630-9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti
munkákat vállalok rövid határidőn belül.
Tel: +36-70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.

OKTATÁS
*TOP-TAN: Már most jelentkezz nyári
3 hetes szuperintenzív, középfokú
nyelvvizsgára, érettségire felkészítő
angol és német nyelvtanfolyamainkra. Kezdési időpontok: jún. 14,
júl. 5. és aug. 16. A május 31-ig
jelentkezőknek 20% kedvezmény.
Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.
15.
www.toptan.hu,
toptan1999@gmail.com. Mobil: 30-22475-63.

*ÉRETTSÉGI FELNŐTTEKNEK! A Madách
Imre Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium esti tagozatán 3 év alatt
szerezhetnek érettségi bizonyítványt
azok, akik a 18. életévüket betöltötték,
nem tankötelesek és hagyományos szakmunkásképzőt, egészségügyi iskolát,
gépíró-gyorsíró iskolát, vagy szakközépiskolában ill. gimnáziumban 9.
osztályt végeztek. Tanítás minden hétfőn
és csütörtökön (havonta egyszer kedden is) 15:15 - 19:40-ig Jelentkezni a
Madách Imre Szakközépiskolában
Gödöllő, Ganz Á. u. 3., Lippai Judit
tagozatvezetőnél lehet. Tel: (28) 520710 / 118, 128, mellék, e-mail:
madach.esti@gmail.com Jelentkezési
határidő: június 15.
*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,
OROSZ, JAPÁN 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 Tel:
+36-70-219-3689
*Angol, német, orosz kezdő, középhaladó, haladó általános és szókincsfejlesztő tanfolyamok indulnak júniustól 4
hetes kurzusokban egyénileg vagy kiscsoportban. Érdeklődni: 30 / 2480661
vagy info@hebe.hu
*Angol, német, orosz nyelvvizsga (TELC,
EUROEXAM, ORIGO, GOETHE, ÖSD,
ECL) és érettségi felkészítő tanfolyamok
indulnak júniustól egyénileg vagy kis
csoportokkal. Érdeklődni: 06 30
/2480661 vagy info@hebe.hu
*10 hetes online nyelvvizsga felkészítő
tanfolyamot
indítunk
júniustól
mindössze 9240Ft-ért 10 x 10 tananyag
az írásbeli és szóbeli vizsgákra,
konzultáció, tanácsadás. Jelentkezés és
érdeklődés a 30 /2480661-es telefonszámon vagy e-mailben info@hebe.hu
*ANGOL nyelvoktatás, nyelvvizsgára
felkészítés, csoportos és egyéni.
Délelőtti időpontokban is. Takárné
Bacsó Márta +36-28-430-229, +36-3049-73-066, www.bacsoenglish.hu
*ANGOL – KÉZMŰVES TÁBOROK 5 – 10
éveseknek. Részletek: http://somag.hu
Tel: 06-20-5678-038
*NYELVTANULÁS és NYARALÁS! 1 hetes
kurzusok kirándulásokkal egybekötve
Angliában.
Részletes
információ
Gabitól. E-mail: bolhika@yahoo.com Tel:
0044-1398-351-519
*TELC ANGOL Középfokú vizsgára kiscsoportos, 40 órás felkészítés indul
június 21 –július 6, de. 8-12, H-K-Sz-P
napokon. Jelentkezés júni. 15-ig.
Takárné Bacsó Márta +36-28-430-229,
+36-30-49-73-066
*FRANCIA nyelvtanár nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást, tanítást vállal. Tel: 06-30-638-4947
*Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan. Próbálja ki! Tanuljon meg
tanulni: emlékezet, figyelem és gondolkodásfejlesztés. Tel. +36-28-415-998,
+36-20-388-4953
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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.
*Eladó, kiváló állapotú, 2 személyes
kanapé, fekvésre is alkalmas. Sötétbarna színű, ágyneműtartós, 2 db hozzáillő
díszpárnával. Az ágy ülőfelülete és a
párnahuzatok moshatóak. Kihúzott
állapotban 122X 195 cm. Azonnal elvihető! Ár: 18.000.-Ft. Tel.: 30/547-3296
(10-20 óráig).
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket,
papírrégiségeket vásárolok. Tel: +3628-412-230
*BIZSU ÁRUSOK FIGYELEM! Profil
váltás miatt bizsuk, láncok, szettek,
hajcsattok, stb. olcsón eladók (beszerzési ár feléért). Érd: 06-30-9425-103
*Négy darab vadonat új pehely ágynemű
garnitúra (paplan, párna, kispárna)
eladó. Tel: 30-203-5912, 28-514-906
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*Kisállatpanzió
20/9455-583.

partnerközvetítés.Tel.:
várja

ügyfeleit.

Tel.:

*AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth L.
utcában. 1,5MFt. Major Zoltán 0670/7733-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.
www.perfektotthon.hu
*Gondja van hivatásában, munkahelyén,
párkapcsolatában,
vagy
szülői
szerepében? Segítséget ajánlok egyéni
tanácsadás, transzformáció társasjáték,
vagy akár családállítás formájában. Tel:
+36-20-388-4953

*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

*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

*Eladó női kerékpár olcsón, jó állapotban (5.000.-), 2db egyforma pirosfekete mintás rugós ágy ágyneműtartóval (6.000.-/db), és új gyermekruhák 04 évesig. 28-410-066, 20-981-8633

Nap és tenger, bikaviadal és flamenco,
büszke emberek és mór pompa, mindez
Andalúzia, Spanyolország Afrikához
legközelebb eső tartománya. Közel
nyolc évszázadon keresztül az arab
kultúra formálta ezt a vidéket, és ezalatt
olyan egyedülálló kincsek születtek,
mint az Alhambra Granadában és a
Mezquita Córdobában, amely az egykori
kalifátus fővárosának mecsete volt.
Tapas vagy hal, sonka vagy olajbogyó,
bor vagy sherry -Andalúziában az
étkezés mindig élmény. Specialitások
közé sorolhatjuk a gazpacho-t, mely
hideg zöldségleves paradicsompüréből
és uborkából, vagy a torilla-t a spanyol
burgonyás omlettet.

EGYÉB

*TENISZPÁLYA bérlés, tenisz oktatás a
hét minden napján, az egyetemi
teniszpályán. Barátságos árak, barátságos környezetben. Érezze jól magát! Tel:
06-20-9375-051

*120 literes 3 csillagos Zanussi (2
éves) hűtőszekrény eladó. Tel: +3630-241-5287

Andalúzia

*Olcsón eladó HÉVÍZEN, (Tavirózsa út
12.) a Napsugár üdülőszövetkezetben
2×2 hetes –változó időpontú- üdülési
jog. Tel: 06-30-585-1611

*Eladó
eredeti
NDK-KAHLA
MADONNAMINTÁS kézzel festett 72 db-s
étkészlet iár:180E FT. Koloniál tölgyfa
5db-s szekrénysor jó állapotban iá:125
EFt. Koloniál tölgyfa ágy 90×200 (új
huzattal) iá:35 EFt. Tel: 30-222-7368

*Eladó egy Zanussi hűtő, egy fagyasztó,
ill. egy kutyaház is. Érd: 30-727-7667

Utazni jó!

*BALATONLELLEI víz közeli családi
házas nyaralás. 2-3 ágyas szobák, rendezett udvar, gyerekeknek játszók. 6-tól
14 főig, csoportosan és egyénileg,
gyerekkedvezménnyel. 30-383-5689

*Társ
és
20/9455-583.

Ha utazásunk célja nem a vásárlás, akkor
is érdemes megcsodálni Córdoba finom
ezüstmunkáit, melynek ha nem tudunk
ellenállni ékes dísze lesz vitrinünknek.
Andalúziában széles választékból és
kedvező áron tölthetjük fel minőségi
cipő- és ruhatárunkat.
Aki pihenni is szeretne, annak legalább
két hétre érdemes Malagába repülni,
hiszen olyan sok a látnivaló, hogy egy
egész hetet biztosan igénybe vesz
megtekintésük. Frappánsan összeállított
Fly & Drive & Sleep program keretén
belül 7 nap alatt tengernyi élmény várja
a turistákat, amely után jól esik egy hét
semmittevés a tengerparton. Costa del
Sol-on az óceán hatása miatt a tenger
még a forró nyári hónapokban is hűsít,
csupán 21-22 fokig melegszik fel.
A tengerpart két legismertebb városa
Torremolinos és Marbella, ez utóbbi
hírességek kedvelt nyaralóhelye, így az
sem lenne meglepő, ha Antonio
Banderas jönne velünk szembe.
Budapestről közvetlen Malév járat
közlekedik hetente, amely körülbelül 3
órával felszállás után landol Malaga
repülőterén.

*Törzskönyvezett szülőktől fajtatiszta
gyönyörű, színes Bichon Havanese
kiskutyák eladók! A kutyusok oltással,
többszörös
féreghajtással
július
közepén lesznek elvihetőek szerető,
gondos családhoz. Érd: Molnár Mónika
06-70-271-3556
*Kiscicák elvihetők. Tel: 20/340-4861

*Asztmások, allergiások figyelem! Eladó
„Zepter” márkájú légtisztító berendezés
új állapotban. Érd: 06-28-416-442
*Eladó 230 L Zanussi hűtő, heverők,
szekrénysor, szőnyeg, 4db fémvázas szék,
bontott csatorna, alu hófogó, 3fázisú
kompresszor, 2 lapos rezsó, kemping
gázfőző +2palack. 20/349-2787

Sissy Utazási Iroda

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink:
beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, kedvező árak.
Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben) +36-20-94-58766, 06-28-611-728
*Volkswagen Polo első kézből, jó
állapotban 1999. évj. 2011 júliusig
érvényes műszakival eladó. Három
ajtós, napfénytetős. Érd: 06-28-421-753

ÜDÜLÉS
*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.
*HORVÁTORSZÁGBAN a tengerparttól
80 méterre PANORÁMÁS APARTMAN
családok részére családias áron kiadó.
Érd: 06-30-300-2111
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Ár!

Termékeink bomba áron!

A minôség garanciája

Ár!
125 Ft

259 Ft
829 Ft/kg
Tojás
10 db-os

169 Ft

Mléko
UHT tej
1,5 % 1 l

269 Ft

25,90 Ft/db

999 Ft/kg
Friss, csontos
sertés tarja

Royal Sweet
Kristálycukor
1 kg

65 Ft

Grillkolbászok
több ízben
Sikér
finomliszt
1 kg

Buvita
napraforgó
étolaj 1 l

169 Ft/kg

Grillbár napi menü: 690 Ft

Balfi
ásványvíz
dús, mentes
1,5 l
39,33 Ft/l

1059 Ft

Plussz szolgáltatások az áruházunkban:

99 Ft

Kamilla 32 tek.
toalettpapír

Sió
prémium
gyümölcslevek
1l

33,09 Ft/tekercs

259 Ft/kg
259 Ft

Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Üzlethelyiségek még
korlátozott számban kiadók!
Érdeklôdni: 06-30-210-8585

279 Ft

59 Ft

Fehér kenyér
1 kg

Görögdinnye

Paradicsom Származási
hely: Spanyolország

Nyitva tartás: H–P: 7–21, Sz: 7–18, V: 8–18 óráig

Rauch
ice teák
1,5 l
172,66 Ft/l
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
JÚNIUS 2.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Tóth-Csikós Kornél (Báthori I. u.
2.), Ó-Nagy Györgyné (Erzsébet
királyné krt. 21.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Szekeres Csilla (Jókai M. u. 4.),
Kolláthné M. Mária (Béri-Balogh
Á. u. 9.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Szalay Zoltán (Körösfői u.
7.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tóthné
Megyeri Ildikó (Rigó u. 39.)

Recept:
sajtos rakott tök
HOZZÁVALÓK:
1 db közepes zsenge tök (kb. 1,5 kg), 10 dkg
füstölt sajt, 10 dkg mozzarella, 2 db tojás, 1 doboz tejföl, 1 közepes fej lilahagyma, 1 kis csokor kapor, só, zsemlemorzsa, olívaolaj.
ELKÉSZÍTÉS:
A tököt meghámozzuk, és kb. 6 cm-es darabokra vágjuk, majd a darabokat kisebb cikkekre. Egy jénai tálat olívaolajjal kikenünk, és
meghintjük zsemlemorzsával. Az aljára beleteszünk egy sor tököt, megsózzuk és egyenletesen elosztjuk rajta a kis darabokra vágott füstölt sajtot. Meghintjük zsemlemorzsával és rátesszük a következő réteg tököt. Sózzuk, majd
a hagymát vékony karikákra vágva szétterítjük
rajta. Újabb adag zsemlemorzsa következik.A
tejfölt elkeverjük az egész tojásokkal és az ap-

róra vágott kaporral. Ezt a keveréket rálocsoljuk a rakottasra, hogy mindenhova jusson. A
tetejére újabb réteg tököt teszünk, meghintjük
zsemlemorzsával, majd kevés olívaolajat locsolunk rá, és közepesen meleg sütőben, 180
°C-on kb. 30 perc alatt megsütjük. (Nem kell
lefedni.) Ezután kivesszük a sütőből és beborítjuk a szeletelt mozzarellával. Visszatesszük
még pár percre, míg szépen megpirul.
(b.j.)

