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Gödöllő város önkormányzata egymillió
forint segítséget nyújtott az árvízsújtotta
Felsőzsolcának.
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Nagy sikerrel rendezték meg szombaton
a Családi napot a Petőfi Sándor Általános Iskolában.
(5. oldal)

A királyi kastély díszudvarán ad koncertet június 25-én a Gödöllői Szomfonikus
Zenekar.
(6. oldal)

Sport- és Egészségnap a Táncsics Mihály úti sporttelepen

Ez túl sok volt

Átadták a Sportcentrumot

Felhőszakadás
Továbbra is próbára tesz bennünket az időjárás, alig hevertük ki a május végi, június eleji
esőzéseket, a múlt héten hőségriadó nehezítette a mindennapokat, majd hétfőn óriási felhőszakadás okozott problémát
országszerte, így városunkban
is.

A Sport és egészségnap keretében június 12-én
hivatalosan is átadták a Táncsics Mihály úti
Sportcentrum első ütemének fejlesztéseit. Az
egész napos program során bemutatkoztak a
gödöllői sportegyesületek: a strandpálya és a
műfüves pálya mellett a színpadon is zajlottak a
sportesemények, míg a kiskastélyban egészségügyi vizsgálatokra nyílt lehetőség.
A létesítmény átadását eredetileg május végén, a gyermeknapon szerették
volna megtartani, de az óriási esőzések miatt – hiába sütött a nap május
29-én – a pálya átázott, így a programokat nem lehetett rajta megtartani.
A múlt szombatra azonban a ragyogó
napsütésben semmi akadálya nem
volt annak, hogy hivatalosan is átadják a füves pályát, és így már a műfüves, a strandpálya és a teniszpálya
mellett ezt is birtokba vegyék a sportolni vágyók. A felújításról még
2007-ben döntött a képviselő-testület.
A 3 hektáron elterülő Táncsics Mihály úti sporttelep épületei és pályái
is leromlott állapotban voltak, most
azonban minden korosztály számára
biztosítottak a labdarúgás feltételei, a
pályák mellett öltözők, szociális helyiségek állnak a sportolók rendelkezésére, a mérkőzéseket 350 férőhelyes lelátóról kísérhetik figyelemmel
a szurkolók. A fejlesztésre 350 millió
forintot fordított az önkormányzat.
A megnyitón Gémesi György polgármester elmondta, egyértelmű volt,

hogy a régi, lepusztult sporttelepnek továbbra is
sportfunkciót kell
kapnia. Nem kifejezetten csak labdarúgó,
hanem
sportcentrum létesítése a cél. A
mostani átadással
a felújítás első
üteme zárult le. A
második ütemben
egy városi sportcsarnok felépítése
a terv. Az ezzel
kapcsolatos hasznosítási
tanulmány már elkészült. A kiviteli tervek a jövő évben
készülnek el, utána kezdődhet a kivitelezés.
„A gazdasági válság ellenére, amikor sok mindenre nincs pénz, a város
mindig is kiemelt figyelmet fordított
a sportra, a fiatalok mozgási lehetőségeire, a feltételek megteremtésére.

Gondolok például arra a több száz
gyermekre, akik naponta fociznak,
edzenek itt. Nem azért, hogy itt egy
elsőligás csapat legyen, hogy nemzetközi szinten teljesítsenek, hanem elsősorban azért, hogy a gyerekek jó
helyen legyenek. Hogy olyan lehetőségük legyen a mozgásra, fizikai

energiáik levezetésére, hogy ne az
aluljáróban, ne a plázákban, ne az utcán legyenek. Ennek a megerősítésére 2011-től elindítjuk a mindennapos
testmozgás bevezetését az iskolákban. Ezt emelkedő rendszerben vezetjük be“ – mondta a polgármester.

Hétfőn délelőtt két óra alatt egyes
számítások szerint közel 60 mm csapadék hullott le Gödöllőre. Ez próbára tette a városi csapadékvíz elvezető
rendszereket. A Rákos-patak és az
Aranyos-patak is több helyen kilépett
a medréből. A VÜSZI munkatársai
egész nap folyamatosan járták a várost, hogy felmérjék a károkat, és behatárolják azokat a kritikus pontokat,
ahol ilyen nagymennyiségű egyidejű
csapadék lezúdulása esetén megoldást kell találni a problémákra.

(folytatás a 12. oldalon)

(folytatás a 2. odalon)

Ezt már nem bírták a medrek

Két órás felhőszakadás
(folytatás az 1. oldalról)
Sok esetben az is gondot okozott,
hogy a csapadékvíz elvezető árkok a
beléjük dobált hulladék miatt eldugultak. Sajnos, a többszöri felhívás
ellenére is gyakran előfordul, hogy a
lakók a csapadékvíz elvezető árkokba
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resztmetszetnek számít. Ez jól látszott például a munkaügyi központnál
és a Kazinczy utcánál, valamint Máriabesnyőn. Ez az esőzés ismét felhívta a
figyelmet a mederrendezés fontosságára.
Problémát okozott a víz a Batthyány
és a Turul utcában is. A csatorna több

helyen megtelt, a víz felemelte a fedlapokat. A Gébics utcában a kiöntött
szennyvízcsatorna okozott gondot, de
még a VÜSZI-t sem kímélte, a Kft.
műhelyeit is elöntötte a víz.
A Ripka Ferenc utca végénél az
autópályák építkezési területeiről
iszapos víz öntötte el a területet. Lapzártánk idején a VÜSZI-hez folyamatosan érkeztek a bejelentések.
Mivel a csapadék utánpótlás megszűnt, az eső elvonulása után fél órával a város nagy részén normalizálódott a helyzet.
Hasonló volt a helyzet a tűzoltóságon is. Nemcsak Gödöllőről, hanem a
környező településekről is érkeztek a
bejelentések, sokan kértek segítséget
a vízbetörések miatt. A tűzoltók valamennyi kocsival kivonultak a kárelhárításra.

Együttműködés kell a biztonsághoz

Csak próba volt
Kisebb riadalmat keltett a múlt hét kedden, amikor egy magasból
mentésre is alkalmas tűzoltóautó tűnt fel a Palotakerti lakótelepen. Szerencsére semmi gond nem volt, a tűzoltóság munkatársai a városi közterület felügyelőkkel mindössze próbát tartottak,
hogy szükség esetén hogyan közelíthetőek meg az épületek, biztosítottak-e a mentés feltételei.
Mint megtudtuk, sok problémára fény derült. Így például arra, hogy szükséges
a lakótelepen történő parkolás átgondolása, ugyanis sok esetben a személygépkocsik elállják az utat, és tűz esetén akadályoznák a mentési munkálatokat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint
szerdáig kell számítanunk esőre, helyenként jégesőre. A hét második felében a legmagasabb hőmérséklet ismét 30 fok fölött lesz, a legalacsonyabb ugyanakkor ennél 15 fokkal
kevesebb is lehet.
teszik a zöldhulladékot, annak ellenére, hogy azt ingyenesen elszállítják.
Egy-egy ilyen felhőszakadás alkalmával ennek beláthatatlan következményei vannak.
Bokor Árpád, a VÜSZI Kft. igazgatója nem sokkal a felhőszakadás
után azt mondta, hogy ilyen esőt még
sosem látott Gödöllő. Az, hogy nem
alakult ki olyan katasztrófahelyzet,
mint néhány évvel ezelőtt, csak az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhető.
De mindezek ellenére a város több
pontján is kritikus helyzet alakult ki.
A szakemberek szerint a Rákos-patak
és az Aranyos-patak medre az ilyen
esőzések elvezetésénél már szűk ke-

Több helyen a növényzet is problémát jelenthet, máshol pedig a túl széles lombkorona még az épület létrával történő megközelítésének is akadálya lehet.
A tapasztalatok összegzése után a tűzoltóság és az önkormányzat illetékesei
egyeztetnek, és megvizsgálják, milyen intézkedésekre van szükség és lehetőség a lakók biztonsága érdekében.
Kép és szöveg: bj

Megkezdődik a munka a vasútállomáson

Készül az ideiglenes pénztár

Megújuló energia-gazdálkodás a képzésben

Verőfényes Nap napja a SZIE-n
Verőfényes napsütésben rendezték meg a nyári napfordulóhoz kapcsolódó Nap napját
vasárnap a Szent István Egyetemen. A Napenergia Társaság
európai tagozatának felhívására hazánkban első alkalommal 1994-ben megrendezett
program célja az, hogy felhívja
a figyelmet a megújuló energiaforrásokra, azon belül elsősorban a napenergia hasznosítására.
Gödöllőn a Farkas István professzor
által vezetett Gépészmérnök Kar Fizika és Folyamatirányítási Tanszéke a
programok motorja. Évről-évre nagyobb érdeklődés kíséri a Nap napját,
s a rendezvény egyben jövendő hallgató toborzó is a középiskolások körében.
Az idei ünnepségre egy osztálynyi fizika faktos diák érkezett például a
monori gimnáziumból.
A program első részében a megnyitó zenés-irodalmi összeállítás után
hangzott el Fábián Zsolt önkormányzati tanácsadó előadása a megújuló

energiaforrások hasznosításával kapcsolatos önkormányzati tervekről.
Mint ismeretes, a városi önkormányzat régi partnere a tanszéknek, együttműködésükben valósult meg a fotovillamos rendszer az egyetemi stran-

ban megújuló energia-gazdálkodási
technikus szakképzés folyik, korszerű
gyakorlati eszközökkel. Seres István
egyetemi docens a kollégium A épületének tetején elhelyezett 10 kW teljesítményű naperőmű immár több éves

Az elmúlt héten megkezdődött a vasútállomáson az ideiglenes pénztárak
helyeinek kialakítása. Első lépésként a jelenlegi nyitott várórészen elkészült a konténerek helye, ugyanis a királyi váró felújítása alatt itt bonyolódik majd a jegyvásárlás. Információink szerint a királyi váró felújítási
munkálatai rövidesen megkezdődnek és még a hónap végén lezárják az
épületet.
kj

Az időjárás továbbra is akadály

Munkák az utakon
Bár a hétfői rendkívüli felhőszakadás jelentős munkát ad a héten a
VÜSZI munkatársainak, akik így elsősorban a kárelhárításra helyezik
a hangsúlyt. De amennyiben az időjárás lehetővé teszi, tovább folytatják a már megkezdett munkákat.

don és az egyetemi óvodában. Takácsné Szarka Enikő előadásából megtudtuk, hogy a nagykanizsai Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolá-

BKV, MÁV, Volán – A nyári
menetrend lép életbe
A héten véget ér a tanév, ami a gyerekeknek
több szabadidőt jelent, a dolgozóknak azonban a nyári menetrend életbe lépését. A BKV,
a MÁV és a Volán vonalain egyaránt változások lesznek a következő napokban. Nem árt
tehát indulás előtt tájékozódni, ilyenkor ugyanis
a szeptemberi tanévkezdésig napközben néjk
hány járattal kevesebb közlekedik.

működési tapasztalatait ismertette. A berendezést Nap napja második részében a
vállalkozó szellemű érdeklődők meg is
tekintették a magasban.
it
Már most is sokan panaszkodnak a szúnyoginvázióra, pedig a szakemberek a helyzet rosszabbodására számítanak. Emiatt Gödöllőn is szúnyogirtásra kell
számítani, amit a tervek szerint két ütemben végeznek el.
Az első légi irtást a jövő hétre
tervezik, majd ezt követően
két hét múlva kerül sor az ismétlésre.

Szúnyogírtás Gödöllőn
A rendkívüli áradások miatt
az egész ország területén a
megszokottnál jóval több
szúnyogra kell számítani.
Az idén a szokásosnál hamarabb indult el a szúnyoginvázió, s az extrém csapadékos
időjárás – utána kánikulával
– fokozta a vérszívók szaporodását.

Mint azt Zdenkó Pál, a
VÜSZI részlegvezetője elmondta, a tervek szerint
több járdaépítés is befejeződhet: a Balaton utcában
és a Kossuth Lajos utcában
is már csak az utolsó simítások vannak hátra.
Megnehezítette az időjárás
a Rákos-patak medrének
karbantartását is, amit a
múlt héten kezdtek meg. Ennek során mederkotrásra, kaszálásra és a belterületi részeken a mederburkolat javítására kerül sor.
Szintén az időjárástól függ, hogy folytatni tudják-e a kátyúzást. A szórt technológiával végzett burkolatjavításra nagy szükség van a városi utakon.
A Harmat utcában is folytatódik a munka, itt útalap készítése zajlik és rövidesen kezdődhet a szegély kiépítése.
Véget értek a munkák a Dózsa György út-Szilhát utca csomópontjában (képünkön).
A múlt héten megtörtént a műszaki átadás is, a lámpás kereszteződés jelenleg próbaüzem alatt van. Már a július eleji átadásra készülnek az M31-es autópálya gödöllői szakaszain. A tervek szerint a héten megkezdik a zajgátló falak kialakítását. jb
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Elfogadták az önkormányzati törvényt

29 pont a gazdaság fellendítéséért

Ősztől kevesebb képviselő Elkészült a kormányzati akcióterv
Név szerinti szavazással az Országgyűlés elfogadta a helyi
önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról
szóló törvényjavaslatot, amely
alapján ősztől kisebb létszámúak lesznek az önkormányzati
képviselő-testületek.
A képviselők közül 259-en szavaztak
igennel, 94-en nemmel. Az előterjesztésre igennel szavazott a Fidesz- és
KDNP-frakció, az MSZP és a Jobbik
képviselői viszont elutasították azt. A
zárószavazáson nem vettek részt az
LMP képviselői, mert nem értenek
egyet a törvénnyel. A törvény már
csak a köztársasági elnök aláírására
vár.
Ősztől jelentősen csökken az önkormányzati testületek létszáma. A
tízezer lakos alatti településeken változatlanul az egyéni listás választási
rendszert fogják használni, csak kevesebb képviselőt választhatnak.
A tízezernél nagyobb lakosú településeken és a fővárosi kerületekben
azonban marad a vegyes választási
rendszer: tehát egyéni választókerületben és kompenzációs listán is lehetne mandátumhoz jutni. A polgármestert és a főpolgármestert továbbra is
közvetlenül választják meg.
Száz lakosig kettő, ezer lakosig
négy, ötezer lakosig hat, tízezer lakosig nyolc, 25 ezer lakosig 11, 50 ezerig 14, 75 ezerig 17, százezerig pedig
20 mandátumot osztanak ki. Az egyéni választókerületekben minden további százezer lakos után, a kompenzációs listán pedig minden további 25
ezer lakos után nő eggyel a létszám.
A megyei közgyűlésekben ugyanígy, tehát 400 ezer főig 20 ezer lakosra
jut egy képviselő, de legalább 15 tagú
lesz a testület; 400 ezertől 700 ezerig
20 képviselő lenne, 400 ezer felett 30
ezer lakosonként kerülhet be egy képviselő; 700 ezres lélekszám felett pedig 30 képviselő lesz, amelyhez 40
ezer lakosonként további egy képviselő csatlakozhat.
A törvény szigorította a képviselőjelöltté válás feltételeit is. A képviselőjelöltséghez a választókerületben

élő választópolgárok legalább 1 százalékának, a polgármester jelöltséghez pedig a választópolgárok 2 százalékának, de legalább 300 választó
ajánlására szükséges.
A törvény módosításának eredményeként városunkban a jelenlegi 23
helyett 14 képviselőt választanak
majd az itt élők. Az őszi választásokon 10 egyéni választókerületi, és 4
kompenzációs listán megszerezhető
mandátum lesz.
Jelenleg még tárgyalja a parlament,
hogy ahol több alpolgármestert választanak, ott az egyik posztra „külső“
személy is felkérhető lesz, aki nem
kell, hogy tagja legyen a képviselőtestületnek, de ő csak tanácskozási
joggal vehet részt a testületi üléseken.
Lapzártánk idején még az országgyűlés döntésére vár az a javaslat is, ami
többek között a jelöltállítás határidejét
rövidíti le.

*
A második félévtől az APEH helyett újra az önkormányzatok szedhetik be a helyi iparűzési adót, ha a parlament még júniusban elfogadja Kósa
Lajos és Zombor Gábor (Fidesz)
képviselők módosító javaslatát, amely
az Országgyűlés honlapján jelent
meg.
Ez év elejétől módosult úgy az adózás rendjét szabályozó törvény, hogy
az önkormányzatok helyett az APEH
szedi be a helyi iparűzési adót. A beszedett iparűzési adót havonta kell tovább utalnia az APEH-nek az önkormányzatok számláira.
A javaslattevő fideszesek kiemelik,
hogy az iparűzési adó az önkormányzatok legjelentősebb bevételi forrása.
Utalnak arra is, hogy az idei költségvetés felhatalmazza az APEH-et, hogy
az iparűzési adóbevételek időbeli eltéréséből adódó átmeneti hiányok fedezetére a kincstár kamatmentes hitelt
nyújtson az adóhatóságnak. A régi eljárási rend visszaállításával erre nem
lenne szükség.
A módosítás ugyanakkor szerződéskötési kötelezettséget ír elő az
APEH-nek arra az esetre, ha az önkormányzat vele akarja behajtatni a be
(k.j.)
nem fizetett iparűzési adót.

Egykulcsos, családi adózás,
szabad gyümölcspárlat készítés, erős spórolás a közszférában, 98 százalékos adó a végkielégítésekre, szabadságmegváltásra a közszférában, a 2
millió forintban bekorlátozott
állami vezetői bérek, az állam
konyhájára évente 200 milliárd
forintot hozó bankadó, kiterjesztett Széchenyi-program –
ezek a kormány első akciótervének főbb elemei.
Az akciótervet Orbán Viktor kormányfő ismertette a parlament múlt
heti ülésén. Ennek két fő gondolata:
az új gazdasági rendszer kidolgozása
és a kölcsönös felelősségvállalás elvének bevezetése. Az egyik legfontosabb elem, hogy új adórendszert új
alapokra kell helyezni, amely munkabarát, egyszerű, teljesíthető és igazságos. Jelentős adócsökkentés és az
adózás leegyszerűsítése a két fő lépés
– mondta.
A program az alábbi
29 pontból áll:
1./ Egykulcsos családi adózás bevezetése két év alatt. Egy, kettő, három
gyerek után is lesz adókedvezmény,
és 16 százalékos lesz már jövőre ez az
adómérték a személyijövedelemadórendszerben;
2./ A kedvezményes, 10 százalékos
társasági adót a mostani 50 millió helyett 500 millió forintos adóalapig lehet igénybe venni;
3./ A kis- és középvállalkozásokat terhelő adók közül tíz úgynevezett kisadó eltörölése;
4./ Bevezetik az adózás alá nem vont
kereset fogalmát és aki adózott jövedelemből másnak magánszemélyként
munkalehetőséget biztosít, akkor ez
után a jövedelem után ne kelljen újra
adót fizetni;
5./ Az egyszerűsített alkalmi munkavállalás szabályainál visszatérnek a
régire és hozzálátnak új szabályok kidolgozásához;

6./ Ingatlanbérbeadásnál a bérbeadónak ne kelljen vállalkozóvá válnia;
7./ Visszaadják az embereknek a szabad gyümölcspárlat főzéséhez való
jogot;
8./ Az egyenes ági rokonok közötti
öröklés, ajándékozás illeték- és adómentes lesz;
9./ Beruházási engedélyeknél 51 fajta
van most, ez túlságosan sok, mérséklik;
10./ A történelmi egyházak és a karitatív szervezetek kérésére ismét áfamentes lesz az adományozás;
11./ Kistermelők értékesítési, termelési feltételeinek javítása;
12./ Széchenyikártya-programot szélesítik, beruházásra és pályázati önerőre is igénybe lehessen venni a
pénzt, 50 millió forintig felemelik az
igényelhető összeget;
13./ Az uniós források radikális átrendezése a kis- és közepes vállalkozások számára;
14./ Költségstop a politika, kormányzat szintjén, a közszférában;
15./ A közszféra bérkiadásainak átalakítása;
16./ A költségvetési bérek felülvizsgálata;
17./ Külső megbízások és kiszervezések teljes körű felülvizsgálata; Ebből a négy pontból (13.-17.) 120 milliárd forint megtakarítást vár a kormány.
18./ 60 napon túli végkielégítések, titoktartási pénz, szabadságmegváltás
megadóztatása a közszférában 98 százalékos adókulccsal;
19./ Havi bruttó 2 millió forintnál plafont húznak meg a költségvetési szférába tartozó minden, még a kormány
irányítása alá nem tartozó szerveknél
is, beleértve az MNB-t is;
20./ Állami vagyonkezelésben részt
vevő szervezeteknél bértömeg-gazdálkodásra való áttérés, a bértömeget
15 százalékkal levágják, az igazgatósági tagok számát radikálisan csökkentik (300 körülről 60 körülire). A
felügyelőbizottsági tagok számát is
mérséklik. (636 felügyelőbizottsági

helyből 450 marad.); Összességében
ebbe a pontba sorolt lépésekkel 50
milliárd forintot spórolhat meg az állam.
21./ A pártok költségvetési támogatását 15 százalékkal csökkentik már
idén;
22./ Költségvetési felelősöket küldenek ki a jelentős költségvetési pénzekkel gazdálkodókhoz;
23./ Az állami intézményeknél bútor-,
mobiltelefon- és kocsicsere-stopot
rendelnek el;
24./ Nemzeti eszközkezelő társaság
létrehozása. Azoknak a személyeknek
a lakása, akik nem tudják fizetni a lakáshitelt, egy állam alaphoz, a nemzeti eszközkezelő társasághoz kerüljön; (Vélhetően a magánszemély bérleti díjat fizetne az állami társaságnak.)
25./ Bankadó bevezetése; A bankok,
biztosítók, pénzügyi lízingcégektől
szedett pótadóból az idei 13 milliárd
forinttal szemben már idén 200 milliárd forintot várnak a normál társasági
adón felül. A kormány tárgyalást kezd
arról, hogy mi legyen az adó alapja,
hogyan oszoljon meg a három érintett
szektor között. 3 évig lenne bankadó.
26./ Lakáscélú devizahitelek gyakorlatilag megszűnnek, mert a kormány
azt javasolja, jelzálogbejegyzés csak
forintalapú hiteleknél lehessen;
27./ Másodlagos élelmiszer-vizsgálatot vezetnek be annak érdekében,
hogy csak jó minőségű élelmiszer érkezhessen be az országba;
28./ Közüzemi díjak emelésére moratóriumot rendelnek el és tárgyalásokat kezdenek a közműcégekkel a díjak megállapításáról;
29./ Kilakoltatási moratórium év végéig, a kormány azt szeretné, ha tárgyalások kezdődnének a bajba jutottak és a bankok között;
A kormány tervei annak ellenére
sok kritikát kaptak, hogy a legtöbb
elemnek még csak a főbb irányvonalai ismertek.
(ny.f.)

Közel száz ház vált lakhatatlanná

A rektor is „ csak” kétmilliót kereshet

Gödöllői segítség Felsőzsolcának

Már nem sokáig titok

Az árvízkárosultak segítésére
kialakult országos összefogáshoz Gödöllő Város Önkormányzata is hozzá kívánt járulni. Ennek érdekében az egyik legnagyobb kárt szenvedett település, Felsőzsolca árvízkárosultjainak részére megnyitott
számlára egymillió forint támogatás utalt át.

Dr. Gémesi György polgármester az
érintettekhez eljuttatott levelében kifejezte reményét, hogy Gödöllő e szerény
segítséggel is hozzá tud járulni ahhoz,
hogy a település mielőbb kiheverje

ezt a természeti csapást.
Felsőzsolca városa
a Bükk hegység keleti
lábánál, a Sajó folyó
bal partján, a borsodi
tájegység Abaújjal határos keleti oldalán, a
Bódva, a Sajó és a
Hernád folyók völgyeinek természetes
metszéspontjában
fekszik. A BosodAbaúj-Zemplén megyei település lakossága 7300 fő.
Minden bizonnyal ez a legnagyobb

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és
a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
segélyakciót szervez
az árvízkárosultak megsegítésére!
Városunk már eddig is nyújtott segítséget Felsőzsolca településnek, amely területének 90 százalékát elöntötte a víz. Célunk, hogy a befolyt adományokból egy további, árvíz által sújtott település, Sátoraljaújhely városa közintézményeiben keletkezett károk helyreállításához, a közfeladatok ellátásához szükséges feltételek
újbóli megteremtéséhez is hozzájáruljunk. Ezért kérjük, hogy akik anyagi felajánlással szeretnének élni, a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége alábbi számlájára utalják át az e célra szánt összeget:
10103836-09701639-00000005
Tájékozódásunk alapján leginkább tartós élelmiszerre és fertőtlenítőszerekre szorulnak rá a lakosok. Így várjuk az ilyen irányú felajánlásokat is, amelyet eljuttatunk a megfelelő helyekre. Az adományokat Pintér
Zoltánnál, a Lokálpatrióta Klub elnökénél (pinter@godollo.hu) lehet leadni, vagy jelezni a címet, ahonnan elhozhatjuk. Ha valaki más típusú (pl. ruha, törölköző, paplan, stb.) adománnyal szeretne segíteni, azt szintén
fogadjuk, ezeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gödöllői csoportjával az erre rászoruló településekre
szállítjuk el.
Segítségüket előre is köszönjük!

A kormány kétmilliós bérplafonja az egyetemi rektorokra is
vonatkozik. Többüket igencsak
érzékenyen érintheti a kormány javaslata, ugyanis a 10
legjobban kereső között már a
hatodik helyen rektor szerepel.
Hogy kinek mennyi is a fizetése, az rövidesen kiderül, egy
hónapon belül ugyanis nyilvánosságra hozzák a rektori fizetéseket.

károkat elszenvedett város az elmúlt
hetek árvízi pusztítása után. Még
mindig utcák vannak víz alatt, itt omlott össze a legtöbb átázott és meggyengült épület. A faluban 93 otthon
vált lakhatatlanná.
Felsőzsolca önkormányzata az
alábbi számlát kifejezetten az árvízkárok enyhítésére szánt adományok
számára nyitotta. Aki úgy érzi, hogy a
gödöllői önkormányzati támogatáshoz csatlakozni kíván megteheti.
Adományt a következő számlára utalhatnak: Felsőzsolca
és Vidéke Takarékszövetkezet
54500112-10021550.
(k.j.)
Fotó: origo.hu

A Fővárosi Ítélőtábla precedens értékű döntésében kimondta, hogy a rektorok fizetése nyilvános adatnak számít. A Fővárosi Ítélőtábla május 27-ei
jogerős döntésében kimondta, hogy a
Szent István Egyetem rektora, rektorhelyettesei valamint dékánjai fizetése
közérdekből nyilvános adatnak minősül, ezért azok nyilvánosságra hozandók.
A bíróság megállapította ugyanis,
hogy a rektorok közfeladatot végző
vezetők, ezért bizonyos személyes
adataik – így a fizetésük mértéke –
nyilvánosak, hiszen szoros összefüggésben állnak közfeladatuk ellátásával. A tavaly novemberben véget ért
próbaper eredményeként is ugyanez a
döntés született.
Bár a rektorok korábban azt mondták, még megtárgyalják az ítéletet, és

csak a Magyar Rektori Konferencia
június 11-ei ülésén döntenek arról,
hogy az ítéletet magukra is vonatkoztatják-e, nem sokkal később mégis
úgy határoztak, hogy juttatásaikat
nyilvánosságra hozzák – meglehetősen felemás módon.
A Magyar Rektori Konferencia
honlapjára kitett dokumentum kevés
konkrétumot tartalmaz, mindössze
annyit, hogy a rektorok legkevesebb
300 ezer forintot kapnak garantált illetményként, amelyhez hozzájön még
60 ezer forint illetménypótlék, valamint egy bizonyos összegű illetménykiegészítés és a jutalom. A dokumentum emellett nem tartalmaz sem az
éves, sem a havi bérre vonatkozóan
konkrét összegeket.
(b.j.)
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Közélet

Befogadó Munkahely Program

Új munkahelyek Gödöllőn
Az Erzsébet királyné szállodában ismertették a múlt héten a befogadó munkahely programot. A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Társadalmi Diverzitás Programja „Partnerségben a munkahelyi esélyegyenlőségért – befogadó szervezeti kultúra elterjesztése a Gödöllői kistérségben” című projektje keretében hátrányos helyzetűek
(pályakezdők, GYED-ről, GYES-ről, GYET-ről visszatérők, 50 év felettiek, gyermeküket egyedül nevelők, tartós munkanélküliek) számára ingyenes képzési-foglalkoztatási programot indít.
A programban résztvevő munkaadó
partnerek a következő munkakörökre
keresnek a program keretében munkatársakat: irodai asszisztens, recepciós, műszaki technikus, fénytechnikus, grafikai asszisztens, programozó
asszisztens és webszerkesztő. A három foglalkoztató partner, azaz befogadó munkahely a Művészetek Háza
Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., a
PROMPT-H Számítástechnikai Kft.
és a VÜSZI Nonprofit Kiemelten
Közhasznú Kft.
Krassay László alpolgármester
örömmel fogadta a program indulását, a nyitó rendezvényen elmondott
beszédében kitért arra, nagy szükség
van az ilyen programokra, különösen
most, hogy a Sony bezárásával több
százan veszítik el munkahelyüket a
térségben.

A rendezvényen valamennyi résztvevő cég bemutatkozott és ismertette,
milyen területen csatlakozik a programhoz. A partnerségben résztvevő
három intézmény, a Művészetek Háza
Gödöllő Nonprofit Kft., a PROMPT-H
Kft. és a VÜSZI Nonprofit Kft. elkötelezettek az esélyegyenlőség hosszú tá-

vú fenntartására, ennek jegyében alakítják ki a munkahelyi patrónus rendszert a projekt során, valamint szakemberek közreműködésével esélyegyenlőségi tervet készítenek. A befogadó munkahelyek kialakítása a
társadalmi felelősségvállalás hatékony eszköze, amely rövid és hosszú
távon egyaránt hozzájárul a helyi társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.
A megjelölt munkakörökre felkészítő programba 2010. július végéig
várják a jelentkezőket. Közülük augusztus végén szakemberek segítségével, személyes interjúk alapján választanak ki 20 fő programrésztvevőt.
A Befogadó Munkahely Program két
részből áll: az első részben a munkára
felkészítő képzés, a másodikban a
foglalkoztatás történik. A 2010 szeptemberében induló felkészítő
képzés
számítástechnikai
alapképzést, személyiségfejlesztő és kommunikációs tréninget, egyéni tanácsadásokat és speciális szakmai képzéseket biztosít. Ezek sikeres
elvégzése után következik a
foglalkoztatás
időszaka,
amelynek során a befogadó
munkahelyeken régóta dolgozó, nagy tapasztalattal bíró szakemberek (munkahelyi patrónusok)
adnak támogatást a beilleszkedéshez,
a felmerülő problémák megoldásához.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. jk

Tájékoztató a nyári megjelenésről
A Gödöllői Szolgálat tájékoztatja a tisztelt olvasókat és partnereit, hogy június 30-tól augusztus 23-ig az alábbi időpontokban jelenik meg az újság:
JÚNIUS 30.,

JÚLIUS 14.,

JÚLIUS 28.,

AUGUSZTUS 11.,

AUGUSZTUS 23.

Ezt követően ismét heti rendszerességgel jelenik meg lapunk.
A Gödöllői Szolgálat Szerkesztősége

A hét kérdése
Június első napjaiban Gödöllői
napokat tartottak spanyol
testvérvárosunkban, Valdemoróban. A színes program keretében az ott élők megismerhették Gödöllő történelmét,
művészeti életét, átfogó képet
kaptak a városunkban folyó
mindennapokról. Kíváncsiak
voltunk: – Ön mit tartana fontosnak, ha egy külföldinek kellene bemutatnia Gödöllőt?
Íme néhány a beérkezett válaszok közül.
„Azt hiszem, sokkal nagyobb figyelmet érdemelne a máriabesnyői bazilika, mint amit jelenleg kap. Az elmúlt években egyre több programot,
rangos egyházi eseményt rendeznek
itt, és a térség hitéletében is egyre jelentősebb szerepet tölt be a kegyhely.
Nem véletlen, hogy bazilika rangra
emelték. Magyarországon sokan ismerik Máriabesnyőt, de külföldön
még nem. Pedig nemcsak egyházi jelentőségével, hanem környezeti szépségével is vonzó lehet a keresztény

gyökerekkel bíró európaiak
körében.”
Pappné
„Ahogy az újságból kitűnik, nagyon
színes volt a spanyolországi program. Nagy örömmel láttam, hogy a
hivatalos küldöttséggel nemcsak városvezetők mentek, hanem fiatalok
is. Itt, Gödöllőn nagyon sok tehetséges gyerek van, akár az általános,
akár a középiskolások között néz körül az ember. Fontos, hogy ők lehetőségeket kapjanak a bemutatkozásra,
hiszen színvonalas produkcióik igazolják azt, hogy Gödöllőn jó az oktatás és magas színvonalú kulturális
élet van…”
V. N.
„Biztos, hogy érdemes lenne egy, a
gödöllői művészeti életet bemutató
nagyszabású kiállítást rendezni az új
testvérvárosokban, amelyeken a régi
művésztelep alkotóinak munkáit láthatnák az érdeklődők, és a jelenlegi
művészek is bemutatkoznának. Ez jól
mutatná, hogy a Nagy Sándor alapította művésztelep hagyományait hogyan viszik tovább a fiatal művészek,
akiknek viszont nagyon fontos, hogy
lehetőséget kapjanak a külföldi meg-

jelenésre. Erre régen is nagy hangsúlyt helyeztek, az egykori művésztelep alkotói is több nemzetközi kiállításon vettek részt.”
Nagy Antal
„Az egyik ismerősöm nemrég nagyon
meglepődött, hogy Gödöllő milyen
szép, milyen sok park van. Meg is jegyezte, hogy mindig csak a kastélyról
hall, pedig mennyi más szépség is
van itt. Az Erzsébet park még ilyen
állapotban is nagyon tetszett neki, az
pedig lenyűgözte, hogy az Alsóparkban – a város közepén – mókusokat,
szajkót, feketeharkályt látott. Az ittléte alatt megnéztük az arborétumot,
kirándultunk a Babat-völgyben és
sokat sétáltunk a környéken. Mikor
elutazott, azt mondta, már érti, miért
szeretett annyira itt lenni a királyi
család. A városnak ezt az arcát is
meg kellene mutatni, mert sokan vannak, akik nem a műemlékekért mennek el valahová, hanem a jó levegő, a
természet szépsége miatt.”
S. Tiborné
A hét kérdése:
– Ön részt vesz valamilyen formában az árvízkárosultak
megsegítésében?

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.
Heti írásunkban olvasóink munkajoggal kapcsolatos kérdéseit válaszoljuk meg.
– Másfél évvel ezelőtt létesítettem
munkaviszonyt jelenlegi munkaadómmal. A múlt héten a munkaadóm arra kért, hatósági bizonyítvánnyal igazoljam, hogy nem állok
a jelenlegi munkakörömet érintő
foglalkozás eltiltás hatálya alatt.
Megteheti ezt, ha eddig nem kért
erkölcsi bizonyítványt tőlem?
– Munkaadója jogosan járt el. A Munkatörvénykönyve lehetőséget biztosít
2010. április 01. napjától arra, hogy a
munkaszerződés megkötése előtt és a
vele már munkaviszonyban álló munkavállalótól „erkölcsi bizonyítványt”
(hatósági bizonyítványt) kérjen.
Amennyiben a megküldött hatósági
bizonyítvány azt tartalmazza, hogy a
munkakörét vagy annak egy részét
érintő foglalkozás eltiltása hatálya
alatt áll, úgy munkaadója a munkaviszonyát megszüntetheti. Abban az
esetben, ha az igazolás nem tartalmaz
bejegyzést, úgy a hatósági bizonyítvány beszerezésével kapcsolatban felmerült igazgatási eljárási díjat a munkáltató megtéríti az Ön számára.

– A kialakult gazdasági helyzet miatt kénytelen vagyok alkalmazottaim egy részétől megválni, mivel
üzletbezárásra kényszerülök. Ez
elég indok-e a felmondáshoz? Kell-e
végkielégítést fizetnem, és mi a helyzet a felmondási idővel?
– A munkáltató rendes felmondással
megszüntetheti az alkalmazott munkaviszonyát, a működésével összefüggésben felmerülő okokra hivatkozva. Ez lehet az átszervezés is,
melynek során egy munkakör feleslegessé válik. A lényeg az, hogy a felmondást indokolnia kell, és annak okszerűen kell következnie az átszervezésből, illetőleg további feltétel, hogy
annak valóságosnak kell lennie. A felmondási védelem alatt álló munkavállaló jogviszonya – ezen a jogcímen – nem szüntethető meg. A munkaviszony felmondását írásban kell
közölnie a munkavállalóval, akinek
jogában áll annak tartalmával kapcsolatban a bírósághoz fordulni,
amennyiben nem érzi az ott megjelölt
indokot valósnak. A felmondásban
megjelölt indoklás később nem változtatható meg. A munkavállalót
megilleti a végkielégítés, amennyiben
legalább három év megszakítás nélküli munkaviszonya van az adott
munkáltatónál. Mértéke a munkaviszonyban eltöltött idő függvénye, de
minimálisan egy hónap. A felmondási időt is biztosítja a törvény, ez
legalább 30 nap, de függ attól is, hogy
milyen időtartamú jogviszony után
következik be a felmondás. A felmondási időre átlagkereset jár a munkavállalónak, és legalább annak felére a
munkavégzési kötelezettség alól fel
kell mentenie.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Nagy sikerű Családi Nap a Petőfi iskolában

Játék és jótékonyság

órán keresztül különféle vetélkedőkkel tette próbára a gyerekek ügyességét.
Az első Családi Napot a Gödöllői Talamba Ütőegyüttes fergeteges koncertje zárta.
A gyerekek a legnagyobb dicsérettel illették a programot: „Ez tök jó, ez
aztán király volt!”

Hagyományos Waldorf Bazár Hagyományteremtő szándék
Május 29-én rendezték meg a gödöllői Waldorf Iskola hagyományos „Bazárát”, ahol számtalan kulturális, sport és művészi program várta az érdeklődőket.
Biciklis akadályverseny, focibajnokság, középkori történelmi játékok, zsonglőrködés,
kézműveskedés, íjászat – csak
néhány ízelítő a színes kínálatból, amiből az iskola hangulatos, madárbarát kerttel övezett
udvarán az érdeklődők választhattak.
A Bazár, mint minden évben,
most is színes kavalkád volt, a
sok játék mellett kiállítással is készültek az iskola tanulói, akik kézműves

munkáikat mutatták be a látogatóknak. A gyerekek mellett természete-

Sok-sok szülő heteken keresztül dolgozott azért, hogy a tanári kar, a szülők és legfőképpen a gyerekek tartalmas, szórakoztató programmal tölt-

sen a szülők is elhozták az általuk készített termékeket, amiket meg is lehetett vásárolni. A bevétel egy részét az iskola támogatására fordítják a rendezők, akik a programon gyűjtést szerveztek az edelényi árvízkárosultak javára.
Az év vége közeledtével már a
nyári programok szervezése is
zajlik, többek között a gyimesfelsőloki testvériskola tanulóinak fogadása ad feladatot a szülőknek. Az erdélyi településről
több, mint húsz diákot látnak
majd vendégül augusztusban a Waldorf
jk
iskolába járó diákok családjai.

Hőségriadó idején

Ismét volt vízosztás
Mint ahogyan az az elmúlt
években már gyakorlattá
vált, ismét volt vízosztás
Gödöllőn. Az elmúlt héten
elrendelt hőségriadó idején
a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub képviselői több száz
palack ásványvizet osztottak szét a gyalogosok között
a déli időszakban.
Mindenki örömmel fogadta
a teli ásványvizes palackokat, bár a tapasztalat szerint megnőtt azok száma, akik eleve úgy indultak el
otthonról, hogy gondoskodtak maguknak az útravaló hűsítőről.
Mint megtudtuk, a Lokálpatrióta Klub tagjai továbbra is készek arra, hogy
amennyiben az időjárás indokolttá teszi, a nyár folyamán újabb vízosztást
szervezzenek és bonyolítsanak le.
Kép és szöveg: hc

Regionális lapok találkozója

jelezte, a mai gazdasági válságban
egyre
nehezebb
fenntartani ezeket
az újságokat.
Ljubljanában például az elmúlt évig 5
helyi lap volt forgalomban, mára azonban mindössze kettő tudott megmaradni. De hasonló a helyzet több spanyol, görög, észt nagyvárosban is. A
központi téma mindenkinél Görögország volt. „Hogyan lehet az, hogy
ha az euró övezethez kíván csatlakozni egy ország, akkor mindenféle kritériumot kell teljesítenie, joggal, de ha
már csatlakozott, akkor csak hátra kell
dőlni a fotelban és várnia, hogy a töb-

Brüsszeli Szolgálat
„Az Önök szerepe nagyon fontos az
Unió számára, hiszen Önök azok, akik a
legközelebb állnak az emberekhez és átadhatják üzeneteinket” hangzott el a Regionális médiumok találkozóján Brüszszelben, ahova a Gödöllői Szolgálat immár második alkalommal kapott meghívást. A konferencián elsősorban a gazdasági válság hatásairól, a görög krízisről és a helyi és regionális lapok egyre
nehezebb helyzetéről volt szó. Az 27
Uniós tagországon kívül meghívást ka-

pott több szerb és horvát kiadó is, akik
számára elsősorban országuk csatlakozása volt a legfontosabb téma. Mint azt
több regionális és helyi lap szerkesztője

Június 12-én egy nagy sikerű
családi programnak adott otthont a Petőfi Sándor Általános
Iskola; az összejövetelt a Szülői Munkaközösség kezdeményezte, kifejezetten hagyományteremtő szándékkal.

bi tagállam megsegítse?”, hangzott el
a kérdés magyar részről. Sajnos, erre a
kérdésre érdemleges választ nem sikerült adni Brüsszelben.
p

ÉLVEZZE A FOCI VB MECCSEIT NAGY KIVETÍTŐN!
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Trafo Club sok szeretettel vár minden, labdarúgást kedvelőt a Főtérre,
ahol sörsátorban, óriáskivetítőn élvezhetik a dél-afrikai labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit június 11.
és július 11. között!
A mérkőzések mellett a vendéglátók
gasztronómiai élvezetekkel is szolgálnak!
A belépés díjtalan!

hessék el ezt a tanévvégi szombatot.
A szervezés során óriási segítséget
kaptunk Pintér Zoltán alpolgármestertől és az esemény fő támogatójától,
a Gödöllői Lokálpatrióta Klubtól. A
program mellé állt az iskola igazgatónője, Gubáné Csánki Ágnes is.
Az eseményt Gémesi György polgármester és Héger Melinda, a
Szülői Munkaközösség vezetője nyitotta meg.
A gyerekek szájtátva nézték, hogy
mennyire erős Nick
Árpád, milyen vicces
Gábor Bohóc, és a
nagy meleg ellenére a
Gödöllői Kutyakiképző
Iskola ebei milyen éberek és engedelmesek
tudnak maradni.
Radnóti László sportriporter pedig az egész
esemény
levezetése
mellett, több mint egy

mm

Beszélgetés Szendrei József, volt labdarúgókapussal

Lokálpatrióta Estek 2010
Június 10-én a Lokálpatrióta Klub vendége volt Szendrei
József, a magyar labdarúgó válogatott egykori kapusa. A kiváló hálóőr Szolnokon kezdte pályafutását, majd a Nyíregyháza együttesét erősítette; innen került első nagy sikerei
helyszínére, az akkori Újpesti Dózsa csapatához, ahol egészen 1987-ig védett. Ezt követően ő is belekóstolt az idegenlégiósok életébe: Spanyolországban egy évig az CD Malaga
első számú hálóőre volt, majd további négy esztendeig a
Cádiz FC alkalmazásában állt.
A magyar válogatottban 1985 és 1988 között 10 alkalommal
védett; tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon
résztvevő csapatnak is (ott egy mérkőzésen, a Kanada elleni
2-0-ás győzelemmel végződött találkozón védett).
Az Erzsébet Királyné Szállodában megtartott összejövetelen Szendrei Józsefet Radnóti László sportriporter faggatta pályafutása legfontosabb állomásairól, legemlékezetesebb pillanatairól; a portás pedig a rá jellemző közvetlenséggel elevenítette fel a számára felejthetetlen történéseket.
hc

95 év
Kellemes kötelességének tett eleget
Gémesi György, amikor szombaton
délután köszöntötte a 95. évét betöltött Bátori Károlynét. Margit néni
szerető családja körében ünnepelte
születésnapját, és nagy örömmel fogadta a polgármester látogatását.
A szépkorúak köszöntéséről szóló kormányrendelet rendelkezései alapján a

95., illetve a 100. életévüket betöltött személyek
életkorukkal megegyező
összeget is kapnak.
Gémesi György elmondta,
városunk már hosszú ideje
tiszteleg így a 100. évüket
betöltöttek előtt, de öröm
számára, hogy tovább bővült azoknak a köre, akik
részesülnek az ünneplésKép és szöveg: jk
ben.

Adományokat is vittek a gödöllőiek

A Cavaletta Nagyszalontán
Június 5-én és 6-án Arany János, Sinka
István és Zilahy Lajos szülővárosában
tartózkodott a női kar.
A szalontai református egyházközség
presbitériuma, nt. Mikló Ferenc esperes és Berke Sándor segédlelkész fogadta nagy szeretettel a hölgyeket, akik
magas színvonalú koncerttel hálálták
meg vendéglátóik gondoskodását.
Pelok Gabriella ny. igazgatóhelyettes
vezetésével megtekintették a hajdúváros nevezetességeit: a Csonka-torony
legfelső emeletéről gyönyörködtek a vá-

ros körpanorámájában, koszorút helyeztek Arany János lábai elé, s fejet hajtottak Bocskay István egészalakos szobra előtt.
A 34 tagú énekkar Gyulán megpihenve

ellátogatott az Erkel Múzeumba is; koszorúztak az emléktáblánál, s a Himnusz eléneklésével adózott a 200 éve
született géniusz, nemzeti operánk és
nemzeti imánk zenei alkotója emlékének.
A csoportot elkísérte a Török Ignác Gimnázium szalontai kötődésű igazgatója,
Fábián Bertalan is, aki a
gimnázium által gyűjtött
adományt átadta a városban
működő gyermekjóléti intézmény 80 kis lakójának.
Szép és jó volt Nagyszalontán énekelni,
majd a búcsúzás perceiben őszinte hálával megköszönni a testvéri gondoskodást!
p.b.

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jelentős összegekkel támogatja a moldvai csángók
magyar anyanyelvi oktatását. Az alapítvány főként keresztszülők és vállalkozók befizetéseiből a
moldvai magyar oktatás költségeinek közel kétharmadát fedezi.
Ezekből a befizetésekből nemcsak az iskolán kívül magyart tanítók
bérére, de a program működtetésére is kerül: a lábnyiki, Csík falusi,
diószegi és magyarfalusi Gyermekek Háza épületeiben ugyanúgy
ott van az AMMOA által összegyűjtött pénz, mint a „magyar
iskolák“ kialakítására bérelt, megvásárolt újabb házakban, telkekben, a tantermek felszerelésében és a csángó gyermekek által
használt oktatási eszközökben.
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jogosult a személyi
jövedelemadóból a civil szervezetek részére felajánlható 1%
fogadására.
AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18710209-1-13.
Az Önök által felajánlott adórészt teljes mértékben a csángófalvak magyar oktatására költjük. Köszönjük!
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Elborít a hó
Stef Penney, a frissen megjelent Gyengéd, mint a farkasok
című vaskos kalandregény írója, fiatal ember. Olvasható róla
a kötet végén, hogy a skóciai
Edinburgh-ban született és nevelkedett. Különböző egyetemi és főiskolai tanulmányok
után bekerült a Carlton televízió fiatalokat támogató programjába, két filmet írt és rendezett. A Gyengéd, mint a farkasok az első regénye.
Úgy éreztem, ezt elöljáróban el kell
mondanom róla, mintegy megindokolandó, miért nem ismerjük a nevét.
Hiszen ír úgy, sőt, jobban, mint más,
jól ismert, sikeres, népszerű kalandregény-írók. Mindig díjazom, ha valakinek humora is van, ha például
ilyen mondatokat szúr be időről-időre
a szövegbe: „Mindig jó tudni, ha egy
gyilkosság gyanúsítottja szereti az
édesanyját.” „Csodálkozna, ha tudná,
mit összelődörögnek az emberek még
télvíz idején is.”
Tehát gyilkosság. Tehát tél.
Kanadában játszódik a történet.
Egy behavazott, eldugott kanadai kisvárosban indul. Csoda lenne, ha ilyen
helyen nem csupa fura alak gyűlt vol-

na össze. Aztán ott volt az az ügy:
hosszú évekkel ezelőtt két kislány
nyomtalanul eltűnt az erdőben.
Most meg holtan találnak valakit,
egy magányos, középkorú férfit a
kunyhójában. Nem, nem hirtelen
szívroham végzett vele: átvágták a
torkát. Megskalpolták. A holmija közül eltűnt egy furcsa jeleket tartalmazó agyagtábla, ami esetleg azt bizonyíthatná, hogy az észak-amerikai indiánoknak is volt írásuk. Eltűnt egy
tizenhét éves fiú is. Ő a gyilkos?
A fiú anyja – aki ugyan csak nevelőanyja, árvaházból fogadta örökbe –
természetesen nem hiszi ezt. Horogra
is akad valaki, aki talán inkább gyanúsítható: egy kóbor, prémvadász indián. Lecsukják, de mivel nincs a kisvárosnak igazi börtöne, hamar megnyílik előtte a szabadulás kapuja.
Együtt erednek az anyával, Mrs.
Ross-szal a fiú, Francis, no meg a valódi gyilkos nyomába. Az általuk
megtett útnak a leírása talán izgalmasabb megannyi rejtélynél. Mit kell
tenni a túlélésért az átláthatatlan vadonban, a végtelen hómezőkön?
Mennyit bír ki az ember? Az asszony
kínlódva vonszolja magát, alig viseli
el a csontig ható hideget. Egyre inkább megbízik eleinte csak kénysze-

rűségből elfogadott társában.
Farkasokkal is találkoznak, persze.
Mint ahogy mások is, akik szintén a
téli utazás veszélyekkel teli kalandjára vállalkoznak. Csak ők az asszonynyal meg az indiánnal ellentétben
délnek tartanak. Más, emberibb körülményekre vágynak, mint ami a kegyetlen északon, még a regény kezdetén bemutatott kisvárosnál is elhagyatottabb helyen adódhat számukra.
Még betekintést nyerhetünk egy
Norvégiából származók által lakott
falu életébe. Majd végül egy titokzatos erődébe. Ott választ kaphatnak a
szereplők, az olvasók megannyi kérdésre. És amire mégsem: eltemette a hó.
Bucsány Henrietta

Spanyol „zsűri” döntött

nem hazai zsűri bírálta el az alkotásokat. A beérkezett pályamunkák közül spanyolországi testvérvárosunkban, Valdemoróban megrendezett Gödöllői Napok keretében a helyi iskolások választották ki a

Henrietta (Hajós Alfréd Általános Iskola) 6. a. osztályos diák munkáját különdíjjal jutalmazták.
A fotókat beküldők közül Tóth
Bence 4. a osztályos tanuló és
Rektenwald Ákos 6. a osztályos tanuló (mindketten a
Damjanich iskola diákjai)
munkáját emelték ki. A nyertesek egyhetes balatonlellei tábojb
Viczián Klára rozáson vehetnek részt.

Benya Nikolett

Rektenwald Ákos

szerintük legjobbakat.
A kiállítás nagy sikert aratott
a helyi diákok körében, akik
Benya Nikolett (Petőfi Sándor Általános Iskola) 7. a. osztályos tanuló, valamint Viczián Klára (Damjanich János
Általános Iskola) 8. b. osztályos tanuló rajzának is első
helyezést adtak. Bucsány

Gödöllőn hat helyszínen

Múzeumok éjszakája

Szimfonikus zene a királyi kastélyban

A műsor középpontjában ezen az estén Csajkovszkij hegedűversenye áll,
ami Szabadi Vilmos közreműködésével csendül fel. A világhírű hegedűművész már több alkalommal is
nagy sikerrel szerepelt városunkban.
Az ő nevéhez kötődik a korábban
nyaranta megrendezett Gödöllői Királyi Kastély Kamara Koncertek
hangversenysorozat is. Fellépései során többek között olyan neves, kiváló
karmesterekkel dolgozott együtt,
mint Sir Georg Solti, Jurij Szimonov,
Kobajashi, Gardelli, Loughran, Vásáry Tamás, Fisher Ádám és Fisher

érdeklődőkig mutatják be tudásukat a
rajz, a kerámia illetve más kézműves
munkák készítői. A kiállítás június 25kj
ig látható.

Tóth Bence

Ízelítő az orosz zeneirodalomból

A királyi kastély díszudvarán
ad nagyszabású koncertet június 25-én este a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar. A hangversenyen Borogyin és Csajkovszkij zenéjét hallhatja a közönség.

Ifjú alkotók munkái
A városháza földszinti kiállítótermében mutatják be munkáikat a Művészetek
Háza képzőművészeti csoportjai. A Sanyi Manók Rajzköre, a Monofaktúra
Kézműves Szakkör, az Ifjúsági Képzőművész Szakkör és a Felvételi Előkészítő tanfolyamok éves munkáit június 11-én állították ki. Balla Vera, Monostori
Judit, Rehák Júlia és Márvány Miklós tanfolyamvezetők segítségével a legifjabb korosztály képviselőitől kezdve, a képzőművészeti tanulmányok iránt

Iskolai életképek
Márciusban hirdette meg a Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület fotó- és rajzpályázatát „Életképek az iskolámban címmel” a gödöllői diákok
számára. A verseny különlegessége
volt, hogy a megszokottól eltérően

Kiállítás a városházán

Iván. Fellépett Európa leghíresebb
koncerttermeiben. Szerepelt az Egyesült Államokban, Kanadában, Izraelben, Libanonban, Törökországban,
Japánban, Dél-Koreában és Taiwanon. A Liszt-díjas művész számos el-

foglaltsága mellett, ma is szívesen jön
városunkba, hogy együtt lépjen színpadra a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral, amit ezen az estén Jonathan
Brett vezényel, aki az English Classical Players zenekar alapítója és veze-

tője. Zenei céltudatossága, a nem
szokványos megoldásokhoz való finom érzéke és merészsége az angol
karmesterek fiatal generációjának
egyik legtehetségesebb képviselőjévé
emelik. Az angol zenei életet gazdagító munkásságáért a Királyi
Művészeti Társaság tiszteletbeli tagjává választotta.
Olyan angol együttesekkel
dolgozott, mint a Royal
Philharmonic Orchestra,
Royal Liverpool Philarmonic Orchestra, Royal Choral Society és BBC Singers.
Az est folyamán Csajkovszkij hegedűversenye mellett
egy másik műve is felcsendül majd, a
Diótörőből ad elő részleteket a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar. A harmadik mű
Borogyin Igor herceg című művének
nyitánya lesz. Kedvezőtlen időjárás esetén a koncertet a lovardában tartják. jb

Június 19-én ismét megbolydul az ország, és várhatóan megint több
százezer ember indul el az éjszakába, hogy betérjen valamelyik múzeumba (lehet, hogy csak egybe, de az is lehet, hogy többe). A Múzeumok Éjszakája programsorozat célja évről-évre kihozni a történelem, a népművészet, a képzőművészet kincseit a hideg üvegvitrinek
mögül.
Városunk, követve az elmúlt évek hagyományait, idén is csatlakozik az eseménysorozathoz. A Gödöllői Városi Múzeum, az Erzsébet királyné szálloda, a Levendula
Galéria, a királyi kastély, valamint a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum és a Szent István Egyetem Kosári Domokos könyvtár és levéltára
várja majd a látogatókat. A helyszínek között a veresi gőzös szállítja a látogatókat. A
részletes program a www.godollo.hu honlapon olvasható.
bj

A gödöllői kisiparosság mindennapjai

Előadás a múzeumban
Június 10-én csütörtökön,
a Gödöllői Városi Múzeumban dr. Réti Lantos
László történész, címzetes
egyetemi tanár tartott –
vetítéssel egybekötött –
előadást az általa írt,
„Gödöllő közállapotai és
a helyi gazdaság a két világháború között – a kisipar“ című tanulmánykötetéből.
hc
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

2010. június 19., szombat
18 - 24 óra
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Közös program:
a Veresi Gőzös közlekedése
18-tól 24 óráig, a különböző
rendezvényhelyszínek között,
díjtalanul.
18.00: Fúvós zenekar felvonulása
18:30: Cserkészjátékok: interaktív bemutató
19: Keresd a nőt! Frey Vilma, a
feleség szerepe Remsey Jenő
és a Remsey-család életében
(előadás, emlékezés, kamarakiállítás)
22: A Szederinda együttes népi
táncháza a Pelikános kút körül
a programok és a múzeumlátogatás is ingyenes
A múzeumi boltban és a
múzeumban kapható
REMSEY JENŐ GYÖRGY
(1885-1980)

festőművész, író
emlékkiállítás katalógusa,
a tárlat összes színes képével
Ára: 1.000 Ft
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

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
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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!

Toroczkai Wigand Ede (1869 – 1945), építész–iparművész
Építész, belsőépítész, kerttervező, grafikus; az Iparművészeti Iskola tanára, a gödöllői művésztelep (1901-1920)
tagja. Az egykori gödöllői művésztelep alkotója építészként, belsőépítészként, kerttervezőként, grafikusként és
az Iparművészeti Iskola tanáraként egyaránt elismert volt.
Származásáról, születésének időpontjáról – ugyanúgy
mint halálának körülményeiről – ellentmondó adatok
vannak. Egyes források 1869. május 19-ét, mások 1870et adnak meg születési időpontként.
1886-tól 1889-ig festészetet tanult a Magyar Királyi
Iparművészeti Iskolában. Ennek elvégzése után rövid ideig egyházi festészettel foglalkozott. Steindl Imre vezetésével az Országház építésén dolgozott, 10 esztendőn át
tervezte a Parlament belső díszítéseit, fal- és üvegfestményeit. 1900-ban állami ösztöndíjjal Londonba, Münchenbe és Párizsba utazott. Ekkor jó ideig bútortervezőként,
belsőépítészként dolgozott, munkáival egyre másra aratta
a nemzetközi sikereket. Az 1900-as párizsi világkiállításon bútoraival ezüstérmet, a 1902-es torinói világkiállításon aranyérmet, 1904-ben St. Louis-ban ezüstérmet kapott. Közben házakat is tervezett.
1904-ben Kalotaszegen, később Székelyföldön folytatott tanulmányokat. eközben szövődött barátsága a gödöllői művésztelep alkotóival. A művészcsoportnak elsősorban bútortervezőként lett tagja.
Az 1901-1920-ig működő Gödöllői Művésztelepen
próbált új formakincseket keresni művészi munkájához.
Művész társaival hamar eljutattak a magyar népművészethez: tárgyaihoz, díszítéseihez, jelképrendszeréhez, és
így értek el a csillagos ég magyar néphagyományaihoz,
alakjaihoz, mondáihoz is. Ennek az időszaknak az egyik
eredménye az 1916-ban a Táltos kiadónál megjelent Öreg
csillagok című 37 oldalas könyve. Már akkor is nagyon
kevés csillag és csillagkép élt a nép ajkán, mert mint írja:

„Írásom oka, hogy porladó apáink keblök hordta meghittjei feledésbe ne menjenek. A mondottak nagy része gyermeteg kedélyű s már múlandóságnak induló pásztorélet,
régmúlt idők emléke.“
A könyvben összegyűjtötte az ősmagyar csillagképeket és csillagneveket, és illusztrációként Nagy Sándor rajzolta meg a csillagtérképet.
1907-ben Marosvásárhelyre költözött, ahol a környék
falvai számára közösségi épületeket, iskolákat tervezett.
1908-ban nősült meg, feleségül vette Marosvásárhely
polgármesterének, Bernády Györgynek az unokahúgát,
Kégl Margit tanárnőt, aki mint költő, és előadó, a Székelyföld tudományos életét összefogó Kemény Zsigmond
Társaságnak is tagja lett.
1912-ben észak-európai körútja során többek között
Koppenhágába, Oslóba, Helsinkibe, Szentpétervárra és
Moszkvába is eljutott.
Az első világháború idején települt vissza Budapestre.
Az 1918/19-es tanévben a Magyar Királyi Iparművészeti
Iskola tanára, majd 1922-től 65 esztendős koráig vezette
az iskola Magyar otthon nevű mestertanfolyamát.
Haláláról és hagyatékáról keveset tudunk: személyes hagyatéka sokak szerint a II. világháború
végén, Buda ostromakor megsemmisült. Toroczkay ekkor megsebesült, és mivel semmije sem volt,
valószínűleg éhen halt. A ház udvarán temette el az
egyik lakó, Martonfy Emil filmrendező.
Tagja volt a Nemzeti Művészeti Szalon Egyesületnek, a Magyar Képzőművészek Egyesületének,
a Kemény Zsigmond Társaságnak.
Széleskörű munkássága a XIX-XX. század fordulójának a művészeteket egységben tekintő szemléletéből fakad, innen ered életművének modernitása is. Munkássága mégis, máig feldolgozatlan,
pedig az 1910-es évek grafikai albumai, bútorai a
régiségkereskedések keresett cikkei, vonzó, barátságos házai az otthonépítés, közösségi épületei a
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Város–Kép

A héten érkezik a Világfa

Utolsó simítások
Nagy erőkkel dolgoznak a
megújult Világfa felállításán a
szakemberek, hogy június 27re, a Magyar Szabadság Napjára minden készen legyen. A
tervek szerint a szobor már a
hét végén Gödöllőre érkezik.
A múlt héten, miután a fogadóhely kialakításának földmunkái befejeződtek, helyére került a Világfa két méter
magas kő talapzata. Ezzel egyidőben
Velekei József Lajos szobrászművész is elkészült a szoborral, amit a
Képző- és Iparművészeti Lektorátus
szakértői bizottságának zsűrije elfogadott. A hét méter magas alkotás a
tervek szerint már a hét végén a helyére kerülhet.
Az Alsóparkban folyamatosan zajlanak a munkák. A Világfa dombjának tetején hat méter átmérőjű kör
alakú területet alakítottak ki, ahová
spirál alakú feljáró vezet. Ez a terület

szociális építkezés példái ma is, Magyarországon és
Erdélyben is.
Legfőbb építészeti műfaja, a ház a modern korban vált
tervezői feladattá, s a Toroczkai által kialakított nyitott
alaprajz a modern építészet egyik jellemző sajátossága.
Tervezőként szemlélete komplex volt: kiindulópontja a
belső világ, az ezt megfogalmazó enteriőr, bútoraival, és a
benső világ kapcsolatait kifejező és kibontakoztató térrendszer. A belsőből az egyéni és egyedi igények és lehetőségek szerint kifelé épülő ház a környezet megtervezésével egészült ki. Többfunkciós épület- és bútortípusokat
dolgozott ki, hogy típusterveket készített a lakásprobléma
szociális megoldása érdekében.
Festői készségeinek köszönhetően vált a századforduló
egy sajátos műfaja, az ideális terveket festői módon rögzítő építészgrafika egyik kialakítójává. Ezeket tartalmazó
albumait a legjelesebb kritikusok (például Fülep Lajos)
mint a modern könyvművészet remekeit méltatták. Bútortervezőként-belsőépítészként dolgozott 1907-ig – erről
Lyka Károly külön könyvet jelentetett meg. Bútorai hazai
és nemzetközi elismerésben részesültek. Legjelesebb művei közt tartjuk számon a Szépművészeti Múzeum enteriőrjeit. A századfordulón reneszánszát élő, a festészethez,
grafikához közel álló színes ablaktervezésben is féltve őrzött kincsek Toroczkai alkotásai (Marosvásárhely, Kultúrpalota).
Bár díszítőfestőnek tanult, szerteágazó érdeklődése ennél jóval szélesebb pályára vitte. Első komoly sikereit bútortervezőként aratta. Korai, városi lakásokba tervezett
bútorait kezdetben a nemzetközi szecesszió ihlette, de hatással volt rá az angol Arts and Crafts mozgalom és a magyar népművészet formavilága. Városi környezetbe szánt
bútorainak jellegzetessége a többfunkciós kialakításban
rejlett, míg a székelyföldi falusi házakba tervezett darabok karakterét a népi motívumok és a szerkezet logikájának ötvözete teremtette meg. Toroczkai Wigand Ede valamennyi munkája az összefüggések felismeréséből, és
azok érvényesítéséből fakad. A bútortervezéssel építészként sem hagyott fel, mert nem csupán házat akart építeni,
de „otthont teremteni az embernek a világban”.
Wigand volt az első olyan iparművész a századfordulón, aki komoly nemzetközi hírnévre tett szert Magyarországról. alig van más olyan művész, aki az életnek anynyi területén beleásta magát a magyar néprajzba, a népi
élet területén gyekezett volna olyan pontos megfigyeléseket tenni, és dokumentálni.
Könyvei ennek a korszaknak, amely a népművészet
felfedezésének is nevezhető, pontos néprajzi adalékai.
A Gödöllői Városi Múzeum 2008-ban megrendezett
kiállításával elsőként vállalkozott arra, hogy összeállítsa
és bemutassa életművét.
Forrás: Keserű Katalin : Toroczkai Wigand Ede
Toroczkai Wigand Ede: Öreg csillagok

a napokban nyeri el végleges arculatát. Az utat dunai kaviccsal terítik be,
és a felső rész is kavicsos burkolatot
kap, a rézsűt füvesítik.
Az elmúlt években Gödöllő jelképévé vált alkotás az EGT/Norvég
Alaphoz benyújtott „Várostörténeti
és kulturális szempontból jelentős
helyszínek rehabilitációja, többcélú
hasznosítása” című pályázatnak köszönhetően újulhat meg.
(b.j.)

400 éves fa, honfoglalás kori motívumokkal

Pozsonyi csata emlékműve
Június 26-án avatják fel a Pozsonyi
csata emlékművét a Nemzeti Együvé
Tartozás Parkjában. Az ehhez kapcsolódó helyszíni munkák a héten kezdődnek meg. A Történelmi vitézi rend
és a Szent György lovagrend által felajánlott emlékmű felállításáról még
márciusban döntött a képviselő-testület.
A tervek szerint a héten elkészül a
beton alap, és június 21-én szállítják
ide Békéscsabáról a már kész alkotást. Füredi Gábor fafaragó művész
egy villám sújtotta, 400 éves törökmogyoróból készítette a két tonna tö-

megű, 4 és fél méter magas oszlopot,
amin a magyar őstörténet és honfoglalás hiteles régészeti leleteit ábrázoló
faragványok, jellegzetes honfoglalás
kori ornamentika és a László Gyula
régészprofesszor által rekonstruált,
két honfoglaláskori öltözetű álló alak
lesz látható.
Ennek tiszteletére a Történelmi vitézi rend Gödöllőn tartja vitézi széki
ülését, s azt követően a Történelmi vitézi rend főkapitánya és a szék tagjai
részt vesznek majd az emlékmű avatásán.
(ny.f.)
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Élő–Világ

Megóvják, amit megőrzött a természet

Keselyű köröz hazánk felett

Botanikus kert a Fácánosban

Nem tudni, honnan került ide

Az Erdő című folyóirat 1966. évi 2.
füzetében Tallós Pál ismertette Fekete
Gábor: A Gödöllői dombvidék erdővegetációja (Die Waldvegetation im
Gödöllőer Hügelland) címmel az
Akadémiai Kiadónál a „Magyar tájak
növénytakarója” (Die Vegetation Ungarischer Landschaften) c. sorozatban
1965-ben megjelent német nyelvű
munkáját. Amint a recenzens írta: „A
könyv … általános bevezető után a
területen található erdei növénytársulások kimerítő leírását adja. Ezek közt
két, a tudományra nézve is új asszociációt ismertet: a gyertyánelegyes mezei juharos-tölgyest [Aceri (campestri)-Quercetum petraeae-roboris] és a
hársas-tölgyest (Dictamno-Tilietum
cordatae). A mezei juharos-tölgyes a
Gödöllői dombvidék klímazonális erdeje, mely a terület sajátos éghajlati
viszonyai következtében alakult ki. A
Gödöllői dombvidék éghajlata ugyanis jóval hűvösebb, mint az Alföldé, de
szélsőségesebb, mint a középhegységé s így hazánkban csaknem egyedülálló klímaviszonyokkal rendelkezik.
Ez növénytakarójában is feltűnő módon kifejezésre jut a középhegységi
cseres-tölgyes és az alföldi tatárjuharos-tölgyes zónák közé ékelődő mezeijuharos-tölgyes öv jelenlétében.”
Másfél emberöltő telt el e szűkebb
pátriánk páratlan értékeire a tudományos világ figyelmét felhívó munka
megjelenése óta és most elmondhatjuk, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv 100 százalékos támogatásával ez az országosan ritka növénytársulás is megújult az egyetem
Botanikus kertjében, a Fácánosban.
(A kertet a városi képviselő-testület
2008. április 3-ai ülésén nyilvánította
helyi jelentőségű természetvédelmi
területté.) A június 7-én átadott beruházás során közel 500 növényfaj
mintegy 4000 növényegyedének betelepítésére, két veszélyeztetett növénytársulás kialakítására, három vizes élőhely rekonstrukciójára, valamint a kertben lévő üvegház és az azt
ellátó kazánház felújítására is sor került.
A fő célkitűzés a változatos élőhelyek átfogó rekonstrukciója, a növényállomány jelentős bővítése, valamint a helyi adottságokhoz igazodva
új speciális homoki élőhelyek kialakítása volt. A munkálatok révén nemcsak az elmúlt évtizedekben leromlott
értékeket állították helyre, hanem egy
színvonalas, sokszínű botanikus kertet alakítottak ki a közoktatásban ta-

Jászivány határában – szűk egy
hónapos kondíciójavító ellátás
után – szerdán szabadon engedhették a korábban leromlott állapotban a jászberényi állatkertbe
került fakókeselyűt.A keselyű
szabadon bocsátására a hortobágyi és a bükki nemzeti parkok
képviselőin túl a madártani
egyesület aktivistái, természetvédők, madármegfigyelők, de
még helyi óvodások is megjelentek a jásziványi határban.
Egyáltalán nem volt a célunk, hogy
a Magyarországon rendkívül ritkán
megfigyelt nagytestű madarat emberhez szoktassuk – mondta a megyei internetes oldalnak Fercsik Péter, a
jászberényi állatkert igazgató-helyettese, amikor arról kérdezték, vajon
milyen érzés lehet szabadon engedni
egy olyan madarat, amit korábban folyamatosan gondoztak.

nuló diákok, kutatók és az idelátogató
érdeklődők számára. Az öntözőhálózat kialakítása mérföldkövet jelent a
kert növényállományának hosszú távú fenntartásában és gondozásában.
A kert országos jelentőségű, reliktum (maradvány) gyertyánelegyes
mezei juharos-tölgyes erdőrészletének rekonstrukciója során eltávolították a társulásidegen növényfajokat,
elsősorban az akácot, és a gyepszintből a túlzottan elszaporodott boros-

tyánt és a podagrafüvet. Ezt követően telepítették be a társulásból korábban kipusztult fás- és lágyszárú fajokat. A háromnegyed hektáros erdőfolt
területén madár- és peleodúkat kis kihelyeztek.
A speciális élőhelyek megújítása
keretében a térségre egykor jellemző
homoki gyeptársulásokat, homoki
sztyepprétet és egy nyílt, évelő, mészkedvelő homokpusztagyepet is létesítettek. A telepített fajokat részben a
Gödöllői dombvidékről, továbbá saját
gyűjtésből és magcsere révén szerezték be.
Az elsősorban trópusi- és szubtrópusi fajokat bemutató üvegházba új,
korszerű, gázfűtésű, zárt égésterű kazánt szereltek be. A régi kazánházi
helyiségben teleltetőt létesítettek. Az
üvegházi épület egyik részén 35ºC, a
másikon 20-25ºC hőmérsékletű részeket alakítottak ki, így biztosítva a
növények hőigényéhez való jobb igazodást. A nyári túlmelegedés elkerülését új árnyékoló szerkezet segíti. A
meglévő két fóliás vizes élőhely re-

konstrukciója során a szigetelés, majd
a vízgépészet felújítását követően alakították ki és telepítették be a növényszigeteket. A kert bejáratánál lévő fóliás tó új, folyamatos vízmozgást biztosító vízgépészeti berendezése, patakmeder szerű kialakítása révén nem
csak egy értékesebb élőhellyel, hanem egy attraktív kertépítészeti elemmel is gazdagodott a terület.
A betonmedence falában elhelyezett vízszintérzékelő gondoskodik az
elpárolgó/kifolyó víz automatikus pótlásáról, az állandó
vízmagasságról.
A rendszertani parcellákba
közel 500 új növényfajt, 2000
új növényegyedet telepítettek
be. Kialakítottak egy mediterrán tematikus gyűjteményt,
amely az előre jelzett klímaváltozással
összefüggésben
hosszú távú ökológiai és ökofiziológiai kutatások tárgyaként is működik.
A rendszertani és a bemutató állományokban szereplő
taxonokat faj- és családnevüket tartalmazó jelölőtáblákkal
helyezték ki, így a növénygyűjtemény hathatós segítséget nyújthat az egyetemi oktatáson túl az idelátogatók növénytani ismereteinek bővítésében is.
A megújult Botanikus kert,
melynek látogathatóságáról a Növénytani és Ökofiziológiai Intézetnél
kell érdeklődni (telefonszám: 0628/522-000), színvonalas szolgáltatásokat nyújthat Gödöllő és térsége számára az ökológiai ismeretterjesztésben és környezeti nevelésben.
(lt)

A Szent István Egyetem (volt Gödöllői Agrártudományi Egyetem) Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézetének Botanikus Kertje 1951-ben kezdte meg a
működését Budán. A kar Gödöllőre költözése miatt
szükségessé vált egy oktatási és kutatási célokat
egyaránt szolgáló új Botanikus Kert létesítése
Gödöllőn, az egyetem kísérleti területén. A gondos
előkészítő munkálatok gyümölcseképpen az 1960as évek elejére egy jól megtervezett, kellő szakmai
tudással és gondossággal kivitelezett, alapvetően
az agrárjellegű oktatást szolgáló; a kutatást laboratóriumi háttérrel és kísérleti területtel segítő
kert jött létre, amelyben adottak voltak a továbbfejlesztés lehetőségei is.

Gólyáink nyugaton

Pusztított az ítéletidő

Magyar „születésű” fekete gólyát azonosítottak Skóciában
helyi madarászok. A madár úgy gondolhatja, nyugaton a
kerítés is békából van, hiszen az utóbbi években többször látták őt nyugaton, mindannyiszor a kontinens „gazdagabb” felét látogatta meg. A madarat Skócia északi,
észak-nyugati részén látták közel három hete, ám
azonosítani csak a napokban sikerült. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) információi
szerint hazai madárról van szó, amelyre az utóbbi években
más nyugati országokban is felfigyeltek már.
A szakemberek keveset tudnak a fekete gólyák vándorlásáról Európa nyugati területein, eddig mindössze három jelentés érkezett a gyűrű által azonosított madarakról. A most
látott példány a Börzsönyben, Kemence közelében született
2007-ben, de 2009 tavaszán járt már Hollandiában is.
A fekete gólya Európában ritka, fokozottan védett faj.
Fészkelő állománya Magyarországon kb. 210-280 párra tehető, ami szerencsére növekszik – áll az MME honlapján.
Testhossza 95-100 cm, szárnyai fesztávolsága 145-155 cm,
súlya 3 kg. Ártéri ligeterdők, középhegységi erdők fáin, bokrain, nádasokban rakja fészkét, amelybe 3-5 tojást költ. A fiókák 35-46 napra bújnak ki a tojásból. Természetvédelmi
értéke 500.000 forint.
(mme.hu)

Két hete még arról számolhattunk be olvasóinknak, hogy a
nagyhalászi gólyafészekben négy fióka cseperedik, és addig
szerencsésen átvészelték a hideg, esős időt. Sajnos azonban
ma már csak két fióka maradt, akiket szüleik Halász és Harmat nagy gonddal nevel.
Az egyik a fészekben pusztult el, míg a másikat madarászok kimentették a fészekből és pár napig küzdöttek az életéért – sajnos sikertelenül. Az országban több helyen is nagy
pusztítást végzett az ítéletidő. Volt, ahol a fészkeket a vihar
sodorta le, de a legtöbb fióka a hideg idővel nem tudta felvenni a harcot. Madarászok több fészekből is mentettek ki
fiókákat, és volt olyan fészek is, ahol a szülők vesztek oda és
csak a fióka maradt életben. Egy ilyen gólyafi ma egy másik
fészekben nevelkedik mostohaszüleinél. A nagyhalászi család élete megfigyelhető: http://golya.mme.hu/golyakamera/
kamera.php?c=halasz
(pts)

Az továbbra is talány, hogy tulajdonképpen honnan is került ide a fakókeselyű. Legközelebbi élőhelye
Horvátországban van, de az ottani
madármegfigyelők és szakemberek
állítják: minden madarat meggyűrűztek és abból egyetlen egy sem hiányzik. Elképzelhető akár, hogy a folyamatos viharok miatt Olaszországból, Bulgáriából, Franciaországból
keveredett erre a ragadozó.
(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 19-20.:

dr. Horváth Márk
Tel.: 06-20-3855726
Gödöllő, Szabadság út 97.
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Invitel – „Egy évig ingyen netezünk”
A Gödöllőn élő Bondár Alex
100 ezer forintot nyert az Invitel tavaszi nyereményjátékán,
új InviTV, telefon és internet
előfizetés megkötésével. A
nyeremény átvételekor készült
vele az interjú.
– Régóta Invitel előfizető?
– Nem, új Inviteles előfizető vagyok.
Nemrégen költöztünk új lakásba a
családommal, és szükségünk volt internet-előfizetésre. Először természetesen a különböző szolgáltatók honlapján néztem körül, és az ajánlatok
között kedvezőnek találtam az Invitel
internet csomagjait. Együtt rendelve
az Invitel Trió-t (internet, telefon, és
InviTV előfizetés), kis többlet-költségért igen sok extra szolgáltatást ad.
Jó, hogy csak egy szolgáltatási szerződést kellett kötnöm, és külön öröm,
hogy ezzel nyertem is.
– Miért ezt a csomagot választotta?
– A legfőbb motiváció az volt, hogy
olyan szolgálatot találjak, ahol ár/érték

arányban megfelelő csomagot kaphatok, hogy egyszerűen és könnyen meg
tudjam kötni a szerződést és az is fontos
volt, hogy gyorsan vezessék be a szolgáltatást. Az InviTV-re is kíváncsi vol-

tam, előtte még nem volt „interneten
fogható” televízióm.
– Mit gondol az InviTV-ről?
– Tudom, hogy sok műsort visszanézhetek, hogy megállítható az adás és bármit, bármikor rögzíthetek, az online videotékát is ismerem, de őszintén szólva
egyelőre csak a digitális kép és hangminőséget élvezzük. Még nem volt időm

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Gödöllőn lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata
óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor
várják őket a Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., tel.: 06-28/507-126) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
IDŐPONT: 2010. JÚNIUS 18. – JÚLIUS 13.
Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete
Telefon: 06-1-465-3823
A lehetőség adott! Éljenek vele!

NINCS MEGELÉGEDVE HALLÁSÁVAL?
BESZÉDMEGÉRTÉSI PROBLÉMÁI VANNAK?
SZERETTEL VÁRJUK INGYENES HALLÁSSZŰRÉSÜNKÖN!
SZŰRÉS HELYE:
Hallókészülék Szalon Gödöllő, Dózsa György út 2.
(az Erzsébet Királyné Szálloda udvarában)
SZŰRÉS IDEJE:
Folyamatos, minden nap
Hétfőtől-péntekig, 9-16-óráig.
INFORMÁCIÓ: 06-20-508-7044.

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 21., hétfő, a reggeli
órákban
1. Mátyás király u. az Árpád u-val
szemben
2. Mátyás király u. – Rákóczy sarok
3. Mátyás király u. – Hunyadi u. sarok
4. Bástya u. – Agyagos u. sarok
5. Vasvári u. eleje
6. Vasvári u. közepe

2010. június 16.

Közérdek

7. Vasvári u. vége
8. Ádám u-ba a Rózsa u. és a Mátyás
király u. közé
9. Rózsa u. 38. sz. elé
10. Ádám u-ba a Nap u. és Attila u.
közé
11. Kör u. 10. sz. elé
12. Szőlő u. – Éva u. sarok
Kihelyezés: június 22., kedd, a
reggeli órákban
1. Ádám u. 49. sz. elé
2. Ádám u. 67. sz. elé
3. Rigó u. 6. sz. elé
4. Rigó u. 14. sz. elé
5. Rigó u. 33. sz. elé
6. Rigó u. 47. sz. elé
7. Radnóti u. közepe
8. Fecske u. közepe
9. Knézits u. – Holló u. sarok
10. Kelemen u. – Holló u. sarok
11. Rét u. –Rigó u. sarok
12. Hunyadi u. – Rózsa u. sarok
Kihelyezés: június 23., szerda, a
reggeli órákban
1. Hunyadi u. – Nap u. sarok
2. Hunyadi u. – Attila u. sarok
3. Öreghegyi u. közepe
4. Gerle u. 6. sz. elé
5. Szilágyi E. u. eleje
6. Szilágyi E. u. első negyede
7. Szilágyi E. u. közepe
8. Szilágyi E. u. harmadik negyede
9. Szilágyi E. u. vége

belemélyedni a többi funkció kihasználásába, de jut majd erre is idő.
– Tudta, hogy nyerhet az új előfizetéssel?
– Csak akkor tudtam meg, amikor megkötöttem a szerződést. Valószínűleg, ha
külön papírt vagy jelentkezési lapot kell
kitölteni hozzá, részt sem veszek benne, de így, hogy automatikusan benne voltam a játékban, még jobban örülök neki. Szeretem az ilyen egyszerű
dolgokat.
– Sokszor nyert már?
– Szerencsés embernek tartom
magam, de nem vagyok szerencsejátékos típus. Inkább
megdolgozom a sikerért. Ha jól
emlékszem, nyertem már egyszer 12 liter tejet, müzli szeleteket, de
mást még nem nagyon. Ezért is lepődtem meg, amikor hívtak az Inviteltől,
hogy megnyertem a 100 ezer forintot.
– Mi volt az első gondolata?
– Az első meglepődés után arra gondoltam, hogy a nyereményből egy évig ingyen internetezhetünk és tévézhetünk a
(x)
családdal.

JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT TARTALMÚ
TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT
SZÜKSÉGES A JÁRMŰVEK
TULAJDONJOGÁNAK, ÜZEMBENTARTÓ
SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁS
BEJELENTÉSÉHEZ 2010. JÚLIUS 1.
NAPJÁTÓL
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. tv. 2010. január 1. napjától
történő módosításával a közúti közlekedési
nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének
változás bejelentését teljes bizonyító erejű
(két tanú aláírásával ellátott) magánokirattal
kell teljesíteni, mely okirat kötelező tartalmi
elemeit a 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg.
Amennyiben a 2010. július 1. napját követően benyújtott okirat nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek,
az okmányiroda a nyilvántartásba való bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet a kötelező tartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja a figyelmét a késedelmes bejelentés
jogkövetkezményeire.
A Gödöllő Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Okmányiroda tájékoztatója teljes terjedelemben a www.godollo.hu címen,
valamint a www.szolglat.com címen a 2010.
június 9-ei lap 10. oldalán olvasható.
10. Knézits u. – Öreghegyi u. sarok
11. Blaháné u. 30. sz. elé
12. Blaháné u. 90. sz. elé
Kihelyezés: június 24., csütörtök, a
reggeli órákban
1. Blaháné u. ABC közelébe
2. Rét u. 8. sz. elé
3. Rét u. 20. sz. elé
4. Rét u. 35. sz. elé
5. Diófa u. – Galagonya u. sarok
6. Tölgyfa u. közepe
7. Úrréti u. közepe
8. Blaháné útra a Hársfa u. és a Vőfély
u. közé
9. Nyárfa u. 9. sz. elé
10. Blaháné u. 20. sz. elé
11. Fűzfa u. – Hársfa u. sarok
12. Akácfa u. közepe
Kihelyezés: június 28., hétfő, a
reggeli órákban

FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény értelmében minden földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A védekezési kötelezettség ellenőrzését belterületen a települési jegyző,
külterületen a körzeti földhivatal végzi.
Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni.
Belterületen a közérdekű védekezést a jegyző, külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve rendeli el. A közérdekű védekezés
költsége a földhasználót terheli.
A közérdekű védekezés elrendelése önmagában megalapozza a növényvédelmi bírság kiszabását. A bírságot a 2008. szeptemberi jogszabályváltozásokat követően mind belterületen, mind pedig külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogosult kiszabni.
A növényvédelmi bírság mértéke 15.000.-5.000.000.-Ft között határozható meg, s ismételten kiszabható.
Fentiek alapján felhívjuk minden földhasználó, földtulajdonos, termelő
figyelmét, hogy legkésőbb 2010. június 30-ig, majd szükség szerinti gyakorisággal ismételten végezzék el ingatlanuk parlagfű és egyéb gyomok
elleni mentesítését!
Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN
2010. június 19-től augusztus 21-ig az önkormányzat Balatonlellei
Gyermeküdülőjében korlátolt számban üdülési lehetőséget ajánlunk fel
gödöllői családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban.
Üdülési díjak 8 napos turnusokra
(szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Óvodás korú gyermek: 12.691 Ft/fő
Általános- és középiskolás tanuló: 27.209 Ft/fő
Felnőtt: 43.190 Ft/fő
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas: 36.645 Ft/fő
Nem gödöllői gyermek: 33.299 Ft/fő
Nem gödöllői felnőtt: 52.178 Ft/fő
Üdülési csekket is elfogadunk!
Tájékoztatást kérni és időpontot egyeztetni személyesen a Polgármesteri
Hivatal Közoktatási Irodáján (222-es szoba), a 529-139-es telefonszámon
vagy a garam@godollo.hu e-mail címen lehet.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

1. Hegy u-i buszforduló
2. Hegy utca 21. sz. körül
3. Sőtér u. közepe (Vőfély – Kápolna
közé)
4. Blaháné útra a Hársfa u. után
5. Blaháné u. 220. sz. elé
6. Lázár V. u. első negyede
7. Lázár V. u. 80. sz. körül
8. Lázár V. u. utolsó negyede
9. Állomás u. 8. sz. elé
10. Palota-kerti MÁV épület mellé
11. Ady E. sétány 10. sz. elé
12. Ady E. sétány 24. sz. elé

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 14-20-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Június 21-27-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.:545-585.

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 16.
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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 és egészségnap a Táncsics Mihály úton

Átadták a Sportcentrumot
(folytatás az 1. oldalról)
Ennek érdekében két iskolát – a Petőfit
és az Erkelt – kell megerősítünk egyegy tornacsarnokkal – mondta el beszédében Gémesi György.
A polgármester szólt arról is, nagyon
fontos, hogy a létesítmény állapotát
meg tudják őrizni. Ezért, a költségekhez
a használóknak is hozzá kell járulniuk.
Hangsúlyozta, nem bérleti díjról van
szó, hanem arról, hogy 10 év múlva is
ilyen kulturált, szép körülmények között sportolhassanak a gödöllőiek.
Gémesi György reményének adott
hangot, hogy amennyiben a külső körülmények nem akadályozzák a munkát, 2012-ben már az új sportcsarnok átadására is sor kerülhet.
Ezt követően Gémesi György díjat adott
át azoknak, akik az elmúlt években, évtizedekben munkájukkal segítették a gödöllői labdarúgást. A díjazottak névsora:
Rab Péter, Bara László, Bánhegyi Béla, Szűcs Lajos, Rózsavölgyi Sándor,
Hanz József, Legéndi György, Csató
Sándor, Imre József, Jávorszky László, Kaiser László, Pintér Miklós, Tóth
László, Varjú László.
A sportnappal egybekötött pályaavató keretében rendezték a városi futóversenyt, ahol összesen 865 fő állt rajthoz. Százalékosan a legtöbb fővel felvonuló iskola a Hajós lett (47 százalékkal), megelőzve ebben a rangsorban
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Sport

a Damjanich (34%), valamint az Petőfi
iskolát (28%). Egyéni I. korcsoport,
fiúk: 1. Tóth Benedek, 2. Major Vendelt,
3. Keindl Jakabot (mindhárom Hajós).
lányok: 1. Komoróczky Bianka (Petőfi),
2 Szabó Flóra (Hajós), 3. Csizmeg Anna
(Hajós). II. korcsp, fiúk: 1. Hamar Miklós
(Hajós), 2. Tóth Bálint
(Erkel), 3. Kovács Benedek (Hajós), lányok:
1. Bucsai Anna (Hajós), 2. Aranyos Eszter
(Hajós), 3. Bajnóczy
Fruzsina (Hajós). III.
korcsoport, fiúk: 1.
Bencsik Dániel (Szt.
Imre), 2. Bencsik Gergő (Szt. Imre), 3. Szakály Benedek (Pre-

montrei), lányok: 1. Madácsi Réka (Erkel), 2. Madácsi Flóra (Erkel), 3. Szmrtyka Júlia (Hajós), IV. korcsp., fiúk: 1.
Eperjessy Benjámin (Hajós) , 2. Kozár
Zénó (Erkel), 3. Kovács
Márk (Hajós), lányok: 1.
Nagy Imola (Petőfi), 2.
Kovács Martina (Hajós),
3. Kiss Tünde (Török).
V. korcsp., fiúk: 1. Judák Endre (Líceum), 2.
Győri Barnabás (Líceum), 3. Bojtos Bálint
(Török), lányok: 1. Dányi Leonetta (Líceum),
2. Molnár Magdolna
(Török), 3. Kovács Borbála (Török). VI. korcsp., fiúk: 1. Kocsis Olivér (Hajós), lányok: 1.
Csenteri Krisztina (Hajós). Fenőttek,
férfiak: 1. Szabó Donát , 2. Steinhertz
Ármin, 3. Tóth Attila, nők: 1. Sára Lászlóné, 2. Kovács Mónika, 3. Kovács
Móni.
-li-

Eredmények:
III. korcsoport, lányok: 600m: 3.
Ferencz Anna (Premontrei); magasugrás: 12. Ajkler Eszter (Erkel), 13.
Kovács Emma (Hajós);
IV. korcsoport, lányok: 100m: 2. Ujvári Izabella (Hajós); 1500m: 3. Moldován-Horváth Katinka (Erkel);
4x600m: 12. Premontrei (Juhász Réka, Csepregi Anna, Wirnhardt Júlia,
Bobok Eszter); Fiúk: 1500m: 2. Pápai Márton (Premontrei), 9. Törő La-

Küzdősport – Taekwon-do

Egy arany, két ezüst
Az országos szintű rendezvényen
200 fiatal sportoló indult. Kókai
Zsolt 3. danos mester által vezetett
gödöllőiek számára a serdülő formagyakorlat kategóriában Benedek Dániel Tibor jó teljesítményt
nyújtva, megérdemelten aranyérmet
szerzett, majd a -45 kg–os küzdelem

Kispályás foci – Balaton Kupa

Szilz az idei bajnok
Az elmúlt héten rendezték, immáron 20. alkalommal a hagyományos Balaton kupa, kispályás labdarúgó tornát.
A tornát a balatonboglári
focipályán rendezték, míg
a részt vevő öt csapat a
balatonlellei, városi üdülőben pihenhetett a mecscsek között. A tornát,
megvédve tavalyi elsőségüket a Szilz csapata
nyerte, a második a Polgármesteri Hivatal csapata lett, míg a 3. helyen a
Vaslabda végzett. A legjobb kapus Végh Tamás
(Hivatal), a legjobb játé-

Véget értek a küzdelmek a Gödöllő
körzeti öregfiúk bajnokságban. Az
első helyen a Gödöllői LK csapata
végzett, visszahódítva ezzel a bajnoki
címet. A bajnokság alapszakaszát a
második helyen záró „öreg halak” a
rájátszásban két döntetlen mellett
négy győzelmet elérve nyerték meg a
bajnokságot, megelőzve az Isaszeg és
a Pécel csapatát. A bajnokcsapat kerete: Őri Tamás, Bokor Levente,
Bartalis Zsolt, Szobonya Zoltán,
Rab Zoltán, Pásztor Zsolt, Sági Attila, Lutz Gyula, Burka László, Vojna Gábor, Ivanovics Károly, Kelemen Barna, Gedei Sándor, Budai
László, Kiss Csaba, Pataki József,

Rab Péter, Tóth Gyula, Bánhegyi
Béla, Juhász József, Sztriskó István,
Krausz Lajos, Bankó György, Bara
László
Megyei I/B – Győztes GEAC
zárás
Győzelemmel
búcsúzott
a
2009/2010-es szezontól a megyei
I/B-ben szereplő GEAC csapata.
Nagy Béla legényei hazai pályán
verték a Perbál együttesét, ezzel a 11.
helyen végzett a csapat 25 pontot
gyűjtve (7 győzelem, 4 döntetlen, 17
vereség, 40 rúgott és 74 kapott gól).
Pest megyei I/B osztály, 30. forduló
-tlGEAC – Perbál 4–3 (0–1)

A gödöllői öregfiúk aranyérmes csapata

Eredményes Damjanich kosár

Deák Nagy Marcell ismét bajnok lett

A nyári szünet előtti utolsó versenyén vett részt a Gödöllői Contact
ITF Taekwon-do SE. A gyermek,
serdülő és ifjúsági korcsoportok,
formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban adhatták le nevezésüket a május 29-én, Monoron
megrendezésre kerülő versenyen.

Aranyérmes öregfiúk

Kosárlabda – Aranyérem

Atlétika – Diákolimpia

Véget értek a tanévi atlétika versenyek a diákolimpián, amelyen
természetesen számos gödöllői
diák is részt vett. Az országos
döntőkön az V. korcsoportban
Deák Nagy Marcell aranyérmes
lett 400 méteren, a VI-ban Jilly
Krisztina harmadik lett rúdugrásban, míg a III. és IV. korcsoportban három ezüstérmet, valamint
két bronzérmet szereztek a városunkat képviselő sportolók.

Labdarúgás – Kedden játszik a GSK

kos Szili Attila (Vaslabda), míg a
gólkirály Tóth László (Hivatal) lett.
A tornán készült fotók és a teljes eredménysor megtekinthető:
www.sevo.hu oldalon.
-ll-

Balaton Kupa nyertese: Szilz

jos (Premontrei); ötpróba: 2. Berényi
Iván (Erkel), V-VI. korcsoport, fiúk:
400m: 1. Deák Nagy Marcell (Török); rúdugrás: 4. Stabiszevszky Áron
(Premontrei); 800 m: 10. Pápai
Gergely (Premontrei); 1500m: 14.
Győri Barnabás (Líce-um); 3000m: 9.
Győri B., 10. Judák Endre (Líce-um);
Lányok: 100m gát: 5. Kovács Jánka
(Török); rúd: 3. Jilly Krisztina (Premontrei), 5. Csillag Zsófia (Líce-um)
-ll-

versenyszámban másodikként zárt.
Az ifjúsági korosztály formagyakorlat számában Navratil Tamás tetszetős gyakorlatokat bemutatva szintén ezüstérmes lett.
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 szer-dán 17.30 – 19.00-ig
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu
-li-

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!

2009 szeptemberében alakult meg
Damjanich kosár néven, a túlnyomórészt gödöllői fiatalokból álló kosárlabdacsapat, mely a nevét az edzéseik színhelyeként szolgáló gödöllői Damjanich
iskoláról kapta. A csapat minden tagja
rendelkezett a kosárlabda sportban szerzett tapasztalatokkal, ezért beneveztek a
2009/2010-es megyei bajnokságba.
Eredményes játékuk folytán a férfi felnőtt bajnokság bajnoki címét már korábban megszerezték, de a nyílt férfi felnőtt bajnokság bajnoki döntőire az

elmúlt hetekben került sor.
A rájátszásában két győztes mérkőzésig tartott a döntő. Az első meccset
június 2-án játszották, ahol nyertek a
gödöllőiek, majd június 6-án lejátszott
második mérkőzés szintén a Damjanich
győzelmével zárult, ezzel aranyérmes
lett a gárda. A csapat tagjai: Buda Gergely, F. Kiss Zoltán, Győri Kristóf,
Katona Máté, Kiss Balázs, Kustos
Bence, Lázár Krisztián, Polgári Balázs, Szil Szilárd és Szira Zsombor.
-ks-

Kézilabda – Végállomás az elődöntőben

4. helyen zártak a fiatalok
Véget értek a küzdelmek az országos
gyermek kézilabda bajnokságban a Főnix ISE 2000-es születésű fiú kézilabdázói számára. A Budapesten megrendezett országos elődöntőn szoros, kiélezett mérkőzéseket játszottak és végül a
negyedik helyen végeztek. A továbbjutás nem sikerült, de a játékosok minden
dicséretet megérdemelnek, mert lelkesen, tudásuk legjavát nyújtva teljesítettek. Eddigi kézilabdázásuk legjobb
eredményével búcsúztak a szivacskézil-

abdás korosztálytól. A csapat tagjai:
Mánya Kristóf, Palánkai Márton,
Hegyi Tamás, Urbán Soma, Ratkai
Csaba, Székelyhidi Tamás, Fábián
Tamás, Kassai Levente. A csapat
edzői: Hochrajter Rita, Hegyiné Kugler Beatrix, Simics Judit
Eredmények:
Óbudai KSI – Főnix ISE 21:18; Gyöngyössolymos – Főnix ISE 16:15; Hajdúnánás – Főnix ISE 23:22
-tt-

ÉLVEZZE A FOCI VB MECCSEIT NAGY KIVETÍTŐN!
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Trafo Club sok szeretettel vár minden, labdarúgást kedvelőt a Főtérre,
ahol sörsátorban, óriáskivetítőn élvezhetik a dél-afrikai labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit június 11.
és július 11. között!
A mérkőzések mellett a vendéglátók
gasztronómiai élvezetekkel is szolgálnak!
A belépés díjtalan!

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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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSE

13700

PÉLDÁNYBAN JELENIK
MEG HETENTE !

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

e-mail: szolgalat@vella.hu

*Sürgősen áron alul! Palotakerten parkra néző 2 szobás lakás Iár:
9.4 M FT 20-8042102

internet: www.ujsagok.vella.hu

*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás, 60nmes lakás a Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102

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
*Gödöllő központjában 1+2 félszobás téglalakás 1 emeleten Sürgősen
eladó ! Iár: 9,99MFt 20-539-1988
*Szabadka u.4-ben 2 szobás, erkélyes tégla, konvektoros lakás eladó
Iár:11,2 M Ft Víz, villany, festés, burkolás felújítva. 20-944-7025
*Központban két utcára nyíló ikerház eladó. Iár 29,5MFt 20-944-7025
*Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3 szobás erkélyes téglalakás eladó
Iár 14 MFt 20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*János utcában 2 szoba erkélyes 52 m2 II emeleti felújított, műanyag
nyílászárós, cirkó fűtéses lakás eladó Iár 12,8Mft 20-804-2102
*Gödöllőn 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, dryvit szigeteléses új
építésű ikerház kocsi beállóval eladó Iár kulcsrakészen 23,5 MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Jó vétel! Befektetésnek is kiváló, Gödöllő centrumban új építésű
I.emeleti 42 nm-es 1,5 szobás lakás kulcsrakészen eladó. Iár 13,6 M Ft.
20-7722429
*Erzsébet krt-on 1+2 félszobás erkélyes lakás, beépített konyhabútorral eladó. Iár 9,5 M FT 20-8042102
*Igényeseknek! Gödöllőn polgári stílust kedvelőknek kertvárosi
csendes utcában, extrán felújított 1 szintes 3 és fél szoba nappalis ház
eladó. Iár 43 MFt 20-772-2429
*Gödöllő új építésű részén 5 szoba + nappalis 1 szintes, duplagarázsos, duplakomfortos ház 1200 m2 gyönyörűen parkosított telekkel
eladó. Iár 39,9 MFt 20-772-2429
*Sürgősen eladó, Fenyvesi részen 700m2-es építési telek! 20m-es
utcafront, víz, villany a telken. Iár:7.5Mft!! 20-539-1988
*Szadán gyönyörű környezetben, panorámás duplagarázsos,
szuterénes, 3szoba+nappalis, igényesen kivitelezett 2004-ben
épült családi ház eladó. A telek adottságából következően az alsó
szint is lakószintnek használható mivel külön bejárattal rendelkezik. 20-772-2429
*Extra vétel! Gödöllőn, panorámás részen 3 szoba+ nappalis,
duplakomfortos, szuterénes, garázsos, gázkazán + vegyes tüzeléses
1992-ben épült, felújított kertes ház 1600 nm-es telken eladó. Iár 18,9
MFt 20-772-2429
*Eladó Gödöllőn 100 nm-es 3szoba+nappalis jó állapotú, gázkazán
+vegyestüzelésű családi ház, 884 m2.-es telekkel, új iskola és óvoda a
környéken! Iár 20,5Mft 20-804-2102
*Kartalon csendes helyen 84 nm-es 3 szobás felújított jó beosztású
családi ház 1079 nm-es telken eladó. Iár 8,9 MFt 20-8042102
*Sürgősen eladó, Gödöllő Blahai részén 103m2-es családi ház
rendezett telken, felújított állapotban, 3+fél szobával!
Iár:21.9Mft!! 20-539-1988
*Gödöllőn újépítésű környezetben családi ház eladó! 1200m2
telek,130m2 alapterület. Iár:35.5Mft! 20-539-1988
*Ügyfeleink részére keresünk eladó-kiadó, családi házakat, lakásokat!
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 20-539-1988
*Keresek készpénzes ügyfeleim részére eladó lakásokat, házakat,
telkeket Gödöllőn, Szadán, Veresegyházán! 20-8042102
*Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek érvényes építési
engedéllyel eladó. Iár 4,9 MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllő központjában 2 szobás cirkos tégla lakás SÜRGŐSEN
ELADÓ Iár 11,5 MFt 20-539-1988
*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

*Gödöllőn újszerű környezetben csendes helyen 757 nm-es
építési telek eladó. Iár:14,5 M Ft. 20-944-7025
* ELADÓ, KIADÓ lakásokat, családi házakat, telkeket keresünk
készpénzes ügyfeleink részére Gödöllőn és Szadán! 20-944-7025
*Gödöllőn frekventált helyen, panorámás dombon eladó 140 nm-es
lakóterű nappali+4 szobás, kétszintes családi ház 540 nm-es telekkel.
Iá: 26,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Boncsokban 16 m utcafronti szélességű, 800 m2-es zártkert. Egy 12 m2 alapterületű, 2 helyiségből álló típus faházzal. Iá: 5,8
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn Klapka városrészen 70 nm alapterületű, 2 szobás,
részben felújított, jó állapotú családi ház 879 nm-es telekkel. Iá:
10,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a központban 78 nm-es, 3 szobás, részben felújított, 2
erkélyes lakás. Iá: 15,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros szélén, 879 m2-es telken, 110 m2
alapterületű nappali + 2 és fél szobás családi ház + a telken egy
különálló 50 m2-es, részben felújított lakóépülettel benne nappali,
1 szoba, konyha, fürdőszoba, wc kialakítással. Iá: 28 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*ELCSERÉLNÉM gödöllői, 780 m2-es telken épült, 80 m2-es 2,5
szobás családi házamat 1,5-2 szobás lakásra, I. emeletig megegyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás teljesen
alápincézett, jó állapotban lévő családi ház 540 nm-es örökzöldekkel
beültetett telekkel. Iá: 24,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*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
*Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben épült társasházban kétszintes
(73+30 m2) öröklakás. Nappali, 2 szoba, konyha kamra, fürdősz. A
lakáshoz ponyvagarázs tartozik. Iá: 24,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn Királytelep városrészen 2006-ban épült, kifogástalan
állapotban lévő, 177 m2 össz.lakóterű, nappali + 4 és fél szobás, 2
szintes családi ház, kis pincével, 2 beállásos garázzsal, 740 m2-es
telekkel. Iá: 38 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! 150 nm lakóterű, nappali + 5 szobás,
kitűnő állapotban lévő újszerű, kétszintes családi ház nagy
terasszal, pincével, 874 nm-es parkosított telekkel. Iá: 42 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Szt. János utcában ÁRON ALUL eladó magasföldszinti, 2 szobás gázkonvektor fűtésű lakás 9,9 mFt irányáron. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
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*Gödöllőn a Szt. János utcában, 43 nm-es, 1+fél szobás, 2 emeleti,
konvektor fűtésű lakás. Iá: 10,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

*CSALÁDI HÁZ Gödöllő - 560nm telekkel, nappali+4 szoba, gardrób, 2
fürdőszoba, csendes központhoz közeli utcában. Ár 31,9MFt Tel: 0670-366-0999 Perfekt Otthon www.perfektotthon.hu

*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

*CSALÁDI HÁZ Áron alul! Gödöllő- Blahán gyönyörű panorámával,
2003-ban épült Nappali+ 4hálószoba, 2fürdőszoba, gardrób. Ár 32,5
MFt. Tel: 06-70-366-0999 Perfekt Otthon www.perfektotthon.hu

*Gödöllőn a Margita utcában, a környék egyik legszebb telke eladó.
5858 m2-es, extra méretű (74 m-es utcafront), panorámás telek 6000
Ft/m2 áron. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Galgahévízen 1947 nm-es összközműves telken 90 nm alapterületű,
nappali+2 szobás családi ház. Iá: 7,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*Szadán 1500 nm-es, összközműves építési telkek eladók. Érd:
+3620/9194-870
*SÜRGŐSEN ELADÓ Veresegyházon tó közelében, csendes környéken,
1996-ban épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes családi ház. Nappali+2
szobával, 2 gardróbszobával, különálló garázzsal. Iá: 25 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*ÉPÍTÉSI TELKEK - Gödöllőn az új fenyvesi részen 1376-1433 nm
összközműves, bekerített építési telkek eladók. Ár: 17-18MFt
www.perfektotthon.hu Tel: 06-70-366-0999
*CSALÁDI HÁZ- Gödöllőn olcsón eladó 70nm 2 szobás, 600nm
telekkel. Ár: 10,9 MFt Tel: 06-70-366-0999 Perfekt Otthon
*Új építésű sorházi lakás - Gödöllő- Belvárosában amire sokan vártak ,
új építésű 100-120 nm sorházi lakások kis kerttel leköthetők. Információ: Perfekt Otthon Pintér Mariann Tel: 06-70-366-0999
*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

*Munkácsi utcában téglaépítésű 2 emeleti, 57 m2-es, kétszobás, egyedi-mérőórás, konvektoros fűtésű, parkettás lakás. Ár: 9,6MFt Major
Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*Egyedi ajánlat! Gödöllőn a Nagyfenyvesben családias
környezetben, konvektoros, 1.em. 121nm-es 3szobás, nagy erkélyes lakás beépíthető tetőtérrel, saját tárolóval, garázzsal eladó.
Iár:17,9MFt. Tel: 06-30-491-5020

*Új építésű lakás, Városmajor u.-ban 38m2 kétszobás, parkettás,
egyedi gázfűtéses minőségi kivitelezésű lakás kulcsrakészen Ár:
12,62MFt Major Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*Gödöllőn földszinti, 60nm-es, 2szoba +gardrób szobás, cirkó fűtéses,
D fekvésű, nagy erkélyes, igényesen felújított lakás beépített konyhával eladó. Iár:14,5MFt. Tel: 06-30-491-5020

*Új építésű lakás, Városmajor u.-ban 70,5m2 háromszobás, parkettás,
egyedi gázfűtéses minőségi kivitelezésű lakás kulcsrakészen, lakásbeszámítással is megvehető, eladásiár: 21,52MFt Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK! 23,900,000 Ft-ért, nappali + 4 szobás, egyszintes, újszerű lakás. Egyetem környékén, 140 m2-es, terasszal, tágas
tárolóval, gázcirkóval. 0630-977-6665

*Új ÉPÍTÉSŰ Lakások a Városmajor u.-ban a Haraszti részen kedvező
áron és egyedi finanszírozással eladók. Tervek megtekinthetők a Kossuth L. u. 34-ben. Major Zoltán 70/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban, Szent Imre u.-ban új építésű egyedi tervezésű saját telekkel rendelkező egyenként 80-120 m2 nappali
+háromszoba, garázs, mosókonyha, minőségi kivitelezés, kulcsrakész
állapotban leköthetők. Átadás 2010 utolsó negyedév. Lakásbeszámítással is lehetséges. Ár: 26-32MFT Major Zoltán +3670/7733-222 www.perfektotthon.hu

*Városközpontban, 6 éve épült, nagyon csendes, nappali + 2 félszobás
(71 m2 -es), gázcirkós lakás eladó. Amerikai konyhás, cseresznye konyhabútorral, gépekkel. 19,900,000 Ft. 0630/977-6656
*Szabadság téren, 65 m2-es kétszobás, nagy étkező-konyhás szép
lakás, beépített fenyőbútorokkal eladó. Rendezett 4 emeletesben,
kilátás a kastélyra. 9,950,000 Ft 0630/977-6665
*II. emeleti, franciaerkélyes, másfél szobás lakás téglaépítésű házban.
Rezsi minimális, külsőleg szigetelt, gázkonvektoros, déli fekvésű.
Parkra néz, tiszta lépcsőház. 9,950,000 Ft 0630/977-6665

*Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu

*Ha ingatlana eladó vagy kiadó, jusson eszébe rögtön a Mareco!
Keressen bizalommal – szívesen segítek! Tóth Sándorné, Ági –
30/213-2885, www.marecoingatlan.hu

*ÁRON ALUL ELADÓ CSALÁDI HÁZ A KERTVÁROSBAN - Gödöllőn nappali+4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, 450nm telekkel sürgős! Ár.:
23,9MFt Tel: 06-70-3660999 Pintér Mariann

*Kossuth utcában, csendes, zárt, belső udvarra néző, 1.em. 70nm-es,
nappali + 2szobás, sorház jellegű lakás eladó. Iár: 25,5MFt. Érd:
30/213-2885, www.marecoingatlan.hu Hsz: 9264

*Gödöllő legszebb kertvárosi övezetben extrákkal felszerelt (medence,
szauna, kandalló) 150nm családi ház, nappali+3 hálószoba, gardrób,
konyha+étkező, kamra, gyönyörű kerttel sürgősen áron alul eladó. Ár:
39,5 MFt. Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann

*Fácánosban, ősfás környezetben kínálok egy bruttó 165 nm-es, nappali + 3szobás, sorházi lakást. Nagy fürdő, garázs, csodaszép kert!
Iár:44,8MFt. Érd: 30/213-2885, www.marecoingatlan.hu Hsz: 9219

*Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

*TELEK- Alkalmi áron - Szadán 1249nm parkosított déli fekvésű telek,
panorámás, 30%-os beépíthetőséggel.(+ a szomszéd telek is hozzávehető) Ár: 7,2 MFt Tel: 70-3660999 Pintér Mariann
*TELEK- Gödöllő-blahai részén 5858 nm páratlan szépségű ,
panorámás, ősfás telek. Igazi kuriózum, a különlegességeket kedvelőknek. Ár: 26,8MFt Tel: 06-70-366-0999 Perfekt Otthon
*Lakás- Gödöllő, Kossuth L. utcában 64nm, 2,5 szobás, déli
fekvésű, napos, erkélyes lakás eladó. Ár 12 MFt. Tel: 06-703660999 Pintér Mariann
*LAKÁS-Gödöllő, Paál László közben tégla építésű, 68nm, 2,5 szobás,
igazi nagy konyhás, 2 erkélyes lakás kedvező áron eladó. Ár: 14,95M Ft.
Tel: 06-70-3660999 Pintér Mariann
*LAKÁS- Gödöllő, Fácán soron 108nm, nappali+3 szobás lakás, kerttel,
egyedi fűtéssel eladó. Ár 27MFt. Tel: 06-70-3660999 Pintér Mariann
*CSERE/ ELADÓ - Balatonfűzfői 1600nm–es parkosított telken
lévő panorámás,70nm nyaraló gödöllői lakásra, telekre cserélhető.
Ár: 12,9 MFt. Tel: 06-20-3981535
*LAKÁS- Gödöllő Belvárosában, 40nm-es egyedi fűtésszabályzós,
erkélyes, nagyon szépen felújított, alacsony rezsijű 1 szoba, konyha, fürdőszobás földszinti lakás eladó. Ár: 9,9 MFt Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon
*LAKÁS- Gödöllő, János utcában egyedi fűtéses igazán modern,
fiatalos 63nm lakás eladó. Ár. 12,8 MFt Tel: 06-70-366-0999 Perfekt Otthon

*Eladó illetve kiadó ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére, alacsony
közvetítői jutalékkal! Holdingatlan Ingatlanközvetítő iroda. Tel: Erzsi: 20555-5772, Kata 30-684-5516 www.holdingatlan.ingatlanok.hu
*Eladó Gödöllőn csendes, klímás 54nm-es lakás 11,8MFt, és egy 2
generációnak is ideális 198nm-es igényes blahai családi ház, gyönyörű
kerttel. Iár:64,9MFt. Tel: 06-30-684-5516
*Palotakerti nagyon szép 62nm-es lakás sürgősen eladó. Iár:11,9MFt.
Családi okok miatt 142nm-es klímás családi ház eladó. Iár:25,9MFt.
Lakás beszámítása lehetséges. Tel: 06-30-684-5516
*Szt.János utcai lakás sürgősen eladó Iár:11,2MFt. Igényes, 2generációnak alkalmas160nm-es családi ház 1.000nm-es gondozott telekkel
eladó. Iár:36,9MFt. Tel: 06-30-684-5516
*Galgahévízen 116nm-es felújítandó családi ház ár alatt sürgősen
eladó. Iár:13,4MFt. Palotakerti 3.em. szigetelt lakás eladó.
Iár:10,7MFt. Tel: 06-30-684-5516
*Szadán, Bp-től 30km-re összközműves 1500nm-es építési telek
eladó. Csendes, nyugodt környezet, gödöllői autópálya kijárat
5percre. Buszmegálló, bevásárló központ a közelben. Érd: +3630-634-1013, +36-70-261-2495
*Építsen saját lovardát! Gödöllőn, Repülőtéri útról nyíló
22.000+24.000 nm mezőgazdasági besorolású 3% beépítésű, nyugodt környezetű ingatlanokon. Irár: 700 Ft/nm. T: +36-20-965-0066
*NAGYFENYVESI TELEK ELADÓ! A valkói úttal párhuzamosan, az első
utcában. Tel: 30/588-9219
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*Szadán panorámás 810 nm-es, közműves ÉPÍTÉSI TELEK eladó. Irár:
9,5 MFt. Tel. 06-70-217-3073

*Eladó házat vagy lakást keresünk Gödöllőn és környékén. Tel: Varga
munkaidőben 06-30-719-9988, hétvégén 06-20-509-2000

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

*Szadán örökpanorámás 1000 nm-es belterületi közműves bekerített
telek, új házakkal beépített szép környezetben, 3 szobás beton
szuterénes faházzal eladó. Iár:12,5MFt. Tel. 06-70-217-3073

*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64 m2-es, 2 szobás, téglaépítésű,
gázkonvektoros, 4. emeleti, nem régen felújított lakás eladó. Iár:
12,3MFt. Tel: 06-30-210-0048

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

*Aszód központi részén ÉPÍTÉSI TELEK eladó. 1306 nm. Közművek a
telek előtt az utcában. Ikerház építésére alkalmas. Iár: 8,9 MFt. Érd:
06-30-411-8207

*Palotakerten eladó 6.em. 45nm-es felújított lakás. 2hálószoba, nappali, beépített konyha (kerámialapos tűzhely), beépített szekrény,
vízóra, hidromasszázs fürdőkád, 2klíma, redőny. Iár 10,2MFt Érd: 0620-380-4647

*Dessewffy utcában 1560 nm-es telken felújításra váró kb. 100 nmes családi ház telek áron 12.9 M FT-ért eladó teljes közművel. Tel: 0670-3397-895
*KÉTLAKÁSOS TÁRSASHÁZ közvetlen az építőtől – lakásonként 3
szoba, nappali, konyha, két vizes helyiség, kamra – fedett autóbeállóval, teraszokkal, 300 nm saját kerttel eladó. Tel: 06-20-329-2116
*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, 06-20-463-6452
*Gödöllőn, Zombor utcai felújított első emeleti, konvektoros, 1 szobás
lakás eladó. Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel: 06-30-350-4346
*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
*Eladó lakás Gödöllő Központjában, Remsey krt.: 3.em. 79nm,
2+2 félszoba, étkező, vízóra, erkély, 2WC, távfűtés: 17,2 MFt.
Pinceparkoló: 1,6 MFt. Tel: 06-30-34-37-934
*Alvégben új építésű hőszigetelt 72nm-es ikerházfél 216nm telekkel
eladó. 20,6 MFt. Lakást beszámítunk. Tel: 06-30-914-4174
*Gödöllőn Ambrus köz 7-ben 2.em. 2 és félszobás, klímás lakás eladó.
15 M Ft. Érd: 06-20-571-3654
*Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában 54 nm-es, IV.em. 2 szobás lakás.
Iár: 10,5 MFt. Tel: 06-30-331-8172
*Szent Imre utcában 68 nm-es galériás lakás eladó beépített
extrákkal. Iár: 22,5 M Ft. Érd: 06-30-331-7992
*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. 06-30-385-7372, 06-30-961-7264
*ELADÓ DÁNYBAN téglaépítésű, 3 szobás, nappalis, szép állapotú
családi ház, parkosított udvarral, magánszemélytől. Iár: 13,9MFt.
Tel: 06-70-941-4458
*Eladó Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton egy 2+félszobás 67 nmes felújított lakás. Iár: 13,3 MFt. Tel: 06-70-379-2129
*Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában 3.em. részben felújított 46
nm-es, 1,5 szobás lakás tárolóval eladó. Iár: 10,3MFt. Érd: 30-415-0856
*Gödöllőn, Munkácsy utcában 1.em. részben felújított, konvektoros, 59 nm-es, 2 szobás lakás nagy tárolóval eladó. Iár: 12,8
MFt. Érd: 06-30-415-0856
*Gödöllő, ERZSÉBET körúton 3. emeleti, 64 nm-es egyedi fűtésmérésű, jó állapotú lakás eladó. Iár: 13,6 MFt. Érd: 06-20-5433-407
*Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás (45 nm), amerikai konyhás, távfűtéses lakás alacsony rezsivel. Ár: 9,3M Ft. Érd: 20-405-9840
*Gödöllőn a kertvárosban családi ház 720 nm-es megművelt kerttel
eladó! 3 szobás, nagy konyha és fürdőszobával, cirkófűtéssel és vegyes
tüzelésű kazánnal. Érd: 06-30-268-5949
*Gödöllőn, Szt. János utcában, 3.em. 2+félszobás, extra nagy fürdőszobás, felújított, egyedi fűtéses lakás eladó a központhoz közel. Iár:
13,85 MFt. Tel: 06-20-21-61-962
*Eladó 2 szobás lakás Gödöllőn téglaépületben, gáz és cserépkályhafűtéssel. Parkettás, vízórás, pincével és kocsibeállóval. Ár:
12,4 M Ft. Tel: 06-30-373-5830
*Tulajdonostól sürgősen eladó, azonnal költözhető Gödöllőn,
Kazinczy körúton 4.em. 59 nm-es, 2szobás, téglaépítésű, bútorozott,
(beépített szekrénnyel a folyosón, konyhában), gázkonvektoros,
vízórás, klímás, erkélyes, napfényes, jó elrendezésű lakás ebédlővel,
kamrával, fürdővel (külön Wc), tárolóval. Alacsony közös költség
(5EFt). 20-30km-es körzetben kisebb lakás beszámítható, értékegyeztetéssel. Iár:10,7MFt. +36-70-361-7776, ptaylor@fibermail.hu
*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es, loggiás 1. emeleti,
tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz, HÉV
5 percre. Tel: +36-30-564-3615, +36-28-415-324
*Gödöllőn, Kör utcában 2.em. 69 nm-es 1+2 félszobás beépített
konyhás, jó állapotú lakás eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 0630-384-2587, 06-30-483-3022
*Szada rózsadombján a Martonyi villa szomszédságában eladó modern
tervezésű, összkomfortos, mediterrán stílusú családi ház, ötletes
megoldásokkal, igényes kivitelezéssel. Össz alapterület lakótér 150nm,
+szuterén 120nm, telek 840nm. 06-20-98-62-770, 06-70-382-1747
*Gödöllő központjában, magasföldszinti, összkomfortos (távfűtés),
kiváló állapotban lévő, fiatalos, karbantartott, 2 szobás panellakás
eladó! Iár: 12.2 MFt. Telefon: (+36 30) 771-5808
*Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó földszinti, 2,5 szobás, téglaépítésű,
konvektoros fűtésű, 53 nm-es, felújított lakás. Ir.ár: 12,9 M Ft. Tel:
+36-20-444-4468

*Gödöllőn, Palotakerten földszinti egyszobás, 37 nm-es, szabályozott
fűtésű, redőnyös, déli fekvésű, jó állapotú lakás eladó. Tel: 28-421-619
*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: 06/70-6044403, 06/30-469-6721
*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó egy 1992-ben
épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás nyaraló a strand
közelében. Érd: Végh Tamás - +36-70-333-1362
*Eladó Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában 56 nm-es, 3.em.
erkélyes, jó elrendezésű lakás. Iár: 10,9 millió. Tel: +36-30-907-9322
*Gödöllőn az Öreghegyi utcában kétszintes családi ház áron alul,
sürgősen eladó. Plusz pince, garázs, tetőtér. Tel: 06-30-241-3012
*A SZŐLŐ UTCÁBAN, felújított társasházban tulajdonostól eladó
egy 69 nm-es 1+2 félszobás, klímás, erkélyes, konvektoros lakás.
Érd: 06-20-345-0074
*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
*Eladó Gödöllőn tulajdonostól, felújítandó, 2 szobás, 60 nm-es,
konvektoros, 2. emeleti téglalakás a Kazinczy körúton. Iár: 9,9
MFt. Tel: 06-20-447-1676
*Gödöllői családi házra cserélnénk (eladnánk) 2 szobás lakótelepi
lakást (városközpontban), valamint Gödöllőhöz közeli településen lévő 3
szobás, összközműves, kertes családi házat. Tel: 06-20-968-0336
*Eladó a Fenyves egyik legcsendesebb utcájában igényesen felújított
alacsony rezsijű, 56 nm-es lakóterű ház, 927 nm-es, ősfás, hangulatos
kerttel. Iár: 21,5 MFt. Tel: 06-20-460-3014

*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: 20-914-2007
*Gödöllő, Szabadka utcai magasföldszinti, 50nm-es, parkettás,
konvektoros, 2szobás téglalakás igényesen felújítva (nyílászáró,
vezetékek, burkolat) hosszútávra kiadó 1havi kaucióval augusztus
közepétől. 62.000.-Ft/hó. 20/3780-662
*Azonnal beköltözhető 30nm-es hőszigetelt, összkomfortos lakás
kiadó, külön mérőórákkal, konvektoros fűtéssel 1személy v. házaspár részére. 32.000,-Ft/hó +rendkívül alacsony rezsi +1havi kaució. 06-20-486-6682 17h után.
*Gödöllő központjában 1 szoba összkomfortos, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó, vagy eladó. Tel: +36-20-510-9382
*Gödöllő központjában 2,5 szobás, 2.em. erkélyes, részben
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Kaució szükséges. Érd: 0620-3-303-396
*Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba, konyha, zuhanyzó reális
áron kiadó. Kaució nincs. Érd: 06-20-221-6172
*REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás, felújított, vízórás, távfűtéses lakás 55 ezer Ft + rezsi költségért kiadó. Tel: 30-900-6421
*Kiadó Gödöllőn 92 nm felsőszint külön bejárattal (60.000,+rezsi), és egy vadonatúj 65 nm-es különálló családi ház 360 nmes telekkel (80.000,- +rezsi). Érd: 06-70-576-8741.
*Gödöllőn Kossuth L. utcában kiadó 2 szobás, erkélyes, 3.em.
bútorozatlan lakás. 40.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: +3630-907-9322
*Gödöllőn az Erzsébet parki lakótelepen hőszigetelt házban 2,5
szobás, bútorozott, konvektoros lakás hosszútávra kiadó. Tel: 0620-212-1350
*1 szobás, összkomfortos, bútorozatlan, konvektoros, külön
bejáratú házrész 40.000,-Ft + rezsi + 2 havi kaucióért
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-639-2914
*Gödöllő csendes városrészében, kertes ház különbejáratú
lakrésze kiadó korlátlan internettel és igény szerint műholdas
tévével. Háziállat nem akadály. Tel: 30-664-3093, 30-664-3095

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

*KERESÜNK ügyfeleink megbízásából Gödöllőn hosszú távra kiadó
családi házat . Pintér Mariann Perfekt Otthon Tel: 70-366-0999

*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. 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

*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.

*Bútorozott, kétszobás családi ház Gödöllőn a Komáromi utcában
kiadó. Tel: 28/414-093, +36-30-613-1280

*KIADÓ Gödöllőn 124 m2-es, központhoz közeli üzlethelyiség raktárral, saját telekkel és parkolóval. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620-9194-870

*Gödöllő Mátyás kir.utcában családi házam tetőtere kiadó.
Teljesen különálló lakrész, amerikai konyhás, fiatalosan berendezett új bútorokkal. (Kocsibeállóval.) Tel: 06-28-417-724, 06-70516-4176, 0670-525-0266
*Gödöllő Kazinczy krt.6.fsz./1.sz. alatt lévő 52nm-es, 2 szobás,
külön mérőórákkal ellátott, bútorozott lakás hosszútávra –
igényes bérlőnek kiadó. Érd: 06-30-222-8909
*Gödöllőn, Szt. István téren teljesen felújított, 2.emeleti 56 nmes, bútorozatlan, egyedi fűtésű lakás alacsony rezsivel kiadó.
55.000 + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-70-354-0703
*Gödöllő, ERZSÉBET körúton részben bútorozott, 64 nm-es lakás
kiadó. Jó állapotú, egyedi fűtésmérés. Díj: 64EFt +rezsi/hó, 2 havi
kaució. Érd: 06-20-5433-407
*Gödöllőn a Szent János utcában 2. emeleti 64 nm-es, 2 szobás,
étkezős lakás hosszútávra kiadó. Felújított, gázkonvektoros,
légkondicionált. Kaució szükséges. Érd: 06-30-308-1316
*Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos, konvektoros,
erkélyes, egyedi vízórás lakás frissen festve, bútorozott konyhával
kiadó. 50e +rezsi +2 havi kaució. Tel: 06-20-578-6848
*Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott, kábeltévés, internetes Gödöllő központjában lévő lakás nagyobb szobája egy vagy
két személy részére. (20.000.- ill. 15.000.-Ft/fő +rezsi.) Kaució
szükséges. Tel: 06-20-824-4664
*Kertvárosban közel a közel a központhoz 110 nm-es családi ház
bútorozottan kiadó. Kaució szükséges +rezsi. 06-28-418-360,
+36-70-226-9942
*Ambrus Zoltán közben albérlet kiadó. 55 nm, erkély, távhő, 4.
emelet. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Érd: 06-30-500-7028
*Kazinczy körúton 2 szobás, konvektoros, téglaépítésű, IV.
emeleti lakás kiadó. 60.000 Ft + rezsi. Tel: 06-30-210-0048
*Gödöllőn 2 szobás konvektoros, felújított lakás kiadó. Tel:70-372-4475
*Gödöllőn egyetemtől, vasútállomástól 5percre különálló kertes
házban 46 nm-es, felújított, 2szobás házrész cirkó fűtéssel,
mérőórákkal kiadó (kábeltévé, internet) 2fő részére. 49.000,/hó+rezsi, 2havi kaució. 06-20-3-515-292.
*Kiadó társbérlet egy családi házban egyedülálló hölgynek az
Alvégben. Tel: +36-912-7840

*Isaszegen törzsvendégekkel rendelkező, bevezetett italbolt
KIADÓ. Érd: FŐNIX Iroda +3620-9194-870
*Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100 m2-es, legjobb helyen
a Kossuth L.-Dózsa Gy. u. sarkán, liftes házban, klímával. Nettó ár:
1.200,-Ft - 2.500,-Ft/m2 Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
*Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu
*Gödöllői Missy Szépségszalonban helyiségek kiadók a szépségiparban tevékenykedők részére. Tel: Erika 06-30-247-6718
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben július 15.-től udvari, 30 nmes üzlethelyiség. Irodának is alkalmas. Tel: 06-30-346-5408
*KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ. Tel: 06-70-224-7137
*FOTÓ ÉS KERET! Elköltöztünk a tízemeletesből a Coop áruházzal szembe! Üdvözlettel: Fotósarok. Tel: 30/358-1795
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

IPARI TERÜLETEK, IPARI
ÉPÜLETEK, SZÁNTÓK:
* KISTARCSÁN a főút mellett 310
nm-es szolgáltató és kereskedelmi
tevékenységre alkalmas, kiváló
állapotú ipari épület 1029 nm-es
telken eladó. Irányár: 65 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az M3-as felhajtója
mellett, a Sony szomszédjában, 7495
nm-es ipari terület eladó. Beépíthetőség: 40 %. Irányár: 30 ezer Ft/nm.
* GÖDÖLLŐN, jól megközelíthető
ipartelepen 357 nm-es, jó állapotú
épület (13 iroda+ mellékhelyiségek)
2000 nm-es telken eladó. Iá: 31,5 m Ft.
* GÖDÖLLŐN, a vásártér mellett egy 6
hektáros szántó 1000Ft/nm áron és egy
fél hektáros szántó 600 Ft/nm áron eladó.
* GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444 nmes terület eladó, jelenleg 3%-a építhető
be, közmű mellette. Iá: 3800 Ft/nm.

* GÖDÖLLŐN, az Isaszegi úton 1500
nm-es, közművesített ipari terület
eladó. Iá: 22,5 m Ft.
* MOGYORÓDON, 11 hektár ipari
terület autópálya közelében eladó. Iá:
5000Ft/nm.
* VERESEGYHÁZON, frekventált
helyen ipari hasznosításra alkalmas
telek hosszútávra bérbeadó. Bérleti
díj: 350 Ft/ hó/nm.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* TURÁN nappali + 4 szobás, földszintes, garázsos, 2007-ben épült
lakóház (90 %-os készültségben) 927
nm-es telken eladó. Iá: 28 mFt.
* VERESEGYHÁZON, a Széchenyidombon, 1040 nm-es telken, 280 nm
–es, földszintes, új építésű (burkolatok választhatók) családi ház minőségi kivitelben eladó. Irányár: 62 mFt.
* VERESEGYHÁZON, 830-nm-es,
panorámás saroktelken, nappali + 4
szobás családi ház 60 nm-es üzlethelyiséggel eladó. Irányár: 32 mFt.
* VÁCSZENTLÁSZLÓN, 1277 nmes, megosztható telken, aszfaltos
utcában 100 nm-es, 3 szobás
(garázs, nyári konyha) lakóház
eladó. Irányár: 16,5 mFt.
* VALKÓN 130 nm-es, hangulatos, jó
állapotú, összkomfortos parasztház
2000 nm-es, gondozott telken eladó.
Irányár: 13 mFt.
* KEREPESEN 100 nm-es családi
ház 785 nm-es telken, 160 nm-es
raktárhelyiséggel, 80 nm-es fedett
gépkocsi tárolóval eladó. Iár: 27 mFt.
* VERSEGEN 140 nm-es, 4 szobás,
jó állapotú téglaház eladó 6370 nmes, gazdálkodásra alkalmas telken.
Csereként budapesti (1-2 szobás,
egyedi fűtésű) lakást beszámítanak. :
Irányár 18,2 mFt.
* HÉVÍZGYÖRKÖN, 1230 nm-es
telken, 140 nm-es, nappali+ 3
szobás, 3 szintes, garázsos, felújított
családi ház eladó. Irányár: 26,8 mFt.
* HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es
telken, 230 nm-es, 4 szobás, szépen
felújított
családi
ház
melléképületekkel eladó. Irányár: 21 mFt.
* KARTALON 2000-ben épült 120
nm-es,
földszintes,
nappali+3
szobás, amerikai konyhás családi
ház 500 nm-es telken eladó vagy
kisebb házra cserélhető Gödöllőn
vagy Kartalon. Iár: 21,5 mFt.

16 Gödöllői Szolgálat
Élvezd a nyarat
kontaktlencsében!
Most ingyenesen kipróbálhatod mennyivel
jobb látást és kényelmet nyújt a kontaktlencse!
Csak be kell jelentkezned hozzánk vizsgálatra, és az alkalmassági vizsgálatot, a
kontaktlencse használatához szükséges
betanítást, és az első próbalencséket mindmind ajándékba kapod! Az ajándék értéke
kb. 6000 Ft.
Mik a kontaktlencse viselés előnyei?
Amiért legtöbben kérik az az, hogy ne kelljen az arcukat szemüveggel eltakarni.
Divatos, fiatalos, „trendi”.
Aztán, mikor megkapják a lencsét
észreveszik, hogy jobban látnak vele, mint
szemüveggel. Ez azért van, mert
közvetlenül a szemen viseljük, egy új felszínt képez szemünk szaruhártyáján, korrigálja szemünk kisebb felületi hibáit.
Ezenkívül rövidlátóknál a szemüveg a
szem elérése előtt széttéríti a sugarakat,
ami miatt jelentősen csökkenhet a szemfenéki képméret, magyarul mindent
kisebbnek, és távolabbinak látnak
szemüvegben. Kontaktlencsében viszont
mindent nagyobbnak és közelebbinek lát,
aki rövidlátó, ezért sokkal élesebb látást
nyújt nekik a kontaktlencse.
Nagyon fontos, hogy nem korlátoz a
mozgásban. Rendkívüli szabadságot nyújt
sportoláskor!
Vannak esetek mikor kontaktlencsével
lehet csak egy szemet korrigálni, pl. mikor
túl nagy a két szem között a dioptria
különbség.
Hosszan lehetne még sorolni az előnyeit
kozmetikai, optikai, orvosi szempontból.
De fontosnak tartom megjegyezni, hogy
csak az ésszel viselt kontaktlencse nyújt
előnyöket.
Aki túlhordja a lencséket, nem tartja be az
előírt szabályokat, nem jár rendszeresen
ellenőrzésre, úszik, vagy alszik a kontaktlencsében, annak könnyen begyulladhat a
szeme.
Kellő odafigyeléssel, pontos vizsgálattal és
jó minőségű kontaktlencsével a gyulladás
veszélye minimális.
Most lehetősége van ingyenesen kipróbálni
a kontaktlencse viselés szabadságát!
Bátran jelentkezzen vizsgálatra az alábbi
telefonszámon! 28/417-367
Szőke Emese
Optometrista, kontaktológus
MSE Optika

2010. június 16.
*Gödöllő központjában, a Borsos üzletházban 35 nm-es
bolthelyiség szeptembertől kiadó! 45 nm-es bolthelyiség
eladó! Érd: 06-70-418-5770
*KIADÓ IRODA Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nm,
első emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18ig 06-28-430-209

ÁLLÁS
*Szakképzett szakácsot keresünk, önállóan dolgozni tudót is és
olyat, aki még nem rendelkezik kellő szívesen tanulna, rutint
szeretne szerezni. Gödöllő, Fagyöngy étterem Tel: 20/454-27-68
*A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens
munkatársat keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.
*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.
*KAPACITÁSUNK BŐVÍTÉSÉHEZ KERESÜNK PROFI ANGOL,
NÉMET, OLASZ, FRANCIA ÉS SPANYOL ÓRAADÓKAT. STUDIO
ONLINE NYELVISKOLA. TEL: 0620 216 62 40.
WWW.STUDIOONLINE.HU.

*GYERMEKFELÜGYELETET vállal óvodai dajka képzettséggel rendelkező fiatal lány. Tel. 06-30-338-1913
*TAKARÍTÁST, ABLAKTISZTÍTÁST VÁLLALOK. 700 Ft/h.
Leinformálható nő. Tel: 06-70-413-8438
*CNC gépkezelőket keresünk Budapest környéki munkahelyre.
(Szakirányú végzettség ill. bizonyítvány szükséges.) Érd: 10-16-ig
06-70-620-9901, 06-32-769-001.
*Megbízható, korrekt, referenciával rendelkező bejárónő vállal:
takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet, idősek gondozását,
kertgondozást, festés utáni takarítást. Árban megegyezünk. Éjjelnappal: 06-70-289-3905
*SHELL Töltőállomás shop eladót felvesz. Kereskedelmi
végzettség, érettségi szükséges. Tel: 06-28-516-111
*Gödöllőn, üzletbe, reggeli órákra részmunkaidőben takarítót
keresek. Érd: 06-70-421-6969 (8-17-ig)
*2010 – 11 tanévre villanyszerelő tanulót alkalmaznék. Tel: 0620-3356-742
*Gyermekfelügyeletet vállalok július végéig, szakképzésben tanuló fiatal lány. Tel: 06-30-4244-559

SZOLGÁLTATÁS

*HOZZA FORMÁBA LÁBFEJÉT! Ha bőrkeményedéstől fáj
szinte minden lépése, vagy csak az esztétikusság lévén
szeretné kezeltetni a talpát, körmeit, hívjon bizalommal, és
otthonában pedikűrt vállalok! Tel.: +36-30-851-8763
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

*ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁSRA – Gödöllő és környékéről –
nem dohányzó munkatársak jelentkezését várjuk a +36-28-513115 telefonszámon.

*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2 órán belül. 303006200. www.hutogepszereles.hu

*Gödöllői telephelyre 24 ill. 12 órás vagyonőröket felveszünk.
Feltétel: érettségi. Előny: angol nyelvi, informatikai alapismeretek.
Tel: 06-30-263-2795

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +3670-2479072, +36-20-9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu

*Szakképzett LÁTSZERÉSZ ELADÓT felveszünk. SZEPESI OPTIKA
KFT. Gödöllő, Gábor Á. u.2-10. Tel: 28-418-676
*Munkanélküliek figyelem! Azonnali munkalehetőség kizárólag
dolgozni vágyók számára. Kortól, nemtől függetlenül keresünk
munkatársakat gödöllői irodaházba, irodabővítés céljából. Iskolai
végzettség nem szükséges, cégünk teljes körű betanítást vállal.
Feltétel: jó megjelenés, kommunikációs készség, agilitás. Érd: 0670-625-3284
*Bank – Biztosító termékei értékesítéséhez munkatársakat
keres, vállalkozói jogviszonyban, 18 hónapos támogatással. Min.
feltétel: érettségi. Előny: értékesítési tapasztalat. Érd: Kapitány
Andrea: 20/415-0002
*Gödöllőn 15 éve működő szépségszalonba keresünk FODRÁSZT
egyéni vállalkozóival. Alacsony bérleti díj. Tel: 06-30-369-3499,
06-20-9370-221
*Referenciával, gyakorlattal rendelkező diplomás óvónő július 1.
után heti 2-3 napra baby sitteri, házvezetőnői, takarítói munkát
keres. Érd: +36-20-985-9038, e-mail: romacsek.babi@summer.hu

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +3630-9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-302-4622.
www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20-423-4828, www.interiortrans.hu
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. +36-70-613-5662.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473 Köszönjük bizalmát!
*Kedves Vendégeim! Újra fodrászkodom! Szeretettel várlak
titeket! Szikszai Enikő 30/588-9219
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel:
+36-70-414-1629
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050
*Földmunkák kis és nagygépekkel. Árokásás, betonvésés,
épületbontás, tereprendezés, termőföld értékesítés.
www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/211-0009

Kontaktlencse kipróbálás ingyen.
Bejelentkezés: 28/417-367

*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek hajvágás:
500 Ft. Hívjon bizalommal! +36-70-280-2276
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*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami
festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: +36-30-386-4456

*KERTÉPÍTÉS, -TERVEZÉS, KERTGONDOZÁS.
www.kertszabok.hu Tel: 06-20-571-3008

*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
Web:

*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat
azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-361-9679
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20-9527-289, 28-476-229
*FŰNYÍRÁST, KASZÁLÁST, kisebb kőműves, ácsmunkát, akku
polus javítást, vizsgálást vállalok. Tel: 06-30-402-4623

*REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika
ajtók. +36-20-9-943-145
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítészeti munka alkalmanként,
rendszeresen földmunka, lakatos munkák, bármilyen kerítéskészítés, javítás, festések. Csapadék víz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, kőműves munkák, fakivágás. +36-30402-7276
*KŐMŰVES munkát olcsón, garanciával vállalok. 30-6511-562
*Víz-, gáz-, fűtésszerelés, csatornabekötés, locsoló-mérőszerelés, fürdőszobák felújítása. Tel: 06-20-9-947-715
*FŰKASZÁLÁST kedvező áron vállalok. 06-20-9335-909
*KÖLTÖZTETÉST, lomtalanítást vállalok éjjel-nappal, hétvégén
is. Teljes lakáskiürítést is. Telektisztítást, bozótirtást,
fűnyírást, fakivágást elszállítással vállalok. Tel: 30-232-1060

*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122

*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: +36-20-4359-650

*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201

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

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094
*GÉPI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS negyed m3-es
KANALAS HOMLOK RAKODÓGÉPPEL. Tel: 06-20-390-5387
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg,
tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 204-359-650
*20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ MESTER VÁLLAL
KARTONOZÁST, FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST. Kisebb
kőműves munkákat, szigetelést, dryvitozást. Tel. 06-20-9361-233, 06-28-610-982
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.

*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
+36-20-2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: +36-20-9133-165

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hirdetőinket, hogy a Gödöllői
Szolgálat július-augusztusban két hetente jelenik meg!
Megjelenések: július 14, 28, augusztus 11, 25!

18 Gödöllői Szolgálat

2010. június 16.
*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
*Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan. Próbálja ki!
Tanuljon meg tanulni: emlékezet, figyelem és gondolkodásfejlesztés. Tel. +36-28-415-998, +36-20-388-4953

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Gödöllő Választott!
A múlt héten a gödöllői bor-műértők közül
jónéhányan vettek részt országunk nagy vöröseinek összehasonlító vak kóstolásán. A legtöbbre
értékelt vörösborok közül hatot mértünk össze
úgy, hogy senki sem tudta mikor, kinek a borát
kóstolja. Egyenrangú borok közül kellett választani a legjobbat. Izgalmassá tette a kóstolást a
játék, a zacskóval maszkírozott üvegek.
Jegyzeteket készítettünk, pontszámokat adtunk az
ital színére, illatára, ízjegyeire, az összbenyomásra, majd összesítettük a vendégek helyezéseit.
A
végeredmény:
Gödöllőn a legtöbbre
értékelt vörösbor a
szekszárdi
Dúzsi
Tamás
Görögszó
2006 lett. Ez a bor,
amely a dűlőről
kapta nevét egy
Cabernet házasítás,
mélyről áradó intenzív illattal, bársonyos texturával bír.
Dúzsi győzelmének
örültem
nagyon,
hiszen őt személyesen is vendégül láttuk éttermünkben,
bemutatván borsorát,
melynek zászlóshajója a Görögszó,
ünnepnapokon ezt
szoktam bontani.
A második az egri St. Andrea pincészet,
Merengő 2007. E bor kifejezetten kedves, apró
kortyokban, szemlélődve érdemes fogyasztani.
Összetételében vezet a merlot és a syrah.
Harmadiknak Tiffán Ede Cuvee Carissimae
2007 palackját rangsorolták vendégeink,
érdekes, hogy a nők előbbre helyezték. A
negyedik egy Syrah 2007 lett, az Orsolya
pincészettől. Ez a szőlőfajta ízében eltér a többi
Cabernet alapú boroktól, ám mélysége és tüze
felvette a versenyt velük. Valaki úgy jellemezte:
a pincészet nevéhez társított pirospozsgás falusi
lány helyére kóstolás közben egy szexuális
ragadozó lépett. E mögé, ötödiknek rangsorolták Gere Attila emblematikus Kopár 2007
borát, s hatodik lett a szintén villányi Sauska
pincészet Siklós Cuvee 7, 2006-os palackja.
Szép látvány volt a rengeteg pohár az asztalokon, megsokszorozták a gyertya fényét, a
borok vörös színét bársonyossá lágyították, a
jókedvű szemeket ragyogóvá fokozták.
Köszönet
a
jó
hangulatért
minden
résztvevőnek!
Közkívánatra folytatjuk a vakkóstolást, július
közepén kerülnek sorra a nagy fehérborok,
majd a rozék. Reméljük az időjárás megengedi,
hogy a kerti teraszon, napernyő alatt kóstoljuk
a párás palackokból a metszően hideg rozét
vagy hűvös fehéret…

*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
*MŰKÖRÖMÉPÍTÉS KÉNYELMESEN! Frissen végzett műkörmösként porcelán és zselés körmök építését vállalom az Ön
otthonában - hétvégén is! Diákoknak 10 % kedvezmény! Érd.:
+36-30-851-8763

*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. 06-70-634-1306
*NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos NYÁRI INTENZÍV
NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ (ORIGO, TELC, GOETHE). Érd: 0630-611-0036 Kollarics Katalin
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben, gyönyörű természeti
környezetben várja kis lakóit a most nyíló CSALÁDI NAPKÖZI
(Mókus-odú helyén) szakképzett óvodapedagógusokkal,
MAGÁNÓVODAI MAGAS SZÍNVONALLAL. 2,5-6 éves gyermekek
jelentkezését várjuk. 30/205-0229, 20/9862-770

OKTATÁS
*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVOKTATÁS. IRATKOZZ EGYÉNI ANGOL ÓRÁKRA MÁR 1950
FORINTTÓL. IRATKOZZ CSOPORTOS TANFOLYAMOKRA 19 000
FORINTÉRT. MINDKÉT AJÁNLATUNK CSAK ÚJ
BEIRATKOZÓKRA ÉRVÉNYESEK. PONTOS RÉSZLETEKÉRT ÉS
MÁS TANFOLYAMOKKAL KAPCSOLATBAN IS KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - 0620 216 62 40 - WWW.STUDIOONLINE.HU
*TOP-TAN: Nyári 3 hetes szuperintenzív, középfokú nyelvvizsgára, érettségire felkészítő angol és német nyelvtanfolyamok.
Kezdési időpontok: jún. 14, júl. 5. és aug. 16. Egyéni oktatás
minden szinten. Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com. Mobil: 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Már most kezdd el a matematika, fizika, kémia
pótizsgára való felkészülést, hogy biztos legyen a siker.
Jelentkezés: 30-908-41-30
*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN általános,
beszédcentrikus, és üzleti nyelvtanfolyamokat kínál, anyanyelvi
tanárokkal is, az alapoktól felsőfokig, 4-6 fős csoportokban.
Felkészítés vizsgákra (Origo, TELC, ECL, Euro, TOEIC, STB.),
érettségire, felvételire, munkavállalásra. Bővebb információ:
www.mencelus.com Tel: +36-70-219-3689
*FRANCIA nyelvtanár nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást, tanítást vállal. Tel: 06-30-638-4947
*ANGOL nyelvoktatás, érettségire, nyelvvizsgára (ORIGÓ,
BME, TELC) felkészítés. Takárné Bacsó Márta +36-28-430229, +36-30-49-73-066, www.bacsoenglish.hu

*NYELVOKTATÁS ÉS NYELVVIZSGA EGY HELYEN! Június
közepétől ANGOL intenzív nyári nyelvtanfolyamok indulnak
kezdőtől a nyelvvizsgára felkészítőig Gödöllőn az EURO
Nyelvvizsga Központban. Tel:28/432-767, www.corvuskft.hu
*Továbbtanulási lehetőség érettségizetteknek! Szeptembertől
nappali és esti tagozaton államilag támogatott képzések indulnak. *Idegenforgalmi szakmenedzser, *Kereskedelmi szakmenedzser *Kereskedelmi ügyintéző, *Pénzügyi-számviteli
ügyintéző szakmákban. Külföldi szakmai gyakorlat munkalehetőséggel! Gödöllői Szakképző Magániskola, 2100. Gödöllő,
Fürdő u.19. Tel:28/432-767, www.gszm.hu
*Szakmát adó OKJ-s tanfolyamok kedvező áron részletfizetéssel! Üdülési csekkel is fizethet! Őszi tanfolyamainkra már most
jelentkezzen! Induló tanfolyamaink: Kereskedő, boltvezető,
Élelmiszer -és vegyi áru- eladó, Bolti pénztáros, Logisztikai
ügyintéző, Bérügyintéző, Társadalombiztosítási ügyintéző,
Mérlegképes könyvelő, Ügyintéző titkár, ECDL Start. Corvus
Kft. Tel:28/432-767, www.corvuskft.hu

*Eladó: mosógép, centrifuga, gázkonvektor, gázkazán ÉTI 35s, régi Csepel varrógép, szőlődaráló, -prés, tüzifa: vegyes 80%
nyárfa 1.500,-Ft/q, kuglizva, szállítva. Vashulladékát ingyen
elszállítom! . Tel: 06-30-232-1060
*Eladó egy Zanussi fagyasztó szekrény és egy kutyaház is. Tel:
06-30-727-7667

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Eladó 2006-os évjáratú, kitűnő állapotban lévő full extrás
Volkswagen Golf V 1.6 Perfekt. Iár: 2.750.000 Ft. Tel.:
20/212-6315, 30/505-6992.
*Eladó 2006-os évjáratú, kitűnő állapotban lévő, full extrás
Toyota Yaris 1.3 Max. Iár: 2.150.000 Ft. Tel.: 20/212-6315,
30/505-6992.
*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) +36-2094-58-766, 06-28-611-728
*MAZDA 626, 2.0.Diesel, 1990-s évjáratú személygépkocsiból
alkatrészek eladók: önindító, generátor, visszapillantó, tükrök,
adagoló. Tel: 06-20-368-6012
*SUZUKI WagonR+ 28.000 km-rel, téli-nyári gumival sürgősen
eladó. Iár: 1.200.000,-Ft. Tel: 06-30-357-6825
*Volkswagen Polo első tulajdonostól, jó állapotban 1999. évj.
2011. júliusig érvényes műszakival eladó. Három ajtós,
napfénytetős. Érd: 06-28-421-753

*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak,
folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 20-544-8021

ÜDÜLÉS

*SÚLYFELEJTŐ KLUB. 12 hetes tanfolyam, személyes tanácsadás. Testanalízis. Sikeres és jókedvű sülycsökkenés. Érdeklődjön: 06-30-695-4881, www.sulyfelejto.eu

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

*Általános iskolások tanítását vállalom NÉMET NYELVBŐL.
Érdeklődni: du. 16-19 óráig +36-20-577-6953

*HAJDÚSZOBOSZLÓI üdülés félpanzióval. Ár: 21.900,-Ft/fő/
7 éj. www.jazminapartman.hu Tel. 06-20-4640-631

*Angol, német, orosz kezdő, középhaladó, haladó általános és
szókincsfejlesztő tanfolyamok indulnak júniustól 4 hetes
kurzusokban egyénileg vagy kiscsoportban. Érdeklődni: HEBE
Kft. 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. 10 x 10 tananyag az írásbeli és szóbeli vizsgákra,
konzultáció, tanácsadás. Jelentkezés és érdeklődés a 30
/2480661-es telefonszámon vagy e-mailben info@hebe.hu
*Gyerekeknek indítunk angol és német beszédcentrikus nyelvtanfolyamokat egész nyáron rugalmas órabeosztással. Érdeklődni:. 06 30 /2480661 vagy info@hebe.hu
ADÁS~VÉTEL

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*4 db működő hűtőszekrény eladó, 10.000,-Ft/db, Új Samsung
pénztárgép 60.000,-Ft-ért. Tel. 06-20-979-6913

EGYÉB
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*KISCICÁK elvihetők! 2 hosszú szőrű, perzsa keverék lány,
1 tiszta fekete fiú és 1 vörös fiú, árván maradt, talált kiscicának (kb. 4-5 hetesek) gondoskodó gazdit keresünk. Érd.:
70/322-5239
*AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth L. utcában. 1,5MFt.
Major Zoltán 0670/77-33-222-Gödöllő, Kossuth L. u. 34.
www.perfektotthon.hu
*FOTÓ ÉS KERET! Elköltöztünk a tízemeletesből a Coop
áruházzal szembe! Üdvözlettel: Fotósarok. Tel: 30-320-6138

*MEGNYÍLT GÖDÖLLŐ ELSŐ PÁNCÉLSZEKRÉNY- ÉS POSTALÁDA BEMUTATÓ TERME! 2100 Gödöllő Kazinczy Ferenc utca 17.
Tel: 06-30-277-7668 Honlap: www.TREZORBOLT.hu

*Angyali Érintés…Úgy érzi Minden összejött? Problémák adódtak? - Egészség, Munka, Család. Nem látja a kiutat? Lelki
támaszra, MEGOLDÁSRA van szüksége? Hívjon bizalommal, ha
tudok, segítek! 06-20-53-73-444

*Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm re bővíthető, 8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120 ezer Ft. Tel.:
30/619-9399

*78 éves idős hölgy mellé ÁPOLÓNŐT KERESÜNK ott lakással.
Tel: 20-571-2776

*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

júniusban

*Eladók: 40-45kg-s süldőmalacok 750.-Ft/kg, üsző és bikaborjú 1500.-Ft/kg, tehéntrágya 300.-Ft/q+1000.-Ft/km
rakodással, tej 120.-Ft/l. Vennék: 5-10db zárható 200 l-s
fémhordót szennyvíznek, 25-50db olcsó raklapot széna alá.
Szeles Imre, Gödöllő, Radnóti u.17. 20/456-0481
*Ifjúsági szekrénysorok fehér és világoszöld színben,
megkímélt állapotban, olcsón eladók. Tel: 06-30-3923-635

*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. 06/30-228-4096, 06/20-967-4009
*Lelki társamat keresem. Tel: 06-20-456-1421
*TENISZPÁLYA bérlés, tenisz oktatás a hét minden napján, az
egyetemi teniszpályán. Barátságos árak, barátságos
környezetben. Érezze jól magát! Tel: 06-20-9375-051
*Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában,
vagy szülői szerepében? Segítséget ajánlok egyéni tanácsadás,
transzformáció társasjáték, vagy akár családállítás formájában. Tel: +36-20-388-4953
*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
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 23.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szalkai Mária (Kossuth Lajos u. 27.),
Ormos Miklósné (Sík Sándor u. 25.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Kőhidi Ildikó,
(Arany János u. 19.), Dudás Tünde (Palotakert 6/A)

Recept:
töltött gomba
HOZZÁVALÓK 4 személyre:
4 nagy, lapos gomba ,1 evőkanál olívaolaj, 1
kis fej hagyma apróra vágva, 1 gerezd zúzott
fokhagyma, 25 dkg apróra vágott gomba, 75
ml vörösbor, szárított kakukkfű, 1 evőkanál paradicsompüré, reszelt sajt.
ELKÉSZÍTÉS:
A gombák tönkjét kitörjük, apróra vágjuk, a fejeket félretesszük. Kevés olajon 5-10 percig pirítjuk a 25 dkg gombavagdalékot, a hagymát, a
fokhagymát, amíg megpuhulnak. Ekkor hozzáadjuk a vörösbort és a kakukkfüvet, a bort pedig elpárologtatjuk. Ezután hozzáadjuk a paradicsompürét, majd sózunk, borsozunk, és 2-3
percig pároljuk.

A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Horváth Hajnalka (Blaháné u. 178.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Lovász Gyuláné
(Október 6. u. 1.)

A gombafejeket kikent
tűzálló tálba tesszük,
a maradék
olajjal megkenjük, közepükre halmozzuk
a
tölteléket, és
előmelegített sütőbe
toljuk, majd 190 fokon 20 percig sütjük. A sütés befejezése előtt néhány perccel a gombákat
reszelt sajttal megszórjuk. Köretnek rizst kínálunk hozzá. A tölteléket készíthetjük úgy is,
hogy karikára vágott olívabogyót teszünk a paradicsomos masszához. Ez esetben elhagyhatjuk a fokhagymát.
(b.j.)

