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Nagy sikerű koncertet adott a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar Szabadi Vilmos
Liszt-díjas hegedűművész „vendégszereplésével“.
(6. oldal)

A Damjanich János Általános Iskolában
megrendezett ünnepségen adták át idén
a Jó tanuló, jó sportoló díjakat.
(12. oldal)

Köztársasági elnök

XX. Magyar Szabadság Napja

Választás
Fotó: Tatár Attila

Új Világfát avattunk az Alsóparkban
Több ezren ünnepelték együtt a jubileumi, XX. Magyar Szabadság Napját június 27-én, vasárnap este
az Alsóparkban. A műsor az idén része volt a Magyar Polgármesterek VIII. Világtalálkozójának, és itt
avatták fel Velekei József Lajos szobrászművész alkotását, a megújult Világfát is. A négy napos ünnepi
rendezvénysorozat június 25-én a királyi kastélyban
vette kezdetét, ahol a Gödöllői Szimfonikus Zenekar adott koncertet. Június 26-án, szombaton a
Nemzeti Együvé Tartozás Parkjában avatták fel a
Pozsonyi csata emlékművét; ezen kívül a Gödöllői
Sportklub szervezésében bonyolították le a Testvérvárosok Kupája labdarúgótornát.
1991. június 19-én hagyta el hazánk területét az utolsó szovjet katona. Abban
az esztendőben, június 30-án országos
rendezvény keretein belül először adott
helyt Gödöllő a Magyar Szabadság
Napja ünnepi műsorának. Azóta minden évben június utolsó szombatján
emlékezünk arra, hogy Magyarország
szabad független állam, területén nincsenek idegen, megszálló csapatok.
2000-ben az Országgyűlés törvényt fogadott el Salamon László, Orosházi
György és Gémesi György kezdeményezésére, melyben június 19-ét, a kivonulás napját nemzeti emléknappá,
június hónapjának utolsó szombatját
pedig a Magyar Szabadság Napjává
nyilvánította. Az idén a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójához kapcsolódóan, rendhagyó módon vasárnap
rendezték meg az ünnepséget, amit dr.
Schmitt Pál, az Országgyűlés elnöke,

Mangasi
Sihombing, Indonézia nagykövete, Mádl Ferencné Dalma asszony és
Antall Józsefné Klára asszony is megtisztelt jelenlétével.
Az ünnepséget Gémesi György polgármester, a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége elnökének beszéde nyitotta
meg, aki a MÖSZ nevében életműdíjat
adott át Koltay Gábor rendezőnek,
akinek a neve az elmúlt két évtizedben
összeforrt a Magyar Szabadság Napja
műsorával.
A polgármester beszédében elmondta: „ Az idén huszadik alkalommal jöttünk ide emlékezni arra, hogy 1991 júniusában elhagyta az utolsó idegen katona hazánk területét, hogy Magyarországon nincsenek megszálló csapatok,

hogy Magyarország szabad, független
állam. A vér nélkül ölünkbe hullott szabadságot nem transzparensekkel, nagy
ívű politikai beszédekkel, vagy mulatozással, hanem a magyar kultúra értékeinek bemutatásával, a magyar történelem nagyszerű pillanatainak felelevenítésével ünnepeltük. Ünnepeltük
ezt az 1992-ben Velekei József Lajos
által megalkotott Világfa előtt, mely alkotás a magyar szabadság szimbólumává vált. A több mint tíz méteres szobor előtt évről-évre megfogalmaztuk a

magyar szabadság aktuális üzeneteit. A
Világfa előtt, ami mélyen a magyar
földbe kapaszkodva kötött össze bennünket őseinkkel, ami egy percre sem
engedte feledni, hogy hova tartozunk
és hová kötnek a gyökereink. A Világfa
előtt, ami egymásba csavarodó törzsével üzente összetartozásunkat határon
innen és túl, a Világfa előtt, aminek két
nagy szárnya imádkozásra tárult az
Égiek felé. És boldogan hittük, hogy
így lesz mindörökké. De nem így történt.“
(folytatás a 3., 6., 8., 12. oldalon)

A tervek szerint lapzártánkat követően, kedden választja meg a
Parlament az új köztársasági elnököt. A Fidesz Schmitt Pál házelnököt jelöli a posztra, az MSZP
pedig Balogh András thaiföldi
nagykövetet.
Ellenszavazat nélkül támogatta a
Fidesz parlamenti frakciója Schmitt
Pál jelenlegi házelnök köztársasági
elnökké választását; így kedden, a
kormánypárti képviselők őt támogatják a szavazáson vagy szavazásokon – közölte a képviselőcsoport hétfői ülése után Lázár János frakcióvezető.
Szijjártó Péter, a miniszterelnök
szóvivője még a múlt héten szerdán
jelentette be, hogy Orbán Viktor
miniszterelnök–pártelnök azt javasolta a Fidesz-KDNP frakciószövetségnek: Schmitt Pál házelnököt jelölje,
majd válassza meg államfőnek.
A frakciószövetségben történt
meghallgatása során Schmitt Pál kijelentette: Az elnök az „emberek embere” kell, hogy legyen, aki közel mer
merészkedni a választókhoz. Ahol
megjelenik, annak az eseménynek a
rangját emeli, ahol megjelenik, mindenki jól érzi magát – fogalmazott,
hozzátéve, hogy az elnök jelenléte sokat jelent a médiának, a kisebb településeknek, határon túli magyaroknak.
(folytatás a 4. oldalon)

Magyar Polgármesterek VIII. Világtalálkozója

Polgármestereink itthon és határon túl
Június 27-én dr. Sólyom László
köztársasági elnök és dr. Gémesi György köszöntőjével
kezdődött meg Gödöllőn a Magyar Polgármesterek VIII. Világtalálkozója. A Premontrei
Szent Norbert Gimnázium aulájában rendezett eseményre a
Kárpát-medence minden tájáról érkeztek polgármesterek,
önkormányzati szakemberek.
A világtalálkozó első napjának
plenáris ülésén
az önkormányzatok helyzetéről, a második hétfői napon pedig a határon túli magyarság helyzetével, a határokon átívelő kapcsolatokkal foglalkoztak a
résztvevők. A tanácskozást Sólyom László köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint Tállai
András a belügyminisztérium
államtitkára is megtisztelte jelenlétével.
Gémesi György köszöntőjében felidézte a világtalálkozó kezdeteit, s
mint mondta, 1996-ban a Magyar Önkormányzatok Szövetsége egy olyan
önkormányzati szintű fórumot próbált teremteni, ami határon túlról és
innen összeköti a polgármestereket.
Túl a testvérvárosi és az érzelmi kapcsolatokon, valamilyen formában
igyekeztek lehetőséget biztosítani a
szakmai konzuktációkra, a kapcsokat
erősebbre fűzésére. Azóta minden
második esztendőben találkoznak és
igyekeznek ezt a küldetést megtartani.

– Én egy hosszú kapcsolat és a viszontlátás örömével jöttem önök közé
– ezekkel a szavakkal kezdte köszöntőjét Sólyom László köztársasági elnök, aki a korábbi rendezvényeknek
is rendszeres résztvevője volt. – Mindig nagyon fontosnak tartottam a polgármesterek világtalálkozóját, ami
azt jelenti, hogy 1996-tól kezdve a
polgármestereknek a köre nem zárkózott be az országhatárok közé. Mindig
meghívták a határon túli magyar polgármestereket. Ők már akkor, a gyakorlatban demonstrálták, hogy létezik
a kulturális nemzet, amit én az elnökségem alatt Európában igyekeztem
elfogadtatni: hogy tudniillik az ország
határai és a nemzet határai nem esnek
egybe. A nemzet határai ennél sokkal
szélesebbek. Nagyon remélem, hogy
ez az együttműködés, ami nem néz az
országhatárokra, hanem a magyarságra és a szakmaiságra néz, továbbra is
folytatódni fog.
Sólyom László beszélt az önkormányzati rendszer fontosságáról. Kiemelte, a helyi képviselő-testületek, a
polgármesterek nem felülről kapják a
hatalmat, hanem közvetlenül attól a
közösségtől, amely őket választja. Ez
egészen különleges helyet biztosít nekik az állam rendszerében, úgy fogalmazott, az önkormányzatok a demokrácia alapintézményei hazánkban.
Mint mondta, országjárásai alatt megtanulta azt is, hogy milyen fontos a
polgármester személye, mert bár vannak szegényebb és gazdagabb vidé-
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kek, egy település fejlődése nagy
mértékben függ a polgármester személyétől. Mindenhol, minden negatív
körülmény ellenére is, lehet eredményeket létrehozni, ha olyan vezető
van, aki megtudja fogni a közösséget,
és ki tudja hozni belőle a teljesítményt. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, a szakmai kérdéseknél, a
tapasztalatcseréknél is fontosabb annak az együttlétnek az élménye, amit
a világtalálkozó nyújt.
Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára –
aki kinevezéséig Mezőkövesd polgármestere volt – az önkormányzati
rendszer átalakításának programját
ismertette a hallgatósággal.
A korábban az Önkormányzati Minisztériumhoz tartozó önkormányzati
és közigazgatási feladatok az Orbánkormányban különváltak: önkormányzatiak a Belügyminisztériumhoz kerültek, ahol önálló államtitkárság alá tartoznak. A mai kormányzati
erő kétharmados többsége lehetővé
teszi az önkormányzati rendszer régóta
szükségszerű átalakítását, ami magában foglalja azt is,
hogy a közigazgatási hivatalok első lépésben
megyei
szinten szerveződnek újra, erős feladat- és hatáskörrel,
erős kormányhivatalokká alakulva át.
Mint mondta, meg
kell teremteni az
erős önkormányzati
középszintet, újra kell szabályozni a
főváros és a kerületek viszonyát, különös tekintettel a forrásmegosztás
kérdésére. Tisztázni kell a polgármesterek jogállását, az alpolgármesterek
választásának kérdését, illetve a polgármester és a jegyző viszonyát.
Tállai András kiemelt feladatnak
nevezte a gazdálkodási anomáliák
felszámolásának szükségességét is.
„Összességében az erős állam megteremtése a cél, hiszen az erős állam, erős
országot, erős településeket jelent.”
Változásokat ígért beszédében dr.
Sepsey Tamás, az Állami Számvevőszék főigazgató-helyettese is. Úgy fogalmazott, a korábbi, revizori típusú ellenőrzés
helyett mindinkább egy
újfajta, segítőkész, nem a
hibát mindenáron kereső, hanem az ellenőrzött
szervezet irányítási, gazdálkodási rendszerének
jobbítását szolgáló kontrollját ígérte. Úgy vélte:
az új szemlélet hatékonyabban szolgálja az önkormányzatok gazdálkodási rendszerének javítását.
A plenáris ülés hozzászólói között volt Csabai
Lászlóné, Nyíregyháza
polgármestere, és dr.
Nagy Zoltán, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke
is.

A délután szekcióülések során a
szakemberek a kistelepülések helyzetéről és megmaradásáról, valamint településüzemeltetési kérdésekben cserélték ki tapasztalataikat.
Az első témakörben dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter, a
MÖSZ alelnöke gyakorlatias, egyszerű, gyorsan kivitelezhető intézkedéseket ígért a vidéken élők helyzetének,
versenyképességének javításáért. Elsőként a „jogszabály akadálypályák”
megszüntetését és az agráradminisztráció egyszerűsítését említette. Elkerülhetetlennek tartja a pályázati rendszer átalakítását, úgy, hogy a kis- és
közepes vállalkozások számára az eddiginél több forrás legyen elnyerhető.
Mint mondta, elő kell segíteni, hogy a
vidéki települések gazdasági élete is
több lábon álljon. Az élelmiszertermelés mellett lényeges a helyi ener-

Bukovszky János

giatermelés, az öko- és gyógyturizmus fejlesztése. Bejelentette, hogy az
ősszel beterjesztik az Országgyűlés
elé a Hungarikum-törvényt, amellyel
azt is elő kívánják segíteni, hogy ezeket a termékeket széles körben lehessen forgalmazni és vásárolni is. A
rossz minőségű élelmiszerek kiszűrése érdekében viszont bevezetik a másodlagos élelmiszervizsgálatot.
Településüzemeltetési szekció ülésén Bencsik János energiaügyi és
otthonteremtési államtitkár, Tatabánya volt polgármestere beszélt a településüzemeltetési feladatokról, kihívásokról. Mint mondta, jelentős problémát okoz, hogy az önkormányzatokat érintő kérdések nincsenek egy
kézben, az egyes feladatokat más-

Szili Katalin és Semjén Zsolt

más tárca koordinálja. Tájékoztatójában kitért arra, hogy a héten sorra
kerülő kormányülésen véglegesítik,
az egyes területekkel melyik tárca
foglalkozik a jövőben.
A legfontosabb feladatokat röviden
úgy összegezte: a települések üzemeltetését biztonságosabbá és takarékosabbá kell tenni, valamint a mennyiségi helyett a minőségi fejlesztésekre
kell törekedni. Ez a pályázati rendszerre is érvényes. Ennek érdekében a
következő időszakban felülvizsgálják
és átcsoportosítják a jelenlegi pályázati konstrukciókat, és a jövő év elejére a jelenlegi közel 500 pályázatból
mindössze 100-150 marad. Emellett
sor kerül majd a közbeszerzési törvény módosítására is. Bencsik János
fontosnak
nevezte, hogy előtérbe kerüljenek
az energia felhasználást csökkentő beruházások, fejlesztések.
A tanácskozás
második napján
a határon túli
magyarság, a határokon átívelő
kapcsolatokkal
foglalkoztak a
résztvevők.
Semjén Zsolt dr. Baranyi István
miniszterelnökhelyettes beszéde elején megköszönte
azt a segítséget, amit az árvíz sújtotta
településen élők kaptak a határon túli
magyaroktól. Kijelentette, ez a támogatás nem csak anyagilag, jelentett
sokat, hanem
lelkiekben is.
Beszéde első
részében a kormány 29 pontos intézkedés
csomagjának
főbb elemeit
ismertette,
majd szólt a
nemzeti összetartozásról
szóló, és a kettős állampolgárságot lehetővé tevő törvényekről is,
amiket nemzeti szempontból megkerülhetetlen törvényeknek nevezett.
„A történelmi igazságnak megfelelően szembe kell nézni Trianon katasztrófájával, és fejet kell hajtani
azok előtt, akik sokszor a szabadságukat és az életüket adták a határon túli területeken élő magyarság megmaradásáért. De ugyanakkor a jövő felé kell
nézni és a körülöttünk lévő országokkal együttműködve kell törekednünk az ott
élők helyzetének
javítására.” Egyúttal megköszönte
Szili Katalinnak, hogy részt vett a
trianoni békeszerződés aláírásának
évfordulóján tartott parlamenti emlékülésén, és a világtalálkozón való
részvételével is világossá tette, hogy
ez nem jobb vagy baloldal kérdése.
A jövőről szólva elmondta, még
júliusban összehívják a Magyar Állandó Értekezletet, amit 2004 decemberéig remekül működött, és fontosnak tartják a Szili Katalin nevéhez
kötődő Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fórumának megtartását,
és továbbműködését is.
Szili Katalin országgyűlési képviselő, az Országgyűlés egykori elnöke,
a határon átnyúló és határon túli
együttműködési lehetőségeket vázolta a Kárpát-medencei Magyar Képviselők
Fórumának
tapasztalatai

alapján. Kifejtette, hogy a KMKF az
elmúlt időszakban 12 együttműködési stratégiát dolgozott ki, és a
közeljövőben indít el egy olyan
kezdeményezést, amely az interneten
gyűjti össze és mutatja be a határokon
kívüli magyar lapok érdekesebb írásait.
Megköszönve meghívását a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójára, elmondta, a lelkiismerete szerint
vett részt a trianoni békeszerződés
aláírásának évfordulóján tartott parlamenti emlékülésén. „Azok mellett
volt a helyem – fogalmazott –, akikkel 2004 óta együtt ültem a KMKFben.”
Befejezésül elmondta, szeretné
folytatni a munkáját a nemzetpolitikai

együttműködésért a számára megnyíló területeken.
A tanácskozáson felszólalt Markó
Béla, a Román Köztársaság miniszterelnök-helyettese, az RMDSZ elnöke is, aki beszédében ismertette a gazdasági válság okozta problémákat,
majd az RMDSZ kormányzati szerepvállalásáról elmondta, most esély látszik egy átfogó közigazgatási reform,
a decentralizáció végrehajtására, s ez
lehetőséget ad arra, hogy a magyarmagyar kapcsolatokban az eddiginél
is inkább az együttműködés hajtóerejévé váljanak az önkormányzatok.
Duray Miklós, Közép-Európai
Önkormányzati és Területfejlesztési
Szövetség tiszteletbeli elnöke felelevenítette azokat a folyamatokat, amelyek eredményeként létrejött a szervezet. Majd röviden bemutatta a szövetséget, ami alapvető feladatának
tartja az általa összefogott területen
lévő települési- és területi önkormányzatok, és az együttműködést
elősegítő szervezetek működésének
segítését, valamint a határokon átívelő nemzetközi önkormányzati kap-

csolatrendszer intézményes körülményeinek megteremtését.
A Magyar Polgármesterek VIII.
Világtalálkozóján több kitüntetést is
átadtak. A Polgármesteri Ezüstláncdíjat ebben az esztendőben dr. Baranyi István, Pusztaföldvár, valamint Bukovszky János, a szlovákiai
Deáki polgármestere vette át, Aranygyűrűt pedig dr. Hajasné Banos
Márta, Kozárd, Olajos Mihály,
Szentpéterszeg, dr. Dénes Tibor,
Sárvár és Kaszai János, Vésztő polgármestere kapott. Posztumusz részesült az elismerésben Toboz Gyula,
Bódvalenke polgármestere.
(k.j.-l.t.)
Fotók:
Tatár Attila, Balázs Gusztáv
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Új Világfát avattunk az Alsóparkban

XX. Magyar Szabadság Napja
(folytatás az 1. oldalról)
”Most lassú méreg, lassú halál emészt
/Nézd a kevély tölgy, mellyet az éjszaki/Szélvész le nem dönt, benne
termő/Férgek erős gyökerit megőrlik,/S egy gyenge széltől földre teríttetik” – írta Berzsenyi Dániel A magyarokhoz c. versében. És mintha
megelevenedtek volna Berzsenyi sorai:
a Magyar Szabadság szimbóluma, a Világfa – amit kívülről a viharok, eső, hó,
jég nem tudott kikezdeni – belülről az
évek során szép lassan korhadni kezdett
és végül egy vihar törte ketté. Mintha
ezzel kettétört volna bennünk is valami,
amiben hittünk, amire támaszkodhattunk, ami erőt adott és összekötött minket a sokszor keserves múlttal és a bizakodó jövővel. Mintha valami szép lassan eltűnt volna a szívekből és a lelkekből. Kettétörtünk mi Magyarok határon
innen és túl.
Hogyan tovább? – tettük fel a kérdést.

Van-e értelme ünnepelni, emlékezni
azokra, akik a több, mint ezer éves magyar történelem során életüket sem kímélve áldoztak hazájukért, hazánkért.
Fontos-e hitről, szabadságról, hazaszeretetről, nemzetről gondolkodni vagy
hagyjuk az egészet, mert ez már csak
egy szép nosztalgikus érzés, hiszen a
modern világ már nem erről szól. Büszke európai és világpolgárrá váltunk. A
válasz itt van mögöttem egy megújult
Világfa képében. Velekey József Lajos
megújított alkotása, ami gyönyörűen,
nagy erővel tör felfelé, ami mélybe
nyúlva újra összeköt múltunkkal,
őseinkkel, és mindemellett szárnyal felfelé. Új alapra helyezve stabilan áll, kitárt szárnyakkal kifejezve azt, hogy ennek a népnek, ennek a kultúrának, ennek
az országnak van jövője, de csak akkor,
ha nem adja fel, nem felejti el gyökereit
és megtalálja saját útját a jövőbe. Ehhez,
mint itt is, újra le kell tennünk az alapokat, mert csak arra támaszkodva tudunk
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hosszú távon építkezni. Így lehetünk
méltóak elődeinkhez, akiktől erőt merítve megint fel tudjuk építeni hazánkat,
nemzetünket. Mindezt erős hittel, akarattal, türelemmel, egymásba kapaszkodva, mint ahogy ezt az új Világfa
megteremtése során tettük A mai Magyar Szabadság napja legyen az újraépítkezés ünnepe. „…Szabadság, te
szülj nekem rendet..., rendet a fejekbe, a
szívekbe és a lelkekbe, rendet körülöttünk szűkebb hazánkban és rendet a
nagyvilágban. És ha valóban Rend lesz
körülöttünk, akkor máris megtettük az
első lépéseket az új alapok letételéhez.”
A jubileumi esten „…Szabadság! Te
szülj nekem rendet…” címmel, magyar
irodalmi alkotásokból készült műsort
láthatott a közönség Bodnár Vivien,
Détár Enikő, Götz Anna, Mészáros
Árpád Zsolt, Miller Zoltán, Rancsó
Dezső, Rékasi Károly, Ruttkay Laura, Sipos Imre, a Gödöllő Táncegyüttes
(koreográfus: Széphalmi Zoltán), a
Zuglói Hunyadi János Általános iskola
kórusa (karnagy: Igaliné Büttner Hedvig) közreműködésével és a Kormorán
Együttes zenéjével. A műsort összeállította és rendezte Koltay Gábor.
ta
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Közélet

Meizner – dupla vagy semmi?

Köztársasági elnök választás

Képviselő-testületi ülés

Új államfő, új megközelítés

Meizner – dupla vagy semmi? – Egy nemzetiségi első
osztály indul
A képviselő-testület június 24-én újra
napirendre tűzte a német nemzetiségi
első osztály indításának ügyét. A német kisebbségi önkormányzat ugyanis egyetértési jogával élve jelezte,
hogy nem ért egyet az áprilisi testületi
döntéssel, továbbra is két osztály indítását kéri. A képviselő-testület, mivel a körülményekben nem történt
változás, ismét úgy döntött, hogy őszszel egy nemzetiségi első osztályt indít a Petőfi Iskolában.
Gubáné Csánki Ágnes igazgató
beszámolt arról, hogy a beiratkozáskor jelezte a szülőknek: a képviselőtestület áprilisi döntését követően tájékoztatja őket arról, hogy hogyan
tudja elhelyezni a 38 jelentkezőt.
Akikkel találkozott, azoknak elmondta, hogy 34 fős osztály indítására kapott lehetőséget. Hét szülő úgy vélekedett, hogy ha nem indul két nemzetiségi első osztály, akkor más megoldást keres.
Gémesi György polgármester elmondta: találkozott az iskola pedagógusaival, akik korrekt, tisztességes
eljárásnak értékelték az önkormányzat döntését.
Meizner Sándor szerint az igazgatónak nem volt joga a szülőket egyenként behívni és – szavaival élve – lebeszélő kampányt folytatni annak érdekében, hogy más osztályba vigyék
a gyerekeket.
Gubáné Csánki Ágnes reagálásában elmondta, hogy konfliktusmentesen kívánta megoldani a helyzetet és
az ő szavahihetőségét az elnök ne
vonja kétségbe. Korrekten tájékoztatta a szülőket arról, hogy milyen következményekkel jár egy 34 fős osztályban tanulni. Nem beszélt le senkit, mert tisztában van vele, hogy ehhez nincs joga. Pedagógusként úgy
gondolja, hogy 34 fős osztályban nem
lehet eredményes az oktatás. Felajánlotta, hogy már az első évben német
nyelvet tanulhatnak a magyar tanítási
nyelvű osztályokban a diákok és a
honismereti szakkörben ápolhatják a
német hagyományokat.
Nánási Éva címzetes főjegyző emlékeztetett rá, hogy a költségvetési
koncepció előkészítése során a települési önkormányzat betartotta az államháztartási törvény szabályait. A
kisebbségi önkormányzat gyakorolhatta volna a véleménynyilvánítási
jogát a koncepció elfogadása keretében (nem tette meg). Ugyancsak betartotta a jogszabályokat a települési
önkormányzat a költségvetési rendelet előkészítése során. A kisebbségi
önkormányzat a rendelet-tervezetet
megtárgyalhatta volna, és jogában állt
volna írásos véleményét ahhoz csatolni – ezt sem tette meg. A települési
önkormányzat az egyeztetést jogszerűen lefolytatta a kisebbségi önkormányzattal, ami ezt a kérdést megtárgyalta, véleményt nyilvánított, a
képviselő-testület pedig döntött. A
kisebbségi önkormányzat az egyetértési jogát csak az osztály működésével kapcsolatban gyakorolhatja. Ha
tehát egyáltalán nem ért egyet a képviselő-testület döntésével, akkor szeptemberben egy nemzetiségi első osztály sem indul el.
Ezek után Meizner Sándor, a kisebbségi önkormányzat elnöke kijelentette, nem utasítják el az egy első
osztály indítására vonatkozó képviselő-testületi határozatot, de élni kívánnak a jogszabályok adta lehetőségekkel. Tehát egyetértettek vele.
Guba Lajos (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), a kulturális oktatási és ifjúsági bizottság elnöke azt kérte a kisebbségi önkormányzattól, hogy pró-

báljon változtatni a munkastílusán és
munkamódszerén. A város nyugalmát, a szülők és a gyerekek érdekét is
az szolgálná, ha az érzelmi, indulati
alapú, személyeskedéstől sem mentes, erőteljes jogérvényesítési szándékkal szemben, tárgyilagos, nyugodt, alapos, gondos, a jövőbeni
következményekkel reálisan számoló
előterjesztéseket tenne megfelelő időben a képviselő-testület elé. Kérte továbbá, hogy működjön együtt a kisebbségi önkormányzat a teherviselésben, a felelősségvállalásban, az intézményfenntartás és működtetés
hosszú távú gyakorlatában.
A polgármester arra kérte Meizner
Sándort, hogy tíz napon belül írásban
vonja vissza az előterjesztésében szereplő állításait. (Ebben a többi között
a következőket írta: „A polgármester
úr német kisebbség ellenes megnyilatkozásai (…) testület ebben az
irányban történő befolyásolása, soviniszta, rasszista nemzetiségi gyűlölködésre, félelemkeltésre képez jó
alapokat Gödöllőn!”) Ha nem vonja
vissza, akkor jó hírnevének nagy nyilvánosság előtti megsértése miatt jogi
úton kér elégtételt a polgármester.

Félretájékoztatás – Gödöllői
Hírek módra
Szűcs Józsefné, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselője, a Damjanich János Általános Iskola igazgatója az Egyebek napirendi pont keretében a Gödöllői Hírekben június közepén megjelent cikkre reagált.
– Két évvel ezelőtt létszámleépítés
után a Damjanich Iskola átvett egy
pedagógust, aki ismerte és elfogadta a
pedagógiai programunkat. A második
tanévben osztályfőnök lett. E tanév
tavaszi félévében olyan események
történtek az osztályában, amelyek
megengedhetetlenek. Ezt a tantestület
és az iskola vezetése is számon kérte
tőle. Elhatárolódtunk a viselkedésétől, de ez a lapban fordítva jelent meg,
úgy, mintha támogatnánk és védenénk. Természetesen kétség sem férhet ahhoz, hogy a pedagógusnak el
kell távoznia az iskolából.
A polgármester az elhangzottakhoz
a következőket fűzte:
– Ami történt, megengedhetetlen.
De e történet mögött is egy ember áll
és a viselkedésének oka van. Minden
ilyen esetben felmerül a kérdés, hogy
hogyan jut el idáig valaki. A pedagógus feltehetően nem volt abban a
pszichés állapotban, hogy cselekedetét mérlegelni tudta volna. Kivezetve
az osztályt ebből a tanévből, a pedagógusnak felmondott az iskola. Az iskola jó hírneve nem sérült. Felelőtlenség lenne a pedagógus társadalmat
egyik pillanatról a másikra elítélni
egy ilyen eset miatt. Nem kellene
„sajtóbizniszt” sem csinálni belőle,
nem ezzel kellene egy lap olvasottságát növelni. A tanárok, mint közalkalmazottak, 3 éve változatlan – esetenként kevesebb – fizetéssel, tisztességgel, becsülettel végzik a dolgukat.
Mint minden esztendőben, végigjártam az iskolákat, s azt tapasztaltam,
hogy mindent megtesznek azért, hogy
a gyerekek képességeiknek megfelelően a legjobb eredményt érjék el.

Csángó gyerekek Gödöllőn
Szűcs Józsefné arról is beszámolt,
hogy Magyarországra érkeztek azok a
csángó gyerekek, szám szerint 26-an,
akiknek a tanítását Gödöllő támogatja. A testületi ülés másnapján jöttek
városunkba a balatonlellei üdülőből
és kora este előadással köszönték
meg a támogatást a Damjanich János
Általános Iskola udvarán.
– A lészpedi iskola magyar programja

(Folytatás az 1.oldalról)
Schmitt Pál ezt a megközelítést választaná. Egy olyan elnöki szerepre
készül, amelyben „az elnök felkötheti
a nadrágját” – mondta. Sosem szabad
megsértődni, ha a köztársasági elnök
egy törvényt visszaküld – emelte ki a
jelölt, hozzáfűzve, hogy az elnök so-

ha nem mérlegeli, ki terjesztette fel a
jogszabályt. A parlamenti többségre
utalva hangsúlyozta, az elnök fejében
nem lehet kétharmad, háromharmadnak vagy akár négyharmadnak kell
lennie, hogy a határon túli magyarokat is beleszámítsa. A frakciók figyelmébe ajánlotta, hogy a kétharmados
többség – amely megköti az elnök kezét is – óriási lehetőség, de talán még
nagyobb felelősség, ezzel visszaélni
nem szabad, élni viszont természetesen szabad.
Schmitt Pál közölte, megválasztása
esetén nem lenne a kormány törvényalkotási lendületének gátja, sőt
motorja lenne annak, az ellenőrzésé
és a kiegyensúlyozásé, hogy olyan
kiemelkedik a moldvai csángó terület
oktatásából – vélekedett Szűcs Józsefné. – Magas létszámuk és eredményességük a gödöllői támogatásnak tudható be. Az első táborozást
megelőzően 37-en jártak a magyar
kabinetbe, most több mint kétszázan.
Minden évben a legjobbak, a legszorgalmasabbak jöhetnek Magyarországra, ez rendkívül erős motiváló erő a
körükben. Köszönöm, hogy a képviselő-testület egymillió forinttal támogatja a Moldvai Magyar Oktatásért
Alapítványt. Az anyaországbeli öszszefogáson kívül semmilyen más támogatásra nem számíthatnak a csángók. Nem könnyű előteremteni azt a
több százezer forintot, ami az útiköltségre és a szállásra szükséges, de szerencsére még mindig vannak segítők
jelentős számban.
*
A képviselő-testület a Moldvai
Magyar Oktatásért Alapítvány oktatási programját 1 millió forinttal támogatja az általános tartalék terhére,
mely összeg egy anyanyelvi tanár egy
évi bérének és járulékainak felel meg.
Az alapítványt első alkalommal
2008-ban 1 millió forinttal támogatta a
képviselő-testület, lehetőséget nyújtva
arra, hogy Moldvából, a magyar oktatást végző pedagógusok egy-egy hetes továbbképzésen vegyenek részt a
csángó magyarok anyanyelvi oktatása további célkitűzéseinek megvalósítása és működtetése érdekében.

törvények szülessenek, amelyek a
közjó és mindenki javát szolgálják.
Orbán Viktor a múlt héten találkozott a szocialisták államfőjelöltjével
is, akiről úgy nyilatkozott, Balogh
András személyében egy tiszteletreméltó jelöltet állított az MSZP.
„Egy érdekes beszélgetés volt, egy
szimpatikus embert ismertem meg,
úgy, ahogyan a korábbi találkozókból is az emlékeim között megmaradt Balogh András“ – fogalmazott a miniszterelnök.
Kijelentette, a magyar közéletnek, a magyar alkotmányosságnak a hasznára válik,
ha olyan „kiváló jelöltek“
mutatkozhatnak be a parlament előtt és a közvéleménynek,
mint
amilyen
Schmitt Pál és Balogh András.
Kedden tehát a parlamenti képviselők
két jelölt közül választhatják ki Sólyom
László utódját. A legfeljebb háromfordulós szavazás első két fordulója akár
ugyanazon napon is lehet. Így a tervek
szerint az első forduló titkos szavazása
június 29-én 13 órakor kezdődik majd.
Sikeres választás esetén az új államfő
14:30-kor teheti le az esküt.
A jelöltséghez legalább 50 országgyűlési képviselő ajánlása szükséges, egy
képviselő csak egy embert jelölhet. Az
első két fordulóban titkos szavazáson,
az összes képviselő kétharmadának szavazatával lehet megválasztani az államfőt. Az esetleges harmadik fordulóban
csak a második fordulóban két legtöbbet
kapott jelöltre lehet szavazni, és a legtöbb voksot kapott jelölt a nyertes,
vében írta Német László, tájékoztatást
kérve a VÜSZI Kft. által működtetett
parkolásról, amelynek adatai nyilvánosak, hozzáférhetők mindenki számára,
hiszen itt tárgyaltuk, a VÜSZI-nek nemrég volt a beszámolója. De a levélben
van egy mondat, ami aggodalomra ad
okot és ezt szeretném jelezni Futás Levente képviselő társamnak. Azt írja,
szeretne Bokor Árpáddal találkozni és a
hivatkozás az, hogy a kért adatokat közérdekű státuszuk alapján a Fidesz gödöllői szervezetének tájékoztatására kérik,
Futás Levente önkormányzati képviselő
felhatalmazásával, melynek igazolása
telefonon megtörtént. Először nem értettem, hiszen ha a Fidesz gödöllői szervezetének tagjait tájékoztatni kell, akkor
azt a képviselő úr bármikor megteheti.
Minden anyag képviselő úrnál van. A
képviselők bármely önkormányzati intézményt, önkormányzati gazdasági társaságot felkereshetnek és általában meg
is teszik, jó szándékkal, sokan mennek.
De talán nem lenne jó, ha félelmet keltenénk a működő gazdasági társaságoknál, amikor egyébként minden információ rendelkezésre áll.
Futás Levente reagálásában elmondta, nem állítja, hogy szerencsés volt az
ismertetett levél megfogalmazása, de
nincs félelemre ok, a Fidesz nem egy
mumus, nincs mitől félni. Arról szerettek volna tájékozódni, hogy mi az önkormányzat parkolási koncepciója.

Zsókáné Mihala Éva bejelentése

Ne zavarják a munkát
Az Egyebekben a polgármester egy
levelet ismertetett, amely Bokor Árpádnak, a VÜSZI Kft. igazgatójának
az e-mail címére érkezett.
– Következik a választási kampány. Szeretném felhívni a nyilván jó
szándékkal és lelkesedéssel induló
politikai erők figyelmét arra, nem biztos, hogy szerencsés, ha a választási
kampányt bizonyos dolgokba belekeverjük. A levelet a Fidesz gödöllői
szervezetének tagjaként és annak ne-

függetlenül a szavazásban résztvevők
számától.
Sólyom László mandátuma augusztus
5-én jár le, az új köztársasági elnök augusztus 6-án léphet hivatalba.

– Az előző ülésen Futás Levente képviselő felszólított arra, hogy mondjak le
a képviselői mandátumomról – emlékeztetett az Egyebekben Zsókáné Mihala Éva, aki korábban a Fidesz helyi
szervezetét vezette és februárban bejelentette, hogy kilépett a pártból. –
Tájékoztatom a képviselő-testületet,
hogy nem mondok le a mandátumomról. 2006 októberében, amikor letettem
az eskümet, a városért tettem le. Úgy
gondolom, hogy a tevékenységemet a
városért végeztem és ezután is ezt sze-

A Medián Közvélemény- és Piackutató
Intézet vasárnap az MTI-hez eljuttatott
telefonos felmérése szerint a lakosság is
Schmitt Pált támogatja nagyobb mértékben. Eszerint Schmitt Pál 32, Sólyom
László 24, Balogh András 14, Morvai
Krisztina 6 százalékra számíthatna, ha a
felmérésben részt vettek szavazhatnának. A megkérdezettek 24 százaléka
egyikükre sem szavazna, illetve nem válaszolt a kérdésre. A felmérést június 26án készítette a Medián az ország felnőtt
népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével.
***
Hétfőn aláírta a választási eljárásról
szóló törvény módosítását Sólyom
László köztársasági elnök, azt azonban még nem tudni, hogy az őszi önkormányzati választások időpontjáról
is ő hoz-e döntést. Amennyiben kiírja
az időpontot, úgy akár október 3-án
sor kerülhet a választásra, ha azonban
az új köztársasági elnökre marad ez a
feladat, akkor legkorábban október
10-én voksolhatnak a választópolgárok.
jk

retném tenni. A helyi Fidesz szervezetben olyan folyamatok indultak el, amelyekkel nem tudok egyetérteni. Viszont
a közel négy év alatt azt tapasztaltam,
hogy a lokálpatrióta képviselőcsoport
tevékenységének középpontjában a város érdeke szerepel, ezért őket támogatom és szeretnék hozzájuk csatlakozni.

Új egyéni választókerületek
lesznek
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
tájékoztatást adott a közelgő önkormányzati választásokkal kapcsolatos
előkészületekről. Elmondta, hogy június 14-én hatályba lépett az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló új törvény.
Ez 30 napot ad arra, hogy a helyi
választási irodák vezetői az új egyéni
választókerületeket (Gödöllőn az eddigi 14 helyett 10-et – a szerk.) kialakítsák. Ennek egy munkaanyaga
készült el – figyelembe véve a lakosság számát, a földrajzi és történelmi
hagyományokat –, melyet átadott a
képviselőknek, hogy ismerkedjenek
vele, tanulmányozzák azt.
it

Gödöllő lemond a
tűzijátékról az
árvízkárosultak javára
Gödöllő városa is csatlakozott az
egyik közösségi portálon elindult
kezdeményezéshez, mely szerint a
városok az augusztus 20-i tűzijáték
költségét utalják át az árvízkárosultak javára. A tűzijáték költsége körülbelül 200 ezer forint.
A város képviselő-testülete jóváhagyta, hogy 1 millió forinttal támogatják az árvízsújtotta Felsőzsolca települést. Mindamellett a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub szervezésében pénz-, élelmiszer-, ruhanemű- és bútorgyűjtés
indul, ezzel segítve Sátoraljaújhely
városát.
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Waldorfosok is segítik az árvízkárosultakat

Adakoznak a gyerekek is
Az árvízkárosultakat segítő kezdeményezések közé tartozik a
szadai Meseház Waldorf óvoda és a gödöllői Waldorf Iskola szülői körének akciója. Az egyik anyuka, Zsok Kata által vezetett Hőscincér táborban tíz árvízkárosult gyereket táboroztatnak ingyenesen, egy hétig.
A gyönyörű ősfás parkban természetismereti élménytáborban lesznek a
gyerekek a fóti Károlyi Gyermekközpontban (www.hoscincer.hu). Amikor a befogadó családok képviselői a
táborozó gyerekekért utaznak Borsod
megyébe, akkor egy – szintén szülői
felajánlásként érkező – teherautót is

indítanak Edelénybe és környékére. A
gödöllői család által felajánlott furgon nem üresen megy, hanem megpakolva szadai és környékbeli felajánlásokkal: ásványvízzel, fertőtlenítőszerekkel, gáztűzhellyel, tisztítószerrel,
kozmetikumokkal, ruhával, cipővel.
A pénzbeli értéknél is meghatóbb és

10 éves egyesületi születésnap

Néphagyomány őrzők
A Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete nemrég
ünnepelte alakulásának 10. évfordulóját. Az országos Egyesület székhelye a Gödöllői Egyetem
téri Óvoda.
E kerek évforduló megérdemel egy kis
visszatekintést. Az óvoda testülete már a
nyolcvanas években felismerte, hogy a
népi hagyományok éltetésében az óvodapedagógusnak meghatározó szerepe
van: „Üzenetünk van, melyet tovább
kell adnunk szomszédainknak, városainknak, az egész világnak. Örökségünk van, melyet át kell élnünk és hirdetnünk kell minden újonnan születőnek.” (Ég és föld énekei)
Ebben a szellemben dolgoztak, s ennek eredményeként egy japán-magyar
óvoda alapítvány jóvoltából Néphagyo-
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mányőrzés az óvodában címmel, könyv
formájában is megjelenhetett néphagyomány-ápoló tevékenységeket bemutató
gyűjtésük, amit az óvoda testülete programmá dolgozott, amit az Országos
Közoktatási Intézet elfogadott és országosan választható programmá minősített Néphagyományőrző Óvodai Program néven. Ez a szakmai körökben is
nagy sikert aratott program vezetett ahhoz, hogy 2000-ben 11 taggal megalakult az egyesület. Mára a tagok száma
megközelíti a 400 főt, de a támogatók
száma ennél jóval magasabb.
Rendszeresen szerveznek szakmai találkozókat. A szakmai napokon az egyesület fontos céljának tartja a néphagyományt éltető szemléletmód erősítését. A
néprajzi ismeretek bővítésén túl a népi
játékok gyakorlását, a növényi játékeszköz-készítéseket, a népi kismesterségek

nagyszerűbb felajánlás, hogy az óvodások saját maguk válogatták játékaik
legjavát, hogy átadják az otthonaikat
elvesztő gyerekeknek.
„Idén sajnos lesznek gyerekek, akik
már biztosan nem nyaralhatnak, hisz az
árral együtt elúsztak álmaik, házuk és
mindenük...“ Így kezdődött a levél,
ami a segítő akciót elindította. Mindössze pár nap alatt összegyűltek a felajánlások, a benzinpénz, a befogadó
családok is szép számmal jelentkeztek.
Jó érzés volt látni a kisgyerekes családokban kibontakozó összefogás erejét
Az időjárás azóta sem kegyes velük, de
itt a gödöllői kistérségben nem kell árvíztől tartaniuk, még a szakadatlan esőzések alatt sem. Köszönet a felajánlásokért a károsultak nevében! Fülöp H.

Hajtson Ön elsőként az
M31-es autópályán!
Kerékpárosok avatják majd fel az M31-es autópályát július 8-án. A
szervezők remélik, hogy kegyes lesz az időjárás, és nem lesz akadálya
annak, hogy 18 órától biciklitúrát rendezzenek a gödöllőiek számára az
új létesítményen.
A résztvevők 17.15-től gyülekezhetnek az Alsópark kastéllyal szemben
lévő területén. A helyszínen Géczi András (Fiatal Művészek Egyesülete)
ad koncertet.
Indulás: 18 órakor. A tervezett táv kb. 28 km.
Az autópálya avató kerékpáros felvonuláson mindenki részt vehet.

„utánzását”, a szakmai tapasztalatcseréket, valamint az adott tájegység történelmi nevezetességeinek, néprajzi „kincseinek” megismertetését tartják szükségesnek. Találkozóikon neves előadók
meghívásával elemezik a néphagyomány-éltetés lehetőségeit a hagyományos óvodai tevékenységekben.
Tevékenységük eredményeként a
programba a határon túli óvodai testületek, szakmai szervezetek is bekapcsolódtak. Közreműködnek a Magyar
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága által szervezett, határon túli magyar óvodák pedagógusainak képzésében, de munkájuknak köszönhetően
felerősödött a néphagyomány éltető
szakmai kezdeményezések együttműködő kapcsolatok kiépítése az óvóképzőkkel.
Mint szakmai szervezet, arra méltó
tagjaikat rendszeresen felterjesztik kitüntetésre. Az egyesületnek köszönhetően óvodai szakmai körökben Gödöllő az „óvodai néphagyomány-őrzés
on
bölcsőjének” számít.

FOCI VB TIPPJÁTÉK A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUBBAL
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub tippjátékot indít a labdarúgó világbajnokság alatt az egyenes
kieséses rendszertől.
A JÁTÉK MENETE:Minden nap a főtéren felállított lokálpatrióta sörsátorban várjuk a tippeket. A sátor
bejáratánál találhatók a szelvények és gyűjtődoboz, amelybe a másnapi mérkőzések eredményeire lehet tippelni. Aki
számszerűen eltalálja a mérkőzés végeredményét (90 percnyi rendes játékidőt figyelembe véve), 3 pontot kap, a helyes gólarány 2 pontot ér, míg a győztes csapat megtippelése helytelen gólaránnyal 1 pontot jelent. (Példa: Mexikó-Franciaország 2-0. Aki eltalálja a 20-s mexikói győzelmet, 3 pont. Aki pl.
3-1-es mexikói győzelmet tippel, 2
pont.
Aki 1-0-ás mexikói győzelmet, 1 pont.)
Döntetlen mérkőzés eredményeknél
értelemszerűen 3 vagy 2 pont jár.
Minél több mérkőzésre tippel valaki,
annál nagyobb az esélye a végső győzelemre.
A legjobban tippelők értékes nyereményeket vehetnek át a döntő
napján a sörsátorban.

A hét kérdése
Megkezdődött a vakáció, a
legtöbben ilyenkor veszik ki
szabadságukat vagy szakítanak időt a pihenésre, feltöltődésre.
– Ön hol tölti a nyári szabadságát? – tettük fel a kérdést múlt
heti számunkban.
„Hasonlóan sok ismerősünkhöz, az
idén sem utazunk el, pihenésre marad a kert, a helyi séták és a strand. A
gyerekekkel majd kirándulunk, biciklizünk, szalonnát sütünk. Sajnos, egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy nyaralni menjenek. A
mi barátaink közül is csak azok tudják ezt megtenni, akiknek nincs gyerekük. A családosok már nem tudják
ennek a költségeit vállalni. Igaz, így
is el lehet tölteni a nyarat, de ez nem
igazi pihenés, regenerálódás. Pedig
nagy szükség lenne rá, mert egyre többet kell dolgozni a megélhetésért.”
Vajda A.

„A múlt évben Borsod-megyében barangoltunk, és az idén is feltétlenül szeretnénk visszamenni. Azt hiszem, az
árvíz sújtotta településeknek azzal is
segíthetünk, ha az idén a megtakarított pénzünket ott költjük el: ott szállunk meg, a helyi étteremben ebédelünk, és nem csak a turisták körében
menőbb helyekre látogatunk el. Aki
járt már az országnak ezen a részén,
az tudja, hogy milyen sok szépséget
őriz ez a vidék. Igaz, kicsit félve megyünk vissza, hogy mi maradt meg
mindebből az áradások után…”
K. M.
„Ha nyaralni nem is tudunk elmenni,
de jónéhány kirándulást beterveztünk az idei programba. Ennivalót viszünk a hátizsákban, így nem terheli
meg nagyon a családi költségvetést.
Itt a környéken is nagyon szép helyek
vannak, ahová kocsival nagyon rövid
idő alatt el lehet jutni, és nem feltétlenül nyújtanak kisebb élményt, mint
a külföldi utak. A Gödöllői-dombság
és a Dunakanyar bővelkedik szépségekben. Mi az idén ezt a részt céloz-

zuk meg. Egy darabig kocsival megyünk, majd kerékpáros és gyalogos
túrákat teszünk. Remélem, az időjárás megengedi majd, és nem lesznek megint olyan esők, mint az elmúlt
hetekben.”
Szabó Z.
„Hosszú idő után először tudtunk
számunkra megfizethető nyaralást
lefoglalni. Két gyerekkel nem könnyű,
mert az olcsóbb lehetőségek hamar elfogynak. Nagyon várjuk már, főleg a
gyerekek, mert a korábbi tengerparti
élményeik ma is feledhetetlenek számukra. Általában igyekszünk úgy
megszervezni a nyári vakációjukat,
hogy hazai és a külföldi helyekre is el
tudjunk látogatni, még ha sokszor
csak egy-egy napra is. Az idén is tervezünk a horvátországi nyaralás mellett kisebb itthoni kirándulásokat.”
V. N.
A hét kérdése:
– Önnek hogy tetszik a megújult Világfa és a Pozsonyi csata emlékműve?

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
E heti cikkünkben a közlekedéssel
és a gépjárművekkel kapcsolatban
beérkezett rövid olvasói kérdéseket
válaszolunk meg.
– Menet közben elhagytam a motoromról a rendszámtáblát. Hol tudok utánanézni, hogy valaki leadtae hivatalos szervnél? Mivel a motoron csak egy rendszám van, újat
kell csináltatnom? Ha megállítanak
rendszám nélkül, mivel igazolhatom, hogy bejelentettem az elvesztést?
– A lakóhely szerint illetékes okmányirodában kell bejelentenie, hogy elveszett – amennyiben valaki leadta, arról is itt tudnak felvilágosítást adni.
Amennyiben azonban a rendszámot
ellopták, úgy a rendőrségen kell feljelentést tennie. Az elvesztést egyébként nyilvántartásba veszik, és rendszámcserére lesz szükség. Ennek az
5500 Ft-os díja mellé a forgalmi 6000
Ft-os díját kell megfizetnie, majd a
biztosítójának bejelentenie az adatváltozást.
– Van egy régi Simson segédmotor
kerékpárom. Rendelkezem „B“ jogosítvánnyal, és a motor alkalmas
két személy szállítására. Eddig úgy

tudtam, hogy a törvény tiltja ezt, de
most a KRESZ-módosítások között
találtam egy érdekes bejegyzést: A
segédmotoros kerékpárral személyt
szállítani akkor szabad, ha a jármű
vezetője a 17. életévét betöltötte. Ez
vonatkozhat rám?
– 2010. január 1-jéig a szabály úgy
szólt, hogy segédmotoros kerékpáron
utast szállítani nem szabad. Ezt idén
újrafogalmazták, és kiegészítették azzal, hogy a három- vagy négykerekű
segédmotoros kerékpárral személyt
szállítani akkor szabad, ha a jármű
vezetője a 17. életévét betöltötte. Tehát Simsonnal hiába alkalmas két személy szállítására tekintve, hogy 2 kereke van, nem szabad utast szállítani.
– Eladnám az autómat, de félek,
hogy a vevő nem íratja át az autót,
és a hatóságok bírságot fognak kiszabni rám. Bejelenthetem én az eladást? Az adásvételi megvéd engem
az ilyen hátrányoktól?
– Nemcsak, hogy bejelentheti, hanem
Ön köteles bejelenteni az adásvételt
az okmányirodában a szerződést követő 15 napon belül. Ha ezt Ön elmulasztja, és a Vevője sem jelenti be, akkor előfordulhat például, hogy továbbra is Önön követelik a gépjárműadót.
Tehát önmagában a szerződés megléte nem biztosíték.
– Milyen büntetésre számíthatok,
ha utast szállítok nagy motoron, de
„A“ kategóriás jogosítványom csak
9 hónapja van, tehát még nem telt
le a két év.
– Szabálysértést követ el az igazgatási szabályok megsértése miatt. Ez
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható és a kezdő minősítése is újraindul.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

„Szent magyaroknak...“
Vonakodás, titkolózás… Szó
sincs róla, hogy a szentek kapva kaptak volna rajta, hogy kitüntetettek legyenek, még kevésbé, hogy kérkedtek volna a
kitüntetettségükkel. Hasonlóan az ószövetségi prófétákhoz.
Vagy hogy még tovább menjünk: az evangéliumok leírása
szerint Jézus számos esetben
megtiltja a tanítványainak, hogy
az általa végbe vitt csodákról beszéljenek. Hogy Messiás mivoltát hirdessék.
A hagiográfia tudománya azt kutatja,
hogy mitől szent valaki. Melyek a
szent mivolt ismérvei.
Magyar Zoltán Az Árpád-kori
szentek legendái című könyve címében hordozza a témáját.
A sztyeppei lovas népnek, melyet,
noha sokfajta etnikumból tevődött
össze, talán a legnépesebb etnikum,
valamint kétségtelenül a vezetőréteg
milyensége alapján magyaroknak neveztek – bár nem mindenki, Bíborban
született Konstantin bizánci császár
például türköknek nevezi őket –, Európába érkezve, ha nem akart itt a korábbi nomádok sorsára jutni, vagyis
elpusztulni, eltűnni, beolvadni, némileg alkalmazkodnia kellett új környe-

zetéhez. Karizmatikus, vagyis a Szentlélek által megszállt
vezetőkre volt szüksége, akik, ha kellett,
hát kegyetlen módon vetettek zabolát
a különben vesztükbe rohanó rájuk
bízottak nyakába.
Nem tartották szenteknek magukat. Nyilván nem is voltak tudatában
rendkívüli, múlhatatlan érdemeiknek.
Csak tették, amit tenniük kellett. Így
évekkel, de akár évszázadokkal haláluk után kellett körvonalazni személyiségük kivételes voltát, kikutatni a
hozzájuk fűződő csodákat.
Magyar Zoltán könyvében felvázolja a történelmi helyzetet, amelyben szentjeink, királyok, egyházi személyek éltek, cselekedtek. Kitér az
életrajzukra, pontosan megjelölve,
honnét, miféle forrásmunkákból ismerhetők. Felhívja rá a figyelmet,
mely motívumok származnak szentségük bizonyításánál az európai hagiográfiából, melyek az ázsiai folklórból.
Részletes felsorolása következik a
szentség motívumainak a szentek
személye szerint. Majd a legendák témái szerint. E két csoportosítás alkotja a kötet legnagyobb részét. A szent
születésétől a haláláig, sőt, holta

utánig jelen vannak a csodás motívumok.
A kötetet képek teljesítik ki. A koronázási palástról, melyet, mint tudjuk, még első királynénk, Boldog Gizella hímzett az udvarhölgyeivel.
Szent István, de Szent Imre is rajta
látható. Könyvekből: a Képes Krónikából, a későbbi, 1340 körül keletkezett Magyar Anjou Legendáriumból, az 1488-as Chronica Hungarorumból. Templomok faláról és oltáráról. Nem csupán magyarországiakból, de például az Hagia Sophia-székesegyházból, vagy Assisiből, a Szent
Ferenc-bazilikából is.
(Magyar Zoltán: Az Árpád-kori szentek legendái)

Királyi kastély – Borogyin és Csajkovszkij muzsikája

- nád -

Világhírű művészek

ISMÉT JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A BAGOLY KÖNYVESBOLT a korábbiakhoz híven az idén is KEDVEZMÉNYT AD azoknak a diákoknak,
akik eredményesen zárták a tanévet. JÚLIUS VÉGÉIG a szótárak és a nyelvkönyvek kivételével
10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt kínálatából azok,
akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el.
A kedvezmény július végéig, a bizonyítvány felmutatása mellett vehető igénybe.

Június 25-én, pénteken este Jonathan Brett karmester vezénylésével és Szabadi Vilmos Liszt-díjas hegedűművésszel, népszerű
művekkel lépett a közönség elé a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
a királyi kastély – a kedvezőtlen időjárás meghiúsította a diszudvarban való fellépést – lovardájában. A gödöllői együttes vendége Jonathan Brett, az English Classical Players művészeti vezetője volt.

Fúvósok a kastély és a szálloda udvarán

Trombita harsog…
Fúvószenétől lesz hangos Gödöllő belvárosa július 3-án, ekkor rendezik meg
ugyanis a III. Gödöllői Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivált. A résztvevő zenekarok a kastélyban, az Erzsébet Királyné Szálloda udvarán szórakoztatják
majd a közönséget.
Az első nemzetközi fúvós fesztivált
2006-ban, Gödöllő várossá válásának
40. évfordulóján rendezték meg, azóta
kétévente ad otthont városunk e találkozónak.
Az idei esztendőben a házigazda Gödöllői Városi Fúvószenekar mellett az Abonyi Fúvószenekar, a Szolnoki Ifjúsági

Fúvószenekar, valamint az
Olaszországból érkező Banda di San Lorenzo Parabiaggio zenéjét élvezhetik az érdeklődők, akik a zenehallgatás mellett a
mazsorettek, a zsászlóforgatók és a
Marcato Ütőegyüttes produkcióját is
megtekinthetik.
A programok délelőtt kezdődnek. A
kastély főbejárata előtt már a nyitás előtt
térzene szól majd, és a szálloda udvarán
is muzsika köszönti az arra járókat –
mintegy csalogatóként a 14 órakor a
kastély udvarán megrendezendő koncertre. Itt is a gödöllőiek kezdenek, majd

Zenével segítenek az árvízkárosultaknak

Jótékonysági koncertek
Úgy tűnik, egyre nagyobb a zenészvilág segítőkészsége és összefogása annak érdekében, hogy enyhítsék az elmúlt hónapok
rendkívüli időjárása okozta károkat. Július 3-án a Budapest Kongresszusi Központban a country zene hazai képviselői – köztük a
gödöllői Puszta Country Band – adnak koncertet, július 11-én
pedig a királyi kastélyban Szilasi Alex hangversenyének bevételét ajánlották fel az árvízkárosultak támogatására. A country gála
ötlete június 4-én, egy jó hangulatú rendezvényen született meg,
ahol nyomban összeállt a szervező stáb, és megkezdődött a
munka.
Kuratórium alakult, hogy a befolyó alakult gödöllői és Gödöllő környéki
összeg hiánytalanul és biztonságosan zenészekből. Már az idei évben megeljusson azokhoz, akiket megillet. A hívást kaptak az Országos Velenceirendezvény rangját emeli, hogy a fő- tavi Country Fesztiválra. Rövidesen a
védnöki tisztséget Bródy János vál- gödöllői közönség is hallhatja őket,
lalta el.
július 10-én ugyanis a Silver Clubban
Mint azt Sás Károlytól, a Puszta mutatkoznak be, ahol a tervek szerint
Country Band vezetőjétől megtudtuk, klub jelleggel rendszeresen fellépnek
a zenekart egy koncert után kérte fel a majd.
jótékonysági koncert főszervezője, és
nemcsak azzal bízta meg, hogy játszA július 3-ai jótékonysági koncerszon a csaknem hatórás műsorban, ten többek között a Lumen Christi
hanem annak a dalnak a hangszere- Gospel Kórus, a Wild Buffalo, a Tánlésével is, amit a rendezvényen kö- coló Talpak, a Six Rebbels Dancers, a
zösen énekelnek majd el a részt- Lucky Bulls Dancers, a Country Arvevők.
rabona, az új Bojtorján, a Blue Birds,
A Puszta Country Band 2009-ben a Country Express, Petruska András

minden együttes 45 perces produkcióval mutatkozik be. A zenei kínálatban
egyaránt lesznek komoly- és könnyűzenei feldolgozások, de elsősorban a szórakoztató művek dominálnak majd. A
rendezvény leglátványosabb része a 17
órakor kezdődő felvonulás lesz, amikor
is a Martinovics utcától vonulnak majd
a kastély előtti részre, a mazsorettek és a
zászlóforgatók kíséretében. A programok ingyenesek.
jb
és Bessenyei Csaba társaságában
lépnek színpadra. Az esten a zenekarok mellett tánccsoportok is szórakoztatják majd a közönséget.
A királyi kastélyban megrendezésre kerülő jótékonysági esten
Chopin keringői csendülnek fel Szilasi Alex előadásában. A Gödöllői Királyi Kastély, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a muemlekem.hu által rendezett koncert bevételét az árvízben károsult műemlékek helyreállítására ajánlják fel.
Szilasi Alex 1968-ban született az
olaszországi Parmában. Zenei tanulmányait a budapesti Bartók Béla
Konzervatórium után a Liszt Ferenc
Zeneakadémián folytatta, ahol 1993ban szerezte zongoraművészi diplomáját.
Rendszeres résztvevője hazai és
nemzetközi zenei fesztiváloknak,
több nemzetközi díj nyertese. 2006
óta a Hungaroton Records együttműködésével Chopin CD-összkiadás
megjelentetését kezdte el, amely a
2010-es évfordulóra hat lemeznyi felvétel publikálásáig jutott.
jk

Az est folyamán Borogyin: Igor herceg-nyitány, valamint Csajkovszkij két
műve, a Hegedűverseny, valamint a Diótörő részletei csendültek fel.
A koncert középpontjában a Hegedűverseny
állt, amit Szabadi Vilmos közreműködésével
szólaltattak meg. 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. A Liszt-díjas művész számos elfoglaltsága, külföldi fellépése mellett manapság is szívesen jön városunkba,
hogy együtt lépjen színpadra a gödöllői zenészekkel.
jk

A MaJazz Kórus Gödöllőn

Közös koncert a Cavaletta Nőikarral
2010. július 10-én, szombaton egynapos látogatásra érkezik
városunkba a dániai Hillerodból a MaJazz Vegyeskar és JazzKvintettjük.
Közös koncertet adnak a Cavaletta Nőikarral a
Szentháromság-tempolban 20 órai kezdettel.
A belépés ingyenes.
Karnagyok:
John Hoybye
Márton Danku István
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

2010.
március 20-november 14.:
REMSEY JENŐ GYÖRGY
(1885-1980)
festőművész, író
emlékkiállítása
Képzőművészeti kiállítás
***
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

AGÁRKIÁLLÍTÁS
A KASTÉLYPARKBAN

2010. július 10-11-én, 10 órától
második alkalommal kerül
megrendezésre a MEOE Hungária
Agár Klub és a Gödöllői Királyi
Kastély közös szervezésében a
2010. évi agár klubkiállítás,
melynek helyszíne a Gödöllői
Grassalkovich Kastély hátsó parkja.
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
További információ:( 28 )420-588
rendezveny@kiralyikastely.hu
www.kiralyikastely.hu

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Gödöllői Iparművészeti Műhely
tisztelettel meghívja Önt 2010. július 3-án, szombaton a KERT EMLÉKBE
című képző- és iparművészeti kiállításra a GIM-HÁZ kiállítótermébe.
17 óra:
A kiállítást megnyitja: Dr. Tellér Gyula szociológus
A kiállítást köszönti: Dr. Krassay László, Gödöllő Város alpolgármestere
A megnyitó vendége: Körösfői-Kriesch Aladár „A kert” című alkotása.
A kiállítást rendezte: D. Udvary Ildikó művészettörténész
18 óra: DIVATBEMUTATÓ A KERTBEN
Fiatal textil- és ruhatervező művészek kollekciói
Bevezeti: Szűcs Edit öltözék és jelmeztervező művész
A divatbemutató rendezői: Hidasi Zsófia és Szerencsés
Gabriella
A program kurátorai: Katona Szabó Erzsébet, Dörögdi Orsolya, Hidasi Zsófia
A kiállítás megtekinthető: 2010 szeptember 26-ig szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes
bejelentkezés alapján más napokon is
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, e-mail gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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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!

Medgyaszay (Benkó) István (1877. augusztus 23.–1959. április 29.), építész, szakíró
Medgyaszay István 1877-ben született Budapesten. Eredeti neve Benkó István, édesanyja Kolbenheyer Kornélia,
Kolbenheyer Mór soproni evangélikus lelkész lánya. A
nagyapa Arany Jánossal levelezett, Petőfi Sándort vendégül látta házában. Anyai nagyanyja Medgyaszay Kornélia, akinek családi nevét Benkó Károly gyermekei, így
István is felvették. Édesapja is építész, ipariskolai tanár
volt. (Érdemes róla megjegyezni, hogy az első magyar –
nyergesújfalui – cementgyár megalapítójaként tartjuk
számon, valamint kísérleti betonépítményeivel részt vett
az 1873-as párizsi világkiállításon.) Apja korai halála
után már fiatalon kőművesinasként dolgozott. Saját bevallása szerint „az így közvetlenül szerzett gyakorlati érzékem egész pályámra lényeges befolyással volt.”
Műveiben a népi, elsősorban az erdélyi építészet elemeit használta fel, de hatott rá a távol-kelet építészete is,
és előfutára volt az organikus építészetnek is. 1893-1896
között a budapesti Állami Ipariskola építészeti szakosztályán tanult. Egy évet Francsek Imre tervezőirodájában
dolgozott. 1898-ban befejezte az Állami Főreáliskolát,
leérettségizett. A következő évben már Bécsben dolgozott, majd ugyanott beiratkozott a Képzőművészeti Akadémiára ahol Otto Wagner növendéke lett. Ezzel egyidejűleg a bécsi Műszaki Főiskolára. 1902-ben két év után
átiratkozott a budapesti Műegyetemre. 1903-ban Nemzeti
Panteonjának első tervével elnyerte az Akadémia Gundeldíját. A következő évben megszerezte mérnöki oklevelét.
1904-1906 között az egész országban és Székelyföldön, majd Németországban, Svájcban, Franciaországban
járt tanulmányutakra. 1905-ben bekapcsolódva a Malonyay-féle néprajzi szintézis gyűjtőmunkájába, a népi építészet egyszerűségének és célszerűségének hatása alá került, és életcéljául tűzte ki a szecesszióval megjelenő új
építészeti igényeknek és anyagoknak, jelesül az ekkortájt
felfedezett vasbetonnak a magyaros stílustörekvések jegyében történő hasznosítását.
Koncepcióját első ízben a gödöllői művésztelep számára 1906-ban épített két műteremházán valósította meg:
a népi-nemzeti hagyományokat egyéni felfogásban megjelenítő villák kubisztikus formarendjükkel és puritán felületképzésükkel a századelő magyar építészetének legkorszerűbb alkotásai.
A Gödöllőn letelepedő művészek saját életvitelükben
is igyekeztek megvalósítani a művészet, a munka és az
élet harmonikus egységét. Ezt a célt szolgálták
Medgyaszay műteremházai is. Az angol stíluselemeket és
magyar népművészeti motívumokat egybeötvöző házak
jellegzetessége, hogy a tervező a természetes építőanyagokat (fa, kő, tégla) a maguk szépségében hagyta érvényesülni. A Nagy Sándor-ház téglafalainak síkját áttört
mintázatú mellvéd, faragott faoszlopok, valamint szokatlan elrendezésű és méretű ablakok tagolják. A belül faburkolatú épület földszintjének központja a társalgó. A
hatalmas, napfényes műterem és a hálószoba az emeleten
kapott helyet. Ő építette a Nagy Sándor szomszédságában
lakó Leo Belmonte házát is, de készített tervet a szövőiskola épületéhez is, ami azonban nem valósult meg. Két
tervlap maradt fenn róla: az utcai homlokzat és a hosszmetszet. A hosszú előkertet egy három oldalon fallal körbevett, középen nyitott oszlopcsarnok követi pihenőkerttel. Az utcai homlokzat bejárata felett sgrafitto díszítést
láthatunk. Az utca felöli zártságot a kerítésfalon elhelyezett körablakok oldják.
A Medgyasszay László csak rövid ideig tartozott a művésztelep kötelékébe, 1904-1907 között, de munkája a
következő évtizedekben is azt az ars poeticát hordozta,
ami közös volt a gödöllőiekével, és amit a kultúra és a
közösség újra-összekapcsolásának céljával jellemezhetünk.
Ezekben az években a magyar népi formakincs ázsiai
eredetét nyomozva Nyugat-Európa keleti gyűjtemé-
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nyeiben kutatott, miközben néhány hónapig F. Hennebique-nek, a vasbetonépítés francia úttörőjének párizsi
irodájában dolgozott. Itt készítette el az 1907-ben kivitelezett, tisztán vasbetonszerkezetű veszprémi színház
terveit, amelynek szakmai és művészi eredményeiről szóló beszámolójával nemzetközi elismerést keltett az 1908as bécsi építészkongresszuson.
1908-ban már több szabadalma volt: foglalat nélküli
izzólámpa, színházi ajtózár (1909), vasbeton mennyezet
(1910). Ettől kezdve ötvözte a népi formaelemeket a vasbeton technológiájú építészettel. 1911-ben Egyiptomban
és Szudánban tanulmányozta a Nílus-menti ókori kulturális emlékeket.
1915-ben önként frontszolgálatra jelentkezett. 1927-től
műegyetemi magántanár volt. 1930-tól a Magyar-Indiai
Társaság társelnöke. 1932-ben indiai tanulmányútra
ment, ahol sokat merített az ősi keleti építészetből. 1939től egyetemi nyilvános rendkívüli tanár. 1947-től életjáradékot kapott a Magyar Köztársaságtól.
1949-től, a szocialista kultúrpolitika kezdetétől meghurcolták pártonkívülisége miatt.
Munkásságát 1952-ben ő maga így foglalta össze:
„Tervpályázaton nyert első díjaim, illetve felépített tervezéseim: 5 kórház, 13 iskola és gimnázium, 8 színház, 6
bérházcsoport, 3 múzeum, 4 városszabályozás, kiállítás
Lembergben és a Margitszigeten 13 pavilon. Terveim szerint épült Kazár bányászközség és a bányásztelep Gyöngyösön, Állami Opera átépítése, Műcsarnok helyreállítása, Venezia. A Műegyetemen 20 éve tartottam mint rendk.
tanár előadásaimat népi építészetünkről, melynek üde
hangulatát városi épületeimen is megőrizni törekszem.”
1956-ban nyugdíjrendezési kérelmet nyújtott be, amit
csak egy évvel később fogadtak el. 1959 áprilisában megszüntették munkaviszonyát, rá három hétre meghalt.
Forrás:
Tasnádi Attila : Medgyaszay István (Artportal )
Gödöllői Városi Múzeum: A Gödöllői Művésztelep
Fábry Katalin, Vukov Katalin:
Népi formakincs és modern szerkezetiség
Medgyaszay István épületein

A Pozsonyi csatára emlékeztek

Emlékműavatás
A Magyar Szabadság Napja kísérő rendezvényeként június
26-án avatták fel a Pozsonyi
csata emlékművét a Nemzeti
Együvé Tartozás Parkjában. A
Történelmi Vitézi Rend és a
Szent György Lovagrend által
felajánlott emlékmű felállításáról még márciusban döntött a
képviselő-testület.
Lovag vitéz Füredi Gábor ny. hajóskapitány, fafaragó művész egy villámsújtotta, 400 éves törökmogyoróból készítette el a 2 tonna tömegű, 4,5
méter magas oszlopot,
amin a magyar őstörténet és honfoglalás hiteles
régészeti leleteit ábrázoló
faragványok, jellegzetes
honfoglaláskori ornamentika és a László Gyula régészprofesszor által rekonstruált, két honfoglaláskori öltözetű álló
alak látható.
Az ünnepi összejövetelen a vitézi
rendek tagjain kívül tiszteletüket tették
azok a polgármesterek is, akik hazánkból és a határon túlról érkeztek a Polgármesterek VIII. Világtalálkozójának
kétnapos rendezvényére.
Az emlékműállítás kapcsán ünnepi
beszédet mondott többek között Gaálné dr. Merva Mária, a városi múzeum
igazgatója és vitéz Bucsy László, akinek áldozatos munkája nagyban hozzájárult a Pozsonyi csata emlékművének
megvalósulásához.
Gémesi György polgármester köszöntőjében kiemelte: körülbelül fél évvel ezelőtt kereste meg őt Bucsy László
és Füredi Gábor, aki felajánlotta, hogy
az általa készített szobrot Gödöllőnek
adományozza. „A város örömmel fogadta el a felkérést. Az emlékmű méltó
helyre kerül, hisz a Nemzeti Együvé
Tartozás Parkja – mint ahogy a Pozsonyi csata is – összeköt bennünket, határon innen és határon túl. Amikor a felajánlás megérkezett hozzánk, akkor elhatároztam, hogy az emlékműállítás
mindenképpen a jubileumi XX. Magyar Szabadság Napja ünnepségének
legyen a része” – mondta el a polgármester.

Az alkotó így vallott a több hónapos
munkáról és annak előzményeiről. Már
a fa eredete sem mindennapi: ekkora fát
országos viszonylatban sem könnyű találni, ugyanis ezek már szigorú védettséget élveznek. Csak úgymond villámcsapás útján lehet ilyenre szert tenni.
Szigetvár térségében az itt látható fával
is villám „végzett”. A fa alsó részét –

ahol a törzs átmérője majd 2 méteres
volt, a magassága pedig elérte a hat métert – a helyszínen kellett hagyni, mert
annyira megrongálódott. Az erdészek a
fa korát 400-420 évesre becsülték meg.
„Most úgy érzem magam, mint amikor
egy anyának gyermeke születik; egy
művészembernek minden alkotása a
lelkéből egy szeletecskét jelent. A lelkemből most egy darabot itt hagyok, de
ezt örömmel teszem.”
A megemlékezést moldvai csángó
gyerekek műsora és Lukács Lilla, a
Damjanich János Általános Iskola tanulójának szavalata tette teljessé.
(ch.)

A pozsonyi csata 907. július 4. és 7. között zajlott.
A kora középkor egyik legjelentősebb ütközetéről
van szó, ugyanis a korhoz mérten hatalmas hadseregek csaptak össze. A honfoglalás után a magyar
fennhatóság területe nyugat felé megközelítette
az Enns folyó vidékét, ezért akart a Keleti Frank
Királyság döntő csapást mérni a magyarokra, hogy
megsemmisítse vagy jelentősen visszaszorítsa
őket a korábbi frank területekről, a Morva Birodalom és Pannónia területéről. A csata a keleti frank
sereg megsemmisítő vereségével végződött, amiben a bajor herceg és Theotmár salzburgi érsek is
elesett. A magyarok újabb területeket nyertek az
Enns folyóig, mely 955-ig a magyar mezsgye határa lett. A honfoglalás e sorsdöntő csatával fejeződött be.

A Kárpát-medencei magyarság búcsúja

Csángófölddel imádkoztak
Csángó gyerekek foglaltak helyet vasárnap a Kárpát-medencei magyarság búcsúja alkalmával a máriabesnyői Nagyboldogasszony bazilika első
padsoraiban. A csángók a legárvább, legkiszolgáltatottabb,
legtávolabbi magyarok. „Mert
mi is magyarok vagyunk…” –
énekelték a népviseletbe öltözött gyerekek a szentmise záró
mozzanataként a bazilika hajóját megtöltő hívekkel szemben, az oltár előtt állva.
A szentmisét Majnek Antal munkácsi megyéspüspök celebrálta. A Kárpátalja, ahonnét érkezett, az a legendás vidék, ahol öt államnak lehetett a
polgára valaki, anélkül, hogy akárcsak egyszer is kitette volna a lábát a
szülőföldjéről.
Mint már köszöntőjében Turai János, a bazilika plébánosa, Majnek
Antal is megemlékezett róla, hogy
Szent László király ünnepét is üljük.
A dicső lovagkirályról szóló verset
idézett: „Ki gonoszokkal nem cimborált… Úr igéjét vállra vette… Élete
mind tanítás volt.” Ő pedig kitől tanult? – tette fel a kérdést a püspök. S
válaszolt: Szent Istvántól. Megtanulta, hogy átmentse Isten országába a

népet, melynek vezetése rábízatott. A
korábban Szent Lukács evangéliumából felolvasott részlethez – „…az
Emberfiának nincs hová lehajtsa a fejét” – kapcsolódón Majnek Antal felhívta rá a figyelmet: Jézus is átélte a
hazátlanságot. Át, hogy hontalan,
hogy kisebbségben van. Hogy űzik,
hogy megkérdőjelezik jelenléte jogosságát.
Sokan mennek a széles úton, folytatta a püspök. Az ember többségben
érzi biztonságban magát. A kisebbséget kevesen merik vállalni, még kevesebben mellette kiállni. Pedig a szűk
kapu vezet az üdvösséghez. A keveseké a Mennyek Országa. Jézus mindig
a kicsiket, a védteleneket pártfogolta,
sorsát a sorsukhoz kapcsolta. Szent
Pál térítő útjai is kisebbségekhez vezettek. Nagyon erős a sokaság, mégis,
néhányan is, ha elég kitartók, győzedelmeskedhetnek felette, fejezte be
szentbeszédét a munkácsi megyéspüspök.
Körmenet indult a szentmisét követően a bazilika előtti, stációkkal
szegélyezett ösvényeken, majd szentségi áldásra tértek vissza az épületbe,
hogy aztán loretói litániával, a zarándokok búcsúztatásával érjen véget a
Kárpát-medencei magyarság máriaN. A.
besnyői búcsúja.
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Újabb madárfaj tűnt el a bolygónról

Fantáziarajz: Ilyen volt...

Nem csak kertészeknek...

1985-ben látták utoljára
A Földön élő közel tízezer madárfajból kétezret fenyeget a
kipusztulás veszélye; az Alaotra-tavi vöcsök kipusztulását
például idén jelentették be
a tudósok. A Magyar Madártani Egyesület munkatársa
arról beszélt: Magyarországon
mindhárom fecskefaj, illetve a
kerecsensólyom, valamint a
parlagi sas állománya is jelentősen lecsökkent a viharos időjárás miatt.
Újabb madárfaj tűnt el a Föld színéről; az Alaotra-tavi vöcsök (Tachybaptus rufolavatus) kihalásáról a
BirdLife International adott hírt a Természetvédelmi Világszövetség Vörös
Listájának frissítése nyomán. A vöcsökfaj kizárólag a nevében szereplő,
Madagaszkár keleti részén fekvő tavon fordult elő, pusztulását egy tájidegen ragadozó halfaj okozta, de sok
madár végezte a halászok hálóiba
akadva is – mondta a Magyar Madártani Egyesület (MME) munkatársa.
Horváth Márton hozzátette: az
utolsó, biztosan azonosított Alaotratavi vöcsköket 1985-ben látták, azóta
csak néhány, a kis vöcsökkel (Tachybaptus ruficolllis) hibridizálódott példányt figyeltek meg. Az MME honlapja szerint a faj teljes kipusztulásá-

ban egészen 2009-ig nem lehettek
biztosak a szakemberek, ám a faj
megtalálására tavaly tett utolsó, nagy
szabású kísérlet sem hozott eredményt. Az Alaotra-tavi vöcsök a 132.
lett a világszövetség kihalt madárfajokat nyilvántartó listáján.
A legújabb Vörös Lista szerint a
10.027 madárfaj közül kétezernél is
több veszélyeztetett különböző mértékben. Négy faj a vadonból már eltűnt, kizárólag fogságban él, 190 a kihalás szélén áll, 372 veszélyeztetett,
678 sebezhető, 838 pedig közel veszélyeztetett – sorolta Horváth Márton.
A Magyarországon rendszeresen
előforduló madárfajok közül is több
szerepel a listán. Veszélyeztetett a vörösnyakú lúd (jobbra), míg a sebezhető kategóriába a kis lilik, a borzas
gödény, a fekete és a parlagi sas, a kerecsensólyom, a túzok és a csíkosfejű

Kiskertekbe dézsakertet

nádiposzáta. Az MME munkatársa
hozzátette: kollégái most gyűrűzik a
kerecsensólyom fiókákat, amelyek
idén – a rossz idő miatt – jóval keveHa nem vigyázunk, ő is kipusztul

sebben vannak, mint a korábbi években, és várhatóan ugyanezt tapasztalják majd a parlagi sas fiókák esetében.
Horváth Márton megjegyezte: a
csapadékos, viharos időjárást a három
Magyarországon költő fecskefaj is
megsínylette. Ezek, bár világszerte
jelentős az állományuk, itt veszélyeztetettek.

Alaotra-tavi vöcsök: Az utolsó fotó

(mme.hu)

A lovaglás jótékony hatásai

Ember és állat különleges kapcsolata
A lovaglás sokkal többet jelent,
mint azt egy átlagos megfigyelő hinné. Az egyszerű élvezeten túl más fizikai, mentális és
érzelmi jó hatásai is vannak.

„A ló küllemében van valami,
ami jó az ember belsőjének.“
(Sir Winston Churchill)
Kívülről úgy tűnhet, hogy a lovaglás során a lovagló csupán csak ül és
olyan egyszerű utasításokat ad a lónak, mint például a gyí, hó vagy fordulj. Végül is a ló végzi a munkát azzal, hogy hordozza a lovast, nem
igaz? Nem, nem igaz! A lovaglás sokkal többet jelent, mint azt egy átlagos
megfigyelő hinné. Az egyszerű élvezeten túl más fizikai, mentális és érzelmi jó hatásai is vannak.

Miért jó lovagolni? – test és
mozgás
A lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket és a koordinációt. A lovak irányítása testi mozgást igényel így a lovas tudatosan használja a testét. A lovaglás sok izmot igénybe vesz, leginkább a láb-, a has-, a váll- és a hát-

rápiai lehetőség a tolószékben ülők
számára. A lovaglás során égnek a kalóriák is. A „Body for Life for Women“ című könyv szerint egy 70 kgos nő esetében egy átlagos lovaglás
percenként 5 kalóriát éget el. Ha növeljük a lovaglás sebességét és távolságát, akkor növekszik az égetés intenzitása is.

fiatal és rugalmas maradjon. A lovaglás aktív módja annak, hogy mozgásban tartsuk az agyat. Ezen kívül a lovaglás sok lehetőséget nyújt a sikerélmény átélésére. Mindegy, hogy a
könnyűügetést tanuljuk éppen, vagy
jó helyezést érünk el egy díjlovaglás
során, így is, úgy is jól fogjuk magunkat érezni.

A lovaglás jó erőben tart

Érzelmi/spirituális jótékony
hatása

A lovaglás egy olyan sport, amelyet kortól függetlenül mindenki gyakorolhat. A középkorú embereknek
általában van idejük és pénzük arra,
hogy megvalósítsák az álmukat, hogy
lovagolhassanak vagy, hogy lovat
tartsanak. A megfelelő útmutatással
és segítséggel a 40-es éveikben levő,
vagy annál idősebb emberek ugyanúgy megtanulhatnak lovagolni vagy
vezetni, mint a fiatalabbak. Nagyon
sok idős ember lépett be az „aranykorába“ a kedvenc lova társaságában.
Amint ápoljuk a lovat, kitisztítjuk
az istállót, cipeljük a nyerget, a felszerelést vagy a szénabálákat, egyben
emelési gyakorlatokat is végzünk,
amelyek segítenek a csontsűrűség
megőrzésében. Habár a ganézás, a lovaglás és a ló ápolása jó gyakorlat,
sok lovagló, akik haladó szinten szeretnének eredményeket elérni jótékonynak találják a súlyemelést és az
olyan nyújtó edzéseket, mint a jóga és
a Pilates.

A lovagás megnyugtatja
az elmét

izmokat. A lovaglás nemcsak az erőnléttől függ, de az erős, rugalmas izmok segítenek az egyensúlyozásban
és a koordinációban. A legtöbb új lovagló szembesül azzal, hogy a belső
comb izmai megsérülnek, de az izmok hamar kinyúlnak és megerősödnek.
A lépésben lovaglás ugyanúgy serkenti a belső szerveket, mint a sétálás.
Ez segíti a máj működését és az
emésztést ugyanakkor nagyszerű te-

Az elején talán úgy érezni, hogy kihívást jelent megtanulni, hogy hogyan kell ülni és vezeti a lovat. Amikor ez könnyűvé válik, sok más tanulási lehetőség válik nyilvánvalóvá.
Ahogy fejlődünk a lovaglásban, és
egyre hosszabb ideje vagyunk lótulajdonosok, mindig lesznek majd kérdések és problémák. Még a legtapasztaltabb lovász is beismerné, hogy mindig van valami új, amit meg lehet tanulni. A kutatások kimutatták, hogy
az életen át tartó tanulás megelőzheti az emlékezetkiesést. Ugyanúgy
ahogy az izmainknak, úgy az agyunknak is szüksége van gyakorlatra, hogy

Mai rohanó világunkban egyre fontosabb szempont, hogy hazaérve, az
egész napos stresszt magunk mögött
hagyva, lazítani, pihenni tudjunk. Ebben nagy segítséget nyújthat a környezetünkben megjelenő víz, mely esztétikai hatása mellett pozitív pszichikai hatással is van ránk.
Nem kell azonban azt gondolnunk,
hogy a kerti tó csak a nagyobb kerttel
rendelkező kerttulajdonosok kiváltsága
lehet. Elegendő egy kicsike kert, terasz
vagy akár egy erkély is ahhoz, hogy élvezhessük a víz látványát.
Ennek legegyszerűbb formája lehet
egy madáritató létrehozása. Nem kell
hozzá más, mint egy általunk kiválasztott dekoratív kő, melybe mélyedést
vágunk, és vizet töltünk bele. Nem kell
sokat várni rá, hogy szárnyas barátaink
felfedezzék és visszajáró vendégeink
legyenek. Fontos azonban odafigyelni
arra, hogy mindig tiszta, friss vizet biztosítsunk számukra.

Sokak számára a ló egyik módja a
természethez való kapcsolódásnak attól függetlenül, hogy a pályán vagy

A másik nagyon egyszerű, viszont
nagyon dekoratív formája a víz megjelenítésének, ha egy vizes tálban elhelyezünk ún. úszónövényeket és elhelyezzük kerti asztalunkon.
Erre alkalmas vízinövények például
a kagylótutaj /Pistia stratiodes/, mely
elsősorban levelével díszit és a vízijácint /Eichornia crassipes/, mely szép lila virágokkal is megörvendeztet minket a nyár folyamán. Tálnak érdemes
üveget választani. Átláthatósága lehetővé teszi a víz élvezetét, illetve a fent
említett vízben lebegő növények gyökérzete is szép látványt nyújt. Az edény
átmérője attól függ, hogy hány növényt
szeretnénk tenni bele, viszont arra figyeljünk oda, hogy mélysége minimum15-20 cm legyen, hogy virágaink
is jól érezzék magukat. A fenntartás során esetenként vízcserére lesz szükség,
a növényeknek pedig tápanyagra, melyet a vízből, oldott formában tudnak
felvenni.
Tündérrózsák és más tavi növények
tartására alkalmas kis vízi kertek a dézsatavak vagy a már nálunk is kapható
terasztavak. Ezek előnyei, hogy mobilak, bármikor áthelyezhetők.

Hogyan építsük?

egy úton lovagolnak. Sokan társaságot és megnyugvást találnak, miközben a lovukkal foglalkoznak. Jóllehet
a lovaglásnak is meglehetnek a maga
frusztráló és kihívást jelentő részei a
legtöbb ember nyugtató időtöltésnek
találja. Azoknak az embereknek a társasága is megnyerő lehet, akiknek
ugyanaz az érdeklődési körük. Élvezetes lehet a barátaiddal együtt elmenni egy oktató órára vagy olyan
csoportos tevékenységeken részt venni, mint a tájlovaglás vagy bármilyen
más lovaglással kapcsolatos játékok.

Vízi dézsakert esetében érdemes egy
minél nagyobb edényre beruházni,
hogy növényeink számára megfelelő
életteret biztosítsunk. Dézsánk legyen
minimum 50-60 cm mély és 80-100
cm átmérőjű. Ebben már kényelmesen
elél egy kisebb növekedésű vagy törpe
fajtájú tündérrózsa. Vannak azonban
olyan vízinövények is amelyek más
vízmélységet igényelnek. Különböző
csoportjaik az 5-10 cm, 10-20 cm, 2040 cm-es vizekben érzik jól magukat.

Ha egy-két ilyen növényt is szeretnénk,
feltétlen emeljük meg őket, mert 50-60
cm mélyen nem éreznék jól magukat és
hamar elpusztulnának. A faj, fajta kiválasztásakor ügyeljünk arra is, hogy kevésbé agresszív, kisebb növekedésű
növényeket válasszunk, hiszen az életterük behatárolt. Alkalmas lehet például a csíkos levelű Törpe kálmos
/Acorus gramineus 'Variegatus'/, a kedves lila virágú Szibériai nőszirom /Iris
sibirica/, a mélyebb vizet igénylő rózsaszín virágú virágkáka /Butomus
umbellatus/ vagy a tavasztól őszig nyíló kék virágú Sellővirág kisebb növekedésű fajtája /Pontederia cordata/.
A dézsatónál valamivel nagyobb
méretű, az ún. mobil terasztó. Előnye,
hogy a fa elemekből felépített medencék méretét és vízmélységét könnyen
megválaszthatjuk. Kialakíthatunk mocsártavat, nádasos és tündérrózsás medencét is. Ide bátran ültethetünk nagyobb növekedésű növényeket is, úgy
mint a karakteres zsurlót /Equisetum
hiamale/, a magasra megnövő sárga
mocsári nőszirmot /Iris pseudoacorus/
vagy a keresztbe csíkos zebrakákát
/Scirpus tabernaemontani 'Zebrinus'/.
Terasztavunkat már ízléses tavi világítással, csobogóval is „feldobhatjuk“.

Fontos tudnivalók a terasztó
és a dézsató berendezéséhez:
A fent említett két vízi elem létrehozása viszonylag könnyű, ám van néhány fontos szempont, amit érdemes
betartani:
• Kis tavunknak igyekezzünk olyan
helyet találni, ahol árnyékos és napfényes órák is vannak.
• A megfelelő vízminőség érdekében
gondoskodjunk vízszűrő növényekről,
erre alkalmasak a különböző hínárok,
úszónövények, a vízitorma /Nasturtium officinale/, csettkáka /Eleocharis
acicularis/.
• Ültetéshez válasszunk megfelelő közeget /tóföldet/ a növényeink és a vízminőség érdekében.
• Tartáskor mindig vegyük figyelembe
a vásárolt növény igényét és gondoskodjunk a tápanyag utánpótlásukról.
• Ősz végén fontos, hogy gondoskodjunk tündérrózsánk és az ezt igénylő
vízinövények fagymentes helyen történő teleltetéséről, vizet ekkor is biztosítsunk számukra.
pts

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Július 3-4.:

A lovaglás mindenütt
elterjedt
Ha magányra vágyunk, a lovaglás
vagy a vezetés lehetővé teszi ezt számunkra. Sok lótulajdonos úgy érzi,
hogy a lovával valamilyen szinten rokonlelkek, aki egy hullámhosszon
van az ő érzéseivel – sokkal inkább,
mint embertársai. Stresszes helyzetekben a ló csendes barát, aki nem
ítélkezik, és nem csalárd.
(pts)

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 06-20-9457816
Mogyoród, Temető u. 20.

Július 10-11.:

Július 17-18.:

dr. Mohai Imre

dr. Kovács Ilona

Tel.: 06-30-9531242
Veresegyház, Bánóczi u. 1.

Tel.: 06-20-9455495
Gödöllő, Úrréti u. 14.
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Felhívás – Gödöllő Vállalkozója Díj
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Önkormányzata „Gödöllő Vállalkozója” Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve
jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak
bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
„Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható.
Kérem, hogy javaslatával segítse a döntéshozókat. Indoklással alátámasztott javaslatát 2010. július 15-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára eljuttatni.
Segítő együttműködését kérve:
Tisztelettel:
Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

TÁJÉKOZTATÁS
KÖZTISZTVISELŐI NAP
Gödöllő város Polgármesteri
Hivatala
a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény
71/A. §-a alapján a
Köztisztviselők Napjára való
tekintettel

2010. JÚLIUS 1-ÉN,
csütörtökön és
2010. JÚLIUS 2-ÁN,
pénteken

ZÁRVA TART.
Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató a nyári megjelenésről
A Gödöllői Szolgálat tájékoztatja a tisztelt olvasókat és
partnereit, hogy június 30-tól augusztus 25-ig az alábbi
időpontokban jelenik meg az újság:
JÚNIUS 30.
JÚLIUS 14.
JÚLIUS 28.
AUGUSZTUS 11.
AUGUSZTUS 25.

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT TARTALMÚ
TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT
SZÜKSÉGES A JÁRMŰVEK
TULAJDONJOGÁNAK, ÜZEMBENTARTÓ
SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁS
BEJELENTÉSÉHEZ 2010. JÚLIUS 1.
NAPJÁTÓL

A HIRDETÉSFELVÉTEL
az alábbi időpontokban zárva tart:
július 1-2.

július 26-30.

augusztus 9-13.

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.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy
Gémesi György polgármester júliusi fogadónapját az
alábbi időpontban tartja:
2010. JÚLIUS 14., SZERDA: 10 – 12 ÉS 14-16 ÓRA KÖZÖTT.
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: július 5., hétfő, a reggeli
órákban
1. Csipke u. 7. sz. elé
2. Légszesz u. 9. sz. elé
3. Fürdő u. – Légszesz u. sarok
4. Sík S. u. 6. sz. elé
5. Sík S. u. 18. sz. elé

FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE
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.
9. Nagy L. u. 5 sz. elé
10. Thököly u. – Kiss E. u. sarok
11. Esze T. u. 7. sz. elé
12. Esze T. u. 30. sz. elé

Kihelyezés: július 6., kedd, a reggeli
órákban

1. Szántó Kovács J. köz
2. Köztársaság u. – Alkony u. sarok
3. Köztársaság u. – Levendula sarok
4. Köztársaság u. – Rómer F. u. sarok
5. Király u. – Vadász u. sarok
6. Köztársaság u. – Bessenyei u. sarok
7. Simon I. u. 14. sz. elé
8. Simon I u. 48. sz. elé
9. Béri B. Á. u. – Levendula u. sarok
10. Alma u. – Kert u. sarok
11. Őz u. közepe
12. Jászóvár u. eleje

Kihelyezés: július 7., szerda, a reggeli
órákban
1. Köztársaság u. – Thököly u. sarok
2. Köztársaság u. –Szabó P. u. sarok
3. Köztársaság u. – Veres P. u. sarok
4. Köztársaság u. – Béri B. Á. u. sarok
5. Köztársaság u. – Őz u. sarok
6. Thököly u. 20. sz. elé
7. Thököly u. 40. sz. elé
8. Kiss E. u. 10. sz. elé

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

6. Isaszegi u. – Alvég u. sarok
7. Baromfitelep
8. Méhészet
9. Isaszegi u. 7. sz. elé
10. Isaszegi u. 30. sz. elé
11. Isaszegi u. 57. sz. elé
12. Isaszegi u. 80. sz. elé

1. Isaszegi u. 112. sz. elé
2. Malomtó utca
3. Gépgyári lakótelep közepe
4. Podmaniczky u. 4. sz. elé
5. Podmaniczky u. 30. sz. elé
6. Podmaniczky u. 52. sz. elé
7. Fácánsor –Erdész köz sarok
8. Fácánsor 23-26. sz. közé
9. Fácánsor 24- 40. sz. közé
10. Fácánsor 66-67. sz. elé
11. Premontrei u. 6. sz. elé
12. Köztársaság u. – Erdész köz sarok

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.

Kihelyezés: július 8., csütörtök, a
reggeli órákban

ÁLLÁS
KERTÉSZT (gondnoki feladatokkal) és TAKARÍTÓNŐT
keresünk gödöllői családi házba napi 8 vagy napi 4 órás munkakörbe,
akár délutánra is, esetleg a hét bizonyos napjaira.
Fizetés megegyezés szerint.
Megbízható, leinformálható munkaerő jelentkezését várjuk a
06-20-4338993-as telefonszámon.
Alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány bemutatását kérjük.

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

Kihelyezés: július 12., hétfő, a reggeli
órákban
1. Jászóvár u. közepe
2. Jászóvár u. vége
3. Kikerics u. – Búzavirág sarok
4. Ipolyság u. – Kassa u. sarok
5. Ipolyság u. - Lelesz u. sarok
6. Ottlik Géza u. közepe
7. Búzavirág u. közepe
8. Pipacs u. közepe
9. Rónay György közepe
10. Marika-telep
11. Rekettye-Domboldal X

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 28-július 4-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
Július 5-11-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.
Július 12-18-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

NYÁRKÖSZÖNTŐ FINOMSÁGOK Június 1-jétől 30-ig
VB-terasz a szálloda udvarán! VB-menük. Sör: korsó 450 Ft, pohár 250 Ft
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

Lecsószezon! Lecsópecialitások közkívánatra!
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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Jó tanuló és jó sportoló díjátadó

Idén is remekeltek a diákok

A Művészetek Háza felújítása miatt a Damjanich János Általános
Iskolában rendezték meg a 2009/2010-es tanév Jó tanuló, jó
sportoló díjátadó ünnepségét június 23-án. Az idei tanévben is
számos kiemelkedő eredményt
értek el az általános- és a középiskolában tanuló diákjaink. Az
oktatási intézmények az idén
is javaslatot tehettek azokra a
tanulókra, akik kiemelkedő
tanulmányi és sporteredményeket értek el, valamint példamutató közösségi munkát
végeztek.
A 348 díjazott tanuló az ünnepség előtt
az iskola aulájában vehette át jutalmát
(városi címeres pólókat, könyveket, valamint a VÜSZI Kft. részéről felajánlott
strandbérleteket). A díjátadó ünnepséget
Gémesi György polgármester nyitotta
meg, aki köszöntő beszéde után átadta a
kitüntetetteknek járó serlegeket.

Gödöllői aranyak

Május végén, az iskola szervezésében a
Pest megyei Szövetség támogatásával:
"Kapkodd a lábad" versenyt rendeztek a
Montágh iskolában. A sportvetélkedőn
a Petőfi iskola, a Szent Imre iskola és
Montágh két csapattal versenyzett. Az
öt feladatsorból álló verseny időre ment,
ennek ellenére nem az volt a lényeg,
hogy ki teljesít a legjobban, hanem,
hogy végre az iskolák nyissanak egymás felé és a sérült, valamint az egészséges gyerekek együtt töltsenek egy remek napot. Az utolsó feladatnál, például
együtt, kéz a kézben futott a sérült gyerek a nem sérülttel. Minden gyerek ajándékkal ment haza, az első helyezett kupát kapott, a többiek érmet. Iski Zsolt
szervező az eredményhirdetésnél megköszönte a Montágh iskolának és a Pest

ális Szakiskola „Jó tanuló, Jó sportolója” Vitek Tamás.
A Petőfi Sándor Általános Iskola „Jó
tanuló, Jó sportolója” Kovács Adél.
A Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola „Jó tanuló, Jó sportolója” Kinde
Mátyás.
A Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma „Jó tanuló, Jó sportolója”
Szilágyi Eszter.
A Szent Imre Általános Iskola „Jó
tanuló, Jó sportolója” Kamarás Szilárd.
A Török Ignác Gimnázium „Jó tanuló, Jó sportolója” Tóth Attila.
A „Zeneiskola Legkiválóbb Növendéke” Díjat kapja a Frédéric Chopin
Zeneiskola növendéke Csúr Gábor.
A „Szakma Kiváló Tanulója” díjat
kapja Ruga Péter, a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola tanulója.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy akik
nem tudták átvenni díjaikat, július 9-éig
a polgármesteri hivatal 222-es szobájában megtehetik.
-tt-

Mostani számunkban
azon tanulók nevét közöljük, akik kiemelkedő
tanulmányi és sporteredményeket értek el, valamint példamutató közösségi munkát végeztek. Ők
a „Jó tanuló és jó sportoló”, a „Zeneiskola Legkiválóbb Növendéke”,
valamint a „Szakma Kiváló Tanulója” díjakat vehették át a városi ünnepségen. A július 14-én megjelenő számunkban az Oktatási Minisztérium által
kiírt és engedélyezett tanulmányi versenyeken országos helyezéseket elérő
tanulók, valamint a tanévi diákolimpián
kimagasló eredményeket elért diákok
neveit közüljük majd.
Az Erkel Ferenc Általános Iskola „ Jó
tanuló,
Jó Jó tanuló, jó sportoló díjazottjai
sportolója”
Almási Ramóna.
A Hajós Alfréd Általános
Iskola „Jó tanuló, Jó sportolója” Gombos Máté.
A Montágh
Imre Általános
Iskola,
Speciális Szakiskola
és
Készségfejlesztő Speci-

Montágh sikerek több fronton is
Májusban a Montágh iskola diákjai több sportágban is megmérettették magukat és nyugodtan leírhatjuk, hogy remek eredményeket értek el.
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Sport

megyei Szövetség képviselőjének, Tóth
Tibornak, hogy ezt a versenyt meg tudták rendezni. A testnevelő azt is elmondta, hogy öröm volt nézni azt, ahogyan a
normál iskolások segítik a dankoros
gyerekeket.
Labdarúgás – országos döntőben a gödöllőiek
Szintén májusban rendezte az iskola
a speciális iskolák megyei labdarúgó
döntőjét. A hideg időjárás miatt a Damjanich általános iskola tornatermében
tartották a focitornát, amit ezúton is köszönnek a szervezők az iskolának és
Szűcs Józsefné igazgatónőnek. A
Montágh iskola második lett, de mivel ősszel ők, míg a mostani tornát a
Cegléd nyerte, a döntőbe jutást hetesekkel döntötték el, mert az őszi és a
tavaszi első jut be a döntőbe. A büntető párbajban végül a Montágh diákjai bizonyultak jobbnak, így ők örülhettek az országos döntőbe jutásnak.

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 partner-kapcsolataink révén előrelépést biztosítunk.
Focizz velünk és atlakozz nagy családunkhoz! Érdeklődni a +36/70-60-44-388!

Atlétika – öt arany a mezei futóversenyen
Május 12-én volt a tanulásban akadályozott tanulók egyik legfontosabb
versenye, a tavaszi atlétika verseny. Zuhogó esőben is tisztesen helyt álltak a
gödöllőiek. Pásztor László 300 méteren, Baranyi József 800 méteren, míg
Lakatos Klementina 800 méter nyert,
így ők bejutottak a zánkai országos döntőbe. Május 21-én Gyömrőn tartották a
speciális iskolák mezei futó versenyét.
A Montágh tanulói 5 korcsoportban, fiú
és lány kategóriában összesen 5 aranyat
hoztunk el, ami kiváló eredménynek
számít, főleg annak fényében, hogy Itt
voltak a foglalkoztató csoportból is a
sérült gyerekek.
-liBoldog Mintis atléták

Beszélgetés Pecze Dániel sportreferenssel

A sport, mint stratégiai ágazat
fektet le, lépésről lépésre a cél érdekében.
Ha jól tudjuk, továbbra is gőzerővel dolgoznak a városi sportstratégián.
Idén ősztől elindítjuk az óvodai
sportprogramot, és tovább folytatjuk
A 2007-ben elfogadott sportkoncep- a Hajós Alfréd Általános Iskolában
ció után városunkban a sport még elkezdett és nagy sikert arató sportinkább kiemelt helyre került– kezdi napközit. Ezúton tartozom nagy köPecze Dániel. Koncepciózus gondol- szönettel Zmák Júlia igazgató aszkodás jellemzi, tehát tervszerűen szonynak az áldozatos munkájáért. A
valahonnan, valahová kívánunk eljut- 2011-es tanévtől minden önkormányni. 2007-ben a mindennapos test- zati iskolában bevezetjük a mindenmozgás megvalósítását tűztük ki cé- napos testmozgást. A gödöllői sportelul az önkormányzatban, mely első- gyesületekkel egy városi sportszövetsorban az iskolák sportprogramját séget alakítunk, a hatékonyabb lobby
érintette.
tevékenység, az összehangolt szakMilyen hatásokat eredményezett ez mai munka és egymás erősítése érdea szemléletváltás?
kében. A létesítményfejlesztés pedig,
Az iskolák délutáni óráiban rende- nem ér véget az egyetemi vívóterem
zett házi bajnokságok és sportcsopor- és a Táncsics Mihály úti Sportcenttok száma megkétszereződött, a váro- rum I. ütemének átadásával, ugyanis
si futóversenyeken pedig, rendszere- 2012-ig elindul a városi sportcsarnok
sen 1500-2000 ember vesz részt. A beruházása. A Szabadság téri, egykori
másik célkitűzés a városban működő teniszpályák helyén egy asztalitenisz
sportegyesületek objektív támogatása csarnok épül, valamint új tornatermet
volt. A sportkoncepcióban lefektetett kap az Erkel Ferenc és a Petőfi Sánpontrendszer beváltotta a hozzá fű- dor Általános Iskola.
zött reményeket, a támogatások min- Gödöllőn egyre népszerűbbek az
den szubjektumot mellőzve kerülnek extrém sportágak. Rájuk gondolodaítélésre. Sőt, ami a legfontosabb tak?
az egészben, hogy ezt maguk az érinTermészetesen minden sportágat
tettek, tehát az egyesületek is elfo- szeretnénk kiszolgálni. Változik a vigadják.
lág, változnak a fiatalok, s ezzel a váMi a különbség a sportkoncepció és rosvezetésnek is tartania kell a lépést.
a sportstratégia között?
Csupán egy dolog állandó: a mozgás
Az idegen szavak szótára szerint a szeretete. Örülünk, hogy a városban
koncepció ötletet, elgondolást és ter- ilyen sokan szeretnek mozogni, envet jelent, a stratégia – szó szerint – nek feltételeit akarjuk megteremteni a
„a hadvezetés tudománya; a küz- következő négy évben. Jó hír a fiatadelem gondosan megtervezett me- lok számára, hogy a most folyó
nete”. Tehát míg sportkoncepció csak Dózsa György úti kereskedelmi
beruházások
kapcsán
kialakítunk egy nyugat-európai mintára készült extrémsport parkot, mellyel
egy évtizedes „adósságnak” tesz eleget a város. A
BMX-esek, a skate-esek és
deszkások rengetegen vannak a városban és ezzel a
beruházással ismét több
száz fiatal kerül jó helyre.
Szent-Györgyi
Albert
1930-as mondását idézve:
A sport, az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a
legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. Mi is
ezt valljuk.
A sport, lélek és egészség
összetartoznak, hiszen testi
és lelki egészségünk egyik
kulcsa a rendszeres fizikai
aktivitás. Hatványozottan
Pecze Dániel
igaz ez a gyerekekre és fia„ötletelés” volt a kitűzött cél talokra, akik jövőnk zálogai. Gödöllő
érdekében, addig a sportstratégia számára ezért stratégiai ágazat a
-ltgondosan megtervezett feladatokat sport!
Pecze Dániellel, Gödöllő sportreferensével beszélgettünk a
sportról. A beszélgetés apropóját a Sportkoncepció ez évi felülvizsgálata és a városi sportstratégia elkészítése adja.

Labdarúgás – Testvérvárosok kupája

Bronzérmes a Gödöllő
Az idei jubileumi Szabadság
Napja rendezvénysorozat keretében első ízben rendezett a város és a Gödöllői Sport Klub közösen Testvérvárosok utánpótlás
labdarúgó-kupát.
Négy testvérváros, a lengyel Zywiec, az
olasz Ronchi Dei Legionari, az osztrák
Laxengurg és a szlovák Dunaszerdahely
labdarúgó csapatait hívták meg a szervezők; a Gödöllői SK két csapattal szerepelt.
Az 1996-os korosztály részére megrendezett kupát a zywieci csapat nyerte,
a gödöllői fiatalok egyes számú csapata
a 3. helyen végzett, míg a második csapat a 6. helyen zárta a tornát. A torna a

polgármester válogatott mérkőzésével
kezdődött, majd Gémesi György polgármester nyitotta meg a nemzetközi focitornát. A viadalon a Sport TV csapata
is pályára lépett a gödöllői utánpótlás
labdarúgó edzők ellen.
Csoporteredmények: GSK I. – Zywiec
2–1 (a lengyelek kétszer jutottak el a gödöllői kapuig); GSK I. – Ronchi 5–0,
GSK II. – Laxenburg 1–1, GSK II. –
Dunaszerdahely 0–5.
Bronzmeccs: GSK I. – Laxenburg 2–2
(büntetőkkel: 6–5); 5-6. helyért: GSK
II. – Ronchi 1–2.
GSK I. kerete: Dobi Gergő, Varsányi
Áron, Varga Tamás, Husz Attila, Nagy
Barnabás, Szabó Bence, Pervai Gáspár, Józsa Tamás, Milkó Dániel, Tóth-

Velez Valentin, Hegyi Balázs, Bihari
Gábor, Szabó Tibor, Hajdú Tamás, Kiss
Gábor, Szemjanyinov Sándor, Árvai
Bence, Kovács Dániel, edző: Tóth László. GSK II. kerete: Hegedűs Attila,
Kalmár Norbert, Boda Kristóf, Orbán
Előd, Puskás Gábor, Molnár Máté, Molnár II. Máté, Dékány József, Maurer Tibor, Oláh Maximilián, Mészáros Dániel, Tóth Márk, Szakács Bence, Petényi
Krisztián, Pozsonyi Krisztián, Ifj. Morvai László, Gergely Noel, Korsós Péter,
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSE

13700

PÉLDÁNYBAN JELENIK
MEG HETENTE !

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

* Gödöllőn a Szt. János utcában, 43 nmes, 1+fél szobás, 2 emeleti, konvektor
fűtésű lakás. Iá: 10,5 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

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

Az iroda nyári nyitva
tartása:
Június 29-30. nyitva,
július 1-2. zárva.
Július 6.-tól nyitva a szoká sos renddel:
Hétfőn:
zárva
Kedd:
11:00 – 16:00
Szerda:
8:30 – 16:00
Csütörtök: 8:30 – 16:00
Péntek:
8:30 – 12:00

Kivéve:
Július 26-30. zárva.
Augusztus 9-13. és 20. zárva
Nyári megjelenések:
JÚLIUS 14. és 28.
AUGUSZTUS 11. és 25.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

INGATLAN
* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK 4,1 MFT !!!
PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek
érvényes építési engedéllyel eladó. IÁr: 4,1
MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es I.
emeleti, felújított jó fekvésű lakás eladó
20-772-2429
* János u. 1 szobás szép állapotú egyedi fűtéses földszinti lakás eladó. Iár
9,9MFt 20-772-2428
* 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 29,5 MFt 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 20-7722429
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 GÖDÖLLŐ 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
bejáratú. Iár: 36,9 MFt 20-772-2429
* Extra vétel! Gödöllőn panorámás
részen 3 szoba + nappalis, duplakomfortos, szuterénes, garázsos, gázkazán
+ vegyes tüzeléses 1992-ben épült,
felújított kertes ház 1600 nm-es telken
eladó. Iár 18,9 MFt 20-772-2429
* 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
* Új építésű 1+2 félszobás lakások
kertrésszel, kocsi beállóval eladók
15,7MFt-tól 20-804-2102
* Sürgősen eladó a Remsey krt-on 1+2
félszobás jó állapotú lakás Iár 13,9 MFT
20-804-2102
* János utcában sürgősen eladó 60 m2
2szobás magasföldszinti, erkélyes konvektoros lakás Iár 9,9 MFt 20-8042102
* Sürgősen áron alul! Palotakerten
parkra néző 2 szobás lakás Iár: 9.4 M FT
20-8042102
* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó
állapotú 2 szobás, 60nm-es lakás a
Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102
* Gödöllőn újszerű környezetben
csendes helyen 757 nm-es építési telek
eladó. Iár:14,5 M Ft. 20-944-7025
* Ügyfeleink részére keresünk eladókiadó, családi házakat, lakásokat!
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 20-772-2428

* Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó a Munkácsy
utcában, téglaépítésű háztömbben, 51 nmes, 2 szobás, egyedi fűtésű, részben felújított, 1. emeleti lakás. Iá: 9,2 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn 60 m-es, 2 szobás családi
ház 705 m2-es telekkel. Iá: 10,5 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn Királytelepen 1300 nm-es
telken eladó 70 nm alapterületű, 2
szobás családi ház. Iá: 21 mFt. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es
telken, 100 nm alapterületű, 2 + fél
szobás, belül részben felújított családi
ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá: 21,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*
Gödöllőn a Harasztban, csendes
környéken 100 nm alapterületű, 3 és fél
szobás jó állapotban lévő, téglaépítésű
családi ház, 1000 nm-es, gyümölcsfákkal
beültetett telekkel. Iá: 24,5 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* 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
* ELCSERÉLNÉM gödöllői, 780 m2-es
telken épült, 80 m2-es 2,5 szobás családi házamat 1,5-2 szobás lakásra, I.
emeletig megegyezéssel. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János utcában AKCIÓS
ÁRON eladó magasföldszinti, 2 szobás
gázkonvektor fűtésű lakás 9,9 mFt
irányáron. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb
részén, 750 nm-es, parkosított saroktelken épült 110 nm alapterületű, 3
szobás, bővíthető (40 % beépíthetőség)
polgári jellegű családi ház garázzsal. Iá.
33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban, 170 nm
lakóterű, 2 nappali + 3 szobás
kifogástalan állapotú kétszintes családi
ház, 1000 m2-es parkosított telekkel. Iá:
37 mFt. Érd.: 06-20/310-9862
* Gödöllő belvárosának legkeresettebb
részén, felújított, 170 m2-es, nappali + 4
szobás, 2 fürdőszobás elegáns belső
kialakítású, nyitott tornácos, polgári
családi ház parkosított belső udvarral,
borospincével, ásott kúttal, garázzsal. A
ház riasztóval felszerelt. A telek
örökzöldekkel beültetett, ősfás. Iá: 45
mFt. Tel:+3620/9194-870
* ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült, nappali + 3
szobás, 93 nm alapterületű földszintes
családi ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 26
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Szadán 1500 nm-es, összközműves
építési
telkek
eladók.
Érd:
+3620/9194-870
* Gödöllőn csendes környezetben található, 100 nm alapterületű, 3 szobás
részben felújított családi ház 615 nm-es
telekkel. Ár megegyezés szerint. Érd:
FŐNIX
Iroda
28/411-086
vagy
+3620/9194-870
* Bagon SÜRGŐSEN ELADÓ 1100 nmes, örökzöldekkel és gyümölcsfákkal
beültetett panorámás, gondozott telek,
36 m2-es (szoba, konyha, fsz.) épülettel.
Víz, villany, gáz, riasztó. Iá: 3 mFt. Érd:
20/9194-870
* ÁRON ALUL ELADÓ! Gödöllő és Szada
határán, 1650 m2-es, 2 utcára nyíló
építési telken egy 37 m2-es, 1 szoba-konyhás alápincézett lakóépület. Gyümölcsfákkal és szőlővel beültetett telek. Ár: 12
mFt. (Csak kp fizetéssel!) FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20-9194-870
* Isaszegen ÁRON ALUL sürgősen eladó
újszerű állapotban lévő, 150 nm-es, 2
nappali + 5 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes családi ház, melléképülettel,
borospincével, 1086 nm-es telekkel. Iá:
23 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620-9194-870
* Új építésű lakás, Városmajor u.-ban
38m2-es, parkettás, egyedi gázfűtéses
minőségi kivitelezésű lakás kulcsrakészen Ár: 12,62MFt Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* Új építésű lakás, Városmajor u.-ban
70,5m2 háromszobás, parkettás, egyedi gázfűtéses minőségi kivitelezésű
lakás kulcsrakészen, lakásbeszámítással is megvehető. Eladási ár: 21,52MFt
Major
Zoltán
+3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
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* 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 +3670/77-33 222
www.perfektotthon.hu
* ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban,
Szent Imre u.-ban új építésű egyedi tervezésű saját telekkel rendelkező
egyenként 90-150 m2 nappali +háromszoba, garázs, mosókonyha, minőségi
kivitelezés, átadás kulcsrakész állapotban. A lakások már most leköthetők!
Átadás 2010 utolsó negyedév. Lakásbeszámítással is lehetséges. Ár: 2632MFT Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu
* ÁRON ALUL ELADÓ CSALÁDI HÁZ A
KERTVÁROSBAN – Gödöllőn nappali+4
szobás ,2 fürdőszobás családi ház,
450nm telekkel sürgős!. .Ár.: 23,9 MFt
Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann
* 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: 70-3660999
Pintér Mariann
* TELEK- Alkalmi áron - Szadán 1249nm
parkosított
déli
fekvésű
telek,
panorámás, 30%-os beépíthetőséggel.(+
a szomszéd telek is hozzávehető)Ár: 7,2
MFt Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann
* Lakás- Gödöllő, Kossuth L. utcában
64nm , 2,5 szobás , déli fekvésű, napos,
erkélyes lakás eladó .Ár. 12 MFt. Tel:0670-3660999 Pintér Mariann
* LAKÁS-Gödöllő, Paál László közben
tégla építésű, 68nm, 2,5szobás, igazi
nagy konyhás , 2 erkélyes lakás kedvező
áron eladó. Ár: 14,95 Ft. Tel:06-703660999 Pintér Mariann
* LAKÁS- Gödöllő, Fácán soron 108nm,
nappali+3 szobás lakás, kerttel, egyedi
fűtéssel eladó. Ár.27MFt. Tel:06-703660999 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, 40nmes egyedi fűtésszabályzós, erkélyes ,
nagyon szépen felújított , alacsony rezsijű 1 szoba , konyha, fürdőszobás földszinti lakás eladó. Ár: 8,5 MFt Tel: 06-70366-0999 Perfekt Otthon
* LAKÁS- Gödöllő, János utcában egyedi
fűtéses igazán modern, fiatalos 63nm
lakás eladó. Ár. 12,8 MFt Tel: 06-70366-0999 Perfekt Otthon
* CSALÁDI HÁZ Áron alul ! GödöllőBlahán gyönyörű panorámával, 2003-ban
épült Nappali+ 4hálószoba, 2fürdőszoba,
gardrób. Ár. 32,5 MFt. Tel: 70-366-0999
Perfekt Otthon www.perfektotthon.hu
* ÉPÍTÉSI TELKEK - Gödöllőn az új
fenyvesi
részen
1376-1433
nm
összközműves, bekerített építési telkek
eladók. Ár: 14MFt www.perfektotthon.hu
Tel: 06-70-366-0999

* CSALÁDI HÁZ- Gödöllőn olcsón
eladó 70nm 2 szobás, 600nm
telekkel. Ár: 10,9 MFt Tel: 06-70366-0999 Perfekt Otthon
* Új építésű sorházi lakás - GödöllőBelvárosában , 2011. I.n.évi átadással új építésű 100-120 nm kertes sorházi
lakásokból már csak 2 db várja tulajdonosát. 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
* Egyedi ajánlat! Gödöllőn a
Nagyfenyvesben
családias
környezetben, konvektoros, 1.em.
121nm-es 3szobás, nagy erkélyes lakás
beépíthető tetőtérrel, saját tárolóval,
garázzsal eladó. Iár:16,9MFt. Tel: 06-30491-5020
* 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
* Fenyvesi részen 2001-ben épült,
tégla, cirkófűtéses, 74 nm-es, 2szoba
+galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-es
tárolóval rendelkező igényesen felújított
lakás sürgősen eladó. A társasház zárt,
parkosított udvarán belül játszótér, kerti
grill, gépkocsi beálló található.
Csendes, nyugodt zöldövezet, barátságos, családias kis lakóközösség.
Iár:15,4MFt 06-30-491-5020
* Eladó illetve kiadó ingatlanokat
keresünk ügyfeleink részére, alacsony
közvetítői jutalékkal! Holdingatlan
Ingatlanközvetítő iroda. Tel: Erzsi: 0620-555-5772, Kata 06-30-684-5516
www.holdingatlan.ingatlanok.hu
*
Szadán,
Bp-től
30km-re
összközműves 1500nm-es építési telek
eladó. Csendes, nyugodt környezet,
gödöllői autópálya kijárat 5percre.
Buszmegálló, bevásárló központ a
közelben. Érd: +36-30-634-1013, +3670-261-2495
* 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
* SÜRGŐS! Szadán a Pazsaki úton
1440 nm-es építési telek eladó. Hívjon,
megegyezünk! Iár: 7,9 MFt. Tel: 06-309960-003
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi okok
miatt eladó. Tel: +36-30-946-7702
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500
m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó.
Tel: +36-30-946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO
közelében, most épülő új lakóparkban
építési telkek ELADÓK! Tel: +36-30946-7702
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos
társasházban új építésű lakások
eladók. Tel: +36-30-946-7702
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* SÜRGŐSEN ÁR ALATT ELADÓ!
Veresegyházon 807nm telken 158nm, 5
szobás, 2006-BAN ÉPÜLT egyszintes
IGÉNYES MEDITERRÁN családi ház
(plusz üzlethelyiség). IÁr:39.9MFt.
Tel.:30/228-1060
* SÜRGŐS! KÖZPONT KÖZELI!
Gödöllőn Kertvárosban, egyszintes 150
nm felújítandó régi családi ház eladó. 6
szoba, teljes közművel, vegyes falazatú,
548 nm-es telken. IÁR:15.5MFt.
Tel.:30/228-1060
* SÜRGŐS! Gödöllőn NAGYFENYVESBEN 1. emeleti 3 szobás 83 nm-es +40
nm BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉRREL lakás,
saját tárolóval, GARÁZZSAL eladó.
IÁR:16.9MFt. Tel.:30/228-1060
* Gödöllőn, Zombor utcai felújított első
emeleti, konvektoros, 1 szobás lakás
eladó. Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel: 0630-350-4346
* Gödöllőn, Palotakerten 3. em. 62 nmes egyedi fűtéses, 2 szobás, szigetelt
lakás eladó. Iár: 11,4 millió. Tel: 06-20363-0040
* Alvégben új építésű hőszigetelt 72nmes ikerházfél 216nm telekkel eladó.
20,6 MFt. Lakást beszámítunk. Tel: 0630-914-4174
* Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában
54 nm-es, IV.em. 2 szobás lakás. Iár:
10,5 MFt. Tel: 06-30-331-8172
* Gödöllő Központjában 1 szobás, 40
nm-es, loggiás 1. emeleti, tehermenetes
lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz, HÉV 5 percre. Tel: +36-30564-3615, +36-28-415-324
* Gödöllőn, Kör utcában 2.em. 69 nmes 1+2 félszobás beépített konyhás, jó
állapotú lakás eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel: 30-384-2587, 30-483-3022
* 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, a Kazinczy körúton 64 m2-es,
2 szobás, téglaépítésű, gázkonvektoros,
4. emeleti, nem régen felújított lakás
eladó. Iár: 12,3MFt. Tel: 30-210-0048
* A SZŐLŐ UTCÁBAN, felújított társasházban tulajdonostól eladó egy 69
nm-es 1+2 félszobás, klímás, erkélyes,
konvektoros lakás. Érd: 20-345-0074
* 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 Szent István téren 2.
emeleti, 56 nm-es, két szobás, erkélyes, felújított öröklakás. Ár: 13 M Ft.
Érd: 06-30-355-8020
* Tulajdonostól eladó jó beosztású,
világos lakás az Erzsébet park mellett. 62 nm-es, 1+2 félszobás,
beépített szekrényekkel. 9,3 millió Ft.
Tel: 06-70-369-7313
* Gödöllőn, Egyetem téren 59 nm-es
lakás teljesen felújítva eladó. Érd: 0620-415-2678
* Gödöllő központjában, csendes
helyen eladó 2003. építésű bruttó 47
nm-es egylégterű lakás alacsony rezsivel. (Egyedi gázfűtés, klíma, erkély, biztonsági ajtó.) Azonnal költözhető. Iár:
11,5MFt. (Bútorozva: 12,5M.) Érd: 0670-362-2672.
* Eladó: Gödöllőn, Repülőtéri úton egy
34nm-es, galériás, szoba-konyha,
fürdőszobás lakás sorházban, kis előkerttel. Csere is érdekel. Iár: 9 MFt. Tel:
06-30-597-0909, 06-30-856-4789
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* Eladó Gödöllő központjában, Kossuth
L. utcában 56 nm-es, 3.em. erkélyes, jó
elrendezésű lakás. Iár: 10,9 millió. Tel:
+36-30-907-9322
* Eladó Palotakerten IV emeletes
háztömb 2, emeletén csendes, parkra
néző 55nm-es lakás egyedi fűtéssel,
tárolóval, rendezett lépcsőházzal. Iár:
10,9M Ft. Érd: 06-20-439-6440
* Gödöllő központjában 76 nm-es felújított lakás új nyílászárókkal, légkondicionálóval tulajdonostól eladó. Azonnal
beköltözhető. Iár: 14,5 MFt. Érd: 06-70334-5707
* Gödöllőn a Fenyvesben, csendes
zöldövezetben
garázskapcsolatos,
180nm összterületű ikerház eladó. 3
szoba nappalis, +különálló szoba garzon 500nm-es telekrésszel. Ára:
24,5MFt. Tel: 06-30-827-4272
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
első emeleti, laminált padlós 2 szobás,
55 nm-es lakás eladó. Iár:10,5MFt. Tel:
06-70-209-3669
* Sürgősen eladó Gödöllőn, Zombor
utcában 2. emeleti 34 nm-es, 1 szobás,
konvektoros téglalakás. Ár megegyezés
szerint. Tel: 06-20-977-0233
* Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben
900m2–es telken 150m2 felújított
családi ház, gondozott kerttel,
öntözőrendszerrel, dupla garázzsal
eladó. A telek két utcára nyílik, a háznak
két különálló bejárata is van, kétgenerációs házként is használható. Iár: 35 M Ft
Érd: 70-604-4403, 30-469-6721
* TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nmes telken eladó egy 1992-ben épült 70
nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh
Tamás - +36-70-333-1362

* Sürgősen eladó kertvárosban 700
nm-es telken 3 szoba amerikai konyha
nappalis családi ház. Ár: 19,9 MFt.
Kisebb csere érdekel Gödöllőn vagy
környékén. Tel: 06-70-219-7875
ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
KIADÓ 60 nm alapterületű, teljesen
felújított és átalakított, részben bútorozott, 1. emeleti lakás. 50 eFt+rezsi/hó.
TEL: 28/411-086
* Gödöllőn 3. emeleti, 40 nm-es, 1
szobás, egyedi fűtésű, felújított lakás
kiadó. 40 eFt+rezsi/hó. Érd: 28/411-086
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó.
Tel.: 20/9455-583.
* KERESÜNK ügyfél (német cégvezető)
részére Gödöllőn vagy környékén (Szada, Mogyoród, Veresegyház) igényes,
bútorozott hosszú távra (3 év) kiadó
családi házat . Pintér Mariann Perfekt
Otthon Tel: 06-70-366-0999
* Palotakerten földszinti 1 szoba
összkomfortos, felújított, berendezett
40 nm-es lakás kiadó. Tel: 30-9446-816
* 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
* 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
* Kertvárosban közel a közel a központhoz 110 nm-es családi ház bútorozottan kiadó. Kaució szükséges +rezsi. 0628-418-360, +36-70-226-9942

* Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás,
tégla, konvektoros, II. emeleti lakás
eladó. 10,7 MFt. Érd: 06-20-520-5249

* Ambrus Zoltán közben albérlet kiadó.
55 nm, erkély, távhő, 4. emelet. 50.000 Ft
+ rezsi + 1 havi kaució. Érd: 30-500-7028

* Sürgősen eladó Gödöllő –
Máriabesnyőn 980 nm-es telken 80 nmes családi ház. Iár: 16,5 MFt. Tel: 06-20669-2655

* Kazinczy körúton 2 szobás, konvektoros, téglaépítésű, IV. emeleti lakás
kiadó. 60.000Ft+rezsi. Tel: 30-210-0048

* Gödöllőn, Kazinczy krt. csendes
részén 2 szobás, korszerűen felújított
öröklakás 13,39 M Ft irányáron eladó.
Ugyanott 15 nm-es különálló garázs 1,8
MFt. Tel: munkaidőben 06-30-7199988, hétvégén 06-20-509-2000
* Gödöllő központjában, Kossuth L.
utcában 3. em. részben felújított 46 nmes, 1,5 szobás lakás tárolóval eladó. Iár:
9,9 M Ft. Érd: 06-30-415-0856
* Gödöllőn, Munkácsy utcában 1. em.
részben felújított, konvektoros 59 nmes, 2 szobás lakás nagy tárolóval eladó.
Iár: 12,5 M Ft. Érd: 06-30-415-0856
* Gödöllőn 4 szobás, 2 fürdőszobás,
amerikai konyhás családi ház nagy
garázzsal, megosztható telken, nyugodt
környezetben, de jó közlekedési
lehetőséggel eladó. Iár: 46 MFt. Érd: 0620-9-165-460
* Eladó Szadán, Panorámás, 2 utcára
nyíló, 816 nm-es telken, 40 nm-es, 1,5
szobás ház, alul garázzsal. Iár: 19 M Ft.
Tel: 06-20-3468-050
* Tulajdonostól sürgősen eladó, azonnal
költözhető Gödöllőn, Kazinczy körúton
4.em. 59 nm-es, 2szobás, téglaépítésű,
bútorozott, (beépített szekrénnyel a
folyosón, konyhában), gázkonvektoros,
vízórás, klímás, erkélyes, napfényes, jó
elrendezésű lakás ebédlővel, kamrával,
fürdővel (külön Wc), tárolóval. Alacsony
közös költség (5EFt). 20-30km-es
körzetben kisebb lakás beszámítható,
értékegyeztetéssel. Iár:10,7MFt. +3670-361-7776, ptaylor@fibermail.hu

* Gödöllőn 2 szobás konvektoros, felújított lakás kiadó. Tel: 06-70-372-4475
* 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
* Gödöllő központjában 2,5 szobás,
2.em. erkélyes, részben bútorozott
lakás hosszútávra kiadó. Kaució szükséges. Érd: 06-20-3-303-396
* Gödöllő központjában 2 szoba
összkomfortos, gázkonvektoros, egyedi
vízórás nagy erkélyes, parkettás,
redőnyös, kábeltévés, igényesen berendezett lakások csendes környezetben
kiadók. T: 06-28/412-463
* Gödöllőn, Erzsébet körúton 35 nm-es,
teljesen felújított távfűtéses lakás
hosszútávra kiadó. 40 ezer Ft + rezsi +
2 havi kaució. Érd: 06-70-338-3723
* János utcában kiadó 2 szobás, konvektoros, erkélyes, felújított lakás. Érd:
06-20-9805-765
* ISASZEGEN 70 nm-es kertes ház
kiadó. Érd: 06-20-375-8687
* Gödöllő kertvárosában, Hunyadi
utcában kiadó új építésű tetőtéri lakás
(3 szoba, 2 fürdőszoba) magánszemélyeknek, és üzleti tevékenységre is alkalmas. Érd: 06-30-9-418-861
* Kiadó hosszútávra Gödöllőn a Szőlő
utcában 3.em. 1+félszobás, bútorozott
lakás. Tel: 06-70-612-8044
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KISTARCSÁN,
NAGYTARCSÁN, CINKOTÁN
ÖSSZKÖZMŰVES ÉPÍTÉSI
TELKEK ÉS IPARI TELKEK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
IPARI
TERÜLETEK,
IPARI
ÉPÜLETEK, SZÁNTÓK:
*KISTARCSÁN a főút mellett 310 nmes szolgáltató és kereskedelmi
tevékenységre
alkalmas,
kiváló
állapotú ipari épület 1029 nm-es telken
eladó. Irányár: 50 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az M3-as felhajtója mellett, a Sony szomszédjában, 7495 nmes ipari terület eladó. Beépíthetőség:
40 %. Irányár: 25 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 Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444 nmes terület eladó, jelenleg 3%-a építhető
be, közmű mellette. Iá: 3800 Ft/nm.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Március 15. utcában 2 szobás, 68
nm-es, részben felújított családi ház
gondozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas szuterénnel
eladó. Irányár: 24 mFt.
*A Damjanich utcában 2002-ben épült
nappali+3 fél szobás családi ház külön
bejáratú mini garzonnal 670 nm-es,
panorámás telken eladó. Iár: 30 mFt.
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi
ház 550 nm-es, ősfás saroktelken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
*A Kertvárosban igényes,180 nm-es,
nappali+3 szobás családi ház szép
parkosított telken garázzsal, szaunával,
jakuzzival eladó. Egy szobás önálló
lakrész is tartozik a házhoz. Iár: 64,9 mFt.
*A Nagyfenyvesben nappali + 3
szobás, 150 nm lakóterületű, felújítandó családi ház 970 nm-es telken
sürgősen eladó. Csereként 1+2 fél
szobás, egyedi fűtésű lakás
beszámítható. Irányár: 23 mFt.
LAKÁSOK:
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti,
téglaépítésű, egyedi fűtésű társasházi
lakás, telekrésszel sürgősen eladó.
Irányár: 18,5 mFt.
*A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban épült,
2. em., 69 nm-es, nappali +2 szobás társasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval
eladó. Azonnali költözés. Iá: 22,5 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, gázcirkó fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,7 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+
3 szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 2. emeleti, régi építésű,
napfényes lakás osztatlan közös kerttel
eladó. Iá.: 20 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telken, pincével, melléképülettel eladó.
Iá: 20 mFt.
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* Külön bejárattal szoba, konyha,
fürdőszoba (szigetelt, gázórás) albérlet
kiadó 1-2 személynek 45.000,-Ft
+rezsiért, ill. szoba, fürdőszoba, közös
konyha lányoknak 35EFt +rezsiért
kiadó. 30/581-3827
* Szt. János u. 23/c. alatt bútorozott, 2
szobás, saját közüzemi mérőkkel rendelkező lakás azonnal kiadó. 2 havi kaucióval. Tel: 06-28-411-259
* 1 szobás összkomfortos házrész
(külön fogyasztásmérő + kábeltévé)
külön bejárattal kiadó. 36 ezer + rezsi. 1
havi kaució. Érd: +36-70-426-1201
* Azonnali költözéssel kiadó a Kazinczy
körúton 60 nm-es lakás bútorozatlan.
Tel: 06-30-970-7676, 06-30-842-9602
* Gödöllőn, Szt. János utcában
szeptembertől, hosszútávra kiadó,
gázkonvektoros, 2.em. 2szobás lakás,
félig bútorozottan v. bútorozatlanul,
(alacsony rezsivel), havi 50 EFt +
rezsiért. 1 havi kaució szükséges. 0630-371-8279
*
Kiadó
hosszútávra
gödöllői,
zöldövezeti, városközponti lakótelepen
egy szoba összkomfortos, szabályozható távfűtéses, kábeltévés, bútorozott lakás. Bérleti díj 35.000 Ft/hó +
rezsi + 2havi kaució szükséges. Tel: 0630-20-5875-191, 06-28-410-346
* Ambrus Zoltán közben kiadó 2,5
szobás, 2.em. erkélyes, bútorozatlan
lakás. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució.
Tel: +36-30-907-9322
* Gödöllőn a Mikszáth K. utcában 2
szobás összkomfortos, felújított ház
bútorozatlanul vagy kevés bútorral bérbeadó. Tel: 06-70-213-8499
* Gödöllő belvárosában utcai bejáratú
konvektoros, egyedi mérőórás 58 nm-es
(nem panel) lakás irodának is kiadó.
Tel: +36-30-9617-621
* Gödöllőn, Blahán szoba-konyha
zuhanyzóval, WC-vel, külön mérőórákkal
kiadó. Ár: 30.000,-Ft/hó + rezsi. Tel: 0620-5868-444
* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás
bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges.
Tel:+36-20-3539492
* Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 50 m2-es összkomfortos lakás
kiadó. (Kábeltévé, Internet.) Albérleti díj
+2 havi kaució. Tel: +36-20-914-2007
* Olcsó, 2 szobás lakás Gödöllő
központjában kiadó. Tel: 20/939-0797,
20/543-1775
* Gödöllő központjában hosszútávra
kiadó bútorozatlan, konvektoros, erkélyes lakás. 1 havi kaució szükséges. Tel:
06-30-390-1727, 06-30-308-6025
* Gödöllőn a Szabadka utcában III.
emeleti, 2 szobás lakás kiadó. 45.000.Ft + rezsi + 1havi kaució. Tel: 06-309406-709, 06-30-362-2767
* Gödöllőn, Erzsébet parki HÉV megállótól 5percre, Nagy Sándor közön, társasházban, 2.em. 2,5szobás, konvektoros, egyéni fűtésű, részben bútorozott
(konyha) lakás aug. elejétől kiadó.
65EFt-ért hosszabb időre. 20-975-0013
* Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat
keresünk. Érd: 10h után 20-224-6598
* Gödöllő Mátyás kir.utcában családi
házam tetőtere kiadó. Teljesen különálló lakrész, amerikai konyhás, fiatalosan
berendezett
új
bútorokkal.
(Kocsibeállóval.) Tel: 06-28-417-724,
06-70-516-4176, 0670-525-0266

* Gödöllő, Szabadka u. 6/A.II.em.8. 36
nm-es berendezett, vízórás, konvektoros, csendes lakás igényesnek kiadó.
45.000 + rezsi. 2 havi kaució. 06-20922-6616, 06-28-521-434
* Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott, kábeltévés, internetes Gödöllő
központjában lévő lakás nagyobb
szobája egy vagy két személy részére.
(20.000.- ill. 14.000.-Ft/fő +rezsi.)
Kaució szükséges. Tel: 06-20-824-4664
* Kiadó 2 szobás lakás Gödöllőn, parkettás, cserépkályha és gázfűtésű, kocsibeállóval, alacsony rezsivel. 50 E
Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 0630-373-5830
* 48 ezer Ft rezsivel együtt kiadó kis
szoba, főzőfülke, zuhanyzó. 1 havi kaució szükséges. Beköltözhető 07.10.-től.
Tel: 06-20-9-734-738
* Kiadó Gödöllőn (Központban), János
utcában 2 szobás, nagy erkélyes,
gázkonvektoros, II. emeleti lakás. 2 havi
kaució szükséges. Érd: 06-28-436-370,
06-20-364-0056
* Családi háznál különbejáratú garzonlakás kiadó. Minden fogyasztó külön
mérővel, gázkonvektoros, fűtés alacsony rezsi. Kaució szükséges. Tel: 0620-488-0584
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80100 m2-es, legjobb helyen a Kossuth L.Dózsa Gy. u. sarkán, liftes házban,
klímával. Nettó ár: 1.200,-Ft - 2.500,Ft/m2 Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
* Gödöllő belvárosában a Petőfi téren,
új építésű, 52 nm-es riasztós, légkondícionált üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának is! Külön tárgyaló,raktár rész! Tel.:
20/3464-718.
* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben
július 15.-től udvari, 30 nm-es üzlethelyiség. Irodának is alkalmas. Tel: 06-30346-5408
* Gödöllői Missy Szépségszalonban
helyiségek kiadók a szépségiparban
tevékenykedők részére. Tel: Erika 0630-247-6718

* KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ.
Tel: 06-70-224-7137
* Gödöllő, Kossuth L.u.11.sz. alatt
(Tűztorony mellett), udvari 35 nm-es
iroda vagy üzlethelyiség kiadó. Tel:
20/9-833-338, 20/9-325-415.
* Gödöllő központjában, a Borsos
üzletházban 35 nm-es bolthelyiség
szeptembertől kiadó! 45 nm-es bolthelyiség eladó! Érd: 06-70-418-5770
* Gödöllőn a Szt. János u. 5.sz.alatt földszinti 25 nm-es helyiség 60.000,-Ft +ÁFA
(rezsivel együtt) kiadó. Uitt az emeleten
58 nm helyiség 70.000,-Ft +ÁFA (rezsivel együtt) kiadó. (Szolgáltatóházban.)
Érd: 28/410-019 (9-15-ig).
* Gödöllő központjában légkondicionált
irodák saját teakonyhával, mosdóval,
parkolási lehetőséggel kiadók. Ár:
55.000 Ft + ÁFA + rezsi/hó. Érd: 06-20325-8471
ÁLLÁS
* PROFI ÓRAADÓKAT KERESÜNK
KAPACITÁSUNK
BŐVÍTÉSÉHEZ
ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA ÉS
SPANYOL
NYELVBŐL.
STUDIO
ONLINE NYELVISKOLA. TEL: 0620
216 62 40. WWW.STUDIOONLINE.HU.
* A turai Tamás Patika gyógyszerész
és
szakasszisztens
munkatársat
keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos
munkahét,
ügyelet
nincs.
Tel.:
70/381-5973.
* Gödöllőn üzemelő étterembe szakács (pizza) jelentkezését várjuk.
Érdeklődni: +36 70 / 333-21-02
* GYERMEKFELÜGYELETET vállal
óvodai dajka képzettséggel rendelkező fiatal lány. Tel. 30-338-1913
*
Gödöllői
autómosóba
autókozmetikában jártas, önállóan
dolgozni tudó munkatársat keresünk.
Tel: 06-20-391-2847
* Megbízható hölgy takarítást vállalna
házaknál Gödöllőn és környékén. Tel:
06-30-502-6320
* Biztonsági cég Pest megye
területére ÜZLETKÖTŐT KERES. Tel:
06-30-5858-789, e-mail: hjlsecuritykft@gmail.com
* CNC gépkezelőket keresünk
Budapest környéki munkahelyre.
(Szakirányú
végzettség
ill.
bizonyítvány szükséges.) Érd: 10-16ig 06-70-3426-751, 06-32-769-001.
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* GYERMEKFELÜGYELETET vállalok
akár egy-két órára is. Tel: 30-6256970

* Szadán nyílt Családi Napközibe
keresünk lelkes, vidám, lendületes
ÓVÓNÉNIT. Alacsony gyermeklétszám,
családias
környezet,
zöldövezeti, csendes helyen. Érd: 0670-631-7423
* Főállású tehergépkocsi vezetőt
keresünk! Elvárás: C, CE kategória,
nem dohányzó, gyakorlattal rendelkező.
Érd:
06-70-457-2515,
munkanapokon 10-16 óráig.
* Nyáron dolgozik és nincs ki vigyázzon gyermekére? Megbízható anyuka
gyermekfelügyeletet vállal saját
házában (Gödöllő központjában, nagy
kert, játszótér, szemben a park). Tel:
06-20-2091-201

Gödöllői Szolgálat
SZOLGÁLTATÁS

* NYÁRI KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS! Végre
eltehetjük zárt cipőinket, hiszen itt a
nyár, a papucsok és a szandálok
időszaka. Ám még mielőtt belebújnánk, frissítsük fel lábunkat a szépség és esztétikum jegyében! Könnyed
léptekre vágyik? Hívjon, bizalommal,
otthonában üdévé és széppé varázsolom! Tel.: 30-851-8763
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni
vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás.
JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép,
villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán
belül.
+36-303006200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-,
gáz-,
fűtésszerelés.
+36-702479072,
+36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS.
Szakszerű
csomagolás, bútorszerelés, dobozok,
fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes
helyszíni
felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás:
+36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű
villanyszerelése.
Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. 20-9370-199

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hirdetőinket, hogy
a Gödöllői Szolgálat július-augusztusban két hetente jelenik meg!
Megjelenések: július 14, 28, augusztus 11, 25!
*
Fogyjon
éhségérzet
nélkül
fülakupunktúrával! Bejelentkezés: 0630-231-0443, www.tubamirum.eu
* Fáj a feje, lába, háta? Izületei,
ödémás? MASSZÁZS hatására enyhülnek fájdalmai. Valamint fogyasztó és
narancsbőr elleni kezelések. AKCIÓS
BÉRLETEK. Tel: 06-30-728-3055
*
Adótanácsadást,
könyvelést,
bérszámfejtést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel: +36-28407-122.
* 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

*
MANIKŰRÖST,
PEDIKŰRÖST,
MŰKÖRMÖST keresek vállalkozóival,
gödöllői, igényes szépségszalonba.
Ági Szépségszalon. Tel: Zabó Ági 0630-268-2084

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap
és ünnepnapokon is. T: +36-20-4117473 Köszönjük bizalmát!

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: +36-28-511-366, +36-20-5562653, E-mail:info@ili.hu

* Önállóan dolgozni tudó cukrászt
keresünk, gödöllői munkahelyre. Tel:
20/415-2191

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

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

* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2 órán belül. +36-209-177-555

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

* Háromgyerekes kreatív anyuka
saját házában gyerekfelügyeletet vállal. (Gyerekbarát kert.) Tel: 06-30914-2631
* FODRÁSZ tanuló lány végzős,
szeptembertől fodrász üzletbe gyakorlati helyet keres. Tel: 06-20-5174948, 06-30-325-1737
*
Óvodapedagógus,
tanító,
fejlesztőpedagógus 16 év tapasztalattal,
szakértelemmel
GYERMEKFELÜGYELETET
vállal.
Hívjon most! 06-30-274-9530
* Középkorú gyerekszerető férfi –volt
BM. dolgozó- gyerekfelügyeletet vállal, éjszaka is, 3 éves kortól.
Referenciát vállal a JÁTÉKKUCKÓ
magánóvoda vezetője. Tel: 06-20490-3680
*
Építkezésre
segédmunkást
felveszek. Tel: 06-30-9915-554
* Gödöllői Kézi Autómosóba gyakorlattal rendelkező férfi munkaerőt
keresek. Tel: 06-30-9915-554
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* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777

* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ
MESTER VÁLLAL KARTONOZÁST,
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST.
Kisebb
kőműves
munkákat,
szigetelést, dryvitozást. Tel. 06-20-9361-233, 06-28-610-982

* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási
munkák rövid határidőre. Tel: +36-30202-0050

*
CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése,
javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
+36-20-5231-094

* PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629

*
KONTÉNERES
SITT
ÉS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD
ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE.
+36-20-9-537-537

* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes,
megbízható.
Női
hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás:
700 Ft. Gyermek hajvágás: 500 Ft.
Hívjon bizalommal! +36-70-280-2276

* PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.

* Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külső színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és
dekorációs munkák. Tel: 30-386-4456
* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és
tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-361-9679
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: +3620-4359-650
* CSERÉPKÁLYHA készítés, építés,
átalakítás, átrakás. Tel: 20-3649-567
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli
munkát vállal. Kertépítészeti munka
alkalmanként, rendszeresen földmunka, lakatos munkák, bármilyen
kerítés-készítés, javítás, festések.
Csapadék víz elvezetés, lambériázás,
tetőjavítás,
kőműves
munkák,
fakivágás. +36-30-402-7276
* Víz-, gáz-, fűtésszerelés, csatornabekötés,
locsoló-mérőszerelés,
fürdőszobák felújítása. Tel: 06-20-9947-715
* FŰNYÍRÁST, KASZÁLÁST, kisebb
kőműves, ácsmunkát, akku polus
javítást, vizsgálást vállalok. Tel: 0630-402-4623
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok
javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok
készítése.
www.lazarkarpit.hu Tel: 70-384-8711
*
SZIVATTYÚZÁST
vállalok.
Felhőszakadás, belvíz, kerti tó
kiemelés, talajvíz problémája adódott. Hívjon bizalommal, megoldjuk.
06-20-241-71-41
*
KONTÉNERES
sitt
szállítás,
TERMŐFÖLD, GÉPI FÖLDMUNKÁK,
alap, pince, tereprendezés, további
kisgép kölcsönzése. Tel: 30-9-362-846
* Földmunkák kis és nagygépekkel.
Árokásás, betonvésés, épületbontás,
tereprendezés, termőföld értékesítés.
www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/211-0009
* REDŐNYÖS – készítés – javítás +
szúnyoghálók + harmonika ajtók.
+36-20-9-943-145
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Lefogyni?
90 napos diéta?
- kérdeztem vissza, amikor
megkerestek,
segítsek
benne. Persze, mindenki
próbálta már sokszor, de
most együtt akarják vagy
tucatnyian. Módszerként a
90 napos diétát választották, valamint engem, segítsek, ne legyen ez önkínzás.
Segítsek összeállítani az
étrendet, s készítsük el a
jóízű, előírt szabályok által megengedett
ebédet, vacsorát. A reggeliről – ami csak
gyümölcs lehet - gondoskodnak. Sok
fogyókúra azért bukik el, mert szinte
kínzás, hogy főzni kell a családnak, ám
nem enni belőle, magunknak pedig mást
készíteni,amire legtöbbször már nincs energia. Egy idő után fellázad az ember, no meg
közben sok kínálást, megjegyzést kell hárítania. Környezete a legtöbbször nem segíti,
sőt. Az is necces, amikor rászólnak, hogy
neki nem kéne enni. Mintha gyereknek
néznék. Ez mind – mind nehezíti a diéta
betartását,a vágyott siker elmarad.
Átnéztem a neten ennek a diétaformának az
irodalmát. Elgondolkodtató, hányan
követik, s milyen eredménnyel. Van olyan
diétás fórum, ahol sok ezer beírás
tanúskodik
sikerről,
próbáról.
Természetesen vannak kétkedők is, akik
azonban nem az eredményben kételkednek,
hanem a módszer elméleti hátterében. Én
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az elmélettel nem szeretnék foglalkozni.
Elvem, hogy minden diéta hozhat eredményt, ha komolyan veszik. Ebben most
azért hiszek, mert sokan álltak össze,
egymást fogják erősíteni, tartani a hitet, a
kitartást. Együtt fognak örülni a sikernek, a
leadott kilók igazolják, érdemes folytatni
akkor is, ha 1-2 hétig megáll a fogyás.
A módszer lényege, hogy fehérje,
keményítő, szénhidrát és gyümölcsnapok
váltakoznak szigorú sorrendben. Az
étkezés alapanyagait tehát szétválasztja a

* Egészség állapot felmérés. –
Aurafotózás Gödöllőn. Tel: 06-30948-5684
*
Akupresszúrás
kezelés.
Stresszoldás, izületi bántalmak,
derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.: +36-70-701-9510.
* Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20-2852-804

diéta, amely még napi 2-3 liter folyadék
fogyasztását is előírja. Havonta egy „víznap” is tartható. Könnyebb fegyelmezetten
követni az előírást, ha nem unjuk meg a
szűkbázisú étrendet, ha mindennap más
van a tányéron s ráadásul nem kell
elkészíteni, csak csinosan tányérra rendezni
és jóízűen falatozni.
Én gondoskodom a finom, változatos
ételekről, figyelembe véve az előírásokat.
Az átlag menü értékével egyezően egy
adag 650 Ft. Az étteremben is el lehet
fogyasztani, de haza is lehet vinni. Kérésre
munkahelyre vagy haza is szállítjuk.
Szívesen vesszük, ha többen is társulnak –
így nagyobb a siker garanciája!Az elismerő
pillantásokat viszont külön - külön fogja
mindenki boldogan beseperni.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

júliusban

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László.
Tel: +36-30-9229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: +36-20-22062-98
*
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: 20-4-359-650
* MŰKÖRÖMÉPÍTÉS KÉNYELMESEN!
Frissen
végzett
műkörmösként
porcelán és zselés körmök építését
vállalom az Ön otthonában - hétvégén
is! Diákoknak 10 % kedvezmény! Érd.:
+36-30-851-8763

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
900 FORINTÉRT. MINDKÉT AJÁNLATUNK CSAK ÚJ BEIRATKOZÓKRA
ÉRVÉNYES. PONTOS RÉSZLETEKÉRT
ÉS MÁS TANFOLYAMOKKAL KAPCSOLATBAN IS KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT! GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS
TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - 0620 216 62 40 WWW.STUDIOONLINE.HU
* Szadán nyílt CSALÁDI NAPKÖZI
várja óvodáskorúak jelentkezését,
nyári táborra kisiskolásokét is.
Szakképzett pedagógusok, családias
környezetben, színes programokkal
gondoskodnak gyermekeikről. Érd:
www.sundorgo.hu
70/631-7423,
info@sundorgo.hu
* TOP-TAN: 2 hetes 50 órás, szuperintenzív felkészítő az aug. 14-i TELC
angol nyelvvizsgára, kezdés: július 2án. Egyéni oktatás minden szinten.
További érdeklődés és jelentkezés:
www.toptan.hu,
toptan1999@gmail.com. Mobil: 30-22475-63.
* TOP-TAN: Már most kezdd el a
matematika, fizika, kémia pótvizsgára
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
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal
felnőttek és gyerekek részére
egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
28/511-366, 2O/ 543-1775. Az I.L.I.
Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb
nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
* Kineziológia tanfolyamok Gödöllőn:
1.2. Tanulási problémák témával:
2010.
júl.24.25.30.
aug.1.
Pedagógusoknak 25% kedvezmény.
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. +36-28415-998, +36-20-388-4953
*
MATEMATIKÁBÓL
nyári
korrepetálást, pótvizsgára felkészítést
vállal középiskolai tanár. Tel. 06-30620-1230
* 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, *Pénzügyiszámviteli 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 árueladó, Bolti pénztáros, Logisztikai
ügyintéző,
Bérügyintéző,
Társadalombiztosítási
ügyintéző,
Mérlegképes könyvelő, Ügyintéző
titkár, ECDL Start. Corvus Kft.
Tel:28/432-767, www.corvuskft.hu
* ANGOL-NÉMET szakos tanár 20
éves tapasztalattal nyári tanfolyamokat
vállal,
rugalmas
időbeosztásban,
számlával.
Nyelvvizsgák, érettségik, pótvizsgák,
Business English, szakfordítás. Tel:
06-20-435-9622
* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn,
kezdőknek és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel.
Érd: 06-20-544-8021
* „Van élet 2012 után és előtt is!”
Ezoterikus tanfolyam indul diákoknak, felnőtteknek Gödöllőn 2010.
július 17-én. 06-20-959-2037
* 6-8 fő részére Asztrológia tanfolyam indul Gödöllőn Tel: 06-30505-8012
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* Pótvizsgára felkészítés általános és
középiskolások részére. 16 év
tapasztalat, 100% eredményesség!
Hívjon most! 06-30-274-9530 Szigeti
Tanoda
* Angol, német, orosz kezdő,
középhaladó, haladó általános és
szókincsfejlesztő tanfolyamok indulnak egész nyáron 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 egész nyáron
egyénileg vagy kis csoportokkal.
Érdeklődni: HEBE Kft. 06 30
/2480661 vagy info@hebe.hu
* 10 hetes online nyelvvizsga
felkészítő
tanfolyamot
indítunk
folyamatosan. 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

ADÁS~VÉTEL
* Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra
160x100cm, 280cm re bővíthető, 8
székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399
* Eladó 1 db gyermek íróasztal
görgős székkel. Ár: 12.000 Ft. Tel.:
30/6342-172.
* Eladó, kiváló állapotú, 2 személyes
kanapé, fekvésre is alkalmas. Sötétbarna színű, ágyneműtartós, 2 db hozzáillő díszpárnával. Az ágy ülőfelülete
és a párnahuzatok moshatóak. Kihúzott állapotban 122X 195 cm. Azonnal
elvihető! Ár: 18.000.-Ft. Tel.: 30/5473296 (10-20 óráig).
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok.
Tel: +36-28-412-230
* Eladó Isaszegen 450 db Bramac
cserép. Tel: 06-70-420-3630
*
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
* Természetes Lúgos víz, 350m
mélyről. 8,2PH-val ,magas jód tartalommal ,5L -es kiszerelésben.
Érdeklődni:06-20-3-228-458
* Leander: teltvirágú fehér, sárga,
rózsaszínű, 1,5-2 m; lapradiátor
900×1000-s 8 E; üstház, 50 literes
üsttel 15 E; gázmelegítő palackkal 10
E, palack nélkül 5 ezer; benzinmotoros fűnyíró 8 E; 40fm 4-6-s horganyzott drótból készült erdészeti
drótfonat 10 ezer forintért eladó. Tel:
06-30-484-9757

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.

Gödöllői Szolgálat
* 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.
* AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) +3620-94-58-766, 06-28-611-728
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Utazni jó!

Görögország
Zakynthos

Épp egy hete tértem haza a Zakynthosról,
mely a jón-tengeri szigetek közül a harmadik
legnagyobb, de számomra a legtetszetősebb
görög sziget.

* Eladó egy 3 sebességes, felújított
Simson. Tel: 06-28-413-910
* Eladó 1994-es 62.000 km-t futott,
ötajtós, 1500-s bordó színű LADA
Samara, júliusig érvényes műszakival, első tulajdonostól. Tel: 06-20561-2105

ÜDÜLÉS
* HORVÁTORSZÁGBAN a tengerparttól 80 méterre PANORÁMÁS APARTMAN családok részére családias áron
kiadó. Érd: 06-30-300-2111
* HAJDÚSZOBOSZLÓI üdülés félpanzióval. Ár: 21.900,-Ft/fő/ 7 éj.
www.jazminapartman.hu Tel. 06-204640-631
* BALATONFENYVESEN nagy ősfás
kertben, 3 hálószobás, jól felszerelt
villa (6+2 fő) szabad strandhoz közel
kiadó. Tel: 06-30-500-3773

EGYÉB
* AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth
L. utcában. 1,5 MFt. Major Zoltán
0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L.
u. 34. www.perfektotthon.hu
* Társ és partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.
* FOTÓ ÉS KERET! Elköltöztünk a
tízemeletesből a Coop áruházzal
szembe! Üdvözlettel: Fotósarok. Tel:
30-320-6138
* Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában, vagy szülői
szerepében? Segítséget ajánlok
egyéni tanácsadás, transzformáció
társasjáték, vagy akár családállítás
formájában. Tel: +36-20-388-4953
* 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! 0620-53-73-444
* Özvegy férfi - 174 80/ 74 éves - korban hozzáillő élettársat keres
Gödöllő és környékén. Tel: 06-30603-9995 esti órákban.
*
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

Zakynthost az akhájok lakták az i.e. ötödik
századig, amikor az athéniak foglalták el a
szigetet. Ezután többször került idegen kézre,
például uralták a makedónok, a bizánciak, a
velenceiek és természetesen a rómaiak is.
Görögországhoz 1864 óta tartozik.
A sziget fővárosa Zákinthosz, mely
nemzetközi kompkikőtővel rendelkezik, itt
horgonyoznak a Földközi-tengert járó nagyhajók. A kikötő mellett található Ájiosz
Dionüsziosz-templom, ahol elhelyezték a
sziget védőszentjének, Szt. Dionüsziosz
ezüstkoporsóját.
Laganas homokos strandja igen kedvelt a
fiatalok és a családok körében, az idősebbek
pedig szívesen nyaralnak a nyugodtabb Cilivi
és Alikesz települések valamelyikén.
A szigetet bejárhatjuk autóval, vagy busszal,
de gyönyörű átfogó képet ad a nyolc órás
hajókirándulás, mely az egész szigetet megkerüli. A kirándulás során –ha szerencsénk
van- delfineket is láthatunk, de a hihetetlenül
kék öblök, a híres hajóroncs, a kénes gyógyvíz és a sziget legészakibb csücskében
található Kék-barlangok biztosan nagy
élményt jelentenek turistákat.
Budapestről körülbelül másfél órás repülés
után
landolhatunk
Zakynthos
pici
repülőterén.
(GT)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚLIUS 14.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Hornyákné Pásztor Erzsébet
(Asbóth u. 5.), László Klaudia (Kossuth Lajos u.
27.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Czomba Jó-

zsefné (Szabó Pál u. 51.), Mészáros Pálné (Kőrösi Csoma S. u. 11.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Veres Tibor (Szent János u. 9.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte: Falvai Edit
(Damjanich J. u. 41.)

Vizi Sport Tábor

Recept:

Horváth Gábor 2x-es olimpiai bajnok kajakos vezetésével és edzésével

túrós-ribizlis pite

táborozást szervezünk.

HOZZÁVALÓK:
2 db egész tojás, 125 g vaj, 1 bögre cukor, 1 citrom lereszelt héja, 1 db natúr joghurt, 2 bögre
liszt, 1 cs sütőpor, 250 g túró, 1 cs vaníliás cukor, 250 g ribizli.

Helyszín: a Honvéd SE Hajógyári szigeti sporttelepe.

A tábor heti turnusokban lesz, június 21-től július 30-ig.
Programok:

ELKÉSZÍTÉS:
A tojásokat habosra keverjük a vajjal és a cukorral. Belekeverjük a reszelt citromhéjat, valamint a natúr joghurtot. Óvatosan beleforgatjuk a sütőporral elkevert, átszitált lisztet. Kivajazott, kilisztezett, 22x28 cm-es tepsibe simítjuk a tésztát. A tetejére egyenletesen rámorzsoljuk a túrót, majd rászórjuk a vaníliás

Kajak, kenu, indiánkenu, motorcsónak a Dunán, foci, tollas, stb.
rossz idő esetén beltéri sportfoglalkozások
cukrot. Végül a megmosott, lecsumázott ribizlit szórjuk a süti tetejére. Előmelegített sütőben, 180 fokon kb. 30 perc alatt „tűpróbáig“
sütjük.
(b.j.)

Részvételi díj: 26.000 Ft/hét
Magába foglalja:
Napi 3x-i étkezés, utazás, sportorvosi felügyelet, edzések melyeket személyesen
Horváth Gábor kajakos tart illetve más igazolt sportolók a honvéd egyesületéből
Utazás:
MAN típusú légkondicionált illetve biztonsági övvel ellátott buszokkal
Indulás: Reggel 7.00: a Petőfi Sándor iskola elől
Érkezés: Délután 18.00: a Petőfi Sándor iskola elé

Turnusok:
I. : június 21- június 25.
II.: június 28- július 02.
III.: július 05- július 09.

IV.: július 2- július 16.
V.: július 19- július 23.
VI.: július 26- július 30.

Jelentkezni lehet: Fonyódi Tamás: +36-70-515-5501

