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A németországi Brühlből, a Dunakanyarból, és a fővárosból érkeztek vendégek a IV.
Nemzetközi Gitárzenekari Fesztiválra, melyet városunkban rendeztek meg. (6. oldal)

Az II. és a III. korcsoport küzdelmeivel
ért véget a tanévi iskolák közötti futsalbajnokság, amelyet a Gödöllői Sport
Klub szervezett.
( 12. oldal)

Kálvária, Király Váró: induló közbeszerzések

Vallásközi konferencia

Megszépülő értékeink

Együttműködés

A felújítás része annak a projekt koncepciónak, amit még 2007-ben nyújtotta be az önkormányzat, és amire
2009. május elején érkezett meg a
„Támogatási Ajánlat”, mely szerint
az alap Pénzügyi Mechanizmusok
irodája 85 százalékos támogatást
nyújt a 2.016.456 € összköltségű rehabilitációs programhoz. A teljes
program során a Kálvária és a Királyi
Váró rekonstrukciója mellett sor kerül az Alsópark egy részének rehabilitációjára, beleértve a Világfa helyreállítását is, valamint a Grassalkovichfilagória felújítására, áthelyezése és
az új helyszíne környezetének kertészeti rendezésére. A szerződés aláírására 2010. március 26-án került sor.
A Kálváriát két részletben újítják
fel. Az építményen található szoborcsoport restaurálást igényel. A beszerzés becsült költsége a tervezéssel
együtt megközelíti a 15,8 millió Ft-ot.
Az önkormányzat a Királyi Váró
rekonstrukcióját a MÁV-val közösen

valósítja meg. Az
újjászülető épület
funkciója is megváltozik: a vonatra
való várakozást
igényes időtöltéssé teszik a tervezett kiállítások, a
turisztikai információs iroda és a
kávézó.
A kivitelezés
során visszaállítják az eredeti
alaprajzi elrendezést, helyreállítják az
épület három oldalán egykor meglévő
perontetőt és a korabeli kupolát. Rendezik az épület északi és déli oldalainak kertsávját, a felhajtó előtti parkolóhelyeket, összhangban a Királyi
Váró szomszédságában épülő P+R
parkoló terveivel.
Felújítják az épület teljes közműhálózatát. A homlokzat díszvilágítást
kap, a kerteket a műemléki környe-
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A képviselő-testület május 27-i ülésén két felújítás közbeszerzési eljárását is elindította. Az első
célja az Erzsébet-parkban található Kálvária, a
másiké a vasútállomás Királyi Várójának a rekonstrukciója. Mindkét beruházást az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatása
teszi lehetővé a „Várostörténeti és kulturális
szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja,
többcélú hasznosítása” című nyertes pályázat
keretében.

zethez illő lámpákkal világítják meg.
Bár a költségvetést 256.25 forintos
euróárfolyamon kellett összeállítani,
kedvező, hogy a megkötött végrehajtási szerződés 270.9 forintos árfolyamot határoz meg átváltási szorzóként.
Az önkormányzat számára előnyös,
hogy a támogatásként elszámolható
összeg közel 25 millió forinttal több
lehet az eredetileg tervezettnél. Ez a
beruházás kicsit nyugodtabb megva-

lósítását teszi lehetővé, hiszen a pályázat beadáskor még az alacsonyabb
árfolyamon és 20 százalékos ÁFAtartalommal számoltak.
(képviselő-testületi összefoglaló a 2. oldalon)

Május 25-én, kedden indonézmagyar vallásközi konferenciát tartottak a Gödöllői Királyi
Kastély dísztermében Indonézia magyarországi nagykövetsége és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében.

Az egész napos, angol nyelven folyó
rendezvényen a római katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius egyház, valamint az izraelita felekezet képviselőin kívül részt vettek
az iszlám és a buddhista egyház delegáltjai is. A számtalan vallási szakértőt felvonultató konferenciára kilencen az indonéz fővárosból, Jakartából
érkeztek, a katolikus, a protestáns és
az iszlám vallást egyaránt képviselve.
A résztvevők három szekcióban tanácskoztak: a vallásközi párbeszéd
formálása indonéz és magyar perspektívából; a vallásos közösségek
szerepe a megértés, a tolerancia és a
béke előmozdításában; az oktatás szerepe a civil társadalom és a vallásközi
kooperáció szolgálatában.
(folytatás a 3. oldalon)

Képviselő-testületi összefoglaló

Teljesítette feladatait a VÜSZI
(folytatás az 1. oldalról)
Költségtakarékos gazdálkodásról számoltak be a képviselő-testület ülésén az
önkormányzati alapítású gazdasági társaságok; eredményüket visszaforgatják
a működésbe. A képviselők mind a hét
társaság múlt évi beszámolóját ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el,
amint a nyilvános ülés valamennyi további előterjesztését is.
A VÜSZI Kft. teljesítette az emelt
szintű útjavítási, járdaépítési és csapadékvíz elvezetési feladatait, az elvárt
minőségben gondozta a parkokat, közterületeket, fenntartotta és karbantartotta
a játszótereket, foglalkoztatta a közmunkásokat.
Üzemeltette a Dózsa György úti temetőt, a repülőteret, az egyetemi strandot. A társaság 19 utcában végzett emelt
szintű útjavítást összesen 30 ezer négyzetméter felületen, 379 millió forint értékben. A csapadékvíz elvezetési munkák értéke megközelítette a 60 millió forintot.
A VÜSZI Kft. Dózsa György úti irodaháza „ügyfélszolgálati központtá”
vált. Odaköltözött az ELMÜ, a Számadó intézmény és a hulladékszállítással
kapcsolatos ügyfélfogadás is ott bonyolódik. A telephely több pontján felszerelt
kamerarendszer a vagyonvédelmet javította. Ugyancsak lényeges fejlesztés,
hogy a társaság 8 járművébe beépítették
a GPS nyomkövető és üzemanyag ellenőrző technikát.
Az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően a VÜSZI Kft. jelentős pénzeszközöket fordíthat a sportpálya üzemeltetéshez kapcsolódó beszerzésekre,
a temetői kerítés építésének első ütemére, az ügyfélszolgálati iroda fejlesztésére, a repülőtéri beléptető és kamerarendszer kialakítására, a társaság telephelyének területén meglévő kamerarendszer bővítésére.

formációs Központ és Jegyiroda a Művészetek Háza előcsarnokában. November 1-jétől változatlan szolgáltatási kínálattal fogadják a látogatókat a Belvárosi Jegyirodában, a volt Múzeumi
boltban.
Gémesi György polgármester nagy
kihívásnak nevezte a Művészetek Háza
átmeneti elköltözését, amely során a
„csapat” együtttartását is sikerült megoldani. Megnyugtató, hogy ezen eredmények mellett még tartalék is
keletkezett.

Stabil a hulladékgazdálkodás
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási
Kft. első évét zárta 2009-ben. A társaság
működése stabil, teljesítette az üzleti
tervben megfogalmazott elvárásokat.
Gémesi György polgármester bejelentette, hogy a tervek szerint június 15én átadják az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás beruházásában európai uniós és hazai támogatásból kialakított Ökör-telekvölgyi Hulladékkezelő
Központot. Júliusban beüzemel a telep.
Szeretnék, ha ezt követően – a lehetőségek függvényében, az újrahasznosítható anyagok piacának várt megélénkülésével párhuzamosan – mielőbb
elkezdődne a szelektív hulladékgyűjtés.

Távhő Kft.: segített a városi hitel

A Kalória Kft. a szűkösre szabott
költségkereteken belül eleget tett az
önkormányzat által megfogalmazott elvárásoknak, s vállalkozási tevékenységével segítette a feladatellátást.
A közétkeztetésben annak ellenére
sem volt fennakadás, hogy a képviselőtestület a múlt évben a dologi kiadások
10 százalékát zárolta. Ehhez a Kalória
dolgozóinak igen kemény pluszmunkájára volt szükség, említette meg Gémesi György polgármester. Kedvező,
hogy az előző időszakhoz képest jelentősen javult a fizetési készség a közétkeztetést igénybe vevők körében.

A Gödöllői Távhő Kft. által vásárolt
földgáz ára 2009 tavaszáig olyan magasra emelkedett, hogy ha ezt érvényesítették volna a hődíj egységárában, akkor 4.500 Ft/GJ egységár körüli
hődíjat kellett volna kiszámlázni a fogyasztóknak. Ekkor segített az önkormányzat. A fogyasztók érdekeit figyelembe véve 3.806 Ft/GJ hődíj
egységárat határoztak meg, amely
ugyan nem fedezte a vásárolt gáz egységárából viszszaszámolt hő
árát, a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében
azonban a Gödöllői Távhő
Kft. kölcsönt
kapott az önkormányzattól. A múlt év
második felétől kedvezően
alakult gázárnak köszönhetően a Gödöllői Távhő Kft. vissza tudja fizetni a hitelt az önkormányzatnak.

Művészetek Háza

Társaság a városfejlesztésért

A Művészetek Háza Kft. a múlt év
októberében a felújításra való felkészülés jegyében bezárta épületét. A társaság elsődleges célkitűzése 2009-ben
az volt, hogy a hagyományokat és a bevált szakmai gyakorlatot megőrizve a
megszokott színvonalon lássa el feladatait a fenntartó önkormányzat és a lakosság megelégedésére.

A Gödöllői Városfejlesztő Kft. alapításáról 2009 májusában döntött a
képviselő-testület.

Kalória – fennakadás nélkül

A társaság nagy hangsúlyt fektetett az
intézmények közötti egyeztetésre és
együttműködésre. Továbbra is koordinálta a Kulturális Intézmények Egyeztető Fórumának találkozóit, ahol közösen, hosszú távra tervezik programjaikat.
Folytatta a Művészetek Háza Kft. a
városi és kistérségi kulturális programajánló megjelentetését. Az októberi zárásig kiválóan működött a megújult In-
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Közélet

2 Gödöllői Szolgálat

A társaság az integrált városfejlesztési stratégia, az erre épülő akcióterületi tervek, valamint konkrét fejlesztési-beruházási projektek végrehajtását segíti elő.
Fő feladata a nyertes pályázatok
operatív menedzselése és az önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló
beruházások, fejlesztések megvalósítása. Célja, hogy az önkormányzat és a
város közössége számára legkedvezőbb módon hajtsa végre a városfejlesztési feladatokat.
A társaság múlt évi legfontosabb feladata a Főtér-pályázat végrehajtásának menedzselése volt.

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény előírja
az önkormányzatok számára azt, hogy
beszámolót és értékelést készítsen a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és a gyámügyi tevékenységről. Az értékelés tartalmi követelményét kormányrendelet szabályozza. Ennek megfelelően került a képviselő-testület ülésére a múlt évi beszámoló. Szűcs Józsefné képviselő (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub), a Damjanich iskola igazgatója nagy elismeréssel szólt a
gyerekvédelmi és gyámügyi szervezetek munkájáról, melyet gyorsnak, szakszerűnek és partnerinek értékelt a mindennapok gyakorlatában. A 118 oldalas
előterjesztés teljes terjedelmében olvasható a www.godollo.hu honlapon.
A beszámolóból csupán néhány adatot emelünk ki. 2009-ben közel 400 családban 783 kiskorú, valamint 36 nagykorú jogosult részére állapítottak meg
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. Ezen a jogcímen 8,7 millió forintot fizettek ki. A múlt évben 1473 kiskorú és nagykorú tanuló részére nyújtottak rendkívüli támogatást 12,7 millió
forint értékben. Újszülöttek köszöntésére 5,8 millió forintot fordított az önkormányzat, míg 81 gyermek üdülését
1,7 millió forinttal támogatta. Normatív
gyermekétkeztetés támogatására 47
millió forintot fordítottak, rászorultsági
étkezési támogatásban 168 gyermek részesült összesen 4,9 millió forint értékben.

Sportszervezetek támogatásáról döntöttek
A képviselő-testület az idén 36 millió
forinttal támogatja a városi sportfeladatokat. Márciusban ennek egy részét már
felosztották a kiemelt egyesületek és

Alapítvány (244), Pelikán Horgász
Egyesület (85), Pepita Bakancs Turisztikai Egyesület (200), Szülők a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumért
Egyesület (344), Török Ignác Gimnázium DSE (108), Vuelta SE (311).

Javítanák a tüdőgyógyászat
feltételeit
Bár a képviselő-testület március 10-i
ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a Tormay Károly Egészségügyi Központban
a tüdőgyógyászat-gondozói szakrendelés 6 szakorvosi óraszámmal megemelkedjen a foglalkozás-egészségügyi
szakrendelés terhére, ezt az átcsoportosítást a Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár nem támogatta.
A betegellátási érdekek és a betegforgalmi adatok továbbra is sürgetik a tüdőgyógyászati ellátás feltételeinek javítását. A képviselő-testület most a diabetológiai 4 és a gasztroenterológiai 2
szakorvosi óraszám terhére kezdeményezi a tüdőgyógyászat óraszámának
megemelését.
Ha a kérelmet jóváhagyják, akkor lehetőség nyílik egy részmunkaidős tüdőgyógyász alkalmazására, akinek elsődleges feladatai közé tartozik majd
a dohányzás elleni küzdelem városi
teendőinek ellátása.

Egyebek
A képviselő-testületi ülés Egyebek
napirendi pontjában Körösfői László
(MSZP) elismeréssel szólt arról a több
éves, sikeres törekvésről, hogy virágokkal díszítsék a városközpontot és ezeket
gondosan ápolják is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Dózsa György út és a
Szabadság út kereszteződésében több
lámpaoszlopot elrondítanak az illegálisan ráragasztott plakátok. Ez szabálytalan. Elmondta továbbá, hogy a Zeneiskola előtti parkolónál megsüllyedt a járdaszakasz, esőben víz borítja. Gémesi
György az utóbbi kijavítását ígérte.
Egyetértett az illegális plakátelhelyezés
elitélésével, de hozzátette: jelenleg csak
tettenérés esetén lehet büntetni – jogszabály módosításra van tehát szükség ezen
a téren is. Azt is elmondta, rendkívül felháborította, hogy az egyik, a testületben
nem képviselt pártszervezet plakátjai a
Kossuth Lajos utcában tavasszal felállított új kandelábereket csúfították el.

Nyári felújítások közbeszerzése
Közbeszerzési eljáráson választja
ki az önkormányzat a Kazinczy körúti Óvoda, a Petőfi Sándor Általános
Iskola, a Tormay Károly Egészségügyi Központ valamint a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületeiben nyáron elvégzendő
felújítások kivitelezőit.
A Kazinczy körúti Óvodában a tálalókonyha hidegburkolatát cserélik
ki.
A Petőfi Sándor Általános Iskolában a fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele, a lyukas radiátorok cseréje,
továbbá a földszinti folyosó egy részén a padozatsüllyedés elhárítása és
az új padlóburkolat kialakítása a feladat.
A Tormay Károly Egészségügyi Központban a nőgyógyászati nagy portál
bejáratánál és a hátsó mentő bejáratnál
kell egy-egy ajtót kicserélni.
A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat négy épületének
elektromos hálózata átvizsgálásra, négy
főelosztó szekrény felújításra és két bejárati ajtó cserére szorul.

Együttműködés a Garamtól
Gödöllőig
szakosztályok, továbbá a sportalapítványok között. Májusban a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek támogatásáról döntöttek a benyújtott
pályázatok alapján. Az összesen 5,7 millió forintot a következők szerint osztották szét. (Zárójelben a támogatás összegét közöljük ezer forintban.)
Airsoft Kulturális és Sport Egyesület
(105), Aikido Testgyakorló Egyesület
(89), Bike Zone Kerékpáros Egyesület
(20), Bocskai SE (713), Fujinaga Karate
Do (133), Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE (105), Gödöllői Kosársuli
SE (104), Gödöllői Lovas Sport és HKE
(124), Gödöllői Ördögök Rugby SE
(121), Gödöllői Sakk Barátok Köre
(184), Gödöllői Sport Egyesület (249),
Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály (315), Gödöllői Sport Klub Terepsport Szakosztály (113), Gödöllői
Taekwon-do SE (768), Grassalkovich
SE (141), Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület (578), Kiskastély SE
(343), Margita 344,2 Turisztikai SE
(203), Nepomuki Szent János Iskola

Gödöllő önkormányzata éves tagdíjként
lakosonként 10 eurocent megfizetését
vállalja.

A képviselő-testület úgy döntött,
hogy Gödöllő alapító tagként csatlakozik a Garam – Ipoly – Gödöllő Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz, amelynek
működése elősegítheti a történeti kapcsolatok és együttműködések újraszervezését a térségben.
Az Európai Parlament és az unió Tanácsa által létrehozott új jogintézmény
bővíti az önkormányzatok határokon átnyúló együttműködéseinek lehetőségeit. Ennek révén az eddiginél jelentősebb európai uniós támogatás nyerhető
el közös fejlesztési programok és projektek megvalósítására, kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére, koordinációra,
térségi lobbizásra és marketingre.
Magyar részről a csoportosuláshoz
eddig Hollókő, Rétság, Szada, Szob,
Sződliget, Nagymaros, Nagytarcsa,
Mogyoród, Cserhátsurány, Balassagyarmat, Ipolyvece és Drégelypalánk
jelezte csatlakozását. Szlovákiában
Ipolyság és a környezetében lévő 31 település kapott felhívást a csatlakozásra.
A tagok véglegesítése folyamatban van.

21.

Lejárt a határidő
Május 25-én járt le az a határidő,
amíg az országgyűlési választásokon induló pártoknak el kellett távolítaniuk a
kampány során kihelyezett valamennyi
plakátot, hirdetményt. Bár ezek többségében eltűntek a közterületekről, nem
mindenhol távolították el őket kellő
gondossággal. A pártok ebbéli kötelezettségeire Gémesi György polgármester is felhívta a figyelmet a képviselőtestület legutóbbi ülésén.

Parlamenti lobbi a városért
Megtisztelte jelenlétével a képviselőtestület ülését Vécsey László (Fidesz)
országgyűlési képviselő. Mint az Egyebek napirendi pontban felszólalva elmondta, az újonnan megalakult Parlament tagjai rögtön a mélyvízbe kerültek.
A kormány megalakulásáig 25 törvényjavaslat került az asztalukra.
A gödöllői választókerület képviselője kifejtette, hogy készséggel részt vesz
az üléseken, főként, ha a törvényhozás
munkáját érintő kérdésekről is szó esik.
Szívesen veszi, ha konkrét javaslatokkal
is megkeresik. Példaként említette a hulladékgazdálkodást. Ezen a területen
nagy változást hoz a hamarosan átadandó Ökörtelekvölgyi Hulladékkezelő Központ. Szólt arról is, hogy lobbizik a Magyar Posta gödöllői beruházása
érdekében és azért is, hogy hazánk európai uniós elnöksége idején a Gödöllői
Királyi Kastély méltó szerepet töltsön
be a diplomáciai életben is.
it

2010. június 2.

Gödöllői Szolgálat 3

Közélet

1. Indonéz-magyar Vallásközi Konferencia

Sokat tanulhatunk egymástól
(folytatás az 1. oldalról)

A konferencián előadást tart mások
mellett Kránitz Mihály, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető professzora, Karasszon István,
a Károli Gáspár Református Egyetem
professzora, Fabiny Tibor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzora, Róna Tamás rabbi, Hasyim
Muzadi, az indonéziai muszlim közösség képviselője, továbbá Farkas
Pál professzor, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola egykori rektora.
Az eseményen megnyitó beszédet
mondott Mangasi Sihombing indonéz nagykövet, Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének el-

nöke, Csepregi András, a Kulturális
és Oktatási Minisztérium államtitkára, Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának
lelkészi elnöke,
valamint az indonéz
kormányzat részéről Andri Hadi.
Dr. Gémesi
György köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a
konferencia hatalmas lépés a
két ország kap-

csolatának erősítésében, de üzenet a
világnak is, hogy a különböző vallások meg tudják mutatni, képesek a
párbeszédre, és tudnak közös pontokat találva megoldásokat keresni és
találni korunk nagy kihívásaira. Mangasi Sihombing szerint az ilyen párbeszédek nem csak a vallások közötti,
hanem civilizációk közti együttműködést is elsősegítik. (Mangasi Sihombing, aki felekezetét tekintve
evangélikus, vetette föl annak a lehetőségét, hogy Gödöllő adjon helyet a
vallások közötti párbeszédet elősegítő konferenciának, mivel itt található
Európa egyetlen Világbéke-gongja,
ami a vallások és a nemzetek közötti
barátságot-összefogást szimbolizálja.)

Bölcskei Gusztáv beszédében említést tett Hans Küng teológus megállapításáról, mely szerint „addig nem lesz
béke az emberek között, míg nem lesz
béke a vallások között”… Az ő szavaihoz jól kapcsolódott Kránitz Mihály
római katolikus teológus véleménye is,
mely szerint a vallások nagyon sokat
tanulhatnak egymástól. Példaként
megemlítette az iszlámot, amely hívői
kiemelkedő erőről tesznek bizonyságot
akkor, amikor minden nap ötször imádkoznak. Emlékeztetett arra is, hogy a
II. Vatikáni Zsinat 1964 pünkösdjén
létrehozta a „Nem keresztények titkárságát”. VI. Pál pápa akkori indiai útja
és a vallások képviselőivel való találkozásának köszönhetően a katolikus
egyház nyitottabb lett a többi világvallással való kapcsolatfelvételre. A titkárság 1988-ban a Vallásközi Párbeszéd
Pápai Tanácsa nevet vette föl, és céljai
között szerepel a katolikusok és más

vallások közötti párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és együttműködés előmozdítása, valamint a vallásokkal foglalkozó tanulmányok elkészítése, és párbeszédre alkalmas személyek képzése.
Tóth Károly református püspök
szerint az egymás megértésének nehézsége a vallások között abból fakad, hogy a világon nagyon sokan
összekeverik az egyház, a vallás és a
hit fogalmát. Róna Tamás rabbi is a
kölcsönös toleranciában és a megértésben látja a népek közötti békesség
kulcsát. Haysim Muzadi, az indonéziai iszlám közösség képviseletében
úgy nyilatkozott, hogy a több mint 80
százalékban mohamedán szigetország jó példája a vallási toleranciának, hiszen hazájában nem tették államvallássá az iszlámot, mindenki
szabadon gyakorolhatja a hitét – mi
több, Indonézia szigorúan védi az ottani kicsi vallási közösségeket. (t.a.)

Gödöllői zarándokok Csíksomlyón

Elfogadták a kettős-állampolgárságról szóló törvényt

Hit és összetartozás

Csak kérni kell…

Az elmúlt évekhez hasonlóan
az idén is sokan kerekedtek fel
Gödöllőről, hogy pünkösdkor
Csíksomlyóra, a Nyeregbe zarándokoljanak, hogy részt vegyenek a magyarság legnagyobb búcsúján.
Akik a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
szervezésében indultak útnak, tartalmas programon vettek részt, melynek
során felkeresték Székelyföld több
nevezetességét is. Így például ellátogattak Kolozsvárra, ahol a Magyar
Színházban egy Pilinszky-estet tekintettek meg, és felkeresték Farkaslakát
is, ahol lerótták kegyeletüket Tamási
Áron sírjánál.
A nevezetességek megtekintése
mellett nagy hangsúlyt kapott a kapcsolatok ápolása is, tudtuk meg Pelyhe József főszervezőtől. Ennek jegyében keresték fel Bögözt, ahol a
helyi református lelkésszel találkoztak, valamint ellátogattak Gyimesfelsőlokra is, ahol Mihók Péter polgármester fogadta a gödöllői vendégeket, akiknek színes műsorral kedveskedett a helyi néptánccsoport. Különleges élményben volt részük zarándokainknak Csíkszeredában is.
Részt vehettek ugyanis a Gergely
István plébános kezdeményezése
nyomán Csíksomlyón létrejött Árvácska együttes műsorán. Az árvaház
kis gondozottjai feledhetetlen perceket szereztek a közönségnek.
A zarándokok együtt vettek részt a
Nyeregben megtartott szentmisén,
ahol Böjte Csaba mondott szentbeszédet. Szólt az összetartás fontos-

ságáról, arról, hogy merjük felemelni
a fejünket, és soha ne csüggedjünk,
ne törjünk össze a gondok súlya alatt:
„A mi drága népünk nagy szentje,
Szent István király mondhatta volna,
hogy «hát kinek kell itt király?» Itt
mindenki kiskirálynak érzi magát,
véres karddal telerohangálták egész
Európát, hogy lehet itt rendet teremteni? Alázattal Isten elé járul, megkeresztelkedik és biztatja őket, igen, ti
is, mindannyiunkra ráfér az a keresztvíz, meg kell térni. Minden tíz
falu építsen szépen egy templomot.
Igen, legyenek püspökök! Képes
megszólítani az országán keresztülutazó Szent Gellértet és mondani neki,
«hová mész, fiam?» «Hát talán a
Szentföldre.» «Ugyan, hagyd a csudába, ez is Szentföld lehet, ha imádkozunk, ha dolgozunk, ha megszenteljük. Nézd, Temesváron, Csanádon
nincs püspököm, szükségem volna
rád.» Szent István nem nyafog, nem
siránkozik,
hogy mennyi
pogány ember
van, hanem nekiáll, hatalmas
életerővel,
munkával,
imádkozó szeretettel egy új
világot teremt
itt a Kárpát-medencében:
a
szeretet, a jóság, a másik befogadása, integ-

rálása
világát.
Milyen jó lenne,
ha mi is a magunk feladatainkhoz, nehézségeihez ezzel a
Szent
István-i
hozzáállással állnánk. Igen vannak
gondok,
vannak bajok, de
térdeljünk le az
élő Isten elé. Ő,
aki ezt a világot
teremtette, biztos, hogy közel
négy és fél milliárd éve a tudósok szerint vezeti az
életet, biztos, hogy tovább fogja vinni! Van jövő, van remény! Bízzunk az
élő Istenben!”
Az idei esztendő volt az első, hogy
Pelyhe József önkormányzati képviselő vette át az út szervezését Zimányiné Szendrő Máriától. Ria néni
hosszú időn át vállalta magára ezt a
feladatot és áldozatos munkával látta
el az ezzel kapcsolatos teendőket.
Azok, akik részt vettek a zarándoklaton, most is hálás szívvel gondoltak
rá, megköszönve azt a sok-sok fáradtságot, amivel az elmúlt években szolgálta a közösséget.
Évről-évre útnak erednek pünkösdkor a Nepumuki Szent János Egyházközség tagjai is. Földi Péter főszervezőnek az idén is Máthé Erika és
Varga Árpád segített a zarándokalt
lebonyolításában, az énekek összeállításában. Az ő csoportjuk pénteken
hajnalban indult el, hogy mint 1990
óta minden évben, most is részt vegyenek a csíksomlyói búcsún. Mint
azt Varga Árpádtól megtudtuk, az elmúlt húsz esztendőben az egyházközség tagjai szoros kapcsolatot építettek
ki a csíkcsicsói egyházközséggel,
most is ezen a településen szálltak
meg, olyan családoknál, akikkel az
elmúlt években szövődött a barátságuk.
Alig érkeztek haza a zarándokok a
magyarság legnagyobb búcsújáról,
amikor a parlament elfogadta a kettős
állampolgárságról szóló törvényt.
(ny.f.)

Május 26-án a parlament 344
igen szavazattal, három ellenszavazattal és öt tartózkodás
mellett elfogadta a határon túli
magyarok számára egyéni elbírálás alapján, viszont anyaországi
lakhely-kötelezettség
nélkül megadható állampolgárságról szóló törvényt. A
honatyák hosszan tartó vastapssal ünnepelték a szavazás
eredményét.
224 fideszes és 34 KDNP-s képviselő
mellett, 32 szocialista, 43 jobbikos és
11 LMP-s is igennel szavazott. Nem
voksolt 21 szocialista frakciótag, köztük Kovács László és Lendvai Ildikó leköszönő pártelnök, aki lekéste az
eseményt, hasonlóan a jobbikos
Vona Gáborhoz. Nemmel szavazott
Gyurcsány Ferenc, Molnár Csaba
és Szanyi Tibor.
A törvény anélkül ad lehetőséget a
határon túli magyarok kedvezményes
honosítására, hogy Magyarországra
költöznének. Fontos részlet: az így
megkapott állampolgárság nem jár
automatikusan választójoggal is, mert
ahhoz magyarországi lakcímre van
szükség. Nem érinti a szociális- és
nyugdíjellátást sem.
Az új szabályok már nem követelik
a magyarországi megélhetést és lakást, az alkotmányos alapismeretek
vizsgát, és azt sem, hogy magyar
nemzetiségűnek vallja magát a honosítást kérő. Új elemként került bele a
jogszabályba, hogy a kérelmezőnek –
ha esetleg nem tudná igazolni, hogy a
felmenője magyar állampolgár volt –
elég valószínűsítenie magyarországi
származását.
Az eddigi általános kedvezményes
honosítási okok továbbra is fennmaradnak, azzal az eltéréssel, hogy a jövőben már nem azt kell vizsgálni,
hogy az illető honosítása a Magyar
Köztársaság érdekeit nem sérti-e, hanem azt, hogy a honosítás az ország
közbiztonságát és nemzetbiztonságát
nem sérti-e. (Ez szabály a nem magyar nemzetiségűek honosítására is
vonatkozik.)
Az a határon túli magyar honosítható a jövőben kedvezményesen, aki

megfelel a következő követelményeknek: a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt
büntetőeljárás nincs folyamatban; honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát
nem sérti; felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását; a magyar
nyelvtudását igazolja (ez utóbbitól el
lehet tekinteni cselekvőképtelen vagy
korlátozottan cselekvőképes személyek esetében).
A jogszabály lerövidíti a határidőket: a miniszternek eddig honosítás
esetén tizenkét hónapja, visszahonosítás esetén pedig hat hónapja volt rá,
hogy benyújtsa a köztársasági elnöknek a honosítási kérelmet. Ez a határidő mindkét esetben három hónapra rövidül le úgy, hogy ebbe az időtartamba nem számít bele az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz
vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.
A honosításról illetve visszahonosításról továbbra is a köztársasági elnök dönt, a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján.
A honosítási kérelmeket be lehet
nyújtani a települési – fővárosban a
kerületi – önkormányzat polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél; a
külön jogszabályban meghatározott
körzetközponti jegyző székhelyén
működő anyakönyvvezetőnél; a magyar konzuli tisztviselőnél; a kormány
által kijelölt, az állampolgársági ügyintézésért felelős szervnél.
A törvény 2010. augusztus 20-án
lép hatályba, rendelkezéseit a 2011.
január 1. napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni. A magyar
útleveleket azonban csak a jövő évtől
(k.j.)
kezdik osztani.
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Próbaüzem a Dózsa – Szilhát csomópontban

Befejeződő felújítások
Bár az időjárás továbbra sem
kedvez a felújításoknak, városszerte több helyszínen is
folynak a munkák, kihasználnak minden csapadékmentes
időszakokat.

Határidőre elkészültek a munkák a
Rét utcában. Helyére került az Úrrétitó új zsilipje és rézsűje, elkészült a
februárban megrongálódott útburkolat és a tervek szerint a héten az út
menti korlát is elkészül.
A rendkívül esős időjárás miatt a
városi csapadékvíz-elvezető rendszerek mellett a patakmeder állapotát is
fokozott figyelem kíséri, hiszen a biz-

tonságos vízelvezetés szempontjából
rendkívül fontos, hogy akadálytalan
legyen a víz útja. Amint tehát lehetséges lesz, megkezdik a patakmeder
takarítását az alvégi részen. A mederkotrást most a Körösi Csoma Sándor
utcáig, a Ganz-patak csatlakozásáig végzik el. A
belterületi szakasz mederburkolattal ellátott részének a javítására pedig a
nyári időszakban kerül sor.
A lehetőségekhez képest
az utakon is dolgoznak.
Az elmúlt héten a Zúzmara utcai útalap előkészítése
zajlott,
valamint
járdafelújítást végeztek a
Kossuth Lajos u. 70től a Táncsics Mihály
útig terjedő szakaszon. A héten a tervek szerint a Harmat
utcában is megkezdik
az útalap készítését.
A terveknek megfelelően halad a munka a

Nyertek a Török Ignác Gimnázium diákjai

Zöld Híd Program pályázat
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
képviselői előtt, május 28-án
az Ökör-telekvölgyi Hulladékkezelő Központban adta át Gémesi György, a társulás elnöke,
Gödöllő polgármestere a múlt
évben meghirdetett rajz-, fotó,
és filmpályázat nyerteseinek a
jutalmakat.
Az iskolai versenyt a Zöld Híd Programban részt vevő 106 településen található összes iskola tanulói számára
hirdették meg.
Az egyéni teljesítményekre kitalált
környezetvédelmi verseny célja az
volt, hogy felhívja a diákok figyelmét
a hulladékok keletkezésének megelőzésére, bemutassák nekik a szelektív

A hét kérdése
– Mint arról múlt heti lapunkban beszámoltunk, a 2011-es
Barokk Év jegyében az egykori
Grassalkovich-kastélyba kerül
Mária Terézia szobra. Kíváncsiak voltunk: – Ön kinek állítana szobrot Gödöllőn. Íme néhány a beérkezett válaszok közül.
„Szerintem nagy dolog, hogy Mária
Terézia szobra, ami egykor a Hősök
terén állt, hamarosan a kastélyba kerül. De ha már róla lesz szobor,
akkor jó lenne, ha a kastély építtetőjére is gondolnánk. Sajnos, Grassalkovich Antalról még egy emléktábla
sincsen. Hatvanban egész alakos
szobra van, de még Bécsben is ott
látható a Mária Terézia emlékművön. Milyen szép lenne, ha a Barokk
Év keretében illő képpen emlékeznénk meg Gödöllő egykori uráról és
végre itt is lenne méltó szobra.”
Simon Gáborné
„Nagyon sok olyan neves személy élt
ebben a városban, aki megérdemelné, hogy így emlékezzen meg róla az
utókor. Ilyenek például a Művésztelep alapítói. Igaz, Kőrösfői Kriesch
Aladárnak már van szobra, de úgy
gondolom, Nagy Sándor és Remsey
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A Török Ignác Gimnázium tanulói

hulladékgyűjtés értelmét és fontosságát, illetve a hulladékok újrahasznosításában rejlő lehetőségeket.
A rajzpályázat eredménye:
1. Nádházy Hanga Virág – Nógrádsáp, Fekete István Általános Iskola 1.
osztály
2. Hugyecz Réka – Nógráskövesd,
József Attila Ált. Isk. 2. oszt.
Iván is megérdemelne egy hasonló
emléket. Ez utóbbinak még aktualitása is van, hiszen az idei a Remesy
emlékév! Talán még van rá idő, hogy
az idén elkészüljön egy őt ábrázoló
mellszobor…”
Tóth Imre
„Gödöllő életében nagy szerepet játszott az egykori premontrei gimnázium. Nagy öröm volt számomra, amikor Fényi Ottó vezetésével ismét
megkezdték a tanítást, folytatva azokat a hagyományokat, azt a szellemiséget, ami az 1924-ben megnyitott
iskolát jellemezte.
Fényi Ottót ebben a városban nagyon sokan szerették, sokan emlékeznek rá ma is. Szép gesztus lenne
akár a város, akár a gimnázium részéről, ha valahol az iskola környékén, de nem az iskola területén, felállítanák a szobrát.”
L.P.
„Az én javaslatom nagyon egyértelmű és szinte kézenfekvő. Gróf Grassalkovich Antal számára kellene felállítani egy új szobrot!
Ezt a javaslatot különösebben nem is
szükséges indokolni, hiszen az ő neve
szinte összeforrott városunkkal. Az
biztos, hogy az ország bármely szegletében elhangzik Gödöllő neve, mindenki azonnal a gróf nevére, illetve
az általa létrehozott, méltán hírnevet

Szilhát utcai kereszteződésben is.
Már a lámpákat is felszerelték, és
megkezdődött a próbaüzem. A héten a
tervek szerint az érintett járdaszakaszok helyreállítását is elvégzik. Jó hír a
gépkocsival közlekedőknek, hogy az
itt kialakított csomópont lámpáit összehangolják a Kossuth Lajos utcai lámpákkal, így biztosított lesz a gépjárművek számára az ütemes haladás.
A hét végén megnyitott a városi
strand is. Mint megtudtuk, a hűvös
idő ellenére is vannak akik kilátogatnak, az úszók például kifejezetten
örülnek a zavartalanabb körülményeknek. Bár a levegő hőmérséklete
alatta marad a korábbi évek átlagának, a napkollektorokkal 24-26 fokosra melegített medencében kellemes az úszás.
-jb-

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
Gödöllői Városi Vegyeskar
Albertné Joób Emese – ének

A megemlékezést koszorúzással és ökumenikus áldással zárjuk.

FELHÍVÁS – KOSZORÚZÁS
3. Ferge Botond – Erdőkertes,
Neumann János Ált. Isk. 3. oszt.
A fotópályázat eredménye:
1. Vigyinszki Máté – Nagyoroszi, Börzsöny Általános Isk. 8. oszt.
2.
Garamvölgyi
Attila – Balassagyarmat, Kiss Árpád Ált. Isk. Dózsa
György Tagisk. 7.
oszt.
3. Raush Nóra –
Gödöllő, Erkel Ferenc Általános Iskola 5. oszt.
A
mobiltelefon
filmpályázat eredménye:
1. Török Ignác Gimnázium 10. D.
oszt. Komposztból lesz újra jó koszt!
c. film
2. Joós Péter – Vác, Madách Imre
Gimnázium Vásárlás c. film
3. Mező Gergely – Aszód, Petőfi Sándor Gimnázium Error c. film
Kép és szöveg: it

szerzett kastélyra asszociál. A szoborállításnak külön aktualitást biztosít a jövő évi Barokk Év rendezvénysorozata, melyen a gróf elhalálozásának 260. évfordulójáról fogunk
megemlékezni.
Természetesen fontos lenne az is,
hogy a szobornak méltó helyet találjon a város, remélhetőleg az új főtéren erre lesz lehetőség.
A szoborállítással egyébként egy súlyos adósságot is sikerülne városunknak leróni, hiszen tudomásom szerint
Gróf Grassalkovich Antalnak jelenleg még emléktáblája sincs Gödöllőn.
További ötletek megfontolása végett
felvetek egyéb javaslatokat is, bővebb kifejtés nélkül: Sík Sándor papköltő, a cserkészmozgalom egyik
megalapítója. Mária Valéria hercegnő, a „magyar gyermek“, aki arról
nevezetes, hogy 328 év múltán ő volt
az első, aki magyar uralkodó gyermekeként magyar földön (Budán)
született (előtte az utolsó ilyen újszülött János Zsigmond volt, aki
1540. július 7-én született. Blaha Lujza színművésznő.”
Kommár Ferenc

A hét kérdése:
– Ön hogy vélekedik a kettős
állampolgárságról szóló törvényről?

Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb
június 1-jéig Tábikné Surman Szilviánál hétköznapokon 9-16 óráig a
+36/70-376-6544-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!

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.
Az elmúlt hetek extrém időjárási
viszonyaira tekintettel számos levél
érkezett az irodába, melyben kedves olvasóink arra keresnek választ, hogy mit tehetnek, ha a viharban kidőlt fa az autójukra esik.
Eheti cikkünkben arra igyekszünk
választ adni, hogy ilyen esetben ki
téríti meg a kárunkat.
Miután a sajnálatos esemény bekövetkezett, a kár vizsgálatakor mindenekelőtt annak a pontos meghatározása a feladat, hogy azt milyen típusú
vihar okozta. Például, ha egy orkánszerű viharban egy egészséges fa dől
ki, akkor annak kidőlése nem kiszámítható, vagyis vis major – előre nem
látható elháríthatatlan – esemény, tehát ebben az esetben csak a saját cascónkra, vagy lakásbiztosításunkra
számíthatunk a kár megtérítésében.
Persze, ha rendelkezünk ilyennel.
Más a helyzet azonban akkor, ha már
láthatóan beteg, korhadt fáról beszélünk. Ez eredhet abból, mert nem
ápolták, nem gondozták megfelelően.
Ebben az esetben a fa tulajdonosát
kell felkutatnunk, akinek kártérítési
felelőssége van.
Összefoglalva tehát, függetlenül attól, hogy a kár milyen területen történik, azaz a közterületen, autópályán,
vidéken, nagyvárosban stb., az alábbiak vizsgálata elengedhetetlen.
A fa megfelelően van-e gondozva,
egészséges, vagy beteg, korhadt esetleg?

Ki a károkozó fának a tulajdonosa?
Ebben a kérdésben kiindulási alap,
hogy területileg hol helyezkedik el.
Továbbá fontos, hogy milyen jellege
volt a viharnak (egyszerű vagy orkán)? Erről az Országos Meteorológiai Szolgálattól kérhetünk felvilágosítást.
Amikor már megvan a baj, és szembesültünk válságos helyzetünkkel, ne
felejtsünk el fényképfelvételeket készíteni a fáról, az autóról, a területről,
és fontos még, hogy amennyiben valaki esetlegesen látta az eseményt, akkor szerezzük be ezen személy vagy
személyek tanúvallomásait is. Ha a fa
közterületen áll, azonnal jelentsük
írásban, vagy, ha nagyon ráérünk személyesen a közterület kezelője felé,
hisz ebben az esetben ők az illetékes
szervek.
Saját magunkat védhetjük azzal is, ha
a fáról, a letört ágakról, gyökerekről
bármilyen fontosnak tűnő részletről
videót is készítünk, vagy akár anyagmintákat is elteszünk, melyeket vita
esetén az arra illetékes szakember
meg tud vizsgálni.
A fenti sajnálatos esemény bekövetkezhet a saját udvarunkban is, amikor
a saját kertünkben álló, saját fa tesz
kárt a saját autónkban. Ilyenkor kárunkat a lakás, vagy casco biztosítás
térítheti meg a biztosítási szerződésünkben foglalt feltételek szerint.
Ha netalán a szomszéd ingatlanán
lévő elhanyagolt fa, vagy ága esik rá
ingatlanunkra, autónkra, úgy a szomszéd lakásbiztosítója téríthet a szerződés szerint, vagy annak hiányában
maga a szomszéd. Ilyen válságos
időkben az is előfordul, hogy a már
kidőlt, leszakadt fának, ágnak megyünk neki az autónkkal. Mivel
ilyenkor a kár a mi figyelmetlenségünkből keletkezett, így más felelősségbiztosítására nem számíthatunk.
Ebben az esetben csak a casco téríthet
a szerződésben foglaltak szerint.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Pécsi Ildikó lesz Gödöllő új díszpolgára

70. születésnapi köszöntés
Május 28-án a Gödöllői Királyi
Kastélyban köszöntötték a
május 21-én 70. születésnapját ünneplő Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színművésznőt, akit ez alkalomból
Gödöllő díszpolgárává is választottak.
A kastély barokk színházában egy
meglepetésműsorral kedveskedtek
neki családja, pályatársai, barátai,
gödöllői ismerősei. Fellépett Hámori Ildikó, Bodrogi Gyula, Gregor
Bernadett, Papadimitriu Athina,
Németh Kristóf, Szűcs István zeneszerző, illetve Dolly és Kékes

Zoltán, valamint a Talamba
ütőegyüttes.
Az igazi lokálpatrióta Pécsi Ildikó köszöntésén tiszteletüket
tették a város előljárói, képviselő-testületének tagjai és
olyan országosan közismert
gödöllői személyiségek, mint
Gaál Noémi vagy Radnóti
László.
Az ünnepi műsor után dr.
Gémesi György, Gödöllő
város polgármestere adta át
a 70 éves színésznőnek a
legnagyobb ajándékot, amikor bejelenette, hogy a város képviselő-testülete Pécsi
Ildikónak a Gödöllő díszpolgára címet adományozza, melynek hivatalos átadója augusztus 20-án lesz.
Kép és szöveg: ta

Gyermeknap 2010
Hatvanadik alkalommal ünnepelték világszerte a Nemzetközi
Gyermeknapot. Május utolsó vasárnapján először 1950-ben volt a
gyerekek napja, amelyen csakis az ő kedvükért rendeztek szórakoztató műsorokat. Ez idén sem volt másként, hiszen május 30-án a
Gödöllői Királyi Kastély díszudvarán és annak környékén számtalan színes program várta a legifjabbakat: volt bábszínház, karatebemutató, néptánc, múzeumpedagógiai foglalkozás, kézműves foglalkozás, vásári komédiások bemutatója, de felléptek általános iskolák színjátszó csoportjai is. A vásározók mellett számtalan civil
szervezet is bemutatkozott az idei gyermeknapon. Kép és szöveg: rc

Megénekeltették a gödöllőieket

nyújtott át egy csokorra valót a gödöllőieknek, akik vele
együtt dalolták azokat. Hasonlóképpen
fergeteges hangulatot teremtett Szeredy Krisztina, Szöllősy Emese, Bokor János és Győri Szabó József is,
akiket szintén nehezen engedett el a közönség.
Nagy szeretettel fogadták
Aklan Ritát is, aki itt lépett
fel először, és a magyar népdalkincs gyöngyszemeiből
válogatott erre az alkalomra. Mint azt Balogh Gyula
elmondta, az egyesület célja, hogy felkarolja, támogassa a tehetséges fiatal gödöllői előadókat, és lehető-

Csendült a nóta

A műfaj nagyasszonya a legnépszerűbb nótákból és cigánydalokból

Együtt kalandoztak sérült és ép lovasok

Véget ért az idei VELO túra
Az esélyegyenlőség és figyelemfelhívás jegyében tartották meg
sárospataki indulóponttal a másodjára megrendezett úgynevezett VELO Túrát, aminek jelmondata a következő volt: VElünk LOvagol ép és sérült. A kezdeményezés célja a figyelemfelkeltés
mellett a para-lovassport bemutatása is volt. Lássák, hogy egy
ilyen túrán mindenki egyenlő és
egyformán fontos: ember és ló,
sérült és ép, segítő és segítségre
szoruló.

te, nagyon fontosnak tartja, hogy felhívják a figyelmet mozgássérült társaink
helyzetére. Mint mondta, a VELO túra
példaértékű, ilyen összefogásra lenne
szükség a mindennapokban is, mint
amit most a lovas társadalom felmutatott. Szólt arról is, hogy Gödöllőn az elmúlt években többször is rendeztek
olyan akciókat, amikkel a mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségére kívánták
felhívni a figyelmet. Mint mondta, ez a
túra épp olyan elismerésre méltó, mint a
VELO tanyán a mozgáskorlátozottak
számára szervezett lovas terápiai prog-

A VELO lovastúra
idén május 12-én indult Sárospatak-Gödöllő útvonalon. A
résztvevők a program során a paralovassport bemutatásával kívánták bizonyítani, ha esélyt kapnak, ugyanúgy teljesítenek, mint ép társaik. Az idei túrát rendkívüli körülmények között teljesítették, a hideg, esős
idő, az áradások jelentősen megnehezítették a feladatot. A lovascsapat végcélja
Gödöllő volt, ahol Gémesi György polgármester fogadta a résztvevőket május
25-én, majd a Gödöllő Táncegyüttes,
Papp János színművész, Waszlavik
„Gazember” László, Dolly és Kékes
Zoltán műsorral köszöntötték a csapat
tagjait, akikhez a város határában a gödöllői lovasok is csatlakoztak.
Gémesi György köszöntőjében kiemel-

ramok. A műsort követően Balázsfalvy
Judit, a Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület vezetője elismerő
oklevelet és kupát adott át a túra résztvevőinek. A 2010-es túrát a VELO Alapítvány, a Magyar Fogyatékosok Lovassport Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsége (MEOSZ),
a Magyar Hagyományőr Világszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ), és a Gödöllői Önkormányzat közös szervezésben hozza
jk
létre.

Négyes születésnap

A május 29-re – a Táncsics Mihály úti sportcentrumba – tervezett Gödöllői Sport Gyermeknap elmaradt, mivel az elmúlt időszak kedvezőtlen időjárási viszonyai miatt a sportkomplexum pályájá teljesen felázott. A sport gyermeknapot
– az eredetileg tervezett programokkal – június 12-én, szombaton tartják meg a Táncsics Mihály úti sportcentrumban.

Ismét óriási sikerrel rendezte
meg a magyarnóta estjét a Gödöllői Kulturális és Szociális
Közhasznú Egyesület. Nemcsak a Városháza díszterme
telt meg zsúfolásig, hanem a
galéria is. Nem csoda, hiszen a
Gödöllőn már jól ismert népszerű énekesek között a műfaj
kiemelkedő művészét, Madarász Katalint is hallhatta a közönség.
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Civil

séget biztosítson számukra a bemutatkozásra.
A művészeket ez alkalommal is
Gödöllő város 15 fős népi zenekara
kísérte, Lakatos Ferenc vezetésével,
de egy-egy produkció erejéig a fiatal
muzsikusok is lehetőséget kaptak arra, hogy a zenekar élére álljanak. bj

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület

Segítség a csángóknak

Május 27-én már harmadik születésnapjukat ünnepelték a gödöllői négyesikrek: Csákó Evelin, Alexa, Katinka és
Nikolett. A huncut kisasszonyok örömmel fogadták a köszöntésükre
érkező Gémesi György
polgármestert,
Pintér
Zoltán alpolgármestert
és Kis Antal önkormányzati képviselőt, akik természetesen nem üres kézzel érkeztek. Az önkormányzat
hatalmas tortája mellett a Lokálpatrióta Klub közreműködésének eredményeként
Kis Antal 50.000 Ft. értékű vásárlási utalványt adott át a TESCO ajándékaként. A
legnagyobb ajándék azonban a család számára, hogy a köszöntést már kibővített
házuk új részében tartották meg, ami az önkormányzat, a GÉV-Huniber Kft. és számos más támogató segítségével épült fel.
jb

Lokálpatrióta Estek 2010
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghívja Önt
és családját 2010. június 10-én 18 órakor a
Lokálpatrióta Estek 2010 elnevezésű rendezvénysorozatának 5. részére.
Vendég: Szendrei József, a magyar labdarúgó válogatott
egykori kapusa
Helyszín: Erzsébet Királyné Szálloda bálterme
A beszélgetést vezeti: Radnóti László újságíró
Védnök: Dr. Gémesi György polgármester
A belépés díjtalan!

Tisztelt Leendő Támogatóink!
Reményeink szerint a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület az idén nyáron is vendégül látja a moldvai Lészped község kis iskolásainak 25 fős csapatát.
Az előző évek sikerei bátorítanak bennünket, hogy ismét maradandó élményeket szerezzünk kis barátainknak.
A program közkívánatra hasonló az előző évekhez: 4 napot töltenek a Balatonon és 3 napot Gödöllőn, családoknál.
Mivel a tavalyi vendéglátó családok szinte kivétel nélkül vállalták a gyerekeket, így az elhelyezésük megoldott.
Az előző két évhez hasonlóan, most is kéréssel fordulunk városunk lakóihoz, hogy akinek módjában áll, pénzadománnyal támogassa kis barátaink magyarországi tartózkodását!
EGYESÜLETÜNK SZÁMLASZÁMA: 65600168-11058186
Előzetes egyeztetés után személyesen is átveszünk adományokat!
Várjuk minden segítőkész ember adományát, legyen az bármily csekély, mert összeadódva lehetővé teszik tervünk megvalósítását!
Előre is köszönjük!
Szűcs Józsefné elnök és Büttner Sarolta programfelelős
30/609-5022; 28-421-235
e-mail:buttner.sarolta@gmail.com

Családi Nap a Petőfi iskolában
2010. június 12., 10 óra
Program:
10.00: Megnyitó
10.10: Nick árpád erőművész
10.45: Cirkuszi törpe
11.15: GKKI kutyabemutatója
12.15: Első tombola-sorsolás
12.20: Családi olimpia Radnóti Lászlóval
13.20: Második tombola-sorsolás. Közben étkezés, kézműves-sarok,
filmvetítés. „Mienk a színpad“ – petőfis gyerekek előadásai
14.30: A Talamba Ütőegyüttes koncertje
Műsorvezető: Radnóti László
Sztárvendég: Joshi Bharat sorselemző

Fő támogató:
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A 13. oldalon
Kicsi könyv. Elfér a tarisznyában, amit a vállukon visznek,
emlékül őrizhetnek majd a különböző iskolákból elballagók.
A címe: Útravaló. Az előszóban
ezt írja Burgony Lilla, a kötet
szerkesztője: „…nem szeretnék
egy sematikus és unalmas idézethalmokkal kitöltött könyvecskét. Én is ballagtam nem is olyan
régen, és én sem olvastam el
azokat, amiket kaptam.”
Gondoltam magamban: de hát az idézethalmok mégiscsak idézethalmok.
Mit lehet kitalálni, hogy vonzóvá tegyük őket? Mit lehet „másként” cselekedni az összeállításuk során?
S akkor találomra kinyitottam a
könyvet, rányitottam a tizenharmadik
oldalra, s rögtön erre esett a pillantásom: „Az alkotó élet titka az, hogy
felnőttkorban is megőrizzük a gyermekkor szellemét.”
(Thomas Henry Huxley)
Mintha éppen, személy szerint engem szólított meg a fenti idézet. De
ami felette van, sem találhatná senki
érdektelennek: „Sose magyarázkodj
– a barátaidnak nincs rá szükségük,

az ellenségeid meg úgysem hisznek
neked.” (Elbert Hubbard)
A harmadik idézet az oldalon pedig
a következő: „Többet megtudhatsz
másokról egy óra játék, mint egy év
beszélgetés alatt.” (Platón)
Ezek a tanácsok az Életfilozófia
gyűjtőnevet viselő részben kaptak helyet. Van még A boldogság receptje,
Szerencse, Kudarcok, Nézőpont kérdése, Vidámságok, Szívmelengető címet viselő idézetgyűjtemény. Mindegyik előtt bevezető olvasható, de
még közben-közben is olvasható egyegy eligazító elmélkedés.
Miért ne hasznosítanánk, amit mások, bölcs, az életben általában sikereket elért, tekintélyes emberek az útjuk során megtapasztaltak, s jónak
láttak megfogalmazni is? Ha megfogadunk néhány jó tanácsot, megkönynyítheti a sorsunkat, s ahelyett, hogy
kudarctól kudarcig bukdácsolnánk,
vidáman szárnyalhatunk előre.
Nem kell a könyvet egyvégtében
elolvasni. Akkor tényleg csak egy
halmazt észlelnénk, amit gyorsan elfelejtünk. Legjobb kiválasztani egy,
vagy két, vagy három bölcsességet, s
ahhoz tartanunk magunkat. „Sose

magyarázkodj…” Hát igen, akiknek
rokonszenves vagy, mindig elfogadóak lesznek veled szemben. El sem
hinnének rólad semmi rosszat. Másoknak meg – elnézést a kifejezésért
– kibeszélheted a beledet. Csak annál
gyanúsabb leszel: mit magyarázkodik
ez annyira? Most már holtbiztos,
hogy van valami a füle mögött. Vaj van
a fején. Akad bőven takargatnivalója.
Sok minden száradhat a lelkén.
Kedves fiatal ballagó! Válassz ki
egy oldalt. Az legyen „a te oldalad”.
Ha már kívülről tudod mindazt, ami
ott található, lapozz tovább. Nem kell
sietni. Van időd.
(Útravaló)
- nád -

Sebestyén Márta kapja az UNESCO díját

határozó művésze vesz részt – magyar művész először kapta meg a
megtisztelő felkérést. A cím viselői
között olyan világhírű művészek vannak, mint például Céline Dion kanagyarország számára nagy kitüntetés – dai énekes, Marisa Berenson ameriolvasható a közleményben.
kai-olasz színésznő, Joaquín Cortes
Az UNESCO Művész a békéért spanyol flamenco táncos, Valerij
cím tulajdonosa egyrészt eddigi jelen- Gyergijev orosz karmester.
tős nemzetközi, az UNESCO szelle- Irina Bokova főigazgató személyes
miségével egybecsengő kiemelkedő megbízólevelet küld Sebestyén Mártának, amelyet Hámori
József,
a
Magyar
UNESCO Bizottság elnöke és Bogyay Katalin
UNESCO nagykövet ad
majd át a művésznek Budapesten.
Sebestyén Márta személyes beiktatására az
UNESCO párizsi székházában ünnepélyes keretek között egy későbbi
Sebestyén Márta a 2007-es Magyar Szabadságért időpontban kerül sor.
Díj átadásakor
Sebestyén Márta gyermunkájáért kapja a címet, másrészt mekkorában sokat megfordult Gödölfelkérést kap arra, hogy a kultúrák kö- lőn, mivel édesapja vendégprofesszor
zötti párbeszéd, a kulturális sokszí- volt az egyetemen.
nűség eszméjét saját megjelenésein Később is szívesen jött ide, többször
keresztül hangsúlyosan képviselje a is fellépett városunkban, több alkavilágban. A magyar népzenei kultúra lommal állt színpadra a Magyar Szafelmutatásával Sebestyén Márta az badság Napján, legutóbb pedig a MűUNESCO programjában a magyar vészetek Házában adott nagy sikerű
népzene és a világ közötti összekötő koncertet. A magyar kultúra népszekapocsként jelenik meg.
rűsítéséért, megismertetéséért 2007Az 1955 óta működő program fenn- ben megkapta a Magyar Szabadságért
-jkállása óta – amelyben a világ 45 meg- Díjat.

Művész a békéért
Sebestyén Márta énekesnőnek ítélte oda az UNESCO Művész a békéért (UNESCO Artist
for Peace) kitüntető címet a párizsi székhelyű szervezet. Az
ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete
(UNESCO) elismerését fennállása óta először kapja magyar
művész – jelentette be szerdán
az UNESCO párizsi állandó magyar képviselete.
Sebestyén Márta a díjat Irina Bokova UNESCO főigazgató személyes
döntése értelmében, Bogyay Katalin
UNESCO nagykövet javaslata alapján kapja. A magyar művész jelölését
támogatta az UNESCO Közgyűlés elnöke, Davidson Hepburn és Katerina Stenou, az UNESCO kultúrák közötti párbeszédért felelős részlegének
igazgatója, a 2010 – Kultúrák közeledése évének vezetője.
A magyar művész évtizedek óta a
magyar népzenét és a Kárpát-medence zenei örökségét képviseli a legmagasabb művészi színvonalon és elkötelezett híve a magyar kultúra és a világ kultúrái közötti párbeszédnek.
Sebestyén Márta megjelenése ebben
az UNESCO-programban egyben Ma-

Országos furulyaverseny

los Dorottya (cselló)
indultak. A kamarazene kategória II.
korcsoportjában az
Animato
Consort
versenyzett. A Gödöllő színeiben indult együttes I. díjat
nyert. A furulyakvartett tagjai:
Farkas Benedek, Kovács
Borbála, Laurán Apolka és
Oláh Judit.
Felkészítő tanáruk: Zagyváné Molnár
Ildikó.
A verseny gálakoncertjének
a Magyar Rádió Márványterme adott otthont, melyről az MR3-Bartók
Rádió felvételt készített, az
adás időpontja várhatóan június-júliusban lesz.

Eredményes zeneiskolások
Ismét szép eredményeket értek el a Frédéric
Chopin Zeneiskola növendékei. Ezúttal a VII.
Országos Czidra László
Furulyaverseny résztvevőinek gratulálhatunk. A
2010. május 7. és 9. között Budapesten megrendezett országos döntőn
38 zeneiskola növendékei vettek részt.
A versenyen neves furulyaművészekből álló zsűri értékelte a produkciókat Lőrincz
László elnökletével. Az 54
egyéni versenyző között zeneiskolánkat a II. korcsoportban
Hegedűs Eszter képviselte. A
III. korcsoportban Laurán

Apolka indult, aki különdíjat
kapott. Mindkettőjük felkészítő tanára: Bali János.
A kamarazene kategória I. kor-

csoportjában Székely Judit és
Tóthné Pataki Anikó tanárnők felkészítésében Hiripi
Abigél, Bagyin Enikő, Menyhért Kata (furulya) és Aszta-

Lázár Attila

IV. Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál

zások és tradicionális gitárzene
egyaránt szerepelt. A két részből
álló gála első felében a zeneka-

erre az alkalomra alakult 40 fős
zenekar közös produkcióval lépett fel. A résztvevők egy-egy
rövidebb zenemű ajánlását adták elő, s minden darabot az
ajánló zenekar karmestere vezényelt. Nemcsak a szombat, de
a vasárnap is kellemes perceket

rok külön-külön mutatkoztak
be, míg a második igazi különlegességgel szolgált. Az összesen
120 főt számláló öt együttesből

tartogatott a gitár kedvelőinek.
Ekkor a kastély dísztermében
adott nagysikerű koncertet a göjb
döllői és a brühli zenekar.

Hat húron pendültek
Öt gitárzenekar, négy hazai és
egy német együttes vett részt a
hét végén városunkban megrendezett gitárzenekari fesztiválon.
Az Erzsébet királyné szállodában megtartott rendezvényen a
közönség számára is vonzó muzsikálás mellett szakmai tapasztalatcserére is lehetőség nyílt.
Szombat délelőtt zajlott a rendezvény szakmai része, majd
délután, illetve az esti gálán kapcsolódhatott be a közönség a
fesztivál programjába, hogy
meghallgassa a németországi
Brühlből, a Dunakanyarból, a
főváros VI. és XVI. kerületéből
érkezett vendégeket, valamint a
gödöllői Arpeggio gitárzenekart.
A műsoron klasszikus feldolgo-
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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

A Frédéric Chopin Zeneiskola
programjai

Június 4. péntek 18.00:
Richter Dominika (cselló) növendékeinek hangversenye
Június 5. szombat 11.00-19.00:
CHOPIN - OPEN zenés évbúcsúztató kerti mulatság
Június 6. vasárnap 10.30:
„Négy húron pendülünk“ – Gálné Bagi Márta
(hegedű) növendékeinek hangversenye
Június 7. hétfő 18.00:
Csányi István (szaxofon) növendékeinek hangversenye
Június 8. kedd 17.00:
A jazz tanszak hangversenye
Június 9. szerda 17.00:
Barta Katalin (zongora) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

2010. június 10., csütörtök, 17 óra:
Dr. Réti Lantos László történész,
címzetes egyetemi tanár
Gazdaság és társadalom Gödöllőn a
két világháború között
GÖDÖLLŐ MONOGRÁFIA 2.
KÖTET (1867-1945)
Mustra a készülő tanulmánykötetből
Előadások a Gödöllői Városi
Múzeumban
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!

Mikszáth Kálmán (1847. január 16. – 1910. május 28.)
A száz esztendővel ezelőtt elhunyt Mikszáth Kálmánt, rokonok, barátok s talán egy titkos szerelem is kötötte városunkhoz. Amikor távoli rokona, Mikszáth Gyula 1955-ben meghalt gödöllői lakásában 57 az írótól származó levelet találtak.
G. Merva Mária: Írók és múzsák Gödöllőn című kötetében
részletesebben is ír az addig nem ismert dokumentumokról,
melyek között volt nyolc, megfogalmazása szerint, szenzációs levél. Az irodalomtörténészek ezekből tudták meg, hogy a
fiatal, még teljesen ismeretlen Mikszáth bizony nyomorgott a
fővárosban.
Később a már egyre ismertebb író Gödöllőn, a mai József
Attila utcában álló Mikszáth-házban gyakran látogatta meg
rokonait. Jó barátságban volt a református lelkésszel, Gönczy
Pállal. A tiszteletes lánya annyira tetszett Mikszáthnak, hogy
róla még elvált feleségének is írt: „…van még egy asszony,
akit szeretek…” A ki volt a titokzatos hölgy kérdésre, Halászné Várady Ildikó: Gödöllői irodalmi emlékei című munkájából kapunk választ. Gönczy tiszteletes leánya, Etelka, aki
Csiky Kálmánhoz ment férjhez, Mikszáth pedig másodszor is
feleségül vette Mauks Ilonát.
A gödöllői rokonok, barátok szívesen adtak témát az írónak. Az egyik, tőlük is hallott anekdota bekerült Mikszáth
egyik legismertebb regényébe. Az Akli Miklósról szóló
könyvben olvasható a következő részlet.
„Egyszer valami cercle alkalmával azt kérdezte a császár
Grassalkovich hercegtől:
– Milyen messze van Gödöllő Pesttől?
– Két órajárás jó lovakon – felelte a herceg.
– És Pest Gödöllőtől? – folytatta a császár szórakozottan.
– Ugyanannyi, fölség.
A császár elpirult, az udvari bolond közbeszólt, Stadionhoz intézve a szót:
– Milyen messze van húsvéttól pünkösd, kegyelmes uram?
– Úgy gondolom, lehet vagy ötven nap.
– És pünkösdtől húsvét milyen messze van?
Stadion és a császár elnevették magukat - mert pünkösdtől
húsvét már nem ugyanannyi.
– Lássa, kedves Grassalkovich – szólt a császár –, milyen
jó, hogy van a környezetemben egy bolond, aki be tudja bizonyítani, hogy nem mondtam egészen bolondot.”
A szóban forgó császár I. Ferenc volt, ebből következően
Grassalkovich herceg, pedig III. Antallal azonos.
Olvasgatva Mikszáth írt karcolatait, jegyzeteit kiderül: az
író-újságírót nagyon foglalkoztatta a királyi kastély. Rokonai,
barátai közül valaki, mint a következő részletből kiderül, biztosan a helyi, kisegítő személyzet tagjaként bejáratos volt a
felségekhez. Az ott hallottakat, látottakat aztán elmesélte
Mikszáthnak. Bár akkoriban még nem biztos, hogy abban az
értelemben használták a bulvár fogalmát, mint napjainkban,
de az biztos a királyi családról igencsak érdekes, színes beszámolókat írt a különböző hazai lapokban.
Őt is elsősorban Erzsébet királyné személye
érdekelte.
„Egy jó barátom lakik Gödöllőn, gyakran
meghí oda, szép fecsegő húgai vannak, azok
mindent megtudnak, s azok nekem mindent
elbeszélnek, hogy a magyar királyné mit
csinál. A királyné már nagyanya, a királyné
már négy év óta túl van a negyvenen.
Bolond beszéd! Ki emlékezik erre? Ma
még úgy látjuk őt, kik gyermekkorunkban,
álmainkban szőttük gyönyörű arcát, finom
alakját, a képekről, mi még úgy látjuk őt fiatalon, hódító szemeiben a csillagokat, márvány homlokán. A
fönséget, keskeny, szabályos arcán a bűbájos mosolyt. Mosolyt, mely, de sokszor hozott az egész nemzetnek tavaszt!”
Milyen volt a királyné egy átlagos napja Gödöllőn? Mikszáth írásait olvasgatva erre is választ kaphatunk.
„A lovaglás után már gödöllői kastély „hivatalos szobájában” – a várja az elegáns báró Nopcsa főudvarmester, egy
csomó aktával és levéllel a kezében. A folyó ügyek végeztével a lapok tartalmáról referál Nopcsa.
– Ezek a magyar újságok mindég annyit írnak rólam –
jegyzé meg egy alkalommal –, a bécsiek meg csak ritkán.”
A császárvárosban valóban kevesebbet írtak Erzsébetről,
részben azért is, mert Ferenc József nem szeretett családjáról
olvasni az újságokban, részben pedig azért, mert féltékenyek
voltak a rebellis magyarokra. A királykisasszony, az udvari
orvos tanácsára sok időt töltött a jó levegőjű Gödöllőn. Volt
olyan, amikor az év nagyobb felében itt időzött az édesanya
és kedvenc lánya, ahogy maguk között becézték, Mucika.
„Nopcsa távoztával Mária Valéria főhercegnővel foglalkozik, vagy ő megy át a lakosztályba, vagy az jön át kis barátnőjével, Aglája hercegkisasszonnyal. A királyné legeleve-
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nebb e gyermekkel, s Kornis grófnőnek nem egyszer mondja:
„Irigylem önt, hogy mindig Valériámmal lehet.”
A kis Valéria előhozza a babáját, melyet az angol királynőtől, Viktóriától kapott, s addig-addig pirongatja a felséges
asszony, hogy már nem illik a babával játszani, hogy maga is
beleelegyedik és az angol baba staffirungját szedegeti ki a
szekrénykéből.
Aztán megunják a babázást, az édesanya mondá: – Valéria
játszatok valamit zongorán!”
A két kis barátnő szót fogad, átmennek a díszterembe. Ott
áll két zongora. Az egyiket Bösendorfer mester készítette
kifejezetten a gödöllői kastélyba, a királyné legfelségesebb
használatra. A hangjegytartó dísze a faragott szalagkeret, és
az „Isten áldd meg a magyart!” szöveg van kirakva hangjegyekből.
– Ha vadászat nincs, ebéd után lovardájába megy a királyné…
Gyönyörű látvány, amint kipirulva, lángoló arccal vágtat a
ló hátán kecsesen, délcegen Magyarország királynéja. A paripa, mintha érezné, hódolattal, odaadással viszi, s mikor puha
kezével megsimogatja sörényét, térdre rogy a kegy súlya
alatt…”
Mikszáth azért írt Ferenc Józsefről is, a megemlékezést
záró jelenet nagyon jellemző, milyen is volt a kapcsolata a
királynak a helyiekkel.
„Mikor őfelsége harmadéve nyáron, Gödöllőn volt, vadászat közben elmaradt kissé kísérőitől s látván egy dűlőúton
kocsija mellett ballagó parasztot, odament hozzá, s az úgynevezett Avar-dombra mutatva, kérdé, nem lehetne-e oda valami rövidebb ösvényen jutni. Őfelsége alkalmasint meg akarta
előzni társait.
A paraszt nem ismerte meg a felséget, ki könnyű polgári

ruhába volt öltözve, s tagadólag rázta nagy bozontos fejét
anélkül, hogy csak egyetlen szót is pazarolt volna a feleletre.
E pillanatban sűrű puskalövések hangzottak föl.
– Mi volt ez? – kérdé a király önkénytelen, mintegy önmagától.
– Hát lövések – felelé a paraszt egykedvűen. – A királyék
megint itthon vannak.
A királynak tetszett ez a meleg szó, el is mosolyodott rajta
a bajusza alatt.
– Nos, és ösmeri kend a királyékat?
– A felséges asszonyt láttam már vagy kétszer, de a férjét
még nem. Nagyon keveset élnek együtt, úgy nézem.
– Hát nem tartja azt helyesnek?
– Helyes vagy nem helyes, hanem költséges lehet a két
háztartás.
– Ugyan a király nagyon sokat költ? Mit gondol?
– Hát bizony kőthet vagy hatvanezret egy évben.
– Dejszen többet költ az – mondá a király.
– Nem a' – feleselt a paraszt –, már én csak jobban
tudhatom, mint az úr.
– Miért?
– Mert én gödöllői ember vagyok: Fésüs-Katona János a
Összeállította: Szabó Margit
nagy templom mögül…”
A Mikszáth-ház fotójáért köszönet Halászné Várady Ildikónak

Kiállítás a Városi Könyvtárban

Magyar cserkészbélyegek
A magyar cserkészbélyegek
címmel nyílt kiállítás a gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központ folyóirat olvasó termében május 25-én.
A programon – melyre határon túlról is
érkeztek öregcserkészek – köszöntőt
mondott Kurdics Sándor, a Magyar
Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének elnöke, és Fülöp Attiláné könyvtárigazgató. A június 29-ig megtekinthető kiállítást Gémesi György polgármester nyitotta meg és Bokody József cserkésztörténeti kutató mutatta
be. Részt vett a megnyitón Katona
Tamás történész ny. államtitkár, a Magyar Cserkészszövetség volt elnöke, és
Gedai István, a Magyar Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója.

A kiállítás jól illeszkedik abba a
folyamatba, amelynek során Gödöllő
– az 1933-as Jamboree nyomdokán
haladva – a hazai cserkészet központjává válik – mondta megnyitójában
Gémesi György. Hozzátette: türelem
és idő kell ahhoz, hogy a cserkész
életben nagyobb számban vegyenek
részt a fiatalok.
Bár ma a posta bevételeinek csupán 3 százaléka származik levezőlapok és levelek továbbításából, s egyre
inkább az elektronikus levelezés terjed, a mélyebb érzelmek tolmácsolására még ma is a bélyeggel elküldött
levelek az alkalmasak. A bélyegek
önmagukban is egy-egy történetet
őriznek, a gyűjtők számára pedig
minden bélyegnek saját története van

– ezért marad vonzó a jövőben is az
emberek széles rétegei számára – zárta gondolatait a polgármester.
A megnyitón ezt követően verssel
és énekkel működött közre a 802. sz.
Magyar Szent Korona Cserkészcsapat Liliom őrséből Harsányi Annamária, Herczeg Zsuzsanna, Oláh
Judit és Seres Nóra.
Valamikor az iskolai oktatásban is
felhasználták a bélyegeket, mert azok
kiválóan alkalmasak a történelem
eseményeinek és a kultúra értékeinek
a bemutatására és közvetítésére,
mondta köszöntőjében Kurdics Sándor. A bélyeggyűjtés külön ágát képezik a sportbélyegek. A Magyar Posta felismerve az ifjúsági szervezet
fontosságát már 1925-ben megjelentette a Sport I. sorozatban az első

cserkészetet ábrázoló bélyeget. Az
azóta eltelt évek alatt megjelent
cserkészbélyeget és emlékbélyegeket
(ezek egy következő szakterületei a
gyűjtésnek) mutatja be a gödöllői tárlat. A MABÉOSZ elnöke a fiatal cserkészeket arra kérte, hogy kövessék
elődeik bélyeggyűjtő szenvedélyét is.
Bokody József nagy hozzáértéssel
és szeretettel ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítás különleges darabjait. A bélyegek, blokkok, levelek
közül a gödöllőiek szívéhez természetesen a településen a múlt század
harmincas éveiben és a rendszerváltozás után játszódott cserkészeseményekhez kötődő bélyegek és bélyegzések állnak legközelebb.
(l.t.)
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Április 20-a óta folyik az olaj a tengerbe...

Szépen fejlődnek a gólyafiak

Sűrű olaj állaton, növényen

Sajtóértekezletén Suttles elismerte,
hogy az 1500 méter mélybe való
pumpálással nem voltak képesek elállítani az olajszivárgást. Azt közölte,
hogy az új módszer alkalmazásáról –
egy fedőszeleppel zárnák le a szivárgás helyét – az amerikai szövetségi
hatóságokkal való konzultációt kö-

vetően született döntés. Az újabb akció végrehajtásához várhatóan négy
napra, de lehet, hogy többre is szükség lesz Doug Suttles operatív igazgató szerint, aki a lousianai Robertben tájékoztatta a sajtót a BP erőfeszítéseiről.
Az új terv szerint robot tengeralattjárókkal vágnák le a lelőhelyről felvezető, sérült felszállócsövet, ahonnan
szivárog az olaj, s arra helyeznének
zárószelepet.
Barack Obama
amerikai elnök a BP
lépései kapcsán azt
hangsúlyozta:
a
szakemberek szerint
a sikerre vonatkozó
remények, az első
kedvező beszámolók ellenére komoly
esély volt arra is,
hogy a nehéziszap
pumpálása nem hozza meg a kívánt
eredményt.
Obama szerint a tervbe vett új
módszer is elég kockázatos, ilyen
megoldást eddig még sohasem alkalmaztak. Mint nyilatkozatában közölte: Mary Landry, a parti őrség ellentengernagya megbízta a BP-t az új eljárás végrehajtásával, amelynek során
a sérült csővezetéket levágják, s zárószelep szerelésével
vetnek véget a szivárgásnak.
Obama azt követően nyilatkozott,
hogy pénteken már
másodízben utazott
délre a platformrobbanás óta; ismét
Louisiana államban
tett látogatást, hogy
tájékozódjon a katasztrófaelhárítási
műveletekről és felmérje a károkat.

Zebuborjú és huculcsikó az Állatkertben

Újabb kölykök gyereknapra
Újabb állatkölyköket láthat a
nagyközönség a Fővárosi Állatés Növénykertben. A hucul lovaknál ugyanis kiscsikó, a törpezebuknál pedig borjú született a közelmúltban.
A Mérgesház melletti karámban látható törpezebuk voltaképpen a „púpos marhának” is nevezett, ázsiai eredetű szarvasmarhaféle, a zebu törpe
méretű változatai. Ezek az állatok így
kifejlett korukban is aránylag kis termetűek, hát még borjú korukban! Azt,

hogy pontosan milyen apró is egy
ilyen törpezebu borjú, bárki megnézheti az Állatkertben, ahol az elmúlt
hét közepén látott napvilágot egy
ilyen apróság.
A hímnek – vagyis bikaborjúnak –
bizonyult utód egyébként igencsak

felkeltette a szomszédban lakó szibériai tigrisek érdeklődését is. A csíkos
nagymacskák ugyanis technikai okok
miatt néhány napig csak a kifutójuk
túlsó felét használhatták.
Amikor pedig újra birtokba vehették otthonuk zebuk felé eső részét is,
a szomszédságban már ott volt az új
jövevény. A tigriseket annyira megbabonázta a látvány, hogy egy teljes
napig le sem vették a
szemüket a kicsiről.
A borjú szülei, Zebina és Zeb egyébként
2007-ben érkeztek a
kelet-berlini állatkert
(Tierpark Berlin-Friedrichsfelde) ajándékaként. A zeburól feltétlenül tudni érdemes,
hogy egy olyan háziasított szarvasmarhaféle, amelynek a „normál” szarvasmarhával
ellentétben a már kihalt
őstulok dél-ázsiai alfaja (Bos primigenius namadicus), és nem az
eurázsiai alfaj volt a vadon élő őse.
A jellegzetes, marjukon zsírpúpot
viselő háziállatokat egyébként nemcsak Ázsiában, hanem Afrika számos
területén, illetve Madagaszkár szigetén is tenyésztik. Törpe változatait
gyakran kedvtelésből is tartják. A Parasztudvarban látható hucul lovaknál
május 10-én született meg az idei kiscsikó. A kancának bizonyult jövevény
– ahogyan a lovaknál általában szokásos – nem sokkal világra jövetele után
már lábra is állt, és azóta is

Az olaj az április 20-án történt platformrobbanás óta folyik a tengerbe. A
tengerentúli sajtó az amerikai történelem legsúlyosabb olajszennyeződéséről beszél, miután az amerikai
földtani intézet csütörtökön azt közölte: úgy becsülik, hogy már 17-39
millió gallon (64-147 millió liter) olaj
ömlött ki a kútból.
Az intézet szerint eddig naponta átlagosan 12-19 ezer hordó (1,9-3 millió liter) olaj ömlött a vízbe az 1500
méteres mélységben. A CNN tudósítása szerint a nyersolaj péntekig már
240 kilométeres partszakaszt szenynyezett be Louisiana államnál.
Súlyosan sérül a mocsárvilág törékeny élővilága, sűrű, nyúlós olaj
borítja a növényeket és az állatokat.
(pts)

egészségesen fejlődik. A hucul ló mérete alapján a pónilovak és a nagylovak közötti „kisló” kategóriába tartozik. Kialakulásának központja a
Kárpátok hegyvonulata volt, így rajtunk, magyarokon kívül a lengyelek,
a szlovákok, a románok, az ukránok,
illetve a ruszinok és más kárpáti népek is a „sajátjuknak” tekintik ezt a
fajtát. Mi több, maga hucul szó is egy
népcsoport neve volt eredetileg.
A hucul magyarországi állománya
a második világháború után csaknem
teljesen eltűnt, a maradék népesség
megmentése az Állatkert egykori
Fotók: Bagosi Zoltán

Kudarccal végződött a BP olajtársaságnak a hét közepén
kezdett kísérlete az olajszivárgás elfojtására a Mexikói-öbölben: a nehéziszap és cement
pumpálása nem hozta meg az
eredményt, ezért új módszerrel fognak kísérletezni – jelentette be közép-európai idő szerint vasárnapra virradóra Doug
Suttles operatív igazgató.

igazgatójának, Anghi Csabának az
érdeme. A hucul törzsménes jelenleg
a Fővárosi Állat- és Növénykert és az
Aggteleki Nemzeti Park közös tulajdona.
Természetesen a közelmúltban világra jött állatokat is mind meg lehet
nézni, így a gorilla és orangután kölyköt, a mandrill, mangábé és langurkölyköt, a többféle makikölyköt, a kis
zsiráfborjút és a madárfiókák sokaságát is. Érdemes meglátogatni a nemrégiben érkezett ritka indiai oroszlánokat is!
www.zoobudapest.com

Mint arról pár hete beszámoltunk, a nagyhalászi gólyapár 4 fiókát nevel. Szerencsére sikerült átvészelniük a hideg, esős időszakot – köszönhetően a két
szülőnek, Halásznak és Harmatnak. Sajnos az országban több gólyafészek
megsemmisült; az egyik webkamerán élőben lehetett látni, amint egy hatalmas fa rádől a veszprémi fészekre. Sajnos az egyik szülő és a fiókák
mind odavesztek. A nagyhalászi 4 fióka azonban szépen fejlődik:
http://golya.mme.hu/golyakamera/kamera.php?c=halasz
(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)
Név: ……………………………...................………….
Születési év: ....................................................
Levelezési cím: .................……………………………………………
Telefon: …………………………………..
E-mail cím: ……………………………..........……, osztály: ….....…..
A sikeres jelentkezés feltétele a minél pontosabban kitöltött feladatlap
(40-nél több beérkezett és jól kitöltött feladatlapoknál az érkezési sorrend
számít) és a szülői beleegyezés! A táborba való felvételről értesítést küldünk a levelezési címedre. A részvételi díjat a táborba való felvétel után
kell befizetni. Ne felejtsd el mellékelni a saját címedre megcímzett felbélyegzett borítékot is!
Jelentkezési határidő: Július 1.
Jelentkezési cím: 2114 Valkó Rózsa F. köz 6/A, e-mail: juhosz@freemail.hu
FELADATLAP
1. Sorolj fel 5 hazai fokozottan védett növényt.
…….....…....... …….......…….... ……........…..…. ……..........……. ……..........…….
2. Melyik faj a kakukktojás, és miért az alábbiak közül?
Zöld juhar, Mezei juhar, Hegyi juhar, Korai juhar
…………………………………………………........................…………..
3. Sorolj fel 3 olyan gombafajt, melynek nevében állatnév található!
….................................... ……......….........………… ………...............…………
4. Melyik faj a kakukktojás, és miért az alábbiak közül?
a; pongyolapitypang b; vízparti deréce c; apró kőtörőfű d; szarvashagyma, Miért?:…………………………………
5. Kösd össze: Erdő
Kis légykapó
Kis őrgébics
Búbos vöcsök
Mező
Parlagi pityer
Nagy kócsag
Csuszka
Nádas
Fekete harkály

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Június 5-6.:

dr. Koleszár István
Tel.: 06-30-5355523
Gödöllő, Árpád u. 32.
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Közérdek

TÁJÉKOZTATÓ A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy amennyiben Önök a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kisebbségekhez tartoznak, 2010. őszén ismét lehetőségük lesz részt venni a kisebbségi
önkormányzati képviselők választásán
az alábbiak szerint.
A nemzeti és etnikai kisebbségekről
szóló törvényben az alábbi kisebbségek szerepelnek: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény,
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán.
2010. május 31-ig Önöknek meg kellett kapniuk egy nyilatkozatot és általános tudnivalókat tartalmazó tájékoztatót. Amennyiben Ön nem kapott
ilyen tartalmú értesítést, a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján, Hajdú Éva ügyintézőnél igényelhet, valamint a kisebbségi választói
jegyzékbe vétel iránti kérelmet honlapunkról (www.godollo.hu) letöltheti.
A kérelem kitöltésével kell kérniük felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe. A kérelmüket 2010. június 1-jétől 2010. július 15-én 16. óráig kell eljuttatniuk a Helyi Választási Irodához.
Ha a kérelem hiányosan kitöltött, vagy
választásra nem jogosult személy
nyújtja be, a felvételi kérelmet a HVI
vezetője elutasítja és erről az érintetett
haladéktalanul értesíti. Az elutasító határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye. A július 15-i határidő jogvesztő, a július 15-e után beérkezett kérelmeket a Helyi Választási
iroda vezetője el kell, hogy utasítsa.

A kérelmeket
Postai úton: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.,
Személyesen: Polgármesteri Hivatalban erre a célra külön kihelyezett
gyűjtőládában való elhelyezéssel
tudják eljuttatni.
Figyelem! Mindenki csak egy kisebbséghez tartozónak vallhatja magát és
csak egy kérelmet juttathat el a Választási Irodához. Ha a választópolgár
több kisebbségi választói jegyzékbe is
kéri felvételét, a HVI vezetője valamennyi kérelmét elutasítja.
A kisebbségi önkormányzati képviselők választását a helyi választási
bizottság tűzi ki a helyi képviselők
és polgármesterek választásával azonos napra abban az esetben, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi
választópolgárok száma a választás
kitűzésének napján eléri a 30 főt.
A települési kisebbségi önkormányzat választáson az a polgár
szavazhat, aki
– a fent felsorolt 13 kisebbség
egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását a nyilatkozatával vállalja
– 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár
– a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik
– szerepel a kisebbségi választói jegyzéken

Előminősítési felhívás
A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt előminősítési lehetőséget kíván biztosítani kivitelező társaságok, egyéni vállalkozók részére különböző szakirányokban. Az előminősítés során történt besorolás
alapján a „Megfelelő” minősítést elérő jelentkezőknek
lehetősége nyílik, a szakiránynak megfelelően, kivitelezési ajánlatok megtételére, és versenyeztetést követően az egyes munkák elnyerésére.
Előminősítési kategóriák:
– Magasépítés
– Ivóvíz közműhálózat építés
– Szennyvízelvezető csatornaépítés
– Vízgépészeti szerelés
– Szennyvízgépészeti szerelés
– Műtárgyépítés
– Erősáramú szerelések gépészeti munkákhoz kapcsolódóan

Felhívom a figyelmüket, a kisebbségi választás során a személyes és különleges adatok kezelése mindvégig
az adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően történik. Ennek megfelelően a kisebbségi választói jegyzék – a számadatok kivételével –
nem nyilvános, abba csak a Választási Iroda, a Választási Bizottság és a
bíróság tekinthet bele feladatainak
végrehajtása érdekében.
A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:
HVI vezetője: Dr. Nánási Éva
06/28/529-190
Kisebbségi választói jegyzékbe
való felvétel:
Hajdú Éva: 06/28/529-295
Juhászné dr. Baráth Márta
06/28/529-187
Választási Információs Szolgálat:
Balogi Istvánné: 06/28/529-189
Lukács Adrienn: 06/28/529-128
Lőrincz Marianna: 06/28/529-125
A kisebbségi választással kapcsolatos
információkat folyamatosan közzétesszük
honlapunkon
(www.godollo.hu), illetőleg a Gödöllői
Szolgálat című újságban. A kisebbségi
választói jegyzéken szereplők számát
az Országos Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) követhetik figyelemmel.
Gödöllő, 2010. május 31.
Dr. Nánási Éva, a HVI vezetője

– Folyamatirányító rendszer technológiai szerelése
– Útépítés, helyreállítás
A Pályázóval szembeni elvárásokat és a kitöltendő dokumentumokat az „Előminősítési 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 14től, 2010. június 21-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. június 21., 14 óra

BABABÖRZE – 2010. JÚNIUS 5.
Helyszín: Török Ignác Gimnázium étterme
Asztalfoglalás: 0620-361-67-10 vagy 0630-9250-934
Gyerek sarok,arcfestés,meglepetés vendégek, kiállítók,árusok, büfé.
Várunk minden érdeklődőt.
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: június 7., hétfő, a
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
Kihelyezés június 8., kedd, a
reggeli órákban
1. Gellért u. - Batthyány u. sarok
2. Batthyány u. – Zászló u. sarok
3. Batthyány u. 138. sz. közelébe
4. Batthyány u. 102. sz. elé
5. Batthyány u. 76. sz. elé
6. Batthyány u. – Dankó u. sarok
7. Batthyány u. – Turul u. sarok

8. Iskola u. 20. sz. elé
9. Batthyány u. – Damjanich u.
sarok
10. Aulich u. – Balaton u. sarok
11. Aulich u. – Dankó u. sarok
12. Szarvas u. közepe
Kihelyezés június 9. szerda
reggeli órákban
1. Aulich u. – Turul u. sarok
2. Balaton u. – Sió u. sarok
3. Dárda u. közepe
4. Ibolya u. - Damjanich u. sarok
5. Ibolya u. –Illés I. köz sarok
6. Balaton u. Szabadság út felőli
vége
7. Ibolya u. 38. sz. elé
8. Ibolya u. 64. sz. elé
9. Ibolya u. – Mókus u. sarok
10. Antalhegyi u. – Szarvas u. sarok
11. Antalhegyi u. 120. sz. elé
12. Antalhegyi u.- Mókus u. sarok
Kihelyezés június 10. csütörtök
reggeli órákban
1. Antalhegyi u. - Virág köz sarok
2. Antalhegyi u. 49. sz. elé

3. Antalhegyi u. 18. sz. elé
4. Antalhegyi u.–Damjanich u. sarok
5. Tábornok u. 8. sz. elé
6. Tábornok u. 20. sz. elé
7. Tábornok u. 38. sz. elé
8. Tábornok u. 30. sz. elé
9. Tábornok u. – Orgona u. sarok
10. Tábornok u. – Gyöngyvirág u.
sarok
11. Damjanich u. – Hétház u. sarok
12. Szabadság u. – Iskola köz sarok
Kihelyezés június 14. hétfő reggeli órákban
1. Kapucinusok terén a buszmegálló
mögé
2. Damjanich u. 31. sz. elé
3. Damjanich u. 98. sz. elé
4. Bánki D. u. 5. sz. elé
5. Puskás T. u. 8. sz. elé
6. Besnyő u. 1. sz. elé
7. Székely B. u. 8. sz. elé
8. Sztelek u. 8. sz. elé
9. Mikes K. u. 8. sz. elé
10. Zúzmara u. 8. sz. elé
11. Harmat u. 8. sz. elé
12. Gárdonyi u. 5. sz. elé

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.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – PIAC KFT.
A Gödöllői Piac Kft. (296 hrsz. Gödöllő, Szabadság út 3.) pályázatot hirdet a
városi piac csarnok épületének földszintjén lévő üzlet bérleti jogának megszerzésére 2010. augusztus 1-jétől 2010. december 31-ig, mely évente meghosszabbítható.
A pályázaton a 112. sz. 7,62 m2 alapterületű üzlet bérleti joga szerezhető meg. Az
üzletben iparcikk, textil, ruházat, cipő, bőráru, sport, ajándék áruk, virág, virágkötészeti dísztárgyak stb. kiskereskedelmi tevékenysége folytatható. (Más jellegű
tevékenység igénye, előzetes egyeztetés alapján)
Bérleti díj: 37.000 Ft + ÁFA/hó Kaució: 2 havi bérleti díj
A bérlemény megtekinthető a piac nyitvatartási idejében (3-18 óráig, szombaton
6-13-ig) a fenti cím alatt.
Bővebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a piac ügyvezetője szolgál a helyszínen,
illetve a +36/30-503-0777-es vagy a 26/28-422-019-es telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30. (szerda), 10 óráig.

Parkolóhely bérlési lehetőség a piaci mélygarázsban!
Biztonsági személlyel őrzött, kamerával felszerelt, 24 órás
hozzáférhetőség, kedvező bérleti díj. Tel.: +36/30-503-0777.

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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 31-jún. 6-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.
Június 7-13-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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

2010. június 2.
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Mozaik

NYÁRKÖSZÖNTŐ FINOMSÁGOK
Június 1-jétől 30-ig
Füstölt libamell salátaágyon
1100 Ft
Tárkonyos gyenge csirkeleves cipóban 850
Zöldborsóleves vajasgaluskávall
700
1100
Vasalt 1/2 csirke
Mézes-mustáros sült csibe
1100
Diós rántottcsirke (30 perc türelmet kérünk)
1340
Zöldborsós újburgonya
700

Bor- és pezsgőajánlatunk
(Ft/dl, Ft/üveg)
Pannonhalmi Sauvignon Blanc
3000
Frittmann Ezerjó
260 1800
Frittmann Rosé
260 1900
Takler Merlot
380 2700
Heimann Kékfrankos
380 2600
Törley Gála, Muscateller Doux – pezsgő
300 1800
Törley Francois Nyers, Brut – pezsgő
700 4200

Lecsóspecialitásokkal várjuk kedves vendégeinket!
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

Atlétika – Hírek, eredmények

Labdarúgás – Ifi gólzápor hazai pályán

Számtalan GEAC siker

Szerencsétlen felnőtt vereség

Budapest és Pest megye összetett serdülő bajnokságán kis létszámú, de minőségileg igen jó csapat vett részt és a
várakozáson felül teljesített. Arany jelvényes minősítési szintek is születtek.
Eredmények: 15 évesek nyolcpróba: 1.
Berényi Iván 4435 pont; 14 éves négypróba: 2. Vanó Tamás 1757 p., 3. Kriszt
Botond 1132 p.; 13 évesek négypróba:
1. Príma Balázs 1138 pont; 15 évesek
nyolcpróba: 1. Gyenes Adrienn 2700
pont; 14 évesek négypróba: 1. Jászai
Vanda 1796 pont
15 váltót indított a GEAC az országos váltó bajnokságon és pontszámban
az elmúlt éveknek megfelelően szerepelt a szakosztály, 11 egység döntős
volt. Az aranyra esélyes junior 4x400m
váltó betegségek miatt nem tudott kiállni.
Eredmémyek: 1. hely: junior lány
4x100m (Balogh Boglárka, Komiszár
Kriszta, Újvári Bella, Hordós Evelin);
5.: junior fiú 4x100m, serd. lány
4x100m; 6.: serd. lány 4x600m, serd.
lány 4x800m, junior lány 4x400m; 7.:
ifi lány vágta váltó, serd. fiú 4x800m, ifi
lány 4x400m, serd. lány 4x100m, ifi
lány 4x100m
Eredményesen szerepeltek a GEAC-os atléta palánták Debrecenben.
Néhány ”minőségi” eredmény is szüle-

Az elmúlt hétvégén ugyan nem
lépett pályára a Gödöllői SK,
ugyanis szabadnapos volt, előtte
viszont az Örkényt fogadta Szabados György együttese. Annak
ellenére, hogy a 75. percig jól teljesített, sőt vezetett a GSK, végül
pontrúgásainak köszönhetően a
vendégek örülhettek a három
pontnak.

tett. Ezek közül is kiemelkedik az alig
10 éves Hámor Emese flopp technikával elért 135 cm-e.
Eredemények: 12 évesek: 1. Kovács
Emma magas 140cm; 4. Pápai Benedek
600m 1.45.2; 11 évesek: 1. Kriszt Mária
labda 36.80m; 1. Borhy Botond 60m gát
10.10mp; 10 évesek: 1. Hámor Emese
magas 135cm; 2. Hámor Emese távol
412cm
Diákolimpia eredmények:
VI. korcsoport: 1. hely: Deák Nagy
Marcell (Török Ignác gim. 400m
48.64mp.); 2.: Hordós Evelin (Bp.,
Vörösmarty gim. 200m 24,67mp.); 3.:
Komiszár Kriszta (Bp., Vörösmarty
gim. 100m 12.08mp.) 5.: Hordós Evelin
100m 10.17mp.); V. korcsoport: 3.
hely: Rendik Zsófi (Bp., Radnóti gim.
100m 14.92mp.); 4. hely: Ambrus Lóránd (Bp., Kölcsey gim. gerely
57.90m); Rendik Zsófi 400m 59.43mp.,
400m gát 68.21mp.; 8. hely: Halcsik Tamás (Bp., Fáy A. szakközép 3000m
9.20p); 9. hely: Pápai Gergő (Premontrei gim. 800m 2.02.92 p)
Rúdugrás: mind két korcsoport összevontan: 3.: Jilly Kriszta (Premontrei
gim. 330 cm); 4.: Csillag Zsófi (Református Liceum 290 cm); Stabiszevszki
Áron (Premontrei gim. 360cm)
-bá-

Küzdősport – Taekwon-do

Négy érem a Nemzetek Kupájáról
Idén is Hatvan városa adott otthont a Nemzetek Kupája Taekwon-do gálának, amelyet május
15-én rendeztek és 210 sportoló
indult a versenyen.
A népes magyar mezőny mellett hat ország: Szlovákia, Szlovénia, Csehország,
Bosznia, Románia, és Horvátország
csapatai jelentek meg, növelve a verseny színvonalát. A Gödöllői Contact
ITF Taekwon-do Sportegyesület fiataljai, Kókai Zsolt 3 danos mester vezetésével indultak a rendezvényen. Formagyakorlatban a gödöllőiek nagy örömére Péter Norbert bronzérmet szerzett,
míg küzdelemben Benedek Dániel Tibor serdülő -45 kg-ban szintén bronzéremmel zárt. A sok tehetséget felvonultató serdülő korosztályt, a már érettebb
és technikásabb ifjúsági korcsoport követte. A Contact SE -50 kg-os versenyzője, Habermann Attila jó formában
versenyezve újabb bronzéremmel ör-

vendeztette meg a klubot. Az ifjúsági
minusz 65 kg-os csoport következett,
ahol nagyon látványos küzdelmet bemutatva Péter Norbert megszerezte a
csapat negyedik bronzát. A versenyzők
jó teljesítménye mellett említést érdemel, hogy az egyesület részéről Könczöl Gergely versenybírói teendőket látott el.
Amennyiben megismerkedne ezzel a
harcművészettel az egyesület továbbra
is várja jelentkezését a Bio-Fitt Centerben (Gödöllő, Állomás út 1-2/A) zajló
edzésein hétfőn és szerdán 17.30-19
óráig
-liHonlap: http://itftaekwondo.uw.hu

Az ifisták könnyed, gólzáporos győzelmet arattak. Az elmúlt hétvégén szabadnapos volt a csapat, miután a Kerepes

visszalépett. Június 5-én, az utolsó előtti
fordulóban a Bag csapatát fogadja a Gödöllő. A találkozót az egyetemi pályán
rendezik majd: az U19-es csapat 15,
míg a felnőttek 17 órakor mérkőznek.
Pest megyei I. osztály, 27. forduló
Gödöllői SK – Örkény 2–4 (1–1)
Gól: Müller Péter, Katona Miklós
U19: 19–0 (8–0) Gól: Koczeth Zsolt
és Berze Tamás (5), Ifj. Sztriskó István
(3), Pálinkó Gergely, Menyhárt Ákos
(2), Ivanovics Károly, Esze Róbert (2)

Iskolai sport – Labdarúgó sikerek

Országos döntőben az Erkel
Május 21-én rendezték a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség I-II. és III. korcsoportos
megyei döntőit Vácott, amelyen
az első korcsoportban a Hajós,
míg a másodikban az Erkel iskola diákjai képviselték városunkat.
Iskoláinkat érintő korcsoportokban öszszesen kilenc csapat került be a megyei
döntőbe, s három csoportban zajlottak a
küzdelmek. A II. korcsoportban az Erkel
Ferenc Általános Iskola csapata a C csoportban először Maglód ellen játszott
gól nélküli döntetlent, majd a váci csapatot verte 5:2-re, s lett csoportgyőztes.
A három csoport első helyezettje aztán
körmérkőzéssel döntötte el, hogy ki a
megye legjobbja. Százhalombatta ellen
sikerült győzni 3:2-re, míg a Dunakeszi
elleni döntetlen a tornagyőzelmet ért.

Az Erkel II. korcsoportja

Ezzel az eredménnyel az Erkelesek
bejutottak az országos döntőbe, mely a
tanév végén Budapesten, a Népligeti
sportcentrumban lesz. A Hajós csapata
az I. korcsoportban a házigazda Vác ellen 3–0-ra, majd a későbbi torna győztes Sülysáp ellen kapott ki 4–2-re, így
ők nem jutottak tovább az országos döntőbe.
A győztes csapat tagjai: Bakumenko
Mihail, Mácsik Dominik, Tóth Bá-

Megyei I/B osztály - Hazai siker
A megyei I/B osztályban szereplő
GEAC hazai pályán verte a Dunakeszi
Kinizsi csapatát.
Pest megyei I/B., 27. forduló
GEAC - Dunakeszi Kinizsi 3-2 (1-1)
Megyei III. osztály - GSK II. hatos
Fóton
Az elmúlt hétvégén a Fót II. ellen lépett pályára idegenben a GSK II. és könnyedén nyerte a találkozót a bajnokság
utolsó előtti fordulójában.
Pest megyei III. osztály 23. forduló
Fót II. - Gödöllői SK II. 2-6 (1-4)
Gól: Legéndi Balázs (3), Kerecsényi
Norbert, Szabó László, Szekeres László
lint, Rákóczi Péter, Szamosi Péter,
Scherzinger Gábor és Scherzinger
Raffael.
Városi bajnokság – Hajós és Erkel az első helyen
Az II. és a III. korcsoport küzdelmeivel ért véget a tanévi iskolák közötti futsal bajnokság, amelyet a Gödöllői Sport Klub szervezett az iskoláknak. A kétfordulós városi bajnokságot a II. csoportban az Erkel (2. a Szent
Imre, 3. a Hajós), míg a III-ban a Hajós
diákjai nyerték (2. a Török, míg 3.
-lthelyezett a Petőfi lett).

A Hajós III. korcsoportos csapata

Vívás: felnőtt világkupa

Gáll Csaba ezüstérmes
Gáll Csaba ismét remekelt, ezúttal a varsói felnőtt világkupán
lett ezüstérmet. A GEAC történetében először jutott férfi kardozó a felnőtt világkupa fináléjába.
Gáll Csaba remek formában vívott a
május 14-i varsói világkupán. A 93 fős
versenyen, 16 országból érkezett vívók
közül a gödöllői kardozó a 2. helyen
végzett a világbajnok Limbach mögött.
Varga József tanítványa három győzelemmel és három vereséggel kezdte a
csoportmeccseket. A 64 között a német
Beisheimet, a 32-ben a francia Anstet-

tet, majd a 8-ért a német származású
Klebest verte. A 21 éves kardozónk a
legjobb nyolc között is megőrizte magabiztosságát a páston és legyőzte a
válogatott honfitársát, Szilágyi Áront
15:12-re, majd a szintén magyar válogatottat, az újdonsült junior világbajnokot, Iliász Nikolászt 15:8-ra. A döntőben végül, a nála két fejjel magasabb
Limbachtól, 15:6-ra kapott ki.
Gémesi Bence is jól vívott a versenyen, a 64 között a világbajnok olasz
Tarantinot verte, a 32-ben a szintén
olasz Iacomettit, majd csapattársától,
Lontay Balázstól kapott ki egy kétes
tussal, így a 16. helyen végzett.
-zs-

A Taekwon-do SE bronzcsapata

Pünkösd Kupa

Gyalogos teljesítménytúra a Margitával

Fortuna siker Gödöllő Éjszakai 30/20/12/6
Pünkösd hétfőn a Táncsics Mihály úti
sportcentrum műfüves pályáján az idén
is megrendezték a hagyományos Pünkösd kupát, amelyre 13 felnőtt férfi és
két női csapat nevezett. A férfiaknál a
Fortuna csapata legyőzhetetlennek bizonyult, így ők lettek a “Pünkösdi királyok”, a második helyen a Karibi-Cegléd csapat végzett, míg a bronzérmet a
Gödöllői SK II-es csapata szerezte meg.
A hölgyeknél a GSK, valamint a Barock
csapatai mérték össze erejüket, utóbbi
sikerét hozta a párharc.
Eredmények, fotók: www.sevo.hu
A tornagyőztes Fortuna

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

Focizz velünk és legyél Te is tagja a Gödöllői
Bikák nagy családjának!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-16 éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek jelentkezését. Versenyző és nem versenyző korcsoportjainknak kimagasló szakmai munkát, versenyzési lehetőséget, az egyesület bázisául szolgáló Táncsics Mihály úti sporttelepen kulturált körülményeket, valamint partnerkapcsolataink révén előrelépést biztosítunk. Focizz velünk és legyél
részese annak a miliőnek, amit már több száz gyerek megtapasztalhatott és nap,
mint nap újra átél. Érdeklődni, valamint jelentkezni a +36/70-60-44-388-as telefonszámon lehet!

ÚSZÁSOKTATÁS!
A Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájában
Gödöllőn,
2010. június 16 - július 06.
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
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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.

INGATLAN
* Szabadka u.4-ben 2 szobás, erkélyes
tégla, konvektoros lakás eladó 11,2 Mért. Víz, villany, festés, burkolás felújítva.
20-944-7025
* 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 14MFt
20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn, családi okok miatt
SÜRGŐSEN
eladó
téglaépítésű
háztömbben, 51 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtésű, 1. emeleti lakás. Iá: 8,9 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Igényeseknek! Gödöllőn letisztult polgári
stílust kedvelőknek kertvárosi csendes
utcában 1 szintes 3 és fél szoba nappalis
ház eladó. Iár 43 MFt 20-772-2429

* Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es
építési telek érvényes építési engedéllyel eladó. Iár 4,9 MFt 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* 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

* Gödöllő központjában 2 szobás
cirkos tégla lakás SÜRGŐSEN ELADÓ
Iár 11,5 MFt 20-539-1988

* Szadán csendes mellékutcában 3 félszoba +nappalis, 2 fürdőszobás 1993ban 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

* János utcában 2 szoba erkélyes 55
m2 II emeleti teljesen felújított,
műanyag nyílászárós, cirkó fűtéses
lakás eladó Iár 12,7Mft 20-8042102

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

* Gödöllőn 3 szoba + nappalis, 2
fürdőszobás, dryvit szigeteléses új
építésű ikerház kocsi beállóval eladó Iár
kulcsrakészen 23,5 MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Kartalon csendes helyen 84 nm-es 3
szobás felújított jó beosztású családi
ház 1079 nm-es telken eladó. Iár 8,9
MFt 20-8042102

* 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
* Gödöllőn, Alvégben felújított családi
ház eladó! Iár 25,9MFt! 20-539-1988

* Fenyvesben építési telek eladó! Víz, villany a telken! Iár: 8.5Mft 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
20-804-2102
* 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
20-8042102
* Eladó 2 szobás családi ház 560 m2
ősfás telken, új ablakok Iár 14,5 MFt 208042102
* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó
állapotú 2 szobás, 60nm-es lakás a
Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102

* Eladó 90 nm-es családi ház 858 m2
telken Veresegyházon. Teljesen Felújított
tető! Iár 19,2MFt 20-539-1988

* Keresek készpénzes ügyfeleim
részére 2 szobás, (földszint, I-II.-III
emeleti) egyedi fűtéses téglalakást 13
MFt- ig! 20-8042102

* Sürgősen eladó Ház Gödöllőn!
100m2-es 3plusz félszobás, 500m2-es
telken! Jó állapot szép kert! Iár 19,8Mft
20-539-1988

* Gödöllőn
újszerű környezetben
csendes helyen 757 nm-es építési telek
eladó. Iár:14,5 M Ft. 20-944-7025

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

* ELADÓ, KIADÓ lakásokat, családi
házakat, telkeket keresünk készpénzes
ügyfeleink részére Gödöllőn és Szadán!
20-944-7025

* 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 20/9194-870
* Gödöllőn a központban 3. emeleti, 46
nm-es, 1+fél szobás, jó állapotú, erkélyes lakás (alacsony rezsivel). Iá: 11,7
mFt. 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 20/9194-870
* Gödöllőn csendes környezetben található, 100 nm alapterületű, 3 szobás
felújított családi ház 615 nm-es telekkel.
Iá: 27 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 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 20/9194-870
* 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 az Alvégben 3 szoba
összkomfortos parasztház teljesen
felújítva 720m2-es telken. Iá.: 28mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda +3620/9194-870
* 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 20/9194-870
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* 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 20/9194-870

* 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 +3670/7733-222 www.perfektotthon.hu

* 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 20/9194-870

* 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

* 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 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban, 170 nm
lakóterű, 2 nappali + 3 szobás
kifogástalan állapotú kétszintes családi
ház, 1000 m2-es parkosított telekkel. Iá:
37 mFt. Érd.: 06-20/310-9862
* 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
* Gödöllőn a Margita utcában, a környék
egyik legszebb telke eladó. 5858 m2es, extra méretű (74 m-es utcafront),
panorámás telek 6000 Ft/m2 áron.
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
* SÜRGŐSEN ELADÓ Veresegyházon tó
közelében, csendes környéken, 1996ban épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes
családi ház. Nappali+2 szobával, 2
gardróbszobával, különálló garázzsal.
Iá: 25 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
* Minimális 2MFt-önerővel, kedvező törlesztő részlettel: 61.000 Ft/Hó megvehető Munkácsi utcában téglaépítésű 2
emeleti, 57 m2-es, kétszobás, egyedimérőórás, konvektoros fűtésű, parkettás
lakás. Ár: 9,6MFt Major Zoltán +3670/7733-222 www.perfektotthon.hu
* 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 +3670/77-33222 www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn központhoz közel eladó egy
FÖLDSZINTI 43 nm-es 1+félszobás,
csendes helyen lévő, Ny-i fekvésű,
parkra néző, felújított lakás, beépített
konyhával, saját tárolóval. Iár:8,9MFt.
Tel: 06-30-491-5020
*
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
* Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla,
cirkófűtéses, 74 nm-es, 2szoba +galériás,
18nm-es terasszal, 25nm-es tárolóval
rendelkező igényesen felújított lakás
sürgősen eladó. A társasház zárt, parkosított udvarán belül játszótér, kerti grill, gépkocsi beálló található. Csendes, nyugodt
zöldövezet, barátságos, családias kis
lakóközösség. Iár:15,5MFt 30-491-5020
* 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: 0630-919-5960,
www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával
szemben. Sorszám: 4201.
* ELADÓ GÖDÖLLŐI HÁZRÉSZ LAKÁS
ÁRON: Központban, 50 nm-es, 2 szobás,
külön bejáratú, 370 nm-es önálló
telekrésszel rendelkező téglaházrész
sürgősen eladó. Kitűnő közlekedés,
csendes környezet. Iár: 11MFt. Hívjon most!
30-919-5960, www.ingatlanvadasz.hu - A
nagypostával szemben. Sorszám: 4137.
* 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.
* ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK
Gödöllő központjában vásárlóink
részére. Gödöllő központi lakások
értékesítése 3,5 %-os jutalékkal kilenc
éves helyi értékesítési tapasztalattal.
Pontosabb tájékoztatás: 0628-513-210
vagy 0630-919-5960, vagy személyesen: INGATLANVADÁSZ KFT. – A
NAGYPOSTÁVAL
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi okok
miatt eladó. Tel: +36-30-946-7702
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* 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: +36-30946-7702
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos
társasházban új építésű lakások eladók.
Tel: +36-30-946-7702
* Olcsón eladó 1080 nm-es, panorámás
építési telek. Víz, villany, gáz, szennyvíz
elvezető van. Tel: 06-30-585-1611
* Szadán, Bp-től 30km-re összközműves 1500nm-es építési telek
eladó. Csendes, nyugodt környezet,
gödöllői autópálya kijárat 5percre.
Buszmegálló, bevásárló központ a közelben. Érd: 30-634-1013, 70-261-2495
* 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: 20-329-2116
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* Gödöllőn, Munkácsy utcában 1.em.
részben felújított, konvektoros, 59 nmes, 2 szobás lakás nagy tárolóval eladó.
Iár: 13 MFt. Érd: 06-30-415-0856
* 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: 06-30-9689-690
* Tulajdonostól eladó jó beosztású, világos lakás az Erzsébet park mellett. 62
nm-es, 1+2 félszobás, beépített
szekrényekkel. 9,3 millió Ft. Tel: 06-70369-7313
* 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. +3670-361-7776, ptaylor@fibermail.hu

* Gödöllőn, Szőlő utcában 1+2 félszobás, étkezős, erkélyes, egyedi
fűtésű, 69 nm-es, első emeleti lakás új
nyílászárókkal eladó. Iár: 220E Ft/nm.
Tel: 06-20-9249-857

* 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:
28-416-257, v. este 30-561-9120

* A Remsey körúton igényes, kis utcai
résszel is rendelkező, 87 nm-es 2+2
szobás földszinti lakás eladó. Iár: 19,5
MFt. Tel: 06-30-638-7499

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

* Gödöllőn, Zombor utcai felújított első
emeleti, konvektoros, 1 szobás lakás
eladó. Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel: 0630-350-4346

* 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: 0630-34-37-934

* ELADÓ GYÖNGYÖSI 60 nm-es családi
ház garázzsal, melléképülettel. Gödöllői
1. emeleti, vagy földszinti lakást
beszámítok! Tel: 06-20-9570-766
* Budapest Váci út 86. – Dózsa Gy. út
sarkán üres, 2 szobás, 5.em. lakás 14
millióért eladó. Metró, piac, liget
elérhető közelségben. Gödöllői csere is
érdekel! Tel: 28-421-269, 20-463-6452
* 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
* Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850
nm-es telken 3 szintes 450 nm-es családi
ház. 80 nm-es amerikai konyhás nappali,
50 nm-es kertkapcsolatos terasz, kétautós
teremgarázs, stb. Érd: 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: 20-3965-811
* 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

* Alvégben új építésű hőszigetelt 72nmes ikerházfél 216nm telekkel eladó.
20,6 MFt. Lakást beszámítunk. Tel: 0630-914-4174
* Gödöllő Ibolya u. 78.sz. alatt 3+3 félszoba összkomfortos családi ház, gáz
+cserépkályha fűtéssel, kerti tóval,
garázzsal eladó. Iár: 23 M Ft. Tel: 06-202246-660
* Gödöllőn Ambrus köz 7-ben 2.em. 2
és félszobás, klímás lakás eladó. 15 M
Ft. Érd: 06-20-571-3654
* Gödöllőn, Palotakerten földszinti egyszobás, 37 nm-es, szabályozott fűtésű,
redőnyös, déli fekvésű, jó állapotú lakás
eladó. Tel: +36-28-421-619
* Budapest Váci út 86. – Dózsa Gy. út
sarkán üres, 2 szobás, 5.em. lakás 14
millióért eladó. Metró, piac, liget
elérhető közelségben. Gödöllői csere is
érdekel! Tel: 06-28-421-269, 06-20463-6452
* ELADNÁM, VAGY NAGYOBBRA
CSERÉLNÉM János utcai, konyha-nappalis, 1,5 szobás, IV.emeleti lakásomat.
Ingatlanosok kíméljenek! Érd: 06-30966-1375
* Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában
54 nm-es, IV.em. 2 szobás lakás. Iár:
10,5 MFt. Tel: 06-30-331-8172

* Gödöllőn a KOMÁROMI utcában 702 nmes telken 96 nm lakótérrel, teljes szuterénnel családi ház eladó. Tel: 30-474-5862

* Szent Imre utcában 68 nm-es galériás
lakás eladó beépített extrákkal. Iár:
22,5 M Ft. Érd: 06-30-331-7992

* Gödöllő központjában, Kossuth L.
utcában 3. em. részben felújított 46 nmes, 1,5 szobás lakás tárolóval eladó. Iár:
10,5 MFt. Érd: 06-30-415-0856

* CSALÁDI HÁZ OLCSÓN ELADÓ. Iár:
5,8 MFt. PANELBÓL ELVÁGYÓKNAK. Tel:
06-20-462-5503

* 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
* TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nmes telken eladó egy 1992-ben épült 70
nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh
Tamás - +36-70-333-1362
* Palotakerten eladó 6.em. 45nm-es
felújított lakás. 2hálószoba, nappali,
beépített konyha (kerámialapos tűzhely), beépített szekrény, vízóra, hidromasszázs fürdőkád, 2klíma, redőny.
Érd: 06-20-380-4647
* Eladó Gödöllőn 90nm-es nappali
+3szobás felújított családi ház melléképülettel, 1500nm-es parkosított
kerttel új óvoda és iskola közelében.
1,5-2 szobás lakást beszámítunk értékegyeztetéssel. Iár:19,9MFt. 06-30-3857372, 06-30-961-7264
* Eladó Isaszeg Gödöllőhöz közeli
részén, 78 nm-es felújított saroktelken
épült családi ház nagy pincével, tetőtér
beépítési lehetőséggel. Gödöllői lakás
beszámítása lehetséges. Iár: 17MFt.
Érd: 17h után 06-70-519-8479
* ÁRON ALUL eladó Gödöllőn az
Alvégben 3,5+1 szobás konvektoros,
cserépkályhás családi ház melléképületekkel. Cserelakás értékegyeztetéssel beszámítható. Iár: 17,2M
Tel: 06-30-2014-769
* Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24
nm-es terasszal 300 nöl telken
sürgősen ELADÓ vagy HOSSZÚTÁVRA
KIADÓ. Csere is érdekel. Tel: 06-20461-0405, 06-20-385-2699
* A SZŐLŐ UTCÁBAN, felújított társasházban tulajdonostól eladó egy 69
nm-es 1+2 félszobás erkélyes, konvektoros lakás. Érd: 06-20-345-0074

ALBÉRLET KIADÓ
* 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
* Mogyoródon, hévnél 2szoba
összkomfortos házrész 3 főnek
kiadó. Kábeltévé, kocsi beállási
lehetőség. 45EFt +rezsi +2 havi kaució. 06-20-430-0348
* János utcában kiadó 2 szobás, konvektoros, erkélyes, felújított lakás.
Érd: 06-20-9805-765
* Gödöllő központjában 2,5 szobás,
2.em. erkélyes lakás hosszútávra
kiadó. Kaució szükséges. Érd: 06-203-303-396
* Külön bejáratú albérlet kiadó.
Szoba-konyha, fürdőszoba. Tel: 0630-581-3827
* Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton
egy 60 nm-es földszinti lakás. Kaució
szükséges. Érd: 06-20-8071-377
* Gödöllőn, a Szabadság téren első
emeleti, két szobás lakás kiadó.
60.000.- + rezsi. Érd: 30-437-0463
* Gödöllőn 2 szobás konvektoros,
felújított lakás kiadó. Tel: 70-372-4475
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FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken eladó
vagy a környéken nagyobbra cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
*A Március 15. utcában 2 szobás, 68
nm-es, részben felújított családi ház
gondozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas szuterénnel
eladó. Iár: 24 mFt.
*A Nagyfenyvesben nappali + 3 szobás,
150 nm lakóterületű, felújítandó családi
ház 970 nm-es telken sürgősen eladó.
Csereként 1+2 fél szobás, egyedi fűtésű
lakás beszámítható. Irányár: 23 mFt.
* A Kertvárosban, nappali+ 4 szobás,
amerikai konyhás, dupla garázsos,
újépítésű, jó elrendezésű családi ház
1163 nm-es, parkosított telken eladó.
Irányár: 39,9 mFt.
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi
ház 550 nm-es, ősfás saroktelken
sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.
*A Királytelepen 240 nm-es,3 szintes, kétlakásos, 6 szobás jó állapotú családi ház,
szép gondozott, 506 nm-es telken eladó
vagy 2 szobás családi házra és 1+2 fél
szobás lakásra cserélhető. Iár: 28 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1000 nm-es, gondozott telken 360 nm lakóterületű
háromszintes, garázsos családi ház
eladó üzlethelyiséggel. Iár: 36 mFt.

LAKÁSOK:
*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 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 Szt. János utcában 1,5 szobás, 43
nm-es, felújított, 2. emeleti, 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.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*ASZÓDON,
nappali+2
szobás,
amerikai konyhás, 2005-ben épült,130
nm-es családi ház 1080 nm-es, parkosított telken, szép környezetben eladó
vagy gödöllői telekre, házra cserélhető
értékegyeztetéssel. Irányár: 31,9 mFt.
*GALGAHÉVÍZEN, a falu szélén, szép
környezetben 1200 nm-es telken, 100
nm-es, 2 szobás családi ház melléképületekkel eladó. Irányár: 8,5 mFt.
*TURÁN nappali + 4 szobás, földszintes,
garázsos, 130 nm-es, 2007-ben épült
lakóház (90 %-os készültségben) 927
nm-es telken eladó. Iá.: 28 mFt.
*KARTALON, 4 éve felújított 110 nmes, 3 szobás családi ház 1655 nm-es
művelt kerttel, melléképületekkel,
ólakkal eladó vagy gödöllői kis családi
házra, ikerházi lakásra cserélhető
értékegyeztetéssel. Irányár: 17 mFt.
*VALKÓN 130 nm-es, hangulatos, jó
állapotú, összkomfortos parasztház
2000 nm-es, gondozott telken eladó.

Irányár: 13 mFt.
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* Ambrus Zoltán közben albérlet
kiadó. 55 nm, erkély, távhő, 4.
emelet. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi
kaució. Érd: 06-30-500-7028
* Gödöllőn a centrumhoz közel,
Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 50 m2-es
összkomfortos
lakás
kiadó.
(Kábeltévé, Internet.) Albérleti díj +2
havi kaució. Tel: +36-20-914-2007
* 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: 20340-4861 (14 után)
* Gödöllő, Kossuth L. utcában 4.
emeleti albérlet kiadó. Külön vízórás,
részben bútorozott. Bérleti díj:
50.000Ft+rezsi/hó. Érd: 30-242-3072

2010. június 2.
* Gödöllő belvárosában utcai
bejáratú
konvektoros,
egyedi
mérőórás 58 nm-es (nem panel)
lakás irodának is kiadó. Tel: +36-309617-621
* Kiadó Gödöllőn 92 nm felsőszint
külön bejárattal (60.000,- +rezsi), és
egy vadonatúj 65 nm-es különálló
családi ház 360 nm-es telekkel
(80.000,- +rezsi). Érd: 70-576-8741.
* János utcában berendezett,
gépesített, egy szobás, 30 nm-es
földszinti lakás hosszútávra kiadó.
Érd: 06-30-905-3030.
* KERESEK Gödöllőn új vagy
téglaépítésű kiadó lakást vagy
kisebb házat hosszabb távra. Tel:
30-219-5522
* Gödöllőn Kossuth L. utcában kiadó
2 szobás, erkélyes, 3.em. bútorozatlan lakás. 40.000 Ft + rezsi + 1 havi
kaució. Tel: +36-30-907-9322

* Gödöllő központjában 1,5 szobás
lakás hosszútávra kiadó. Érd: 06-70509-9172

* Ambrus Zoltán közben kiadó 2,5
szobás, 2.em. erkélyes, bútorozatlan
lakás. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: +36-30-907-9322

* Kossuth L. utcában 1+2 félszobás
IV.em. lakás kiadó. 50.000 Ft + rezsi
+ 2 havi kaució. Tel: 06-30-7605-471
16h után.

* Gödöllőn, csendes, panorámás
helyen 65 nm-es lakrész külön
bejárattal hosszútávra kiadó. Tel: 0630-664-3093, 06-30-664-3096

* Gödöllőn, az Erzsébet parki
lakótelepen 2,5 szobás, konvektoros,
bútorozott lakás hőszigetelt házban
hosszútávra kiadó. Tel: 20-212-1350

* Kiadó Gödöllőn 110 nm-es
összkomfortos, kertes családi ház.
Tel: 06-20-573-3189

* Központhoz közel a Szabadka
utcában frissen festett, gázkonvektoros, 2 szobás lakás hosszútávra
kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel:
06-30-489-5406, 06-70-775-6914
* Gödöllő központjában 2 szoba
összkomfortos,
gázkonvektoros,
egyedi vízórás nagy erkélyes, parkettás, kábeltévés, redőnyös, 2.em.
igényesen berendezett lakás csendes
környezetben kiadó. T: 28/412-463
* Bútorozott, kétszobás családi ház
Gödöllőn a Komáromi utcában kiadó.
Tel: 28/414-093, +36-30-613-1280
* Gödöllő kertvárosi részében, újonnan épített kertes ház kiadó!
Riasztóval felszerelt, külön bejárattal,
saját kerttel, autóbeállóval. 2szoba,
konyha, fürdő, WC. Újonnan bútorozott, konvektoros, konyhagépekkel
felszerelt. Kábeltévével, igény szerint
internet lehetőséggel. Ingyenes
buszjárat
(Tesco
busz)
a
városközpontba kb. 5percre. 35.000
Ft/szoba +rezsi +kaució (egyedi víz,
villany, gázóra). 06-70-542-5509
* Palotakerten földszinti egyszobás,
bútorozatlan, szabályozott fűtésű,
redőnyös, jó állapotú lakás kiadó. Tel:
+36-28-421-619
* Gödöllőn a belvárosban 1 szoba
összkomfortos, bútorozott lakás
kiadó. Tel: 28/412-471
* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás
bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:+36-20-3539492
* Gödöllőn János utcában 2szobás,
bútorozott, felújított, egyedi fűtésű 1.
em. lakás hosszútávra kiadó. Bérleti
díj: 50.000,-/hó +rezsi +1havi kaució. 06-20-422-2998
* Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás,
konvektoros bútorozott, 1.em. lakás
hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk.
Tel. 20-289-4854, 20-362-5540

* 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: 06-30-900-6421

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 27-6080-100 m2-es, legjobb helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy. u. sarkán, liftes
házban, klímával. Nettó ár: 1.200,-Ft 2.500,-Ft/m2
Major
Zoltán
+ 3 6 7 0 / 7 7 - 3 3 - 2 2 2
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

* 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: 06-30-346-5408
* GARÁZS ELADÓ Gödöllőn a Kör
utcában. 6,6×4 m. Tel: 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
* Gödöllő központjában utcafronti,
felújított üzlet kiadó raktárral. 80 +20
nm. Tel: 06-30-9519-369
* Központban üzlethelyiség eladó. A
Fókusz Üzletház udvarában 30 nm-es
üzlet 7.200.000 Ft irányáron eladó.
Érd: 06-20-521-6706 v. 06-28-610071 este

* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van.
Többek
között
autója
belső
takarítását
is
megoldom
az
otthonában (a mindenes). Érd: +3620-486-2747

ÁLLÁS

* Gödöllő központjában lévő szépségszalonba
keresek
fodrászt,
műkörmöst, pedikűröst, kozmetikust.
Érd: 06-30-9893-652

* 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.
* ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁSRA –
Gödöllő és környékéről – nem
dohányzó munkatársak jelentkezését
várjuk a +36-28-513-115 telefonszámon.
* Gödöllői kávéház konyhájára
kézilányt és mosogató munkatársat
felveszünk. Érd: 06-20-322-03-72
* Gödöllői büfébe munkatársat
keresünk. Tel: 06-30-240-4075

* Gyermekfelügyeletet vállalok! Több
éves óvodai tapasztalattal rendelkezem. Tel: 06-70-606-0372
* GÖDÖLLŐI DIVATÁRU ÜZLETÜNKBE
KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT RUHÁZATI
ELADÓT FELVESZÜNK. Tel: 06-205007-741

* Gödöllői telephelyre 24 ill. 12
órás vagyonőröket felveszünk.
Feltétel: érettségi. Előny: angol
nyelvi, informatikai alapismeretek.
Tel: 06-30-263-2795
* Szobafestő-mázoló, tapétázót
felveszek. Önállóan dolgozni képes
25-45 év közötti szakembert azonnali
kezdéssel felveszek. Bérezés megállapodás szerint. Antialkoholista, nem
dohányzó személyek előnyben! Tel.
06-20-435-9650
* 6 éves bejárónői múlttal, gépkocsival
rendelkező
hölgy
főzést,
takarítást vállal. Precíz, pontos
vagyok, hosszú távú munkát keresek.
Tel: 06-70-576-8741
*
Szakképzett
LÁTSZERÉSZ
ELADÓT felveszünk. SZEPESI OPTIKA KFT. Gödöllő, Gábor Á. u.2-10.
Tel: 28-418-676

* Gödöllői Missy Szépségszalonban
helyiségek kiadók a szépségiparban
tevékenykedők részére. Tel: Erika 0630-247-6718

* Kedves Kollegina! Sok szeretettel
várunk szalonunkba, ha PEDIKŰRÖS,
GYÓGYPEDIKŰRÖS vagy. Költség:
20.000 Ft + rezsi havi díj. Tel: 06-30680-8360

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

SZOLGÁLTATÁS

* Eladó vagy kiadó Gödöllőn a
Kossuth L. utcában egy 42 nm
alapterületű garázsból tervezetten
átalakított, hatóságilag engedélyezett
üzlethelyiség. Iár: 7,2m Ft. Tel: +3630-537-6985
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* TAVASZI KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS!
Végre beköszöntött a tavasz! A
hosszú tél bizonyosan az Ön lábát is
megsínylette, a nyitott cipők, rövid
szoknyák évszakában pedig a
lábápolás szintén a jó megjelenés
részét képezi. Otthonában üdévé és
széppé varázsolom a lábát! Hívjon
bizalommal! Tel.: 30-851-8763
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni
vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás.
JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,
30/211-9388.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép,
villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig,
2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-,
gáz-,
fűtésszerelés.
+36-702479072,
+36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu

Gödöllői Szolgálat
* FOGYASZTÁS, komplex szakszerű
alakformálás, vákuummasszázs,
narancsbőr kezelése. Munkájára
igényes FODRÁSZT KERESÜNK.
Tel:
06-30-676-4335
FŐNIX
EGÉSZSÉGCENTER
Gödöllő,
Öreghegyi u. 1.
*
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: 20-4-359-650
*
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
* KERTÉPÍTÉS, -TERVEZÉS, KERTGONDOZÁS. Web: www.kertszabok.hu
Tel: 06-20-571-3008
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ
MESTER VÁLLAL KARTONOZÁST,
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST.
Kisebb
kőműves
munkákat,
szigetelést, dryvitozást. Tel. 06-20-9361-233, 06-28-610-982
* Számítógépes problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30-333-9201

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű
villanyszerelése.
Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. 20-9370-199
* 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
* Vízvezeték szerelés, fagyásos
dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok,
mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2 órán belül. +36-209-177-555
*
KONTÉNERES
SITT
ÉS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD
ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE.
+36-20-9-537-537
* 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: 30-528-7777
* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási
munkák rövid határidőre. Tel: +36-30202-0050
*
CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése,
javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
+36-20-5231-094
*
Adótanácsadást,
könyvelést,
bérszámfejtést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel: +36-28407-122.

*
GÉPI
FÖLDMUNKA ,
TEREPRENDEZÉS negyed m3-es
KANALAS RAKODÓGÉPPEL. Tel: 0620-390-5387
* KŐMŰVES mester vállalja minden
nemű
építőipari
munkák
kivitelezését, felújítását. Külső
hőszigetelés,
térburkolatok
készítése. Ingyenes árajánlat. Tel:
06-20-9258-912
* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló
és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-3619679
* FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS
bútormozgatással, fóliatakarással,
kedvező áron. Tel: 06-28-418-591,
06-20-5944-574
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Teljes körű épületgépészeti munkák.
Tel: 20-9527-289, 28-476-229
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok
javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok
készítése.
www.lazarkarpit.hu Tel: 70-384-8711
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli
munkát vállal. Kertépítészeti munka
alkalmanként, rendszeresen földmunka, lakatos munkák, bármilyen
kerítés-készítés, javítás, festések.
Csapadék víz elvezetés, lambériázás,
tetőjavítás,
kőműves
munkák,
fakivágás. +36-30-402-7276
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* KŐMŰVES munkát olcsón, garanciával vállalok. 06-3-6511-562
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: +3620-4359-650
* LAKATOS MUNKÁK széles skálán,
javítások is! Tel: 06-20-562-5015
* PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külső színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás
és dekorációs munkák. Tel: +36-30386-4456
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* Földmunkák kis és nagygépekkel.
Árokásás, betonvésés, épületbontás,
tereprendezés, termőföld értékesítés.
www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/2110009

* ANGOL nyelvoktatás, nyelvvizsgára
felkészítés, csoportos és egyéni.
Délelőtti időpontokban is. Takárné
Bacsó Márta +36-28-430-229, +3630-49-73-066, www.bacsoenglish.hu

* Új és régi épületek víz, gáz és
központi
fűtés
javítását
és
kialakítását vállaljuk. Érdeklődni:
30/211 – 0009

* Kineziológia tanfolyamok Gödöllőn:
-1.2. Tanulási problémák témával:
2010.
júl.24.25.30.
aug.1.
Pedagógusoknak 25% kedvezmény.
–Várakozó kilók: 1.2. jún.26-27.
Előzetes jelentkezés: Barna Krisztina
06-20-323-1856

* „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
*
Akupresszúrás
kezelés.
Stresszoldás, izületi bántalmak,
derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.: +36-70-701-9510.

- Vida Péter pincészete - La Vida
Merlot 2007
- Dúzsi Tamás pincészete
Görögszó Cabernet 2006

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

„A derűlátó és a
borúlátó egyformán
hasznos tagja a társadalomnak. A derűlátó
feltalálja a repülőgépet,
a borúlátó meg az
ejtőernyőt.”
Tovább folytatva a gondolatot, a
derűlátó mer kóstolni, próbálgatni,
igyekszik felismerni, a borúlátó fél,
hogy úgysem ismeri fel, lemarad,
kudarcot vall

–

- És egy meglepetés, amit a borszaklapok igen nagy elismeréssel
üdvözöltek. Aki megkóstolja, beleszeret!
Mindegyik pincészettől egy csúcskategóriás bort kínálunk.

* Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László.
Tel: +36-30-9229-553.
* 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: +36-20-22062-98
* MŰKÖRÖMÉPÍTÉS KÉNYELMESEN!
Frissen
végzett
műkörmösként
porcelán és zselés körmök építését
vállalom az Ön otthonában - hétvégén
is! Diákoknak 10 % kedvezmény! Érd.:
+36-30-851-8763

Gourtmann vacsora:

- Gombalinzerrel töltött bélszín
rolád, tárkonyos spárgamártással,
kemencést sültzöldséggel
- Tiramisu epervelővel

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.
* ANGOL – KÉZMŰVES TÁBOROK 5 –
10
éveseknek.
Részletek:
http://somag.hu Tel: 06-20-5678038
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal
Gödöllő központjában. Tel: +36-30274-1797
* FRANCIA nyelvtanár nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást, tanítást
vállal. Tel: 06-30-638-4947

Most mindenkit derülni hívunk, egy vak
borkóstoló keretében, ahol nem kell
felismerni a borokat, csak pontozni az
ország legnagyobb vöröseiből. Hat
feketét tasakba zárunk, sorszámozzuk
és sorba kóstoljuk, pontozzuk, esetleg
véleményezzük. Nem tudjuk, melyiket
isszuk, csak a végén fedjük fel, hogy a
sorszámok melyik bort takarták.

A vidám estet 2010. június 4-én,
19:00-ra terveztük, melyre minden
borbarátot és borkedvelőt szeretettel várunk.

Amiket kóstolunk:

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

- St. Andrea pincészet - Merengő
2007

www.fagyongyetterem.hu

- Tiffán Ede pincészete – Tiffán
Cuvée
- Sauska pincészet – „7” Siklós 2007

Találjuk meg együtt Gödöllő kedvenc
vörösborát!
Részvételin díj: 6500 Ft
Asztalfoglalás:28-430-434, 20-454-27-68

(x)

* Német intenzív 80 órás kiscsoportos nyelvvizsga felkészítés jún.21.júl.16-ig vizsgáztató tanárnál a
városközpontban, hétfőtől péntekig
naponta 9-12:30-ig. Jelentkezés
jún.18-ig, szintfelmérő, nemetnyelvoktatas@gmail.com +36-30-4877-396
* Nem biztos benne, hogy gyermeke
felkészült az iskolára? Tanulási
nehézséggel küzd? Más, mint a
többi? Egyéni fejlesztést vállalok (2-9
éves). Háthoz megyek. Fejlesztő
pedagógus, nagy tapasztalattal. 0670-634-1306

A klasszikus borkóstolók alkalmával,
mindig a borhoz rendeljük az ételt,
most ezt a hagyományt elhagyjuk,
mivel nem fedhetjük fel a kóstolás tárgyát. Így egy gourtmann vacsorát
kínálunk a remek borokhoz.
- Füstölt kacsamell mangóval kevert
salátával

* Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan. Próbálja ki! Tanuljon
meg tanulni: emlékezet, figyelem és
gondolkodásfejlesztés. Tel. +36-28415-998, +36-20-388-4953

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten, minden korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos NYÁRI
INTENZÍV NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ
(ORIGO, TELC, GOETHE). Érd: 06-30611-0036 Kollarics Katalin
* Fiatal tanár NÉMET korrepetálást,
pótvizsgára felkészítést vállal rugalmas időbeosztással. Tel: 06-30-2222009
* TELC ANGOL Középfokú vizsgára
kiscsoportos, 40 órás felkészítés
indul június 21 –július 6, de. 8-12, HK-Sz-P napokon. Jelentkezés júni. 15ig. Takárné Bacsó Márta +36-28430-229, +36-30-49-73-066
* 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 emailben info@hebe.hu
* Gyerekeknek indítunk angol és
német beszédcentrikus nyelvtanfolyamokat egész nyáron rugalmas
órabeosztással. Érdeklődni: 06 30
/2480661 vagy info@hebe.hu
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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: +36-28-412-230
*
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
* 4.500 db nagyméretű kalapácsos
és sima tégla eladó. Tel: 06-20-3774009
*
Két
ágy
ágybetéttel,
két
éjjeliszekrény, sezlon eladó. Tel: 0628-411-197
* Asztmások, allergiások figyelem!
Eladó „Zepter” márkájú légtisztító
berendezés új állapotban. Érd: 0628-816-442

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*
FÉK,
KUPLUNG
FELÚJÍTÁS
GARANCIÁVAL. Dob, tárcsa, fékpofa
szabályozás. Autó, motor, teherautó,
munkagép, ipari gép. Gödöllő,
Mátyás kir.103. Tel: 06-20-3-303-396
* 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) +3620-94-58-766, 06-28-611-728
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* HORVÁTORSZÁGBAN a tengerparttól 80 méterre PANORÁMÁS APARTMAN családok részére családias áron
kiadó. Érd: 06-30-300-2111
* BALATONLELLEI víz közeli családi
házas nyaralás. 2-3 ágyas szobák,
rendezett udvar, gyerekeknek játszók. 6-tól 14 főig, csoportosan és
egyénileg,
gyerekkedvezménnyel.
+36-30-383-5689
* Olcsón eladó HÉVÍZEN, (Tavirózsa út
12.) a Napsugár üdülőszövetkezetben
2×2 hetes –változó időpontú- üdülési
jog. Tel: 06-30-585-1611
* OLCSÓN – üdülési jog - kedvező
áron KIADÓ Harkányban, a SIESTA
CLUB HOTELBEN: 2 fős (pótágyazható) apartman, fürdőhöz közel,
2010. 06. 14. – 06. 20-ig. Önellátó.
Tel: 06-30-3900-951

EGYÉB
* Társ és partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.
* AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth
L. utcában. 1,5MFt. Major Zoltán
0670/77-33-222 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
* Kedves Hölgyek, Urak! Szeretné
valakivel megosztani gondolatait,
magányát oldani? Egy pár ill.
társkapcsolat ezen segíthet. Minden
korosztálynak szüksége van valakire.
Bizalmas,
személyre
szabott
közvetítésemmel
megpróbálok
segíteni. Személyes találkozás,
időpont egyeztetés. Most a regisztrációs idő 1 évre szól. 06/30-2284096, 06/20-967-4009
* TENISZPÁLYA bérlés, tenisz oktatás
a hét minden napján, az egyetemi
teniszpályán. Barátságos árak, barátságos környezetben. Érezze jól
magát! Tel: 06-20-9375-051

* Volkswagen Polo első kézből, jó
állapotban 1999. évj. 2011 júliusig
érvényes műszakival eladó. Három
ajtós, napfénytetős. Érd: 06-28421-753

*
MÉZET
KÖZVETLENÜL
A
TERMELŐTŐL!
A
LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-,
erdei-,
aranyvessző-,
ámor-,
gesztenye-, repce krém-, lépesméz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
06-30-9891-721

ÜDÜLÉS

* 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

* 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.

* Kiscicák elvihetők. Tel: 20/3404861
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 9.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pálikás Benőné (Egyetem tér 3/A.),
Tóth Gáborné (József A. u. 30.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Pavkó Valentina
(2111 Szada, Béke u. 12.), Mihajlovicné Bódis

Tímea (Szent János u. 12/B.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Kurgyisné Cs. Beáta (2145 Kerepes,
Wéber Ede park 1.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Szarvady János
(Palotakert 9.)

Recept:
epres túrógombóc
HOZZÁVALÓK 4 személyre: 50 dkg túró, 2
dl gríz , 4 tojás, só, 60 dkg eper, cukor, méz.
ELKÉSZÍTÉS: A túróból és a grízből a tojással és egy csipet sóval elkészítjük a gombócmasszát, és egy–másfél óráig állni hagyjuk. Az
epreket megmossuk, megtisztítjuk, kiválogatjuk a kisebb szemeket. Egy nagy lábosban vizet forralunk, sózzuk. A gombócmasszából egy
keveset kézbe veszünk, ellapítjuk, és egy kisebb szem epret belecsomagolunk úgy, hogy a
gyümölcs sehol se látsszon ki. A kész gombócokat a gyengén forrásban lévő vízbe rakjuk.
Amikor az egész masszát felhasználtuk, megvárjuk, míg a víz újra forrásba jön. Ekkor az
edényt lefedjük, és a tüzet elzárjuk alatta. Kb.

30 percig lefedve állni hagyjuk, közben elkészítjük az öntetet. A maradék epret kicsit feldaraboljuk, és ízlés szerinti mennyiségű cukrot és
mézet adunk hozzá. Amikor felforrt, és a gyümölcs eresztett egy kis levet, szükség szerint
egy kevés ételsűrítővel be is sűríthetjük. Tálaláskor a gombócokat kiszedjük, és az öntettel
tálaljuk. egy kis porcukor még jöhet hozzá.
(b.j.)

Mozgás!!!
A testi-lelki harmóniáért.
Moderntánc jellegű mozgástechnikai képzés
indul. Az órák, táncos előképzettséget nem
igényelnek. Szombatonként 10 órától.
Oktató: Hegedűs Tamás
Hely: Láng fitness stúdió (www.langfitness.hu)
Gödöllő, Dózsa György út 35.
Tel.: +36-70-3813159

