XIX. évf. 27. szám • 2010. július 28. • Terjesztői ára: 75 Ft
A „hagyományoknak“ megfelelően a kánikula idején minden nap ingyenes vízosztást tartottak városunkban a gödöllői
Lokálpatrióta Klub tagjai.
(2. oldal)
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Gödöllőn vendégszerepelt a dániai Hillerodből érkezett MaJazz Kórus, amely a
Szentháromság templomban adott közös
koncertet a Cavaletta nőikarral. (6. oldal)

Miskolczi Zsombor, az Akse Hunter íjászszakosztály mini versenyzője új országos
csúcsot felállítva magyar bajnoki címet
szerzett Ópusztaszeren.
(12. oldal)

Óriási presztízssiker az M31-es autópálya elkészülte

Nyitás szeptemberben

Hétfőtől 20 percre Ferihegytől

Új szárnyak

Az M31-es és az M3-as autópálya gödöllői csomópontjában tartott ünnepségen Orosz Ferenc, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő vezérigazgatója üzemeltetésre adta át az új autópályát Bakó Attilának, az Állami
Autópálya Kezelő Zrt. vezérigazgatójának.
Az átadás, sajnos, sokszor szenvedett csúszást a rossz időjárás miatt. A
díjmentesen használható M31-est
már tavasszal, májusban át szerették
volna adni, de a súlyos esőzések komolyan hátráltatták a befejezést;
előbb június végére ígérték az átadást, de július vége lett belőle. A
mintegy 25 milliárd forintba kerülő
M31-est az Európai Unió Kohéziós
Alapja 85 százalékban finanszírozta.
Erre azért nyílott lehetőség, mert az
M0 keleti szektora kevesebbe került,
mint azt eredetileg tervezték, és
aminek a költségvetésre utólag rábólintott az EU.
Egyes számítások szerint az új
gyorsforgalmi út az autósoknak körülbelül 15 perccel rövidíti le az M3-

Megtörtént a Gödöllői Királyi
Kastély felújított Gizella- és Rudolf-szárnyának és a Horthybunkernek a műszaki átadása.
Ebből az alkalomból a sajtó
képviselői megtekinthették a
tervek szerint szeptemberben
már kiállítással megnyíló kastélyrészeket.

Fotó: Tatár Attila

Hosszú évek, csaknem két évtizednyi kemény erőfeszítés eredménye vált kézzelfogható valósággá: július 28-án, hétfőn délután az autósok is haszálatba vehették az M31-es gyorsforgalmi autóutat, mely az M3as autópályát és az M0-s körgyűrűt köti össze Gödöllő
és Nagytarcsa között. Ennek köszönhetően városunk
még kiemeltebb turisztikai célponttá válhat, hiszen a
Ferihegyi repülőtér 20 percnyi autóútra lesz tőlünk.

as elérését, mintha az
M0-M3 csomópontot
érintve, Budapest felől
jutnának el Gödöllőig.
Nem
elhanyagolható
szempont, hogy ezzel
jelentősen
csökken
Csömör és Árpádföld
(Budapest, XVI. ker.)
zajterhelése, ami miatt
korábban az M0 keleti
szektorának átadása is
jelentős csúszást szenvedett. Várhatóan komoly forgalomcsökkenést eredményez majd Kistarcsa és
Kerepes vonatkozásában a 3. sz. főúton is.
Egyes becslések szerint a 2x2 sávos, beton burkolatú M31-es az M0-s
keleti szektorának 50.000 jármű/napos forgalmának csaknem a felét képes lesz elvezetni az M3-as irányába.
Az új szakaszon három csomópont található: a 0. km-szelvénynél (M0-s
autóút), a 9. km-szelvénynél (a 3. sz.
főúti csomópont), a 12. km-szelvény-

nél (az M3 autópálya csomópontja).
Az M31 és az M3 autópályákon egyaránt új változtatható jelzésképű tábla- és kamerarendszert építettek ki, az
új szakasz üzemeletetését az ÁAK
Zrt. Gödöllői Autópálya Mérnöksége
látja el.
Az M31-esen 12 felüljárót – köztük két völgyhidat – és kilenc aluljárót építettek. A vadállatok mozgását
öt vadátjáró, a környező településeken lakók nyugalmát pedig 6,2 hektár

védőerdő szolgálja. Az útépítők 8 hírközlési, 12 elektromos, 6 víz- és csatorna-, valamint 8 gázvezetéket telepítettek át. Az M31-est úgy tervezték,
hogy szükség esetén bővíteni lehessen: a 3 méter széles leállósávok
megnyitásával, illetve a burkolati jelek átfestésével a kétszer két forgalmi
sávos sztrádából irányonként háromsávos autópályát lehet kialakítani.
(folytatás a 3. oldalon)

A július 15-én megtartott sajtótájékoztatón Révész T. Mihály, a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója köszönetet mondott mindazoknak, akik
részt vettek a felújítási munkákban.
Mezős Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke példaértékűnek nevezte a fejlesztést: „Olyan
együttműködés eredményét ünnepelhetjük, mely a magyar örökségvédelem történetének egyik új fejezete. A
programok megvalósíthatók abban az
esetben, ha jó az előkészítésük. Nagyon jó, hogy a város sajátjának érzi a
kastélyt, és minden támogatást megad, hogy egy európai szintű kulturális
központ szülessen” – jelentette ki.
(folytatás a 8. oldalon)
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A képviselő-testület július 22-ei ülésén történt

Módosult a parkolási
rendelet

A város gondozza a megújult Kastélyparkot

A képviselők elfogadták a városi
parkolási rendeletnek azt a mósodítását, mely elsősorban a pótdíj mértékét
és annak beszedésére vonatkozó előírásokat érinti. Fontos, hogy a rendeletben meghatározott díjat és pótdíjat
a gépjármű üzembentartójának kell
megfizetnie, illetve hogy ha valaki 1
óránál kevesebb időre vált jegyet, akkor 5 perces időtúllépés, vagy 1 óránál több időre szóló jegyváltás esetén
15 perces időtúllépés után kell 1 órai
várakozási díjat és pótdíjat fizetnie.
A díjak pótdíjjal emelt mértéke:
1-2-3-5-6-7-9. sz. zóna
15 napon belül fizetendő várakozási
díj+pótdíj: (H-P) 2730 Ft,
(Szo) 1470 Ft
15 napon túl: 8610 Ft
4. sz. zóna
15 napon belül: (H-V) 2520 Ft
15 napon túl: 8610 Ft
8. sz. zóna
15 napon belül: (H-Szo) 2520 Ft,
(Vas) 1890 Ft
15 napon túl: 8610 Ft

Július 22-én, csütörtökön reggel rendkívüli ülést tartott Gödöllő város képviselő-testülete.
Ezen többek között arról döntöttek, hogy a kastélyt működtető kft-ben kisebbségi tulajdonos város az év végéig elvállalja a megújult Kastélypark kertgondozási munkáit. Ezen kívül
megválasztották az október
harmadikai önkormányzati választásokra a Helyi Választási
Bizottság három tagját, illetve
sor került a szavazatszámláló
bizottságok megerősítésére és
a kisebbségi szavazatszámláló
bizottság létrehozására.
Gödöllő városának nem kis ismertséget hoz évről-évre a királyi kastély,
mely ebben az esztendőben jelentős
felújításokon ment keresztül – köztük
a Kastélypark is. Mivel a lovardát és a
hozzá tartozó istállót is hamarosan renoválják, így a kastély méltó helyszíne lesz a magyar EU-s elnökség
(2011. január 1.-2011. június 30.) kiemelt rendezvényeinek. Ennek elősegítésére az önkormányzat a parkgondozási feladatok ellátásához 2010.
december 31-ig nyújt támogatást a
Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit
Kft-nek. A támogatás természetbeni,
az 5,6 hektáros megújult park gondozására (gyepfelület, utak, egynyári és
évelő növények ágyásai) a város a
VÜSZI Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel köt szerződést. A fel-

adatok elvégzésével járó többletköltségek fedezésére a város valamivel
több mint 10 millió forintot biztosít
az általános célú tartalék terhére.
A napirendi pont hozzászólásai között Futás Levente (Fidesz) kijelentette, nem támogatja az előterjesztést.
Véleménye és megfogalmazása szerint mindez „kampányízű”, s majd ő
eljár az ügyben, hogy ezt meg lehessen oldani állami pénzből. Körösfői
László (MSZP) viszont hozzászólásában kifejtette, ő támogatja az előterjesztést, hiszen mint kisebbségi tulajdonos, Gödöllő városa ennyivel hozzájárulhat a Kastélypark szebbé tételéhez.
„Nem mindegy, hogy a látogatók,
vagy éppen az EU-s rendezvények
résztvevői elé milyen kép tárul” – fejtette ki válaszában Gémesi György
polgármester. Magyarország Gödöllőn élő legjobb gyepszakértőjét kér-

ték fel, hogy adjon
szakvéleményt,
aminek alapján kezeli majd a VÜSZI
a parkot. „Biztos
vagyok benne, hogy
nagyon gondos kezekbe kerül a Kastélypark. Örömmel
konstatáltam, hogy
Futás Levente meg
tudja szerezni ezt a
pénzt” – tette hozzá
a polgármester, aki
szerint a park teljes
felújítása után is szeretnék a Kastélyparkot gondozni, de természetesen
más feltételek mellett.

Önkormányzati választás
A rendkívüli képviselő-testületi
ülésen – a választási eljárásról szóló
törvénynek (Ve.) megfelelően – megválasztották a Helyi Választási Bizottság három tagját, akiknek szigorú
összeférhetetlenségi
szabályoknak
kell megfelelniük: dr. Szőke Pál,
dr. Somlai Attila, Samu Mihály.
Ugyancsak a Ve. szóló törvénynek
megfelelően döntöttek a szavazatszámláló bizottságok megerősítéséről, valamint a kisebbségi szavazatszámláló bizottságok tagjairól. Minderre azért volt szükség, mert az Országgyűlés módosította a Ve. szóló
törvényt, amelynek értelmében Gödöllőn 10-re csökkent az egyéni
választókerületek száma.

2. sz. gyermekháziorvosi
körzet
A képviselő-testület szándéknyilatkozatott tett arra a 2-es számú gyermekháziorvosi körzet működtetésére
vonatkozóan. A tavaly december 15én elhunyt, köztiszteletben álló dr.
Szathmári Elek örököse, dr. Szathmári Réka megállapodott dr. Kiss
Józseffel a házigyermekorvosi körzet
működtetési jogának átruházásáról.
Dr. Kiss József, aki korábban Tállyán,
Ercsiben, majd Budapest X. kerületben praktizált, végzettségei és szakmai gyakorlata alapján a gyermekháziorvosi körzet működéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, ezért
Gödöllő képviselő-testülete kifejezte
szándékát arra vonatkozóan, hogy dr.
Kiss Józseffel szerződést kössön.

Helyi buszközlekedés:
eredményetelen az eljárás
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy eredménytelennek nyilvánítja
azt a pályázati eljárását, melyet a
„Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés
közszolgáltatási
szerződés keretében történő ellátása”
tárgyában indított. Egyedüli jelentkezőként a Volánbusz Zrt. érvényes pályázatot nyújtott be, ám a város részéről – ellentételezésként – nettó 135
millió forint hozzájárulást kért a
2011. július 1-jéig tartó időszakra,
ami viszont a város számára nem elfogadható.

Idősek otthona:
Eredménytelen közbeszerzés
Az Ady Endre sétány 56. szám
alatti Egyesített Szociális Intézmény
(Idősek Otthona) épületének felújítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményetelen volt, mivel a beérkezett
pályázatok közül az egyik érvénytelen volt, és a közbeszerzési törvény
szerint egyetlen érvényes pályázat
esetén nem lehet eredményt hirdetni.
A képviselő-testület ezután gyorsított
eljárás lefolytatását rendelte el.
(t.a.)

Önkormányzati választások: Október 3.

Lokálpatrióta Klub

Kezdődhet a kampány

Vízosztás az elmúlt hetekben

Sólyom László köztársasági elnök a lehetséges legkorábbi időpontra, október 3-ra tűzte ki a
helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásának időpontját. A törvény értelmében ugyanezen a napon kell
megtartani a kisebbségi önkormányzatok választását is.
A törvény értelmében a helyi önkormányzati képviselőket és a polgármestereket az előző általános választástól
számított negyedik év októberében kell
megválasztani. Sólyom László köztársasági elnök október első vasárnapjára
tűzte ki a választások időpontját, így
október 3-án kell majd megtartani a
helyi képviselők, polgármesterek mellett a kisebbségi önkormányzati választásokat is.
Az önkormányzati választáson szavazati joga van minden, Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nagykorú
magyar és uniós állampolgárnak. A települési önkormányzati választáson
szavazhatnak a menekültek, bevándorlók és a letelepedettek is, ha a településen lakóhelyet létesítettek.
A választás egyfordulós, de az ország településszerkezetéhez igazodva
településtípusonként eltérő elemekből
áll össze. A parlament nemrég határozott arról, hogy a települési képviselőtestületek, valamint a fővárosi és a megyei közgyűlések tagjainak számát a
települések lakosságszáma alapján kell
meghatározni, így sok testületbe eltérő
számú képviselőt választanak majd,
mint négy évvel ezelőtt.
A tízezer vagy annál kevesebb lakosú településeken a helyi önkormányzati
képviselőket a település választópolgárai egyéni listás (a korábban kislistásnak nevezett) választási rendszerben
választják meg, ahol a település egy
választókerületet alkot. A tízezernél

több lakosú településeken és a fővárosi
kerületekben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán –
jutnak mandátumhoz.
A választópolgárok Budapest főváros közgyűlésének tagjait fővárosi listán választják meg. A megyei önkormányzati képviselőket pedig megyei
listán választják a választópolgárok, a
választás tekintetében minden megye
egy választókerületet alkot, amelynek
nem része a megyei jogú város, valamint a főváros. A polgármestert és a
főpolgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják, polgármester, főpolgármester az a jelölt
lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot
kapta.A kisebbségi önkormányzati választást csak akkor lehet kitűzni, ha a
településen az adott kisebbségi választói jegyzékben szereplők száma a helyi
kisebbségi választás kitűzésének napján eléri a harmincat.
A választók július 15-én 16 óráig a
polgármesteri hivatalok épületében elhelyezett gyűjtőládákba dobhatták be a
kisebbségi választói jegyzékbe vételi
kérelmük formanyomtatványát.
A jegyzéken szereplők számáról a
jegyzők tájékoztatták az Országos Választási Irodát. Az OVI nyilvánosságra
hozza a jegyzékek számadatait, amelyekből kiderül: mely településeken és
milyen kisebbségek esetében írnak ki
várhatóan kisebbségi választást a helyi
választási bizottságok. A helyi választási bizottságoknak a szavazást megelőző 55. napig, azaz augusztus 9-ig,
van lehetőségük kiírni a kisebbségi
választást. A választási kampány a választás kitűzésétől a szavazás napjának
kezdetéig tart, vagyis – a korábbi választásoktól eltérően, a jogszabály
megváltozása miatt – kampányt folytatni csak a szavazás napján nulla órá(ny.f.)
tól 19 óráig tilos.

Az elmúlt időszakban országszerte
több helyen is hőségriadót rendeltek
el, mivel a hőmérséklet bőven meghaladta a 30 fokot; ez alól Gödöllő sem
volt kivétel. Ezért a gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében – mint
az elmúlt öt évben mindig – most is
folyamatos vízosztással segítették a
Pecze Dániel

lakosság mindennapjait.
Az elmúlt hetekben a lokálpatrióták az áruház
melletti területen, a Városi Piacon és a Palotakerten körülbelül 4000
palack vizet osztottak ki
a járókelők között. Ha az
elkövetkezendő
időszak
i s m é t
kánikulát
hoz, akkor a vízosztás
t e r m é - Tóth Tibor
szetesen
minden nap folytatódni fog.
Megkérdeztük Bokor Árpádot, a városi
strandot üzemeltető
VÜSZI Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a
nagy melegre való te-

kintettel hogyan alakul a strand látogatottsága. Bokor Árpád elmondta: a
korábbi évekhez képest már most, július közepéig annyian látogattak ki a
strandra, mint például tavaly az egész
idény során.
(h.c.)

Megszabadultunk a kellemetlen rovaroktól

Erdeményes szúnyogirtás Gödöllőn
A nyár eleji esőzések után mindig nagyon sok szúnyoggal lehet találkozni, most azonban
még az ár- és belvíz is növelte a
vérszívók számát Gödöllőn és
környékén. Éppen ezért döntött úgy Gödöllő város önkormányzata, hogy a tarthatatlan
helyzet ellensúlyozására repülőgépes szúnyogirtást rendel
meg, ugyanis nagyon sokan panaszkodtak azzal kapcsolatban, hogy a korábbi évekhez viszonyítva rengeteg szúnyog
lepte el a várost.

A felkért cég – aki többek között a
Balaton környékén és egyéb frekventáltabb területeken végzett hasonló
munkákat – július 14-én 1600 hektáron, a város belterületén végzett el
teljes körű szúnyogirtást. A munkálatok – az egyszeri repülőgépes irtás, illetve az alkalmazott szer – mintegy 3
millió forintot emésztettek fel; ennek
hatására a városban észrevehetően
csökkent a vérszívók száma. Sajnos, a
környező települések közül sokan
nem cselekedtek hasonlóan (mivel a
szúnyogirtás nem kötelező tevékenysége egy önkormányzatnak), így elő-

27.

fordulhat, hogy a szomszédos városokból, falvakból „idegen” szúnyogpopuláció látogat el Gödöllőre.
Ha az elkövetkezendő időszak időjárása indokolja, akkor természetesen
újabb szúnyogirtásra lehet számítani
Gödöllőn, de ez már teherautós szúnyogirtás lenne, amit elsősorban a
nedves, vizes élőhelyek (például Rákos-patak, Úrréti tó stb.) közelében
fejtené ki hatását. A repülőgépes irtás
a már élő populációt pusztítja el, míg
a teherautós a lárvákkal szemben hatékony.
(h.c.)

2010. július 28.

Lakossági fórumot tartottak a városházán

Augusztusban indul a főtér felújítása
Július 22-én, csütörtökön a Városházán lakossági fórum keretében ismertették az egybegyűltekkel a főtér-program azon részét,
ami a Szabadság tér közterületi rehabilitációs munkálatait foglalja magába. A város képviselő-testülete július 9-én tartott rendkívüli ülésén a Szabadság tér és környezete közműkiváltásaira és
felszínének megújítására kiírt közbeszerzési eljárásban – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát figyelembe véve az eljárás győztesének a LAKI Épületszobrász Zrt-t hirdette ki. Az eredményhirdetést követően a közbeszerzési törvény értelmében 20
napos szerződéskötési moratórium lép életbe, így a kivitelezési
szerződés aláírására leghamarabb július 29-én kerülhet sor.
Ilyen most...

Mint ismeretes, Gödöllő önkormányzata, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Pest megyei településközpontok
fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében” című pályázatán
a „Gödöllő ökovárossá válásának első
lépése: A városközpont arculatának és
infrastruktúrájának integrált fejlesz-

szeti rehabilitációjára kiírt első közbeszerzés eredménytelenül zárult,
mert a beérkezett ajánlatok értékelésének végén egyetlen egy érvényes
ajánlat maradt. Ebben az esetben pedig a Közbeszerzési törvény szabályai szerint nem lehetett eredményt/győztest hirdetni. A közbeszer-

Ilyen lesz...

tése” című, módosított tartalmú pályázatával 936 millió forint összeg támogatást nyert el. A pályázat a Szabadság tér közterületi rehabilitációja
mellett a Művészetek Háza energiahatékony és fukcióbővítő megújítását
és a Városi Piac galériájának átalakítását is tartalmazza.
Gémesi György polgármester az eseményekkel kapcsolatban kifejtette: A
Főtér közműkiváltásaira és tájépíté-

zési eljárás második, 2010. áprilisában kiírt fordulójában a LAKI Zrt.-t
az önkormányzat – a közbeszerzési
szakértője javaslatára – formai hiba
miatt kizárta az értékelésből. A Laki
Zrt. ezt megtámadta és a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) helyt
adott jogorvoslati kérelmének. Ezt
követően az önkormányzat a megismételt értékelésbe már bevonta a Laki
Zrt. ajánlatát is, mely végül a legked-

vezőbbnek bizonyult. Így a Főtér közműkiváltásaira és tájépítészeti rehabilitációjára kiírt közbeszerzési eljárás
nyertese végül a LAKI Zrt. lett.
A polgármester a fejlesztéssel kapcsolatban elmondta: ezzel Gödöllőn
egy olyan közösségi tér (növényekkel, padokkal, a gépjármű-forgalom
kizárásával, a református templom
előtt új szökőkúttal), egy olyan új arculat jöhet létre, ahová nemcsak szívesen mennek majd az emberek, hanem ez erősíti majd az itt élők identitását, a helyhez való viszonyukat. Élményekben gazdag, egymáshoz kapcsolódó terek, burkolt felületek, lépcsőzetes terepszintek létrehozásával
minőségi közterület kialakítása a cél.
A programba több, civilek által javasolt elemet is belevettek, így például – a szecessziós hangulatot szem
előtt tartva – a világítást ötvenhat darab szecessziós kandeláber biztosítja
majd a főtéren és környékén.
A fórumon a közbeszerzési eljárás
nyertese, a LAKI Épületszobrász Zrt.
alapító tulajdonosa, Laki Péter röviden ismertette a 26 éve működő, magyar tulajdonú cég fő tevékenységi
körét (városrehabilitáció, műemlékfelújítás stb.), majd elmondta: a munkák meghirdetését követően felveszik
a személyes kapcsolatot az itt működő cégekkel, vállalkozásokkal, hogy a
munkavégzés a lehető legkisebb kellemetlenségekkel járjon számukra.
A műszaki ütemterv szerint a cég a
kivitelezést 133 nap alatt bonyolítja
le; a munkálatok – melyek többek között a közművek áthelyezését, kiváltását, rekonstrukciót, felszíni környezetrendezést foglalnak magukba –
augusztus elején indulnak meg.
A rehabilitáció során hét fázisban
végzik el a főtér átalakítását; a munkák felét jobbára a közműépítési feladatok teszik majd ki. Erről a LAKI
Épületszobrász Zrt. nevében Gizella
János beszélt, aki ismertette az organizációs ütemtervet.
A bontási és közműépítési feladatokat a tervek szerint augusztus 6. és
november 9. között bonyolítják le, a
tájépítészeti munkálatokat október 5.
és december 9. között végzik el, míg a
medence és a szökőkút építése a szeptember 14. és november 4. közötti
időszakra tehető.
Az első fázisban (ami a tervek szerint
augusztus 4-23. közé esik) többek között bontási és közműépítési munkák
folynak majd a Tormay Károly
Egészségügyi Központnál, a Coop

Óriási presztízssiker az M31-es autópálya elkészülte

Hétfőtől 20 percre Ferihegytől
(folytatás az 1. oldalról)
Az ország új autópályájának első
igazán emlékezetes eseménye, amikor a gödöllői Lokálpatrióta Klub
szervezésében július 8-án mintegy
1000 lelkes kerékpáros elsőként hajthatott végig azon betoncsíkon, ami
igazán kies tájon visz végig.
Az M31-es megépítésének ötlete
először a 90-es évek elején, azaz
csaknem 20 évvel ezelőtt merült fel –
mondta dr. Fábián Zsolt, Gödöllő
egykori alpolgármestere. A kezdeteknél, az M0-s nyomvonala kijelölésének tervezése során ő javasolta,
hogy az M3-as óriási forgalma ne zúduljon rá Budapestre, ezért építsenek
egy átkötést a déli szektor irányába,
hiszen az M0-s forgalmának zöme ott
bonyolódik (az M1-M5-M6-M7 irányába). Nem utolsó sorban azonban
ezzel Gödöllő óriási lehetőséghez jutott: ezentúl alig 20 percnyi autózással el lehet jutni a Ferihegyi repülő-
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térre, aminek köszönhetően „a világ
kapujában” leszünk.
„A város iránti felelős gondolkodás
tíz évnyi távlatban is komoly eredményeket szülhet” – nyilatkozta az újonnan átadott M31-es kapcsán dr.
Gémesi György polgármester, aki elmondta, hogy 2000 tájékán, többszöri
átalakítás után, született meg a végleges döntés az autópálya megépítéséről. „Ennek az útnak köszönhetően
a gödöllői ingatlanok értéke tovább
emelkedik, az Ipari Parkba pedig még
több vállalkozás jöhet. Nem beszélve
arról, hogy térben, de leginkább időben számítva sokkal közelebb leszünk a ferihegyi repülőtérhez, mint
Budapest legnagyobb része.”
„Fontos azonban hozzátenni, hogy
ez nem pótolja a hiányzó elkerülőutat,
de érzékelhetően tehermentesíti majd
a várost, hiszen két csomópontban is
fel lehet majd hajtani rá. Ráadásul
2012-re elkészül az M0-s M1-es és
M5-ös közötti szakaszának átépítése,

bővítése, ami még jobban megközelíthetővé teszi városunkat” – vélekedett a polgármester.
Nem véletlen tehát, hogy az Európai Unió magyar elnökségének idején
(2011. január 1. és június 30. között)
Gödöllő, közelebbről a Királyi Kastély az egyik kiemelt helyszín lesz!
Erre még 2005-ben Gémesi György
mint országgyűlési képviselő tett javaslatot, majd a döntés az előző kormány idején született meg, majd
Brüsszelben is elfogadták és a jelenlegi kormány is támogatja.
A kastély folyamatban lévő komplex fejlesztésének következő ütemeként, a lovarda és a barokk istálló rekonstrukciójával összesen 1700
négyzetméter területen folytatódik a
felújítás. A projekt tervezett összköltsége 1 milliárd forint, amiből 900
milliót az EU, 100 milliót pedig Gödöllő városa áll. Az istálló átadására
2011 első negyedévében kerül sor, de
a rendezvényközponttá alakítandó lo-

Áruház körüli területen és a Polgármesteri Hivatalnál.
A második fázisban (tervek szerint:
augusztus 25-szeptember 3.) szinte az
egész városközpont területén (városháza, K&H Bank, Coop Áruház, II.
számú orvosi rendelő, Gábor Áron utca és a református templom előtt)
közműépítés zajlik majd.
A harmadik fázis (tervek szerint:
szeptember 5-szeptember 13.) is elsősorban a közműépítésre helyezi a hang-

Áron üzletház előtti területre, a városi
filmszínház, a városi múzeum környezetére, illetve a Coop Áruház és a II.
számú Orvosi rendelő környékére koncentrálódik.
A hatodik fázis (tervek szerint: november 4-november 24.) teljes egészében a burkolatépítésre épül, így a munkák a Világbéke-gong, a Coop Áruház,
a református templom, a Polgármesteri
hivatal és a Gábor Áron utca közötti területre vetülnek.
Ilyen lesz...

súlyt: így elsősorban az I. világháborús
emlékmű, a Coop Áruház környezete, a
Világbéke-gong területe, a Polgármesteri Hivatal, az Okmányiroda és a II. számú Orvosi rendelő környéke érintett.
A negyedik fázisban (tervek szerint:
szeptember 12-október 26.) az egymásra fűzött munkavégzési-tevékenységek miatt már nemcsak közműépítési
folyamatok zajlanak majd, hanem kezdetét veszi a burkolatépítés is. A közműépítés az Erzsébet Királyné Szállodától a Sulyán cukrászdán át a Gábor

A hetedik fázis (tervek szerint: november 25-december 9.) ugyancsak a
burkolatépítést helyezi előtérbe; ekkor a
Coop Áruház és az Erzsébet Királyné
Szálloda közötti terület kap új felszínt.
A lakossági fórumon az érintett területen működő cégek, vállalkozások képviselői elsősorban az iránt érdeklődtek,
hogy a munkavégzés során várhatóak-e
közműkiesések. Ezzel kapcsolatban a
kivitelező elmondta: egy ilyen volumenű tevékenység során természetesen
számolni kell azzal, hogy az átkötések

Ilyen lesz...

Áron üzletházat érinti; míg az új burkolat kialakítása az I. világháborús emlékmű környezetét, a K&H Bank, a Világbéke-gong környezetét, illetve a Városháza Gábor Áron utcára néző oldalát foglalja magába.
Az ötödik fázis (tervek szerint: október
26-november 9.) továbbra is tartalmaz
közműépítési feladatokat: a szállodától
a cukrászdáig zajlanak majd a munkálatok. A burkolatépítés pedig a Gábor

idejére az áram, gáz, stb. szolgáltatás
szünetel. A tervezhetőség érdekében a
kivitelező a közműszolgáltatókkal
együttműködve előre közli majd, mikor,
mennyi időtartamra kell számolni a közch
műkiesésekkel.

varda befejezését az idei év végére
tervezik.
„A képviselő-testület még 2009
júniusában meghozta döntését, hogy
100 millió forinttal hozzájárul a projekthez, amelynek köszönhetően Gödöllő neve még jobban beleivódik az

európai köztudatba. Ez a turizmus
további fejlődését, s ennek révén állások létrejöttét eredményezi. Sajnos a
kormányváltás miatt a lovarda felújítása csúszik…” – mondta a polgármester.
(ta.)
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Gödöllő is szerepel a Világbéke menet jelentésében

Rákóczi Szövetség gödöllői szervezete

Idén is bekapcsolódunk a programba

Határon túli segítség

Elkészült a 2009-október 2-tól
2010 január 2-ig tartó Világbéke menet végleges jelentése.
Az összefoglalóba bekerült a
rendezvényhez
kapcsolódó
mindkét gödöllői esemény, az
október 2-ai élő békejel kialakítása, valamint a szervezők
november 5-ei látogatása is.
A Világbéke menet több mint két éves
előkészület után valósult meg, hat
kontinensen haladt át, tavaly október
2-án, az Erőszakmentesség Világnapján indult el az Új-zélandi Wellingtonból, hogy 2010. januárig körülbelül 100 országot, 300 várost felkeresve – és összesen mintegy 160 ezer kilométert megtéve – felhívja a figyelmet arra a veszélyes globális helyzetre, amelyben élünk, egy lehetséges
nukleáris konfliktus megnövekedett
veszélyére, a kiújult fegyverkezési
versenyre, valamint az idegen területek erőszakos katonai megszállására.
A világméretű programsorozatba –
amelynek során mintegy 2000 szervezet közel 1000 eseményt rendezett
– Gödöllő is bekapcsolódott. Október

2-án műsorral egybekötött rendezvény keretében emlékeztek meg az
Erőszakmentesség Világnapjáról.
A városháza előtti téren a fáklyákból kirakott élő békejel méltón vitte
hírét városunknak. Az ünnepségen,

melyen megszólaltatták Európa első
és egyetlen Világbéke-gongját, több
nemzetközi szervezet és diplomáciai
képviselet tagja is részt vett, és megtisztelte jelenlétével Lorenzo Molinari, a Világbékemenet Alapítvány
koordinátora is.
A menet nemzetközi delegációból
álló csapata a tavaly november 4-ei
budapesti látogatást követően novem-

Gödöllőn 25-en támadtak a biztonsági őrökre

Rendőrségi hírek
Lezárult a nyomozás a június 17én, Gödöllőn történt csoportos
garázdaság ügyében: egy hónappal ezelőtt közel huszonöten rontottak vascsövekkel, egy helyi
áruház biztonsági őreire, mivel
azok korábban kidobtak két,
ingyen nassolgató fiatalt a boltból. A „felkészült” rokonság jégvágót és buzogányt is hozott magával.
A Gödöllői Rendőrkapitányság befejezte a nyomozást abban a csoportos
garázdaság miatt indult ügyben, melynek során 2010. június 17-én, az esti
órákban több személy támadta meg az
egyik hipermarket biztonsági szolgálatának munkatársait. Az eset előzménye
az volt, hogy az áruház területén egy 20
éves kerepesi lány és társa élelmiszert
fogyasztott, majd – a biztonsági őrök
felszólítása ellenére – fizetés nélkül
akartak távozni. A pénztársor előtt őket
már várták társaik, egy 19 és egy 21
éves férfi, akik a biztonsági személyzettel szóváltásba keveredtek, kiabáltak,
köpködtek, az egyik sértett ruházatát
rángatták, majd az áruház területét el-

A hét kérdése
Mint ahogy arról az elmúlt lapszámunkban beszámoltunk, a
tervek szerint augusztus végén
megindulhat városunkban a
szelektív hulladékgyűjtés. A korábban már megépített gyűjtőszigetekre öt konténert helyeznek ki. A szigetek használatát
tájékoztató táblák segítik majd.
Kíváncsiak voltunk: – Ön szelektíven fogja gyűjteni a hulladékot?
„…Már eddig is szelektíven gyűjtöttem, csak éppen Budapestig kellett
hurcolnom. Mivel a munkahelyem
közelében van gyűjtősziget, mindig
oda vittem el a műanyag és a fém dobozokat, az újság meg maradt az iskolai papírgyűjtésre. Már nagyon
vártuk, hogy végre itt is beinduljon ez
a rendszer. A tapasztalataim szerint,
ahol ilyen működik, ott mindenhol
szeretik a lakók. Ez az egyik legegyszerűbb dolog, amivel bárki hozzájárulhat a környezet védelméhez.”
Szabó Z.

hagyták. A szóváltást követően 10-12
fős társaság gyűlt össze, mivel a „nassolók” telefonon segítségül hívták rokonaikat, akikkel együtt később ismét bementek az áruházba és ott ismét – egyfajta revansot véve – vitát kezdeményeztek a biztonsági őrökkel. Az akkorra körülbelül 25 főre nőtt agresszív, támadóan fellépő társaság – köztük egy
férfi vascsővel a kezében – a biztonsági
őrökre támadt, akik közül ketten könnyű
sérüléseket szenvedtek.
A rendőrök a dulakodásnak véget
vetettek, az elkövetők egy része a parkolón keresztül megpróbált elmenekülni, de őket az intézkedő rendőrök segítségére érkező kollégáik elfogták.
Az ügyben nyolc személlyel szemben csoportosan, felfegyverkezve, a
köznyugalmat súlyosan megzavarva elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást
indítottak. A családtagok gépkocsijában
– feltehetően egy komolyabb „összecsapásra” is felkészülve – a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket
foglaltak le, köztük több botot, egy jégvágót, vadászbicskát és buzogányt.
„…Ezzel a szelektív gyűjtéssel felfedeztük, hogy lyuk van a csövön. Régen természetes volt, hogy az emberek a szerves hulladékot a kertjükben
felhasználták, vagy – ami arra alkalmas volt – megetették az állatokkal.
A fát és a papírt télen elégették, az
üveget visszaváltották, és csak azt
dobták ki, amit feltétlenül kellett. Ma
már egyre kevesebb üveget vesznek
vissza, sajnos a papírzacskók – no
meg a sokkal többször is használható
kosár – helyett bejöttek a nylon zacskók. Csak egy kis odafigyelés kellene,
hogy sokkal kevesebb szemetet termeljünk. De az, hogy végre beindul a
szelektív gyűjtés, jó és fontos dolog.
Remélem, hogy jól fog működni ez a
rendszer, megfelelően fogják használni, és mindig időbe ürítik majd a
konténereket!”
Kocsis Béla
„Nagyon aktuális már ennek a beindítása. Lassan egy éve nézzük a kész
helyeket, amiket kialakítottak, és
amit sokan parkolónak használnak,
miközben hordjuk máshová a műanyagot és a papírt. Az elmúlt hónapokban sokaktól hallottam, hogy már

ber 5-én Gödöllőre is ellátogatott. A
tárgyaláson Gémesi György polgármester hangsúlyozta, hogy Gödöllő
továbbra is aktív részese kíván lenni a
Világ Körüli Menet a Békéért és Erőszakmentességért mozgalomnak. A
küldöttség tagjai a megbeszélést követően magukkal vitték azt a zászlót, amit minden, a békementhez kapcsolódó város polgármestere, így
Gémesi György is aláírt.
A Világbéke Menet január 2-án ért véget, az
utolsó állomása Argentínában volt, ahol Silo (teljes nevén Mario Rodriguez Cobos), a Világ
Körüli Menet ihletője, az Egyetemes
Humanizmus alapítója, 18 nyelven
köszöntötte a Világbéke Menet tagjait
és az ünneplőket.
Gödöllő városa és a Világbékemenet Alapítvány idén is közösen
kapcsolódik be a programok sorába;
az Erőszakmentesség Világnapjára ismét nagyszabású akciót szervez a város vezetése.
jk
A gyanúsítottakat az illetékes bíróság a
nyomozó hatóság előterjesztésére előzetes letartóztatásba helyezte.
A Gödöllői Rendőrkapitányság a köznyugalom rendjének visszaállítása érdekében a szükséges nyomozati cselekményeket haladéktalanul, késedelem nélkül végezte el és az ügyészséggel
együttműködve lezárta a nyomozást, a
keletkezett iratokat – az előzetes letartóztatások fenntartása mellett – 7 férfi és
1 nő ellen 2010. július 8-án vádemelési
javaslattal küldte meg az ügyészségnek.
A Gödöllői Városi Ügyészség 2010. július 12-én vádiratot nyújtott be az illetékes bíróság felé.
***

Közlekedési baleset Gödöllő
központjában
Július 17-én, 9 óra 10 perckor egy bagi
lakos az általa vezetett személygépkocsival közlekedett Gödöllő lakott területén belül a Dózsa György úton a Szabadság tér irányába.
Haladása során a Dózsa György út 2.
szám előtti kijelölt gyalogátkelőhelyen
elütötte az ott áthaladó két gödöllői lakost. A baleset következtében a gyalogosok súlyos sérüléseket szenvedtek. A
személygépkocsi vezetőjével szemben
ittasság gyanúja nem merült fel.
grk

várják ennek a beindulását, úgy,
hogy nagyon remélem, hogy fognak
élni ezzel a lehetőséggel, és azt is,
hogy kulturáltan fogják használni
ezeket a gyűjtőket!…”
S.V.
„Érdekes volt, amikor néhány éve az
óvodás lányom megkérdezte, hogy
miért nem külön-külön gyűjtjük a
háztartási hulladékot. Meglepett,
hogy az óvodában ilyen dolgokkal
foglalkoztak, de nagyon örültem neki. Ez egy jó dolog, amire az ifjabb
generáció tagjai rendkívül fogékonyak. Inkább attól tartok, hogy a
középkorúak és az idősebbek egy része fog ebbe nehezebben bekapcsolódni…Nagyon jó ötletnek tartom,
hogy meg lehet majd nézni az
Ökörtelek- völgyi központot. Szerintem ez egy-egy tanulmányi kirándulás is lehetne az iskolásoknak…”
Horváth M.

A kormány a Rákóczi Szövetséget kérte fel a felvidéki árvízkárok
igényfelmérésére, mely alapján majd szétosztják az erre szánt
ötvenmillió forintos összeget. A szervezet a Magyar Koalíció
Pártjával közösen vizsgálja meg az egyes támogatások kiosztásának lehetőségét. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk a Rákóczi
Szövetség gödöllői tagszervezetének vezetőjével, Tóth Tiborral.
– A gödöllői tagszervezet idén márciusban alakult meg azzal a céllal,
hogy a határon túl – elsősorban a Felvidéken és Kárpátalján – élő magyar
kisebbségek nemzeti, kulturális, szellemi, közművelődési és érdekképviseleti tevékenységét segítse. Mit szólt
ahhoz, hogy a kormány Önöket kérte
fel arra, hogy kezeljék a felvidéki
árvízkárok enyhítésére szánt öszszeget?
– Megtisztelő és nemes feladat. A Rákóczi Szövetség elsődleges a kárigények felmérésében, feltárásában fog segíteni, mindezt a Magyar Koalíció Pártjával közösen. A támogatásnak két fajtáját különböztethetjük meg: az egyéni
háztartásokét, illetve a középületekét. A
jelenlegi állás szerint a konkrét összegeket különböző szervezetekkel együttműködve osztják majd ki.
– A gödöllői tagszervezet néhány
tagja legutóbb április 17-18-án Kárpátaljára, Kígyósra látogatott, hogy
adományokkal járuljon hozzá az ottani iskola működéséhez. Azóta van-e
valamilyen új információ Kígyóssal
kapcsolatban?
– Áprilisban könyveket (tankönyveket és különböző irodalmi műveket), ismeretterjesztő DVD-ket, videókazettákat, iskolai szemléltetőeszközöket, füzeteket, tollakat, illetve sportszereket
adtunk át az iskola igazgatójának, és az
iskolát fenntartó református közösség
lelkipásztorának. Most pedig július 29.
és augusztus 1. között 15 kígyósi vendéget fogadunk Gödöllőn. A látogatás teljes költségét a helyi tagszervezet állja,
de az önkormányzat is támogat bennünket.
– Diákok érkeznek Önökhöz?
– Részben igen, de eljön a polgármester, az alpolgármester és a reformá-

tus lelkész is. Igyekszünk változatos
programokat összeállítani számukra;
természetesen megmutatjuk nekik Gödöllő nevezetességeit, látványosságait,
de elvisszük őket Budapestre is, ahol
megtekintjük többek között az Országházat és a Budai várat is. A vendégeink
közül egyesek jártak már Magyarországon, de a fővárosban és Gödöllőn még
soha.
– Készülnek-e valamilyen adománnyal számukra?

– Természetesen. A korábban már elkezdett könyvgyűjtés tovább folytatódott, most a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium volt ebben a segítségünkre.
Emellett pedig pénzügyi adománnyal is
kedveskedünk nekik.
– Milyen terveik vannak a jövőre
nézve?
– Szeretnénk megrendezni egy olyan
előadást, ami a kárpát-medencei magyarok mindennapi életét mutatja be. Célunk továbbá, hogy számítógépeket juttassunk el a kígyósi iskolának, ezzel is
segítve az ott élő, tanuló gyerekek minhc
dennapjait.

Gödöllői református gyülekezet

Angol nyelvű bibliatábor
Július 19 és 23. között 56 gödöllői felső
tagozatos és gimnazista tanuló vett részt
a gyülekezet bibliai táborában. A tábort
amerikai reformátusok vezették, a programokról Dél-Karolinából érkező segítők gondoskodtak. Madeline Knowly,
az egyik szervező szerint változatos
programokkal készültek, amik azt a célt
szolgálták, hogy a gyerekek játékos formában gyakorolják az angol nyelvet és a
bibliai ismereteket. A tábor során József
történetét dolgozták fel: ehhez kapcsolódtak a reggeli és esti áhítatok, ebből a
történetből játszottak el kis részleteket a
gyerekek. Knowly beszámolt a többi
eseményről is: a városban volt egy csapatjáték, ami során vicces feladatokat
kellett megoldani; vízen jártak (vettek
palackosat és azon jártak); ezen kívül
volt vizes délután a jó időre való tekintettel és baseball-mérkőzés.

játékok segítségével, így biztos, hogy
sokat fejlődött angoltudásuk a hét során.
A tábori mottó is Józsefhez kapcsolódik, aki a börtönből a palotába jutott
el: „God meant it for good” – „Isten terve jóra fordította azt” (I. Móz 50, 20). A
tanulók az utolsó nap szüleiknek is bemutathatták a dalokat és az angol nyelvű színdarabjukat, melyekkel a tábor
során foglalkoztak.
Dan Ratchford, a tábor vezetője kiemelte, hogy nagyon örül, hogy itt lehet
Magyarországon, és foglalkozhat gyerekekkel, annál is inkább, mert a magyar fiatalok sokkal motiváltabbak és
fegyelmezettebbek, mint az amerikaiak. Balogh Tamás, a gyülekezet lelkipásztora megköszönte az amerikai
kollegák segítségét, akik önkéntesen,
saját költségükre jöttek hozzánk, így le-

Az amerikaiakkal egész nap angol nyelven beszélgethettek a résztvevők, a foglalkozások során pedig a napi igerészlet
szavait és kifejezéseit gyakorolhatták

hetett megfizethető áron megszervezni
a tábort. Reméli, hogy két év múlva újra
találkozhatnak a tábor tagjai. Addig is
bt
interneten tartják a kapcsolatot.

A hét kérdése:
– Ön szerint mit jelenthet Gödöllőnek az EU-s elnökségi
helyszín?
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Gödöllői portrék – Beszélgetés Bucsy Lászlóval

Tízéves visszatekintés
Szép és rangos eseménynek voltak tanúi, akik június 26-án részt vettek a Pozsonyi csata emlékoszlopának avatásán. Ez már a sokadik
olyan esemény volt, ami dr. Bucsy László nevével fonódott össze. A
Történelmi Vitézi Rend és a Szent György Lovagrend által Gödöllőnek
adományozott emlékoszlop felavatása kapcsán folytatott beszélgetésünk alkalmat adott az elmúlt tíz esztendő értékelésére is.

Tíz éve ugyanis annak, hogy elhatározta, pártfüggetlen civilként, hivatalos
funkciót nem vállalva bekapcsolódik a
közéletbe. Jórészt ennek eredményeként jött létre a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága, a Gödöllői Lovas Sport és
Hagyományőrző Egyesület és az ebből
kinőtt Tarsolyos Lovasegylet, a Blaháért
Társaság, a Trianon emlékmű, a Wass
Albert szobor, a Rákóczi- és a Bocskai
emléktábla, valamint – törzskapitányi
tevékenységének köszönhetően – ez idő
alatt erősödött meg városunkban a Történelmi Vitézi Rend.
– Amikor elkezdtem ezt a munkát, az
volt a célom, hogy elősegítsem a nemzeti értékek megismertetését és a hagyományok megőrzését – emlékezik vissza
Bucsy László. – Hogy ez mennyire
eredményes volt, jól példázza, hogy a
gödöllői trianon emlékműnél az évente
általam elindított megemlékezést az
idén már teljes egészében a város szervezte. Erre a tíz évre lényegében a koronát tette fel a Pozsonyi csata emlékoszlopának felállítása. Az ötlet három
éve született meg, amikor a csata emlékére és Árpád vezér tiszteletére a Vereckei-hágótól indult egy lovastúra,
ami a Hősök terén ért volna véget. Ám
a Demszky Gábor vezette szociálliberális városvezetés nem engedte be oda
a hagyományőrző lovasokat, ezért a tú-
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ra itt Gödöllőn fejeződött
be. A Vereckei-hágótól
hozott földet, vizet és füvet a Nemzeti Együvé Tartozás Parkjában Gémesi
György polgármesternek
adták át a résztvevők. Nagyon örülök, hogy most
ugyanitt állhat az emlékoszlop.
– A hagyományőrzésben
kezdetben jelentős szerep jutott a
GLSE-nek is…
– Az egyesület egyik alapítója, és a
mai napig támogató tagja vagyok.
Mára azonban a hagyományos tereplovaglás és a versenyzői engedélyhez
kötött lovasversenyek jelentősen kettéváltak. A GLSE elsősorban az utóbbit karolta fel, a tereplovaglás támogatására pedig létrehoztuk a Tarsolyos
Lovasegyletet.
Ebben nagyobb hangsúlyt kap a hagyományőrzés, többek között például
a március 15-ei felvonuláson és az
1848-as Dicsőséges Tavaszi Hadjáratra emlékező rendezvényeken való
részvétel. Tiszteletbeli tagjaink között
ott vannak térségünk, sőt az ország kiemelkedő fogathajtói, például a Lázár fivérek és Dallos Andor, a Szilvásváradi Ménesgazdaság
igazgatója is.
– Úgy tudjuk, a Magyar
Nemzeti Lobogó Társaságának tagjai között is több
kiemelkedő személyiséget
tisztelhetünk.
– A szintén tíz éve alapított társaság eredeti célja az
volt, hogy minél többen
használják a címeres nemzeti zászlót. Kezdeményezésünkhöz országszerte is so-

kan csatlakoztak. Tagjaink között van
például dr. Schmitt Pál is. Nagyon
büszkék vagyunk rá, hogy a leendő
köztásasági elnökünk 2003 óta közénk tartozik.
De a kisebb szerveződésekben is
szép eredményeket értünk el. A szűkebb pátriám szolgálatáért létrehozott
Blaháért Társaság is eredményes
munkát végzett. A leglátványosabb
talán az Úrréti tó felélesztése volt,
amivel sokaknak szereztünk örömet.
– Mit tervez a következő tíz esztendőre?
– Rövid távon három fő feladat szerepel a terveim között. Szeretném, ha
végleges helyére kerülne a Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulójára a Történelmi Vitézi Rend által
adományozott emléktábla. Ezt a Mátyás évben szerettük volna elérni, de
sajnos nem sikerült.
A Magyar Nemzeti Lobogó Társasága céljai közé az alapító okiratunk
kibővítésével szeretném felvenni a
történelmi zászlóink és a Szent Korona tiszteletének elősegítését. Szeretnénk továbbá gondoskodni a Pozsonyi
csata emlékoszlop állapot megőrzéséről, az időjárás viszontagságai elleni
védelméről. Erre több elképzelés is van.
Bízom benne, hogy meg lesz rá a lehetőség. Ahhoz, ugyanis, hogy ezek megtörténhessenek, hogy az elmúlt tíz évben megteremtett értékek megmaradjanak, megerősödjenek, az is szükséges,
hogy a városban megmaradjon az eddigi folyamatosság, nyugalom. A városvezetéstől mindig megkaptuk az értékteremtéshez és megőrzéshez szükséges
morális támogatást. Remélem, ez a folyamatosság és biztonság megmarad a
bj
jövőben is.

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

Sikeres működés
A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület megalakulása óta aktívan részt vesz
a helyi közéletben, legyen szó
élelmiszerosztásról, nótaestről
vagy éppen kulturális eseményeken való fellépésről. Ezzel
kapcsolatban Balogh Gyula, az
Egyesület elnöke foglalta össze
az elmúlt félév legfontosabb
eseményeit.
Februárban nagy sikerű Magyar Nótaestet tartottak a polgármesteri hivatal
nagytermében, országosan is ismert
előadóművészek részvételével.
Az egyesület természetesen részt vett
a városban megtartott március 15-ei
eseményeken való megemlékezésen is.
Májusban több száz gyermeket vonzott a már hagyománnyá vált Ifjúsági
Majális rendezvény, amit a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti

Szolgálattal – annak épületében – közösen bonyolítottak le.
Ugyancsak májusban – a februári
nagy sikerre való tekintettel – ismételten Magyar Nótaestet tartottak, ahol
többek között a 15 tagú Gödöllői Népi
Zenekar is bemutatkozott.
Júliusban – a korábbi évek hagyományait folytatva – a Magyar Élelmiszerbank segítségével 10 tonna alapvető élelmiszert osztottak ki gödöllői
rászoruló családok – mintegy 1600 fő
– részére.
Terveik között szerepel, hogy augusztusban és novemberben újra élelmiszerosztást tartanak, majd a szeptemberi sörfesztiválon egy órás cigánynóta esttel kedveskednek az embereknek. A muzsikánál maradva:
szeptember végén ugyancsak felcsendül a Magyar Nótaest a polgármesteri
hivatalban.
hc

Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat

Tánc, zene, napfény
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Ellinismos című, magyar-görög nyelvű havilapja idei júniusi számában interjút közölt dr. Stavridisz Diagorásszal, a Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökével.
A beszélgetés kitér arra, hogy a kisebbségi önkormányzat 2002 óta létezik,
vagyis előtte nem volt semmiféle szervezete az itt élő görögöknek. Az elnök
emellett beszélt arról is, hogy Gödöllő Város Önkormányzata is sokat segít nekik
a rendezvényeik lebonyolításában.
Az elmúlt 8 év alatt több programot is szerveztek a hazánkban élő hellének
számára: megtartották mind a két görög nemzeti ünnepüket, megemlékeztek
március 25-ről és október 28-ról is. Ezeket az összejöveteleket görög táncbemutatóval, történelmi visszatekintéssel, görög gasztronómiai különlegességekkel és
természetesen görög zenével és tánccal színesítették; emellett görög táncházakat
is szerveztek. Több alkalommal bonyolítottak le görögországi kirándulásokat,
ezeken a Halkidiki-félszigettel ismerkedtek meg.
A tavalyi évben hatalmas sikert aratott az októberi görög nemzeti ünnepről való vidám megemlékezés az Erzsébet Királyné Szálloda éttermében. Az eseményen fellépett a Helidonaki Táncegyüttes és a Mydros zenekar; annyi érdeklődőt
vonzott az est, hogy sokan kénytelenek voltak az utcán tölteni az időt, mert nem
fértek be az épületbe.
ch
(A teljes interjú a www.ellinismos.hu internetes oldalon olvasható el.)

Nekünk fontos az Ön véleménye!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Gödöllőiek!
Az elmúlt négy év során számos, az elnyert pályázatokkal és a város fejlesztéseivel kapcsolatos lakossági fórumot tartottunk. Ezeken a
fórumokon a nagyszámú résztvevő által elhangzott és a később írásban elküldött vélemények alapján alakítottuk ki a pályázatok adta
lehetőségeken belül a fejlesztések végleges formáját. Így vetettük el a Főtér alatti mélygarázs építését, módosítottuk a Petőfi téri épület
homlokzatát, alakítottuk a szakmai és pénzügyi lehetőségeken belül a járdák és utak építését, de véleményezték azt is, hogy hova kerüljenek és
milyenek legyenek az épülő játszóterek. Nekünk, Lokálpatriótáknak az Ön véleménye továbbra is fontos, ezért amennyiben azzal megtisztel,
kérjük, hogy töltse ki az alábbi kérdőívet és juttassa azt el nekünk levélben az alábbi címre: gödöllői szolgálat szerkesztősége 2101, pf. 385.,
vagy dobja be a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt lévő kihelyezett ládába.
Név:
Cím (amennyiben nem kívánja megadni, kérem a városrész nevét adja meg ahol él, vagy dolgozik):
Ön gödöllői lakos:
igen nem
Ön Gödöllőn dolgozik:
igen nem
Ön szerint Fontos-e a turizmus fejlesztése Gödöllőn?
igen nem
Örülne-e neki, ha Gödöllőre még több turista érkezne?
igen nem
Az alábbiak közül melyiket tartja fontosnak?
Fontos-e több turisztikai információs hely kialakítása a városban?
igen nem
(sorszámozza be 1: nagyon fontos, 2: fontos, 3: közepesen fontos,
Hallott-e már arról, hogy Gödöllő 2011-ben a Barokk éve lesz ?
igen nem
4: elmaradhat, 5: egyáltalán nem fontos)
Ön szerint jó ötlet-e tematikus évek kialakítása a turizmus fejlesztésére? igen nem
A Gödöllői királyi kastély teljes rehabilitációja:
Szeretné-e, hogy a Főtéren több kulturális rendezvény legyen?
igen nem
A Testőrlaktanya visszavétele és felújítása:
Szeretné-e, hogy gödöllő igazán virágos város legyen?
igen nem
A gödöllőt elkerülő északi és déli út megépítése:
A jóléti és pihenőparkok növelése, fejlesztése:
Fontosnak tartja-e a kis- és középvállalkozások fejlesztését?
igen nem
további infrastruktúrális fejlesztések (út, járda, vízelvezetés):
Játszóterek építése:
Hattyús tó kialakítása az alsóparkban:
ön szerint milyen munkahelyekre lenne szükség gödöllőn?..........................................
a közbiztonság javítása érdekében a város teljes területén
....................................................................................................................................
térfigyelő kamerák kiépítése:
........................................................................................................
Mi az, amit Ön szeretne?:…………………………………………………………………………….......................................................................................................................

Kérem, írja meg nekünk véleményét, legyen az pozitív vagy negatív, hogy még jobban tudjuk, mi az, amit szeret, és mi az, amin változtatna Gödöllőn.
Köszönettel:

Együtt Önökkel Gödöllőért!
dr. Gémesi György polgármester
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

2011 a Barokk Éve Gödöllőn

Országjárás

Elindult a honlap is

Sokat barangoltam, s barangolok is még szerte Magyarországon, ha nem is az úgynevezett
hosszú hétvégéket kihasználva,
hanem akármikor, hiszen időben
kötött munkám alig-alig volt életemben. Olyan annál inkább,
ahol munkaköri kötelességként
rótták rám az utazást.
Ha választani kell: talán leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szerettem kódorogni. Szelíd táj, festői folyópartok. Szinte minden faluban, városban csodálatos középkori templomok: ide nem jutottak el a törökök,
hogy lerombolják őket. Egy időben voltam olyan szerencsés, hogy laktam errefelé – többek közt – a vajai Vay-kastély,
ahol Rákóczi is nem egyszer megfordult, s amely most múzeum, vendégszobájában. Most is a fülemben cseng,
ahogy a vajaiak köszöntek az utcán: jaó
napot!
De hát sorolhatnám a tájakat, ahová a
szívem, lelkem visszavonz, visszajár: az
Ormánság, a Balaton-felvidék, persze a
szűkebb szülőhazám, a Mátra-vidék,
Bükk, Zemplén, Vas megye… Városok:
Hódmezővásárhely, Baja, Pécs, Tapolca, Sopron, Győr…
Vannak helyek, melyeket egy nap alatt

meg lehet járni, reggel megyek, este jövök, de a távolabbiakra, különösen, ha
jól szét akar nézni ott az ember, több
időt kell szánni.
Erre valók a hosszú hétvégék. Egyegy vidék felfedezésére. S hogy hogyan
szervezzük meg a felfedező utat, ahhoz
nyújt minden igényt kielégítő, mindenfajta érdeklődésnek megfelelő útmutatót a most megjelent Hosszú hétvégék
Magyarországon című könyv.
Huszonöt felfedezésre érdemes tájékot mutat be. Ugyan még ezeknél
sokkal több érdekes, gyönyörűséges
hely is akad kis hazánkban, de aki csak
ezeket megismeri, vagy csak néhányat,
vagy csak egyetlen-egyet közülük, már
elmondhatja magáról, hogy országlátott
ember.
Mert például – találomra nyitottam ki
a könyvet – itt van: Hosszú hétvége
Gemenctől Szekszárdig. S amit alább
sorolnak: gemenci-erdő, szekszárdi múzeumok, sárközi népi kultúra, pincéről
pincére, szállás, evés-ivás.
Fotók, részletes ismertetők, térképek.
A szálláshelyeket, a vendéglátóhelyeket
árkategóriájuk szerint is jelölik. A legolcsóbb szállás, ami 8 ezer forint alatt
van éjszakánként. A legdrágább, ami 25
ezer forint felett. Na ezért, hogy még
csak nem is álmodhatom többnapos

utazásról, a legolcsóbb szállást sem tudnám megfizetni, de hát: söpörtem eleget, söpörjön most más is. Vagyis álomra hajtottam én már a fejemet sokfelé,
mikor olyan helyzetben voltam, hogy
megtehettem, alaposan tájékozódtam a
környéken, fáradhatatlanul koptattam
az utakat, belestem ide, benéztem oda,
szóba elegyedtem boldoggal, boldogtalannal – nem felejtem el soha.
Akik megtehetik, hogy elmehetnek
fürdőhelyekre, a most oly divatos wellness-szállókba, higgyék el, nagyobb élményt ad egy országjárás. S talán legalább annyira felüdítő, ha ugyan nem
jobban, mint a fürdő.
(Hosszú hétvégék Magyarországon)
- nád -

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.

Hangverseny a Fényi Ottó teremben

Barokk muzsika
Barokk kamaraestet rendeztek a Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola Fényi
Ottó termében, július 2-án.
Szent Ottó napja volt, valamint Sarlós
Boldogasszony ünnepe. A teremben
szerte sok minden – képek, tárgyak,
okmányok – a gödöllői premontrei
szerzetesség, a premontrei iskola
újjáalapítójára, Fényi Ottó kormányzóperjelre, iskolaigazgatóra emlékeztetett, elgondolkodtatva azon, hogy
noha fizikai mivoltában már több,
mint nyolc éve nincs közöttünk, lelkülete továbbél, szinte ma is láthatjuk
magunk előtt törékenységében is
rendkívül tevékeny alakját, tiszta, jó-

ságos, ugyanakkor erős akaratról tanúskodó arcvonásait.
Balogh P. Piusz atya, a tanintézmény mai igazgatóhelyettese vezette
be a hangversenyt, melyet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elsőéves egyházzene tagozatos hallgatói
adtak. Közülük ketten is már a gödöllői egyházzenei képzés során szerezték tudásuk alapjait.
Énekben, hangszeres muzsikálásban egyaránt jeleskedett a hét szereplő. Énekeltek szólóban és kórusként,
játszottak csembalón, csellón, blockflötén, furulyán, viola da gambán.
Műsorukon Johann Sebastian Bach,
Esterházy Pál, Antonio Vivaldi, Jakob
Obrecht, Georg Friedrich Händel, Dietrich Buxtehude szerzeményei szerepel-

Pécsi Ildikó új előadásra készül

tek. Mikor elhangzott az utolsó kórusmű, a Gloria Patri – Dicsőség az
Atyának –, azt hiszem, már senki sem
a teremben a nyitott ajtók, ablakok ellenére jelenlevő hőséget érezte, de azt
a forróságot, mely a szívében kelt ez
egyszerű, magától értetődő szerénységgel megvalósított hangverseny
során.
Talán mint hajdan, mikor az őskeresztények összejöttek énekelni,
csendültek fel ilyen tisztán az akkori
dalok. Talán a barokk korban, mikor
létrehozták a most is megszólaló
hangszereket, s akik játszottak rajtuk,
még nem tartották különösebb érdemnek ezt, csak „munkaköri kötelességből”, ugyanakkor örömből muzsikáltak, úgy történt minden.
Századokkal, s még akár ezredekkel mehettünk vissza az időben, átélhettük a ritkán átélhetőt: mások lettünk, mint a hétköznapjainkban vagyunk.
N. A.

Augusztus 27-én mutatják be a Damjanich János Általános Iskola színháztermében Tom Kempinski
Magányos Duett című drámáját, melyben az egyik
szereplőt Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő
személyesíti meg.
A dráma egy sclerosis multiplexben szenvedő hegedűművésznő és az őt kezelő orvos-pszichiáter lélekelemző-szópárbajára
épül.
Pécsi Ildikó lapunknak elmondta: annak idején a Radnóti
Miklós Színpadon már eljátszotta Keres Emillel ezt a darabot,
de ennek ellenére már régóta érlelődött benne a gondolat, hogy
lakóhelyén, Gödöllőn is színpadra állhasson ezzel a művel.
Az élőzenés kísérettel előadott darabot akár többször is
szívesen eljátszanám, ugyanis az augusztusi előadás
jótékonysági céllal jött létre; igyekszünk támogatni azokat a
hátránnyal élő embereket, akiknek az ilyen adományoktól függ
a mindennapi boldogulásuk.
Arra a kérdésre, hogy ki alakítja majd az orvos-pszichiátert,
a művésznő azt felelte, hogy ez egyelőre legyen titok, de ő
legszívesebben – ha már a szakmánál tartunk – egy orvost látna
a színpadon maga mellett.
hc

kamarazenei koncertekkel, valamint
nemzetközi kórusfesztivállal tisztelegnek az egykori kastély- és templomépítő
birtokos és a királynő emléke előtt.
Az egész esemény-sorozattal kapcsolatos információk elérésében ad
átfogó képet a nemrégiben elindult
www.godolloibarokkev.hu honlap. Az
oldalon megtalálható az összes program, időpontra és helyszínre lebontva,
így mindenki kiválaszthatja közülük a

A Barokk Év kapcsán számtalan kiállítás, koncert és egyéb program várja
majd az érdeklődőket.
A 2011. március 5-én, Grassalkovich
Antal születésnapján kezdődő és december 1-ig tartó programsorozat előkészítése már hónapokkal ezelőtt megkezdődött. A munkában a város kulturális és közművelődési életét meghatározó és irányító szakemberek vesznek
részt, akik nagy hangsúlyt helyeznek
arra, hogy mind helytörténeti, mind idegenforgalmi szempontból színvonalas
rendezvényeket kínáljanak az érdeklődőknek.
A kettős évfordulóhoz a többi között
három jelentős programsorozat kapcsolódik: júniusban az Antal-napi vigasságok, augusztusban a Barokk hét a barokk évben, szeptemberben pedig a Barokk Vadásznapok. Minden alkalommal
Grassalkovich Antal és Mária Terézia
személye állnak majd a középpontban.
A tervek szerint az emlékévben több,
a kor hangulatát idéző zenei és színházi
eseménynek ad otthont a kastély és a
Barokk Színház. A városi könyvtárban,
a Gödöllői Művésztelepen és a Művészetek Házában kiállítással, míg a
máriabesnyői bazilikában orgona- és

számára érdekeseket. Emellett a látogatók olvashatnak Gödöllő és a barokk
kapcsolatáról is, ezáltal képet kapva arról, hogy miért is lett 2011 a Barokk Éve
a városban.
Érdekesség, hogy a honlapról öt nyelven (magyar, angol, német, olasz, japán)
is letölthető a „Barokk Év Gödöllőn
2011” című brosúra is, amit az Utazás
Kiállítás 2010. rendezvényen mutatott
be a város, ahol kivívta az idegenforgalmi szakma elismerését, mivel a kiállítók
közül elsőként tudott felmutatni már a
jövő esztendőre szóló kínálatot.
A weboldalon ezen kívül megtalálható minden olyan információ, ami a
helyszínek megközelítésével (térkép segítségével), szállással, étkezéssel kapcsolatos is.
Nyitó program – Gödöllőre költözik
Mária Terézia
A Barokk Év keretében már idén októberben Gödöllőn helyezik el Mária
Terézia szobrát. Az egykor a Millenniumi Emlékművet díszítő alkotást még
1907-ben készítette Zala György, jelenleg a Szépművészeti Múzeum aulájában
látható. Érdekesség, hogy ez az alkotás
az egyetlen egész alakos Mária Teréziahc
szobor Magyarországon.

Közös koncert a Cavaletta nőikarral

A MaJazz Kórus Gödöllőn
Gödöllőn vendégeskedett július 10-én, szombaton a dán MaJazz
kórus. A Hillerodból érkezett vendégek este a Szentháromság
templomban adtak közös koncertet az őket vendégül látó Cavaletta nőikarral.

Műemlékek felújítására:
Negyedmillió forint bevétel a
koncerten

Magányos Duett

Mint arról már többször is beszámoltunk, a város 2011-ben Barokk Évet tart. A rendezvénysorozat apropóját két jelentős évforduló adja: jövőre lesz 260 esztendeje, hogy 1751-ben Gödöllőre látogatott Mária Terézia (17171780) magyar királynő, valamint
ekkor emlékezünk meg gróf
Grassalkovich Antal (1694-1771)
halálának 240. évfordulójáról is.

240 ezer forint felajánlást tettek a Gödöllői Királyi Kastélyban tartott jótékonysági
koncert vendégei az árvíz- és viharkárokban megsérült műemlékek javára.
A kastély, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és
a muemlekem.hu közös szervezésében július 11-én
megtartott hangversenyen Chopin keringői csendültek fel Szilasi Alex zongoraművész előadásában.
Az adományok felhasználásáról a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakkollégiuma dönt majd, a tervek szerint kisebb, népi műemlék vagy műemlékek kaphatják a pénzt. Az adakozás természetesen nem az egyetlen forrás a megsérült műemlékek helyreállítására.
A KÖH eddigi adatai szerint az árvizekben és a viharokban 68 műemlék sérült meg, a teljes kár mintegy 600 millió forint.
A hivatal már eljuttatta ezeket az adatokat Belügyminisztériumhoz, amely az Európai Uniós kárenyhítési keretén belül fog pályázni erre a pénzre.
jk

Az előadás első részében a Márton Danku István vezette Cavaletta köszöntő műsorát hallhatta a közönség, majd a MaJazz Vegyeskar és Jazz-Kvintettje madrigál és világsláger feldolgozásokat, valamint John Hoybye karnagy saját műveit szólaltatta
meg. A különleges zenei hangzások és a kitűnő előadás kellemes élményt nyújtott a hallgatóságnak.
A koncert a két kórus közös produkciójával fejeződött be.

2010. július 28.
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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

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

KERT EMLÉKBE címmel jubileumi, csoportos képző- és iparművészeti kiállítás látható a Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában.
Orosz István grafikusművész az elmúlt tíz évben, a GIM-Ház kerttémájú kiállításaihoz tervezett plakátjai az előtérben tekinthetők meg.
A kiállítás 2010. szeptember 26-ig látogatható, minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig.
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóháza (GIM-Ház) 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
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Város–Kép

Az új kastélyszárnyak műszaki átadása

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Nyitás szeptemberben

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!

Márton Lajos (1891–1953) festőművész, rajzoló
Márton Lajos Székelyudvarhelyen
született 1891. február 27-én. Kora
ifjúságától tevékenyen részt vett a
Regnum Marianum munkájában. Rajzoló tehetségét az Iparművészeti Főiskolán tökéletesítette Márton Lajos
egy személyben volt festőművész,
restaurátor, grafikus, valamint bélyegés plakáttervező.
Már 15 éves korában a Zászlónk,
majd a Magyar Cserkész, a Vezetők
Lapja és számos más ifjúsági folyóirat
grafikusaként ismerték. Vázlatfüzettel
és ceruzájával járta a cserkésztáborokat, a hazai és külföldi rendezvényeket. Mindenhol ott volt, pár gyors
vonallal mindent élethűen megörökített. Sokan csak „Mártonka”-ként emlegették, egyes vélemények szerint ő
volt a legismertebb magyar cserkész.
Számos vallási tárgyú és ifjúsági
könyv illusztrátora volt. Több mint tízezer rajzot készített. Negyvennél több templomban találhatjuk meg oltárképeit
vagy freskóit, többek között Czibakházán, Debrecenben, Gyöngyösön, Jászberényben, Máriabesnyőn, Nagyecseden,
Szentesen, Szolnokon, sőt, Rómában, és a Vatikánban is. ElsősorMárton Lajos
ban mint ifjúsági szépirodalmi munkák illusztrátora volt ismert,
Szent László
tájképeket és portrékat is festett. Gyűjteményes kiállítása volt a
rajza
Könyves Kálmán Szalonban (1916) és a Nemzeti Szalonban
(1926 illetve 1928).
1953. január 26-án Budapesten hunyt el. A Farkasréti temetőben temették el. Halála után hagyatékának nagy része elkallódott.
Szerencsére tanítványa, majd később munkatársa, Kékesi László
és felesége a náluk lévőket megőrizték.
Születésének 100. évfordulóján, 1991. október 18-án a hamvait
tartalmazó urnát a budapesti Margit körúton lévő országúti ferences templomba hozták, ahol Kékesi László hamvaival közös urnafülkében helyezték el.
Városunkban két helyen is található alkotása:
A fácánsori premontrei kápolnában Márton Lajos két olyan
festménye látható, amin cserkészeket is megörökített. Ezeket a
régi premontrei gimnázium megszüntetése után ismeretlen helyre
menekítették, s a kápolna megépülésekor kerültek ismét elő.
Szintén az ő keze munkáját dicsérik a máriabesnyői bazilika
freskói és üvegablakai.
Ezeket 1941-42-ben készítette. Mindkét helyszín része a Gödöllői Városi Múzeum által meghirdetett cserkészösvénynek.

(folytatás az 1. oldalról)

Hogy a kastély mennyire fontos
Gödöllőnek, azt jól példázták Gémesi
György polgármester szavai, aki itt
jelentette be, hogy a jövőben a város
magára vállalja a nemrég átadott, felújított kastélypark gondozását. Mint
mondta, a város kiemelten kezeli a
turizmus fejlesztését, és nagy hangsúlyt helyez arra, hogy ez minőségi
szinten történjék. Ennek része a kastély fejlesztése is.
A tájékoztató után a sajtó munkatársai megtekinthették a felújított Gizella- és Rudolf-szárnyat, valamint a
Horthy-bunkert. A patinás falak között többek között a magyar vonatkozású Habsburg uralkodók portréit és a
Herendi porcelán manufaktúra remekeit láthatják majd az érdeklődők, de
itt kap helyet a kastély XX. századi
történetét bemutató tárlat is. A felújított rész egyik különlegessége a
Remsey Flóra által tervezett világos-

kék selyemtapétával díszített Mária
Valéria-szalon, amelyet eredeti bútorokkal kívánnak berendezni. Az épületszárnyban a tervek szerint oktatási
kabinet is működik majd, és lesz vetítőterem is.
Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében megvalósuló beruházás összköltsége 1.660.000.000
forint, amelyből 52.000
négyzetméteren
újult
meg a park és 1600
négyzetméter belső tér
kapja vissza régi pompáját. A megújult épületrészeket a tervek szerint
szeptembertől látogathatja a nagyközönség.
(ny.f.)
Fotók: a szerző

(k.b.)

A Művészetek Háza felújítása

Már állnak az új falak
Aki megszokott útvonalán minden nap elhalad a Művészetek
Háza előtt, láthatja, szépen halad az épület felújítása. A homlokzaton folyik a nyílászárók
cseréje, oldalt jól halad az új
bejárati rész kialakítása, de belül is látványos változások vannak, már állnak az új falak…

Az 1977 és 1981 között, a váci Madách Imre Művelődési Központ terveinek felhasználásával épült (tervező Tóth Dezső) intézmény felújítására a Főtér-program keretében nyílott lehetőség, miután Gödöllő város
önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség „Pest megyei településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében“ című

pályázatán „Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A városközpont
arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” projektre 936 millió forint támogatást nyert el. A program során – a Főtér felújítása és a Városi Piac galériájának átalakítása mellett – sor kerül a Művészetek Háza
épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítására is.
Ez
magába
foglalja a földszinten többcélú rendezvénytér kialakítását, az utólagos beépítések elbontását,
a
színházteremhez felvezető lépcsők átalakítását, a
főbejárat áthelyezését az épület
kastély felöli homlokzatára, valamint új információs porta kialakítását. A felújítás során megtörténik az épület energetikai korszerűsítése, mely magában foglalja a
külső nyílászárók cseréjét, a korszerű fűtési és hűtési, szellőzési
rendszer kialakítását, a színházterem légtechnikai rendszerének

korszerűsítését és a villamoshálózat
teljes felújítását.
Az 1981. áprilisi átadást nagy érdeklődés övezte: az ünnepségen politikai és kulturális vezetők egyformán
részt vettek. Az eredeti tervek szerint
a színházteremben 377 ülőhely volt, a
színpad alatti zenekari árokban pedig
40 muzsikusnak volt hely kialakítva.
Az egyéb, ismeretterjesztő előadásoknak két, egyenként 120 fős termet
készítettek, de volt még kiállítóterem,
négy klubterem, képzőművészeti szoba, kézműves terem, nyelvi labor, stb.
A művelődési központ történetének érdekes eleme az egykori Leninszobor 1982. évi felállítása. „Az olvasó Lenin“ címet viselő alkotás az
1923-ban született Kossuth- és Herder-díjas Varga Imre műve. A művelődési ház melletti parkban ezen a
helyen korábban egy cserkészszobor
állt, amelyet az 1933-as jamboree 10.
évfordulóján emeltek abból a célból,

hogy emléket állítsanak egy Gödöllőhöz kötődő
nemzetközi eseménynek. A cserkészszobor eltűnt
az 1950-es években, azóta sem került elő.
A korabeli újság, a Pest Megyei
Hírlap tudósított
az ünnepi nagygyűlésről, a szoboravatás aktusáról. Gödöllőn Lenin szobránál ünnepelte a megye a felszabadulás 37.
évfordulóját. Avató beszédében Péter
János, az országgyűlés alelnöke világosan megfogalmazta a politikai üzenetet: „Az itt a lényeg, hogy a királyok parkjába kerül a Lenin-szobor.“
A Lenin-szobor politikai okok miatt
került Gödöllő központjába és ugyanilyen okokból távolították
el
onnan
az

1990-es rendszerváltozáskor. A város
nem semmisítette meg, nem rombolta
le a szobrot, nem vitte el a budatétényi Szoborparkba, ahol 1992-től kezdődően gyűjtik a politikus-ideologikus köztéri szobrokat, emlékműveket. A VÜSZI őrzi a nagy méretű
bronzszobrot, amely egy letűnt korszak tanúja. Az eltávolított Leninszobor helyén ma újra egy cserkészt
ábrázoló alkotás áll.
(b.j.-t.a.)
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Őstulkok és lovak a magyar pusztán

Néhány éven belül kapható lesz

Kísérletek a Hortobágyon

Piros húsú alma

A vadlovak Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában és Európában is elterjedtek voltak egykor. Amerikából a
megélénkült vadászatnak és a lehűlő
éghajlatnak tulajdonítják kb. 10 ezer
évvel ezelőttre tehető eltűnésüket.
Európában és Ázsiában ezekhez még
hozzájött a háziasítás, a nomád népek
területfoglalása és később a magánállatkertekbe történő begyűjtés is. Így a
vadlovak végül kiszorultak az emberek által kevésbé lakott területekre.
Az egyetlen igazi ma élő vadló, a
Przewalski-ló utolsó egyedét vadon
1969-ben látták Mongóliában, ezután
a fajt „vadonból kihalt”-nak tekintették. 1977-ben megalakult a Przewalski-ló Visszatelepítési és Megóvási
Alap, mely 14 egyed irányított szaporításával kezdte megmenteni a fajt.
Ennek eredményeképpen 2008 elején
már 1872 törzskönyvezett ló élt, amiből 325 visszatelepítve, eredeti elterjedési területén, gyarapodó populációkban. Mostanra a faj státuszát vadonból kihaltról „különösen veszélyeztetett”-re módosították.
A Hortobágyi Nemzeti Parkban az
1997-ben induló Pentezug Project keretében a vadon élő állatok legelésének a szikes pusztai füves élőhelyekre
gyakorolt hatását kezdték tanulmányozni a helyi jellemző növény- és állatfajok megőrzése és a veszélyeztetett fajok védelmének érdekében. E
célból természetes módon legelő,
nagy testű növényevő állatfajokat,
Przewalski-lovat, majd „őstulkot”
(Heck marha) telepítettek a bioszféra
rezervátum magterületén. A Kölni Állatkert támogatásával 1997 óta összesen 29 ló érkezett, és 2008 augusztusára 113 egyedet számlálhattunk. A
hortobágyi populáció is növekvő
trendet követ. Mindez a sok táplálékot nyújtó, ragadozómentes és védett
környezetnek, és az idekerülő egyedek jó kiválasztásának köszönhető.
A nemzeti park 20 évre visszamenő
adatai felhasználásával a Przewalskiló történetéből adódó legnagyobb
gondot, a beltenyésztettséget vizsgál-

va a fundamentális nettó szaporodási
ráta, a halálozások, a koreloszlás, az
effektív populációméret és a produktivitások elemzése után bizakodók lehetünk. Ugyan már több esetben volt
példa közeli rokonok szaporodására,
de köszönhetően a lovak természetes
viselkedésének nem ez az általános.
Viszont nyilvánvalóan évről-évre nő
az esélye egy viszonylag kis populációban, hogy egyre közelebbi rokonok nemzenek utódokat egymással.
Mindezek alapján összegezve a háremtartás miatt a domináns csődörök
időnkénti cseréjével és/vagy kivételével a beltenyésztettség vélhetőleg kiküszöbölhető. Az éghajlatváltozás hatása viszont már komolyabb problémának látszik. A változások ugyanis
mind a területen a lovakkal együtt tartott Heck marháknak (őstulok) kedveznek. A marhák táplálkozását megnehezítő téli, hóval borított időszakok
drasztikusan csökkennek. Nyáron a
lovaknak az árnyékban hűsölés sok
időveszteség a legelésben, míg a mar-

háknak a kérődzés miatt amúgy is
szüneteltetniük kell az evést. Továbbá
mivel a beerdősülés folyamatának
megelőzése, a különleges pusztai élővilág megőrzése végett tartják a területen az állatokat, fontos, hogy a változásokkal úgy tűnik már nem a beerdősüléstől, hanem az elsivatagosodástól kell majd óvni a pusztát. Ennek

nomját (a szervezet DNS-ében kódolt
teljes örökítőanyagát), így most már
pontosan tudják, hogy milyen állatot
kísérelnek meg visszahozni az élők
sorába.
„A fennmaradt csontokból sikerült
elemezni az őstulok DNS-ét, és elkészíteni a géntérképét. Ennek köszönhetően az őstulokhoz hasonlatos álla-

Egy új almafajta kívülről semmiben sem különbözik a megszokott gyümölcsöktől, belül
viszont a paradicsomhoz hasonlóan egészen a magokat
védő hártyás burokig élénkpiros húsa van.
Markus Kobert svájci csemetekerttulajdonosnak húsz év alatt sikerült
különböző fajták keresztezésével előállítani a piros húsú almát, aminek állítólag az íze is kitűnő. Az új fajta a
Redlove nevet kapta, korai és későn
érő változatban kapható.
A Redlove pedig nem csak megjelenésében és az ízében különleges. A
piros húsú gyümölcs antioxidánsokban is gazdag, ezért fogyasztása
egészségesebb a hagyományos fajtáknál.

A facsemetéket Nagy-Britanniában
ősztől kezdve árusítják, az első termés az ültetés utáni második évben
várható.
Brit hobbikertészek már több mint
1500 csemetét rendeltek. Az új fajtából azonban Európa-szerte is több ültetvényt hoztak létre, ezért a piros húsú alma öt éven belül a boltok polcain
is megjelenhet.
(a.p.)

Nem csak kertészeknek...
követésére célszerű lenne különböző
kezelésekkel szimulációkat folytatni
a területen, hogy a hatásokra előre fel
tudjanak készülni és időben tudják
módosítani a projektet az egyik vagy
mindkét növényevő kivételével.
A Hortobágy ugyan nem tartozik
az állat eredeti elterjedési területéhez,
így a telepítés nem minősíthető viszszatelepítésnek, viszont a természetes
élőhelyéhez képest egy kicsit melegebb környezet, és bőségesebb táplálékforrás is sok tapasztalatot és segítséget adhat a későbbi intézkedések
kivitelezéséhez. Eredményességének
köszönhetően a telepítés újabb egyedekkel gazdagította a fajt. A ló megmentésének és a pentezugi telepítésnek a sikerében pedig nagy szerepet
játszott a szakértelem, a folyamatos
szakértői háttér biztosítása, az együttműködés és az információáramlás
megléte. Hasonló összefogással kellene tenni mielőbb a globális éghajlatváltozás ellen is, amivel nemcsak
egy, hanem több ezer faj menekül-

hetne meg a kihalástól. Ez viszont
már jóval több embert kíván. Két út
áll előttünk: vagy várunk, míg a negatív hatások rákényszerítenek minket a
változtatásokra vagy már most megteszünk mindent, hogy mérsékeljük a
hatásokat. Ez lenne az általam preferált út már csak azért is, mert nem rendelkezünk kellően részletes ismeretekkel bolygónk igencsak komplex
rendszeréről, hogy felismerjük mikor
már késő cselekednünk.

Visszatér az őstulok?
Az őstulok számtalan őskori barlangrajzon szerepel. A leghíresebb
kőkorszaki ábrázolások Franciaországban, a Lascaux-barlangban, és a
spanyol Altamirában láthatók. Az őstulok brutális erejét, „elefántszerű“
méretét Julius Caesar is dicsőítette A
gall háborúk (Commentarii de Bello
Gallico) című művében – olvasható a
The Daily Telegraph online-on.
A kutatóknak most első ízben sikerült feltérképezniük az őstulok ge-

tokat tenyészthetünk“ – jelentette ki
Donato Matassino, a beneventói Kísérleti Biotechnológiai Konzorcium
vezetője. Mint hozzátette, már lezajlott a keresztezés első köre három őshonos brit, spanyol és olasz vad szarvasmarhafajta között.
„Most várnunk kell, és megnéznünk, miféle borjak látnak napvilágot“ – jegyezte meg Donato Matassino.
Claire Barber, a brit génmegőrző
intézmény, a Rare Breeds Survival
Trust képviselője szerint számtalan
olyan ritka fajta van, amelyet az utóbbi években hoztak vissza. Ezek
ugyanúgy néznek ki, mint az eredetiek, genetikailag azonban nem azonosak.
Amennyiben az olasz projekt sikeresnek is bizonyulna, nagy kérdés,
hogy mit is lehetne kezdeni egy olyan
állattal, amely méretében és vérmérsékletében leginkább egy „lobbanékony“ rinocéroszra hasonlít.
„Még a vad szarvasmarhafajtákat
sem könnyű kezelni, az őstulokkal
pedig sokkal nehezebb lesz a dolgunk. Az őstulok szignifikánsan nagyobb, mint bármely ma létező szarvasmarhaegyed, és potenciális veszélyt jelentene. Hogyan lehet például gondozni a fogazatukat, a lábaikat,
valószínűleg ehhez előzőleg el kell
majd altatni az állatokat“ – vélekedett
Claire Barber.
Az őstulok (Bos primigenius, Bos
taurus primigenius) – a szarvasmarha
kihalt őse. A pleisztocénban Európa,
Kelet- és Közép-Ázsia, Észak-Afrika
területén élt, a vadászat miatt a bronzkortól fokozatosan visszaszorult. Európában legtovább a lengyelországi
jaktorokwai erdőben maradt fenn, itt
1627-ben, Ázsiában a XVIII. század
végén pusztult ki. A fennmaradt képek és csontvázak alapján az őstulok
marmagassága 160-190 centiméter
lehetett, de törpeváltozatai is létezhettek, tömege pedig elérte a 800-1000
kilogrammot.
A tehenek barnák, a bikák feketék
voltak, hosszú, tömött, göndör szőrzettel rendelkezett. Fejalkata a magyar szürke marháéra hasonlított, fél
méternél hosszabb, csontszínű, fekete
végű szarva oldalt, majd előre, csúcsában kifelé görbült. Egyes alfajainak befelé ívelt, „tülkös“ szarva volt.
Valószínűleg Egyiptom területén háziasították a Kr. e. VII. évezredben.
Az 1930-as években „visszatenyésztett“, úgynevezett állatkerti válfaja
nem tekinthető őstuloknak, legfeljebb
színben hasonló szarvasmarhának,
amelyet főként primitív fajták (egyebek közt magyar szürke) keresztezéseivel állítottak elő.
(pts)

Kicsi erkély is lehet zöld
A kicsi erkély is jól kihasználható, persze fantázia és néhány ügyes ötlet azért kell hozzá. Íme néhány remek, néha
meghökkentő példa.

ami talán még fontosabb, a lakásból
kinézve is virágokat láthatunk. Érdemes ilyenkor színes, egész nyáron virágzó, ám viszonylag igénytelen növényeket választanunk.

1. Legyen stílusos!

4. Multifunkciós bútor

Bármennyire is kicsi egy erkély, ha
stílusos bútorokat és kiegészítőket válogatunk össze, nem pedig a benti levedlett bútorokat száműzzük ide, akkor remek kis helyet készíthetünk belőle. A stílust mindenki maga határozhatja meg, a kellő hatáshoz azonban
egymáshoz jól passzoló dolgokat kell
összegyűjtenünk.

2. A dzsungel
Az erkélyüket sokan miniatűr kertként kezelik, ami különösen a kicsi
lakásokban jelent némi teret, levegőt.
Ez a megoldás nagyon népszerű az
olasz és francia nagyvárosokban, itt
minden talpalatnyi helyet képesek növényekkel benépesíteni. Fontos azonban, hogy a növényeket megfelelően
válogassuk össze, mert nem minden
fajta bírja az erős napsütést, ráadásul
egy ilyen „dzsungelt“ gondozni, öntözni és tápoldatozni is kell. Ez utóbbi
az, amiről sokan hajlamosak megfeledkezni, és csodálkoznak, hogy pár
hónap múltán növényeik sárgulnak,
majd elpusztulnak.

A miniatűr erkélyeket ügyes ötletekkel, szerkezetekkel használhatjuk
ki még jobban. Praktikus például a
korlátra erősíthető ülőalkalmatosság,
ami asztal és virágtartó egyben. Kényelmesnek éppen nem mondható,
ám kis helyet foglal, és önmagában is
berendez egy erkélyt.

5. Mini asztal, mini balkonra
Nem kell feltétlenül drága és nagy
bútordarabokban gondolkodni, néha
egy-egy jó ötlet is elég. Ilyen ez a korlátra akasztható asztalka, ami akár
számítógépasztalként is használható,
télen pedig elég leakasztani, és keresni neki egy helyet a lakásban vagy a
pincében.

3. A dísz

6. Grillezés házibulikon

Nem mindenki használja ki az erkélyét, mert nincs ideje rá, vagy mert
forgalmas útra néz, így nem jó kiülni
oda. Ekkor sem kell azonban teljesen
lemondani róla, hiszen virágokkal
feldíszítve szépen mutat az utcáról, de

Igazán jó ötlet ez a balkonládára
emlékeztető grillező, hiszen gyakorlatilag nem foglal helyet, miközben
egy házibulin biztosan nagy sikert
arathat vele a házigazda.

Elveszett írszetter kutyánkat keressük, aki július 18. tájékán tűnt el a
Petőfi tér környékén.
Tel.: 06-20-824-8144

(pts)

Hathetes tacskó-palotapincsi keverék egészséges, szép, barátságos kiskutyák (kis testű, rövid szőrű, fekete,
ill. barna és drapp színűek) gazdát
keresnek. Tel.: 06-70-257-4553

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Július 31.-augusztus 1.:

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

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének
2010-ben hozott határozatai
11/2010 (05.28) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Czuczku
Enikőt, továbbá elfogadta a következő
napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1.2009. évi Mérleg beszámoló és Közhasznú jelentés.
Előterjesztő: Dr. Ré-vész T. Mihály
2.A 2009. évi CXXII. tv. betartása a

társaságnál. Előterjesztő: Dr. Révész T.
Mihály
12/2010 (05. 28.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja a
2009. évi Éves beszámolót és Közhasznúsági jelentést.
13/2010 (05. 28.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja a
2009. évi CXXII. tv. betartásával kapcsolatos beszámolót illetve tájékoztatást.
14/2010 (06.21.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú

Nonprofit Kft. taggyűlése – írásbeli
szavazás útján – hozzájárulását adja a
KMOP-31.1/E-09-1f-2009-0003 „A
Gödöllői Királyi Kastély komplex,
környezetbarát üzemeltetést lehetővé
tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” II. ütem,
A kastély barokk istállójának és lovardájának felújítása, a kulturális komplexum jelleg kiteljesítése, turisztikai
hasznosítás című pályázati konstrukció
megvalósításához és a megvalósításhoz kapcsolódó legalább 5 éves üzemeltetéshez.

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:

AUGUSZTUS 11.
AUGUSZTUS 25.
***
A HIRDETÉSFELVÉTEL
az alábbi időpontokban
zárva tart:
JÚLIUS 26-30.
AUGUSZTUS 9-13.

A Segítség Közalapítvány
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Tel.: 28/529-131;
529-138. Fax: 28/529-255)
köszöni azoknak a segítségét, akik adójuk 1 százalékával a tavalyi évben támogatták az alapítványt.
A jövőben is számítunk támogatásukra. Köszönjük!
Számlaszám:
BBRT 10103836-13223239- 00000003.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Július 26-aug. 1-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Augusztus 2-8-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Augusztus 9-15-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u .2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
70/550- 3377

2010. július 28.

Mozaik

Gödöllői Szolgálat 11

NYÁRI ÍZKAVALKÁD !
Grill zöldségek
Grill húsok
Roston sült halak
Salátaféleségek többféle öntettel
Fagylalt- és gyümölcskelyhek
Koktélok, hűsítő italok

HÉTVÉGENKÉNT GYERMEK SAROK!
Hangulatos kerthelyiség!
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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Magyarok nélkül startol az idei fogathajtó vb

Kiemelt szerep juthat a világjátékokon
Július 22-25 között tartották a II.
Nemzetközi Zánkai Fogathajtó
és Lovas Napokat.
Bogó Ágnes, a Zánkai gyermeküdülő
igazgatója a július 24-én tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy szeretnék, ha
hamarosan egy lovas központ épülhetne
meg a központ területén. Az elmúlt két
évben már hatalmas fejlesztések történtek ennek érdekében. Elkészült a maratonpálya, illetve a stadion felújítása. Reményei szerint Zánka lehet hamarosan a
magyar Aachen (a német város Európa
lovasközpontjának egyike).
A sajtótájékoztatón Lázár Vilmos a
Magyar Lovasszövetség elnöke elmondta, hogy elkészült az a lovas programterv, ami a teljes magyar lovaséletet
feltérképezte a tenyésztéstől a versenyzésig, és a lovasturizmusig. Reményei
szerint tervezetet hamarosan a parlament is tárgyalni fogja. „Hazánkat mind
a mai napig lovas nemzetnek tartják,
mégis ha azt nézzük, hogy Hollandiában a lakosság több mint 5%-ka foglalkozik lóval, a lovas turizmus évente többet hoz az országnak, mint a virágtermesztés, akkor be kell lássuk, hogy mi
nagyon el vagyunk maradva. Nálunk
sajnos minössze 1% körüli azok száma,
akiknek kapcsolatuk van lóval, és az elmúlt eszetndőben szintén romlottak a
feltételei a lovasturizmusnak hazánkban, mióta törvényben lekorlátozták a
tereplovaglás lehetőségeit.”
A sajtótájékoztatón szintén megtudhattuk, hogy az idei négyes fogathajtó
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világbajnokságon, amelyet az USAban rendeznek majd, hajtóink, a hatszoros világbajnok Lázár Zoltán és a csapat világbajnok Dorovitz József nem
leszenk ott. Mint azt Lázár Zoltán elmondta, sajnálatos tény, hogy a magyarok ellen a bírók szemmel láthatóan
összeesküdtek. Erre az egyik legjobb
példa Aachen, ahol a díjhajtásban (egyedül itt van szubjektív pontozás) olyan

magas hibapontot adtak a magyar hajtóknak, amit eddig soha nem tapasztataltak. Ugyanakkor Lázár Zoltán mind
a maraton, mind az akadályhajtásban
első helyezért ért el.
„Fontos,
hogy
ott
legyünk nemzetközileg is a
bírói körben. Csak akkor
tudjuk érvényesíteni lehetőségeinket. Új fiatal, több
nyelvet beszélő magyar bírókra van szükség, akik a
nemzetközi versenyekre is
kapnak meghívást.”
A
sajtótájékoztatóra
meghívást kapott Gémesi
György, a Nemzeti Sportszövetség elnöke, aki el-

mondta, hogy hazánk pályázni fog a
2017-es világjátékok megrendezésére.
Itt a nem olimpiai sportágak versenyeznek, és az olimpiához hasonlóan ezt is
négy évente rendezik meg. Hazánk jó
eséllyel pályázik, több hazai és nemzetközi tárgyalást is folytaott már ennek
érdekében.
Mint azt Gémesi György elmondta:
“Itt lehetőség van arra, hogy az adott ország 3 plusz sportágat válasszon, ami az
országra specifikus. Szeretnénk, ha a fogathajtás szintén bekerülne a versenyszámok közé.”
A Zánkai Lovasnapok keretében egy
speciális fogathajtást is rendeztek nem
profik számára. A versenyben két gödöllői „hajtó” is megméretette magát
prof. dr. Solti László a SZIE rektora és
Gémesi György polgármester személyében. a gödöllőiek nem szégyenkezhettek, hiszen Solti László a 2., míg
Gémesi György a harmadik helyet szerezte meg a küzdelemben. Szintén itt
köszöntötték eddigi fogathajtó világbajnokainkat, Fülöp Sándort, Bárdos
Györgyöt, Juhász Lászlót, Lázár Vilmost és Lázár Zoltánt, akiket az újdönsült „fogathajtók” vittek körbe a stadionban.
-pcs-

Labdarúgás – Elkezdődött a felkészülés

Új edző, megfiatalodott keret
Elkezdte a 2010/2011-es bajnokságra a felkészülést a Gödöllői Sport Klub felnőtt labdarúgó csapata. A Pest megyei I.
osztályban induló csapat háza
táján mind a játékoskeretben,
mind az edző személyében változás történt, így egy megfiatalodott kerettel vág neki a következő bajnokságnak a GSK.

érkezők oldalán egy konkrét igazolás
van, név szerint Lovrencsics Balázs,
aki Vácról igazolt vissza, míg az ifi
csapatból 4-5 ember csatlakozik majd
a kerethez. A bajnokság augusztus 14én kezdődik majd, így szűk egy hónapja van az új szakvezetőnek összekovácsolnia a csapatot.

Szabados György helyett a jövőben
Lovrencsics László látja el a szakmai
munkát. A szakember eddig a GSK,
NB III-ban szereplő ifjúsági csapatát
irányította, de dolgozott Kerepesen,
legutóbb pedig, Valkón felnőtt csapat
élén. A játékoskeretben is nagy volt a
mozgolódás. Ami már biztos, Hegedűs Csaba és Ocskai Zoltán Bagra,
Tóth László Galgahévízre igazolt,
míg Tokai Norbert egyéb elfoglaltságai miatt abbahagyta a játékot. Az

Július 15-én, a Magyar Labdarúgó
Szövetség székházában kisorsolták a
2010/2011 évi Magyar Kupa-kiírás
első fordulójának párosítását. A Gödöllői SK csapata még a tavasszal
kivívta a főtáblás helyet magának, így
érdekelt volt a sorsolásban. A mieink
a Budapest bajnokság I. osztályában
szereplő Gázművek MTE csapatával
mérkőznek majd idegenben. A találkozót augusztus 8-án rendezik majd
meg Budapesten. A párharcok egy

Futsal – Változások a Bikáknál

NB II-be nevez a Gödöllő
Régen hallottunk a gödöllői
futsal csapatról, akik az előző
bajnokságban a Fortuna csapatával fuzionálva az NB I. 7.
helyén végeztek. Ez a korszak
a bajnokság befejeztével véget
ért és mindkét egyesület külön
utakra lép a jövőben.
Gémesi György a fogaton

Kispályás foci – Lokálpatrióta Kupa

Fortuna siker az évzáró kupán
A tavaszi JOMA városi bajnokság (az első osztály bajnoka a Móres, míg a másodosztályé a Caterpillar lett)
zárásaként rendezték meg
június utolsó hétvégéjén a
Lokálpatrióta Kupát, amelyen a bajnokságban résztvevő csapatok mérkőztek

meg egymással.
A 12 csapatot három csoportba
sorsolták, ahol körmérkőzésekre
került sor. Előzetesen a B jelű négyes bizonyult az úgynevezett
"halálcsoportnak", hisz itt szerepelt az I. osztály bajnoka a Móres,
a bajnoság 4. helyén záró Medián,
valamint a Seven és az Energy is.

Az A csoportot a Deko, a B csoportot a Seven, míg a C jelzésű
csoportot a Fortuna csapata nyerte, így a kiírás értelmében a három
csoportelső körmérkőzéssel döntötte el a végső sorrendet.
A kupát végöl a Fortuna nyerte, a
2. helyen a Seven, míg a dobogó
harmadik fokán a Dekó csapata
álhatott fel.
A Lokálpatrióta kupa eredményei, valamint a bajnokság végeredménye a www.sevo.hu oldalon
megtekinthető.
-il-

Kosárlabda – Bocskais sikerek

Két bajnoki cím, összesen 11 érem
A gödöllői Líceum Református
Gimnáziumban tevékenykedő
Bocskai SE kosárlabda csapatai az elmúlt évben is remekül
szerepeltek a különböző korosztályos bajnokságokban. Iski Zsolt és Mácsai Tamás csapatai a 2009/2010-es bajnokságokban, valamint a diákolimpiai versenyeken összesen
11 érmes helyet szereztek.

p.), valamint Piffkó Eszter (23., 182
p.). A hárompontos dobások tekintetében a BSE játékosa, Iski Eszter végzett az összesítés élén 126 ponttal.
Sztricskó Mónika a 3. (84 p.), Bona
Szabina az 5. (66 p.), Majoross Krisztina a 17. (30 p.), míg Mészáros Anna
és Golser Anikó a 23. lett (15 p.) az
összesített tabellán. A büntetőket is a
BSE játékosa dobta a leghatékonyabban, ugyanis Sztricskó Mónika 78%kos átlaggal végzett az élen ebben a
mutatóban, míg Piffkó Eszter 55%kal a 4. lett.
A junioroknál is számos gödöllői
kosaras végzett remek mutatóval. Az
összes dobott pont tekintetében az
első helyen Piffkó Eszter végzett 89
ponttal, Mészáros Anna 15. (43 p.),

A Bocskai SE felnőtt női csapata a
Budapesti bajnokság B csoportjának
3. helyén végzett, valamint a megyei
kupasorozatban is bronzérmes lett. A
junior csapat a Pest megyei küzdelmekben aranyérmes, míg a megyei
regionális sorozatban a 2. helyen zárta a szezont. A kadet
lány csapat az első
helyen, míg a serdülők a
második helyen végeztek a megyei sorozatban. Egyénileg is jól
szerepeltek a bocskais
lányok. A budapesti női A BSE juniorok
bajnokság B dobólistáján négyen kerültek be a
legjobb 25-be, név szerint Sztricskó Mónika
(6. hely, 287 pont), Iski
Eszter (18., 211 p.),
Bona Szabina (20., 197

Bocskai SE

Magyar Kupa – Már a főtáblán

míg Iski Eszter a 24. lett (33 p.).
Hárompontos dobásokban Iski Eszter
a 4. helyen végzett 18 ponttal, 9. lett
Piffkó Eszter, Majoross Krisztina és
Varga Dóri 9 ponttal, míg a 25. helyen
zárt Tóth Janina és Mészáros Anna 3
ponttal.
A bajnokságok mellett több kupán
és a tanévi diákolimpiai küzdelmekben is jól állta a sarat a Bocskai.
Egerből, a Bornemissza kupáról, valamint a budapesti Patai D. Zsigmond
kupáról aranyéremmel távozott a csapat. A Mezőtúron megrendezett, Református középiskolások kupájáról
bronzéremmel, a Pécsett tartott Református általános iskolák közötti
kupájáról pedig, ezüstéremmel távozott a BSE. A Diákolimpia V. korcsoportjában az elődöntőkig verekedte
magát a Bocskai SE-re épülő
Líceum, ahol végül a 3. helyen
végeztek. A két edző, Iski Zsolt és
Mácsai Tamás így értékelte az évet:
“Nagyon örülünk a lányok sikerének
és gratulálunk nekik. Köszönjük a
szülők támogatását, ugyanis nélkülük ez az egész nem működhetne és
természetesen másik nagyon fontos
pillérünknek, a Református Líceumnak, ezen belül Bartos Zoltánné
igazgató asszonynak is megköszönjük az segítséget.” BSE infók:
www.bocskai.hupont.hu
-li-

Mivel az NB I-es jog hivatalosan a
Fortunánál maradt, ők indulnak az első osztályban, míg a Gödöllői Bikák
a következő évi kiírásban az NB II-es
bajnokságra adják le a nevezésüket.
Mint azt Pecze Dánieltől, a Gödöllői Sport Klub elnökétől megtudtuk,
ha minden jól alakul, vagyis a tárgyalások sikeresek lesznek, akkor a csapat kerete első osztályúnak lesz te-

kinthető, tehát annak ellenére, hogy a
másod osztályra adják le a nevezést,
akár az NB I-es indulást is tudnák
vállalni. Erre lehetőség is nyílhat,
ugyanis a hírek szerint a Szentes nagy
va-lószínűséggel nem vállalja a legmagasabb osztály követelményeit. Az
utánpótlás csapatok tekintetében is jól
áll a Gödöllő, ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetség futsal bizottsága által hivatalosan kiírt versenykiírás szerint a jövőben minden NB I-es csapatnak indítania kell kötelezően egy U15ös és egy U17-es csapatot, ami tovább
erősítheti a gödöllőiek első osztályú reményeit. Több kérdőjel is van még tehát, így az edző személyét is titok fedi
egyenlőre, de pár héten belül ez és a játékosok névsora is végleges lehet. -ll-

Íjászat – Miskolczi Zsombor országos bajnok

Új országos csúcs
Miskolczi Zsombor, az AKSE
HUNTER Íjász szakosztályának
mini versenyzője 441 ponttal végzett és ezzel új országos csúcsot beállítva megszerezte országos bajnoki címét, a június 23-án, a Magyar
Íjász Szövetség által Ópusztaszeren
megrendezett történelmi íjász országos bajnokságon. Az ifjú versenyzőnek gratulálunk és további
sikereket kívánunk.

Augusztus 20. kupa
Idén Augusztus 20-án ismét
kupát rendeznek a Táncsics
Mihály úti Sportcentrumban, mellyel megkezdődik a
2010/2011-es amatőr kispályás labdarúgó szezon.
Augusztus 20-ai Labdarúgó Kupa helysízne a gödöllői Sportcentrum műföves pályája lesz majd.
A pénteki napon minden kispáylás
csapat jelentkezését sok szeretet-

tel várják a szervezők, amelyet az
alábbi kategóriákban hirdetünk
meg :
1. Felnőtt női kategória
2. Felnőtt férfi kategória
3. Szenior férfi kategória (1975,
vagy az előtt született játékosok
részére).
Nevezés további részletei:

www.sevo.hu

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

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

Az iroda nyári nyitva
tartása:
Hétfőn:
zárva
Kedd:
11:00 – 16:00
Szerda:
8:30 – 16:00
Csütörtök: 8:30 – 16:00
Péntek:
8:30 – 12:00

Kivéve:
Augusztus 9-13. és 20. zárva

* Gödöllőn Blaha városrészen, 1920 m2-es,
panorámás telken épült, 106 m2 alapterületű,
3 szobás, téglaépítésű családi ház. Iá: 30 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Kossuth L. u.-ban szépen felújított 1 szobás,
40 nm-es, erkélyes, egyedi fűtéses lakás
eladó. Iár 8,5 MFt 20-772-2429

* Sürgősen eladó a Magyar Kázmér közben
tégla, konvektoros 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 12,5 MFT 20-804-2102

Nyári megjelenések:
AUGUSZTUS 11. és 25.
SZEPTEMBERTŐL minden héten!

* Szabadka u. 4-ben 2 szobás, erkélyes tégla,
konvektoros lakás eladó Iár:11,2 M Ft Víz, villany, festés, burkolás felújítva. 20-804-2102

* János utcában sürgősen eladó 60 m2
2szobás magasföldszinti, erkélyes konvektoros lakás Iár 9,8 MFt 20-8042102
* Sürgősen áron alul! Palotakerten parkra
néző 2 szobás lakás Iár: 9.2 M FT 20-8042102

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

* Gödöllő központjában 1+2 félszobás tégla
lakás 1 emeleten Sürgősen eladó ! Iár:
9,99MFt 20-539-1988
* Központban 3 szoba+ nappalis újépítésű
ikerház eladó Iár 23,5 MFt 20-772-2429

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

* Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3 szobás
erkélyes téglalakás eladó Iár 14 MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Ügyfeleink részére keresünk eladó-kiadó,
családi házakat, lakásokat! 20-772-2429
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 az Állomás utcában 5 lakásos társasházban, 34 nm-es, 1 szobás öröklakás. Iá:
4,2 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

GYÁSZKÖZLEMÉNY
* A gyászoló család tudatja mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy SZABÓNÉ
SOMOS HILDA 2010.július 17-én, életének
74. évében elhunyt. Szeretett halottunkat
aug. 2-án 14 órakor a gödöllői temetőben
helyezzük örök nyugalomra. Gyászolják
lányai és családjuk: Bakos Hilda és Ágota

* 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

INGATLAN

* Erzsébet krt-on 1+2 félszobás erkélyes
lakás, beépített konyhabútorral eladó. Iár 9,2
M FT 20-8042102

* Eladó Gödöllő, Szent János utcában 3.
emeleti, 2 szobás, 53 nm-es, erkélyes,
egyedi fűtésű lakás. Iá.: 11,5 M Ft. Tel.:
30/449-8342

* Gödöllő új építésű részén 5 szoba + nappalis
1 szintes, duplagarázsos, duplakomfortos ház
1200 m2 gyönyörűen parkosított telekkel
eladó. Iár 39 MFt 20-772-2429

* Áresés! Gödöllőn új építésű részen 1370 nmes építési telek bekerítve eladó. Iár:14 M Ft.
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

* Árcsökkenés! Gödöllőn 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, dryvit szigeteléses új
építésű ikerház kocsi beállóval eladó kulcsrakészen
22
MFt
20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Szadán 5 szoba + nappalis, igényesen
kivitelezett 2001-ben épült családi ház
eladó 1000 nm-es telken. Iár: 36,5 MFt 20772-2429

* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK 4,1 MFT !!!
PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek
érvényes építési engedéllyel eladó. 207722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es III. emeleti,
egyedi mérős, parkra néző, jó fekvésű lakás
eladó. Iár: 7.9 M FT 20-804-2102
* Gödöllőn Kastély közelében 75 nm-es 2 és
félszobás stabil, de felújítandó ház eladó 1500
nm-es telken 13,6 M-ért 20-772-2429
* Újépítésű ház Szadán 3 szoba + nappalis
800 nm-es telken eladó. Iár 21,9 MFt 20772-2428

* Extra vétel! Gödöllőn panorámás részen 3
szoba + nappalis, duplakomfortos, szuterénes,
garázsos, gázkazán + vegyes tüzeléses 1992ben épült, felújított kertes ház 1600 nm-es
telken eladó. Iár 17,9 MFt 20-772-2429
* 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

* Gödöllőn, 748 m2-es, panorámás dombon
160 m2 (+48 m2 terasz) lakóterű, nappali + 4
szobás, kétszintes családi ház, egy különálló 1
szobás lakóházzal. Iá: 35 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! 150 nm lakóterű,
nappali + 5 szobás, kitűnő állapotban lévő újszerű, kétszintes családi ház nagy terasszal,
pincével, 874 nm-es parkosított telekkel. Iá: 38
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn két külön lakrészből álló, 2 generáció együttélésére is alkalmas, nappali + 4
szobás családi ház, az alsó szinten egy 91 m2es, üzleti vállalkozás kialakítására is alkalmas
helyiséggel. A házhoz dupla garázs és egy 65
m2-es melléképület tartozik, telek 1042 m2es. Iá: 49 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn az Erzsébet park közelében 34 nmes, teljesen felújított, 1 szobás lakás, beépített,
gépesített konyhabútorral. Iá: 8 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

* 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 SÜRGŐSEN eladó a Munkácsy
utcában, téglaépítésű háztömbben, 51 nm-es,
2 szobás, egyedi fűtésű, részben felújított, 1.
emeleti lakás. Iá: 9,2 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Bagon SÜRGŐSEN ELADÓ 1100 nm-es,
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

* 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 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* 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
+3620-9194-870

* Gödöllőn a Harasztban, csendes környéken
100 nm alapterületű, 3 és fél szobás jó állapotban lévő, téglaépítésű családi ház, 1000 nmes, gyümölcsfákkal beültetett telekkel. Iá: 24,5
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros szélén, 780 m2-es
telken épült, 80 m2-es 2,5 szobás családi ház.
Iá: 16 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben 55 nm-es
(fsz.+tetőtér), nappali + 2 szobás, befejezés
előtt álló ikerház-fél, 300 nm-es telekrésszel
eladó. Iá: 16,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn csendes belvárosi utcában 100 nm
alapterületű, 3 szobás családi ház 600 nm-es
telekkel. Iá: 18,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn 670 nm-es telken, 2002-ben épült,
90 nm alapterületű, nappali + 2 szobás családi
ház, egy külön bejáratú 1 szobás lakrésszel,
beépíthető tetőtérrel, melléképülettel. Iá: 26,9
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban teljes körűen felújított (új tető, burkolatok, nyílászárók, víz, gáz, villanyvezetékek), 100 m2 alapterületű, 2 szobás
családi ház, 650 m2-es telekkel. Iá: 27,5 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben teljesen felújított, 130 m2 alapterületű, nappali + 4 szobás
tetőteres családi ház 1000 m2-es telekkel. Iá:
28 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllő belvárosában, 2007-ben épült társasházban, igényes kialakítású, nappali + 2
szobás, 70 m2 alapterületű öröklakás, bútorozottan eladó. Iá: 25,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
+3620/9194-870

* SÜRGŐSEN ELADÓ Veresegyházon tó
közelében, csendes környéken, 1996-ban
épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes családi ház.
Nappali+2 szobával, 2 gardróbszobával,
különálló garázzsal. Iá: 25 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Új építésű lakás, Városmajor u.-ban 38m2es, 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
* 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 +3670/7733-222 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: 26-32 MFT Major Zoltán 70/77-33222 www.perfektotthon.hu
* Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu
* 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:11,2M Ft. Katonáné
Enikő Tel: 06-30-491-5020
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* 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: 06-30-491-5020

* Gödöllő városközpontban, 2004-ben felújított, 34 nm-es, 3. emeleti panellakás eladó.
Gépesített konyhabútorral, étkezőgarnitúrával, fürdőszoba mosógéppel. Iár: 8 MFt. Tel:
06-30-312-9539

* János utcában TÉGLA építésű, KONVEKTOROS, 1 emeleti, 50 nm-es, 1 + 2 félszobás
lakás, saját tárolóval eladó! IÁ: 10.5M Ft
Érd:30/491-5020

* Csere! Gödöllő szívében a szökőkútnál
80nm teljesen felújított 2,5 szobás
tehermentes 2 erkélyes lakást elcserélném
családi házra Gödöllőn és környékén!
70/338-3639

*
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

* Gödöllő belvárosában a Kőrösfői utcában
eladó 3,5 szobás (belső udvarral, garázzsal,
pincével) két utcára nyíló családi ház, igen
kedvező áron. Érd: 06-28-430-348

* 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

* Eladó Gödöllő Kossuth Lajos utcában 3
szobás, távfűtéses lakás. Szabályozható thermoszelepes fűtés. Vasútállomás környékére
családi ház csere is lehet értékegyeztetéssel.
Ár:12,8MFt. Tel: 06-70-571-3001

* 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 Erzsébet kir. körúton III.em.
55nm, 2 szobás, távfűtéses, vízórás lakás
eladó, vagy kiadó. Iár: 10,5MFT. 30/2100125, 70/4545-984

* SÜRGŐS! Szadán a Pazsaki úton 1440 nmes építési telek eladó. Hívjon, megegyezünk!
Iár: 7,9 MFt. Tel: 06-30-9960-003
* SZADÁN 4,7 ha erdő osztatlan közös tulajdon eladó. Gödöllő irtvány 200 nöl földterület
bekerítve eladó. Du. 06-30-406-2634
* Magyar állam elvette a szocpolt, mi elengedjük! Gödöllő központjában, most épülő társasházban lakások eladók, gyermekek
számától függően a szocpolnak megfelelő
összeget elengedjük, így milliókkal csökkentheti lakásának vételárát! 30/946-7702

* Gödöllőn, Erzsébet körúton 1 szobás, 34
nm-es klimatizált panellakás eladó. Iár: 8,8M
Ft. Tel: +36-20-220-2499
* Gödöllői-dombságra nyíló gyönyörű
panorámás
megosztható
saroktelken
(1417nm) két család együttlakására alkalmas új építésű szerkezetkész családi ház
(225nm) áron alul eladó Valkón. Iár:13,9MFt.
Érd: 20/7719-219
* Gödöllőn, Szt. János utcában téglaépítésű,
első emeleti, gázkonvektoros, 1+2 félszobás
50 nm-es lakás tulajdonostól eladó. Ár:
9,9MFt. Érd: 06-70-239-2969

* ASZÓD Városréti úton, reális áron 1306 nm
építési telek eladó. Közművek a telek előtt az
utcában. Érd: 06-30-411-8207

* 3,5-4 szobás, egyszintes családi házat
KERESÜNK
kis
kerttel
Gödöllőn,
Máriabesnyő kivételével. Tel: 20-436-0070

* Eladó Nagytarcsán 2 db (egyenként 1020
nm) közmű nélküli építési telek. Iár: 6 M Ft/db.
Tel: 06-30-413-1082

* A SZŐLŐ UTCÁBAN, felújított társasházban
tulajdonostól eladó egy 69 nm-es 1+2 félszobás, klímás, erkélyes, konvektoros lakás.
Érd: 06-20-345-0074

* VERSEGEN építési telek eladó, ill. Verseg
központjában parasztház szintén eladó. Érd:
06-20-582-8278, 06-20-531-0303
* Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es,
loggiás 1. emeleti, tehermenetes lakás eladó.
Fürdő, WC, konyha felújított. Busz, HÉV 5 percre. Tel: +36-30-564-3615, +36-28-415-324
* Gödöllőn, Zombor utcai felújított első
emeleti, konvektoros, 1 szobás lakás eladó.
Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel: 06-30-350-4346
* Eladó a Szent István téren 2. emeleti, 56 nmes, két szobás, erkélyes, felújított öröklakás.
Ár: 13 M Ft. Érd: 06-30-355-8020
* 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: 06-70-362-2672.
* Eladó: Gödöllőn, Repülőtéri úton egy 34nmes, galériás, szoba-konyha, fürdőszobás lakás
sorházban, kis előkerttel. Csere is érdekel. Iár:
9 MFt. Tel: 06-30-597-0909, 06-30-856-4789
* 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
* Gödöllőn a Fenyvesben, csendes
zöldövezetben garázskapcsolatos, 180nm
összterületű ikerház eladó. 3 szoba nappalis,
+különálló szoba garzon 500nm-es
telekrésszel. Ára: 24,5MFt. Tel: 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.
em. 34 nm-es, 1 szobás, konvektoros téglalakás. Ár megegyezés szerint. Tel: 20-977-0233
* Kazinczy körúton két szobás, konvektoros,
erkélyes, teljesen felújított lakás eladó, vagy
másfél szobásra cserélhető. Tel: 20-455-4648

* Gödöllőn a központban 83 nm-es, galériás
lakás erkéllyel, terasszal, kocsibeállóval
eladó. Érd: 06-70-534-7701
* BLAHÁN 18 éve épült 100 nm-es csendes,
padlófűtéses, 3 szobás, étkezőkonyhás,
gázfűtéses, kandallós családi ház garázzsal
eladó. Iár: 19 MFt. Tel: 06-20-886-2002
* Reális áron vegyen házat Aszódon a
Centrum közelében. Panorámás, kis kertes
ház 12,8 millióért eladó. Tel: 06-30-505-8012
* Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben
900m2–es telken 150m2 felújított családi
ház, gondozott kerttel, öntözőrendszerrel,
dupla garázzsal eladó. A telek két utcára nyílik, a háznak két különálló bejárata is van, kétgenerációs házként is használható. Iár: 35 M
Ft Érd: 06/70-604-4403, 06/30-469-6721
* TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es
telken eladó egy 1992-ben épült 70 nm
alapterületű téglaépítésű, 2 szobás nyaraló a
strand közelében. Érd: Végh Tamás - +36-70333-1362
* Gödöllő legcsendesebb háza! Babati út
28.sz.alatti 830nm telken új építésű, 179nm
földszintes, legkorszerűbb technológiával
épült, extra energiatakarékos, eladó.
Burkolat igény szerint. +36-30-9355-737
* Gödöllőn János utcában 3.em. 2szobás,
konvektoros, erkélyes lakás eladó 11,3MFtért, vagy elcserélhető 1szobás, konvektoros,
erkélyes lakásra értékegyeztetéssel, 1-2.
emeletig. +36-20-376-0694, 28-419-675
* Eladó Gödöllőn, Kazinczy körúton 60 nmes, 2 szobás, egyedi gázfűtéses lakás. Ár:
11,2MFt. Tel: 06-30-212-6390
* Gödöllőn Fenyves egyik csendes utcájában
eladó egy különlegesen szép adottságokkal
rendelkező 923nm-es gondozott, ősfás kert
felújított, összkomfortos 50nm-es házzal.
Iár:20,9MFt. Tel: 06-20-460-3014
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* Tulajdonostól sürgősen eladó, azonnal
költözhető Gödöllőn, Kazinczy körúton 4.em.
59 nm-es, 2szobás, téglaépítésű, bútorozott,
(beépített szekrénnyel a folyosón, konyhában), gázkonvektoros, vízórás, klímás, erkélyes, napfényes, jó elrendezésű lakás ebédlővel, kamrával, fürdővel (külön Wc), tárolóval.
Alacsony közös költség (5EFt). 20-30km-es
körzetben kisebb lakás beszámítható, értékegyeztetéssel. Iár:10,7MFt. +36-70-3617776, ptaylor@fibermail.hu
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KISTARCSÁN,
NAGYTARCSÁN,
CINKOTÁN
ÖSSZKÖZMŰVES
ÉPÍTÉSI TELKEK ÉS IPARI TELKEK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

* Gödöllőn, Palotakerten, közvetlen park melletti liftes házban, 4.em. 44 nm-es, szabályozható fűtéssel rendelkező lakás eladó. Ár:
7,9MFt. Tel: 06-20-430-2720

RENDKIVÜLI AJÁNLATAINK:

ALBÉRLET KIADÓ

*A Szt. János utcában 1,5 szobás, 43
nm-es, földszinti lakás eladó. Iá.:8,5 mFt.

* Gödöllő központjában egyetemisták részére
egyedi fűtéses bútorozott lakás kiadó.
15.000,- /fő+rezsi + 2 havi kaució. Érdeklődni:
70/365-0751

*A Paál László közben 60 nm-es, 2,5
szobás, 2. emeleti, erkélyes, felújítandó
lakás sürgősen eladó. Irányár: 10,9 mFt.

* 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 szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.
* Gödöllő központjában, a Szent István téren,
57 nm2-es, földszinti, felújított lakás, augusztus 1-jei költözéssel, hosszú távra kiadó.
53.000 Ft./hó, 2 havi kaució. Tel.: 30/2195522; 20/955-9088.
* Palotakerten földszinti 1 szoba összkomfortos, felújított, berendezett 40 nm-es lakás
kiadó. Tel: 06-30-9446-816
* A gödöllői tavaknál ház hosszú távra augusztus végétől kiadó. Tel.: 06-30-213-4882
* Kiadó Alvégben 2 szobás konvektoros különbejáratú házrész kertrésszel 50 EFt + rezsiért
20-772-2429
* Kiadó Gödöllőn centrumban 4 szobás cirkós
lakás erkéllyel 85 EFt + rezsiért , min. 1 évre
20-772-2429
* Gödöllőn, Blahán szoba-konyha zuhanyzóval,
WC-vel, külön mérőórákkal kiadó. Ár: 30.000,Ft/hó + rezsi. Tel: 06-20-5868-444
* Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól
5 percre lévő 3 szobás földszinti konvektoros
lakásba albérlőtársat keresünk. Érd: 10h után
06-20-224-6598

* Gödöllőn Ambrus közben földszinti, 1,5
szobás 50 nm-es, bútorozatlan, zárt teraszos + előkertes lakás hosszútávra kiadó.
55.000,-Ft + 2 havi kaució. Érd: 30/2100125, 70/4545-984
* Szt. János u. 23/c. alatt bútorozott, 2
szobás, saját közüzemi mérőkkel rendelkező lakás azonnal kiadó. 2 havi kaucióval. Tel: 06-28-411-259

* Gödöllő kertvárosi részén kertes háznál,
elegáns környezetben, igényesen kialakított
különálló házrész (kb.35nm –nappali, gardrób
szoba, fürdőszoba) kiadó havi fix 55EFt-ért rezsivel! Egyetem, HÉV, busz, központ 7-7 percre.
30-90-11-930

* Kiadó Szadán külön bejárattal 1 szoba-konyha, fürdő. 40.000,- + rezsi, 3 szoba, nappali,
konyha, 2 fürdő, 80.000,- + rezsi, 2 havi kaució. 28/610-828, 30/6841-861

* Gödöllő központjában 2 szobás, bútorozatlan, távfűtéses, földszinti lakás hosszabb távra
kiadó. 50.000,-/hó bérleti díj + 1 havi kaució.
Tel: 06-30-907-9322

* Gödöllő központjában 2 szobás + amerikai
konyhás, légkondicionált lakás kiadó!
Bútorozott, azonnal költözhető! Érd: 06-20334-9121

* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, egyedi
gázfűtéses, félig bútorozott lakás kiadó.
50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució szükséges.
Tel: 06-30-212-6390

* 1 szobás összkomfortos házrész (külön
fogyasztásmérő + kábeltévé) külön bejárattal
kiadó. 36 ezer + rezsi. 1 havi kaució. Érd: +3670-426-1201

* Gödöllőn a Tűztoronyházban hosszútávra
kiadó egy bútorozatlan 1,5 szobás, 42nm-es,
egyedi mérőórás lakás. Rendkívül alacsony
rezsivel. Tel: 06-20-336-4068

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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben (Kossuth
Lajos utcával párhuzamos) 2,5 szobás,
4.emeleti bútorozatlan, erkélyes lakás
beköltözhetően kiadó. 2 havi kaució szükséges. 20/399-8873, 70/200-7817

* 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

* Testvérvárosok útján családi házban, különbejáratú másfél szoba, konyha, fürdőszoba,
külön mérőórákkal szeptember 1-től kiadó.
50.000,-Ft + rezsi, kaució megegyezés szerint.
06-70-331-6395

* NEMDOHÁNYZÓ, egyedülálló hölgynek
szoba kiadó szeptembertől. 30.000,- Ft rezsivel együtt. Kaució szükséges. Tel: 20-353-0949
* Egyetemistáknak, főiskolásoknak 2szoba
összkomfortos, bútorozott lakás (legfeljebb
4személy részére) Gödöllőn, az Erzsébet parki
HÉV megállótól 5 percre kiadó. Ár megegyezés szerint. 30-418-7206, 70-619-9079
* Gödöllőn, két szobás, konvektoros, második
emeleti lakás kiadó. Érd: 06-70-372-4475
* Gödöllőn a Mikszáth K. utcában 2 szobás
összkomfortos, felújított ház bútorozatlanul vagy
kevés bútorral bérbeadó. Tel: 70-213-8499
* Gödöllő Palotakerten 1 szoba + hálófülkés,
szépen felújított lakás kiadó. Tel: 30-550-7945
* Felújított első emeleti, 2 szobás, 55 nm-es
lakás Gödöllőn a Kossuth L. utcában kiadó.
45E Ft/hó +rezsi, 2 havi kaució szükséges.
Tel: 70-209-3669.
* Gödöllő központjában 2 szobás felújított,
távfűtéses lakás hosszútávra kiadó. Tel: 0620-411-2288
* Kiadó János utcában, 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan, erkélyes lakás. 49.000
Ft/hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges.
Tel: 70-517-1370
* Kossuth Lajos utcában 1+2 félszobás IV.
emeleti lakás kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 2 havi
kaució szükséges. Tel: 30-7605-471 16h után.
* Gödöllőn a Kossuth utcában KIADÓ 60 nmes, egyedi fűtésű, 2 szobás, 2.emeleti lakás.
50 E Ft/hó. Tel: 20/578-3361

* Gödöllőn az Erzsébet parki lakótelepen 2,5
szobás, bútorozott, konvektoros lakás
hőszigetelt házban, hosszútávra kiadó. Tel: 0620-212-1350

* Gödöllőn a blahai részen családi házban
különbejáratú 2 szoba, háló összkomfortos
lakrész kocsibeállóval igényes, nemdohányzó
részére hosszútávra kiadó. Lakbér + 2havi
kaució. 06-20-329-2954

* Gödöllőn egyetemtől, vasútállomástól 5percre különálló kertes házban 46 nm-es, felújított, 2szobás házrész cirkó fűtéssel,
mérőórákkal kiadó (kábeltévé, internet) 2fő
részére. 49.000,-/hó+rezsi, 2havi kaució. 0620-3-515-292.

* KIADÓ 47 nm-es új építésű lakás a belvárosban. Kocsibeállóval. Tel: 06-30-977-6742

* Gödöllőn Szt. János utcában II. emeleti 60
nm-es gázkonvektoros, nagykonyhás lakás
kiadó, hosszútávra. 50E Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. 06-70-413-2353

* 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 Szadán a CBA-val szemben ikerház
fele része: szoba, nappali, konyha, stb. nagy
pincével. Ára: 55.000.- +rezsi, és 2 havi kaució. Érd: 06-70-325-9568
* Gödöllőn, szép, csendes helyen, állomástól
5 percre, 1 szoba összkomfortos, külön
bejáratú házrész hosszútávra kiadó. 40.000,Ft + rezsi. Kaució szükséges. Tel. 30-639-2914
* Hosszútávra, városközponti, lakótelepi,
távfűtéses, kábeltévés, bútorozott lakás kiadó.
Bérleti díj + 2 havi kaució szükséges. Tel: 0628-410-346, 06-20-5875-191
* Gödöllő Szabadka utcai két szobás lakás
hosszútávra is kiadó. Tel: 06-30-288-3240
* Gödöllő központjában 2,5 szobás, 2.em.
erkélyes, részben bútorozott lakás hosszútávra
kiadó. Kaució szükséges. Érd: 20-3-303-396
* 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
* Gödöllő, Szabadka u.6/A.II.em.8. 1 szobás,
konvektoros, vízórás lakás csendes zöld
övezetben hosszútávra igényesnek kiadó.
45.000,- + 2 havi kaució. 06-20-922-6616, 0628-521-434

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
* Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új
építésű, 52 nm-es riasztós, légkondícionált
üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának is! Külön
tárgyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.
* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100
m2-es, legjobb helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy.
u. sarkán, liftes házban, klímával. Nettó ár:
1.200,-Ft - 2.500,-Ft/m2 Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Minőségi ingatlanok www.perfektotthon.hu
* Gödöllőn a Mátyás kir. u. felső részén kb.
35 nm irodának is alkalmas helyiség WCvel, mosdóval kiadó. 06-28-418-757, 00-49851-7568-186
* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben július 15.től udvari, 30 nm-es üzlethelyiség. Irodának is
alkalmas. Tel: 06-30-346-5408
* 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 Petőfi udvarban 54
nm-es üzlet kiadó. Riasztóval felszerelve. A
kirakat betörésvédelmi fóliával ellátva. Érd:
+36-70-535-4474
* Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nm-es, első emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18-ig 0628-430-209
* Gödöllőn iskolával, óvodával szemben lévő
120 nm-es exkluzív szépségszalon kiadó. Tel:
06-30-247-6718
* Pataktéri garázssoron, lakóházak felőli
oldalon, billenő ajtós betongarázs reális áron
eladó. Tel: 06-70-247-1270
ÁLLÁS
* Beugrós szakácsot keresünk Gödöllőn
a Lavalette étterembe. Tel.: 20/3150951, 28/ 430-030

*Szadán, szép környezetben,1205 nmes, megosztható ősfás saroktelek
eladó, 30%-a beépíthető. Iá.: 12,8 mFt.
*Az új Fenyvesben 2002-ben épült,
nappali+3 fél szobás kiváló állapotú
ikerházi lakás (beépíthető tetőtér, fa
nyílászárók, kovácsoltvas kerítés, két
terasz) 540 nm-es telekkel eladó.
Irányár: 27 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Csendes kertvárosi utcában, nappali+2 szobás, 95 nm-es családi ház,
40 nm-es különálló házzal, fedett
autóbeállóval, melléképülettel, ásott
kúttal1120 nm-es telken eladó. Két generáció számára is kiválóan alkalmas.
Irányár: 26,5 mFt.
*A Kertvárosban igényes,180 nm-es,
nappali+3 szobás családi ház szép
parkosított telken garázzsal, szaunával,
eladó. Egy szobás önálló lakrész is tartozik a házhoz. Budapesti cserelakást
beszámítanak. Irányár: 59,8 mFt.
*A Kertvárosban, felújítandó kis
ház 705 nm-es telken telekáron
eladó. Iá: 10,5 mFt.
*A Fenyvesben70 nm-es, amerikai
konyhás, belül felújított, 2 szobás ház
a vasútállomás közelében 871 nm-es
telken eladó. Irányár: 10,8 mFt.
LAKÁSOK:
*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 Szabadka utcában 55 nm-es, 2
szobás, igényes, 1. em., erkélyes, téglaépítésű lakás ízléses belső berendezésével vagy üresen eladó. Iár: 13,9 mFt.
*A belvárosban nappali+3 szobás,
amerikai konyhás (2. emelet+tetőtér),
az udvaron ponyvagarázzsal, nagy
terasszal eladó. Irányár: 24 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújított,
egyedi
(gázcirkó)
fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 8,7 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, gázcirkó fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,7 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*KARTALON 2000-ben épült 120 nmes, földszintes, nappali+3 szobás,
amerikai konyhás családi ház 500 nmes telken eladó vagy kisebb házra
cserélhető Gödöllőn vagy Kartalon.
Irányár: 21,5 mFt.
*VALKÓN 130 nm-es, hangulatos, jó
állapotú, összkomfortos parasztház
2000 nm-es, gondozott telken eladó.
Irányár: 13 mFt.
*VERSEGEN 140 nm-es, 4 szobás, jó
állapotú téglaház eladó 6370 nm-es,
gazdálkodásra
alkalmas
telken.
Csereként budapesti (1-2 szobás,
egyedi fűtésű) lakást beszámítanak. :
Irányár 18,2 mFt.
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Hogyan válasszunk jó
napszemüveget?

* Pomázi sörözőbe fiatal, agilis pultos lányt
keresünk. (Feltétel: szakmai gyakorlat ill.
bizonyítvány.) Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajz szükséges. Tel: 06-20-4923044, e-mail: femasystemkft@freemail.hu

A napszemüveg ma már divatcikknek is
tekinthető,
kiegészítője
ruházatunknak.
Hordhatunk sportosat, „az idei trendit”,
klasszikusat, vagy éppen retro stílusút akár. De
nem ez a lényeg!
A divat mellett sokkal fontosabb, hogy szemünket
megvédje a káros UV sugárzástól.
Intenzív UV sugárzás (magashegység, hó, vízfelszínről visszavert sugárzás) okozhat szaruhártya
gyulladást, ami rendkívül fájdalmas, könnyezéssel,
fénykerüléssel jár. Szerencsére gyorsan, és jól gyógyul, de, ha így jártunk, forduljunk szemészhez, a
további szövődmények elkerülése végett.

A nap felelős részben a szemen kialakuló
kúszóhártya miatt is.
Anyagcserezavar, és részben a magas UV sugárzás miatt alakul ki az éles látásunkat adó
ideghártya rész, a sárga folt elfajulása. Ez egy
lassú, fájdalommentes folyamat. Egyre gyakoribb
kórkép, és sajnos visszafordíthatatlanul rontja el a
látást. A beteg térlátása megmarad, de a finom
közeli tevékenységekhez szükséges jó látása
elromlik, szemüveggel sem javítható.
Hogy biztosak lehessünk abban, hogy a szemüveg
szűrése valóban megfelelő, íme, 3 tipp:
1. keressük az UV 400 feliratot
2. a CE minősítést, ami a szemüveg szárában van
feltüntetve. Ez jelenti azt, hogy a szemüveg
megfelel az Európa Uniós szabványoknak.
3. a fenti két jelzést „nem nagy ügy koppintani”,
ezért mindenképpen tanácsos optikai szaküzletben vásárolni, ahol segítséget tudnak nyújtani a
választásban, be is állítják a szemüveget az Ön
arcához, segítenek a megfelelő színű, sötétségű
szemüveglencse választásában.
A lencsék színe sem mindegy. A színek megváltoztatják a látást, így legjobb, ha kipróbáljuk, számunkra melyik a legkellemesebb.
Barna: Növeli a kontrasztot, így mindent élesebbnek, és nem túl sötétnek látunk. A sötét színeket
mélyíti, a fehéret megtöri.
Szürke: A nagyon fényérzékenyek kedvelik
főként. A természet színeit nem változtatja
meg, a szembe jutó fénymennyiséget jelentősen csökkenti.
Zöld: Tompítja az éles fényt, anélkül, hogy
sötétítené a képet.
Ezenfelül olyan szűrők is léteznek, amelyek
csökkentik a káprázást, javítják a különböző
fényviszonyokhoz való alkalmazkodást (árnyékból ki-be).
Fontos szűrést jelentenek a polarizált lencsék. A
vízszintes felszínekről visszaverődő fényt szűrik
ki. Viseletük nagyon kényelmes vízparton, és
autóvezetés közben.
Minden fajta napszemüveglencse kapható dioptriás változatban is, így aki szemüveges, az is
hordhat napszemüveget… és még látni is fog!
Hosszú oldalakat lehetne teleírni szemünkről,
sugárzásról, betegségekről. Itt csak pár tanácsot
szerettem volna adni, a teljesség igénye nélkül.
Amennyiben bővebb felvilágosítást szeretne,
szeretettel várjuk üzletünkben, ahol be is mutatjuk
a különböző szűrőket, és azok előnyeit!
Szőke Emese
Optometrista, kontaktológus, MSE Optika

Transitions fényre sötétedő szemüveglencsék nagy kedvezménnyel aug. 15.-ig.
Most éremes kipróbálni!

* Gödöllői szépségszalonba fodrászt,
műkörmöst, pedikűröst, kozmetikust keresek. Tel: 06-30-989-3652
* Baj van az egészségével? Cukorbeteg?
Magas a vérnyomása, koleszterin szintje
nem megfelelő? Meg szeretné óvni
egészségét? Anyagi biztonságban szeretne
élni? Van rá megoldás! Nekem is segített.
Hívjon bátran! Érd: 06-70-271-3556
* CNC gépkezelőket keresünk Budapest
környéki
munkahelyre.
(Szakirányú
végzettség, bizonyítvány, ill. gyakorlat szükséges.) Érd: 10-16h 06-70-342-6751, 0632-769-001, e-mail: lolo2000@freemail.hu
* Cégünk keres gödi munkahelyre villanyszerelő, elektronikai műszerészeket, függőzni
tudó minősített CO-2 hegesztőket. Érd: 1016h
06-70-429-3129,
e-mail:
mail.09@freemail.hu

* Gépjármű márka szervíz, gödöllői munkahelyre autószerelésben és villamossági
szerelésben egyaránt jártas munkatársat
keres! Érdeklődni hétköznap, 09.00-tól
17.00-ig, a 06-30-221-0687-es telefonszámon lehet.
* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS
SZERVIZ kollégát keres kézi autómosóba
mosós munkakör betöltésére, Gödöllő és
vonzáskörzetéből.
Kiemelt
kereseti
lehetőség.Elvárás B kategósiás jogosítvány.
Jelentkezni lehet önéletrajzzal. opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Rét utca 18.
* A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens munkatársat keres, mielőbbi
belépéssel. ötnapos munkahét, ügyelet
nincs. Tel.: 70/381-5973.

* ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁSRA –
Gödöllő és környékéről – nem dohányzó
munkatársak jelentkezését várjuk a +36-28513-115 telefonszámon.
* Munkanélküliek figyelem! Gödöllői kirendeltségünkbe munkatársakat keresünk irodabővítés céljából. Iskolai végzettség nem
számít, teljes betanítás. Tel: 70/224-6339
* 43 éves megbízható hölgy gyermekfelügyeletet, takarítást vállal. Tel: 06-30-2626-074
* Elektronikai cég keres operátor, műszerész dolgozókat megfelelő végzettséggel, ill. számítógép kezelőt
hosszútávra,
magas
kereseti
lehetőséggel. Önéletrajzot az alábbi email címre kérjük: n.kapcsos@gmail.com
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* 36 éves hölgy állást keres SOS augusztus
1.-től, több műszakost is. Jogsi, mobil van.
Eladói és ügyintézői tapasztalattal rendelkezem. Betanulok. 06-20-586-6848.
* Értékesítési tapasztalatait piacvezető
cégünknél az Aegon Biztosító Zrt.-nél kamatoztathatja. Új érdekeltségi, motivációs
rendszer keretein belül valósíthatja meg
álmait. Egyedi szerződés. 06-30-863-5089
* TAKARÍTÁST, ablaktisztítást, vasalást vállalok. (700,-Ft/óra). Tel: 06-70-413-8438
* Világviszonylatban a 6. helyen álló
Nemzetközi MLM cég magyarországi hálózatának kiépítésére MLM tapasztalattal és
gyakorlattal rendelkező területi vezetőket
keresek. Tel: 06-70-311-5254
* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van. Többek
között autója belső takarítását is megoldom
az otthonában (a mindenes). Érd: +36-20486-2747
* Babysittert keresek óvodás korú gyermekeim mellé a délutáni – esti órákra. Tel:
06-20-9-33-2324

SZOLGÁLTATÁS

Gödöllői Szolgálat

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473 Köszönjük
bizalmát!
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje,
WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.
*
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
* Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
+36-28-511-366, +36-20-556-2653, Email:info@ili.hu
* Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: +3630-333-9201
* Kertjét rendbe teszi, és karban tartja fiatal
gödöllői egyetemista, kerítésfestés, fűnyírás
nem gond. 20 km-es körzetből bátran
hívjon: Csányi Tamás 20/3678-243

* PEDIKŰR NYÁRON IS! A talpunkra nehezedik
a legnagyobb testsúlyunk, és ha ezt a nagy
megterhelést egy helytelen felépítésű cipővel
is tetézi, könnyen kialakulhat bőrkeményedés
vagy tyúkszem. Ismerősen hangzik? Szeretne
megszabadulni tőle? Hívjon, és házhoz
megyek! 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. +36-70-2479072, +36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: +36-20-5231-094
* KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS.
TERMŐFÖLD
ÉS
GÉPI
FÖLDMUNKA RENDELÉSE. 20-9-537-537
* CSERÉPKÁLYHA készítés, építés, átalakítás, átrakás. Tel: 06-20-3649-567

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény
szállítás. Tel: +36-30-9134-599. Hétvégén
és ünnepnapokon is.

* Víz-, gáz-, fűtésszerelés, csatornabekötés,
locsoló-mérőszerelés,
fürdőszobák
felújítása. Tel: 06-20-9-947-715

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu

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

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2
órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak
teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. 20-9370-199
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő
rendszerek, garázskapu szerelés, javítás 2
órán belül. +36-20-9-177-555
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* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása. Új egyedi kárpitos bútorok
készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: +36-70384-8711
* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +3620-4-359-650

Miller Zoltán is a BRAINTURBO módszerrel
tanul angolul!
Miller Zoltán, az egykori
Emberek együttes énekese, sikeres musical színész, a Csináljuk a fesztivált! győztese is folyamatosan fejleszti angol
nyelvtudását.
R: Zoli, mi motivál egy
ismert embert és személy
szerint Téged abban, hogy
angolul tanuljon?
MZ: Úgy gondolom, hogy
idegen nyelv nélkül a mai
világban, függetlenül attól,
hogy ki mivel foglalkozik, sokkal kisebb esélye
van bárkinek érvényesülni.
Számomra a napi munkához elengedhetetlen az
angol nyelv ismerete, elsősorban kommunikációs szinten. Nagyon sok külföldi ismerősöm,
barátom van és rengeteg an-gol nyelvű internetes oldalt olvasok.
R: Hogyan kezdtél el angolul tanulni?
MZ: Úgy kezdtem el, mint bárki más: az iskolapadban. Miután a várt eredmény elmaradt, több
nyelviskolánál is próbálkoztam, de szintén
csekély sikerrel.
R: Mi volt a kudarc oka?
MZ: Amire nekem szükségem volt, az az, hogy
angolul beszélni tudjak. Pont ezt nem tudtam
megfelelő szintre elsajátítani, mert az oktatás elsősorban a nyelvtanra koncentrált, így állandóan
kudarcélményem volt. Azt gondoltam soha nem
fogok tudni rendesen megtanulni angolul.
R: De azért, gondolom, nem adtad fel? Mi
volt a következő lépés?
MZ: Egy barátom hívta fel a figyelmem egy
különleges nyelvoktatási módszerre, a BRAINTURBO-ra. Ez a módszer kifejezetten a kommunikációra koncentrál és relaxá-ciós állapotban tanítja a nyelvet. Az elején kicsit szkeptikus
voltam, de a próbaóra és a mögöttem álló
hónapok meggyőztek a módszer hatékonyságáról.

R: Mi tetszik neked a
BRAINTURBO módszerben?
MZ: Nekem különösen tetszik, hogy a relaxációs
állapot miatt, szinte kipihenem magam tanulás
közben. Teljesen ki tudok
kapcsolni és közben még
nyelvet is tanulok. Számomra fontos, hogy rugalmasan illeszkedik hektikus
időbeosztásomhoz és bármikor tudok menni a
nyelvstúdióba. Mivel én
alapvetően lusta ember
vagyok, nem szeretek
otthon házi feladatot írni vagy magolni. Ezzel a
módszerrel egyiket sem kell.
R: A mozgalmas életed mellett, mennyi időt
kell szánnod a nyelvtanulásra, hogy eljuss a
kívánt szintre?
MZ: A rugalmas időbeosztás mellett, a módszernek köszönhetően, 3-4-szer olyan gyorsan
tanulok,
mint
egy
hagyományos
nyelviskolában. Így sokkal rövidebb idő, kb 3-4
hónap alatt jutok el ugyanarra a szintre, hogy
angolul folyékonyan tudjak beszélni.
R: Köszönjük a beszélgetést, és további sikereket kívánunk a 2010-es esztendőben is!
Ha Ön is a Miller Zoltán által alkalmazott,
különleges BRAINTURBO nyelvoktatási módszerrel szeretne nyelvet tanulni, ezt nálunk is
megteheti!
Kérem látogasson el hozzánk egy díjmentes
próbaórára, ahol személyesen is meggyőződhet
a módszerről.
Gödöllő Brainturbo Nyelvlabor
2100 Gödöllő Kossuth L. u. 40. II/4.
www.nyelvtanulas-gyorsan.hu
Részletekért hívjanak a +36-20/4141-472-es
telefonszámon!
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Piacon vásárolni
Szeretek kimenni a piacra. Külföldön is izgalmas kaland ez, rácsodálkozni ismeretlen
gyümölcsökre,zöldségekre, halakra, hogy
másként vágják a húsokat, hallani a zsibongást… Mert a piacon beszélgetnek az
emberek. A vásárláson túl szóba kerül az
időjárás, egészség, a politika is. A piac
gyűjtőhely. Véletlen találkozások régi osztálytársakkal, ismerősökkel, vendégekkel. Nem
véletlenül. A piac szó az olasz piazza (spanyolul
plaza) szóból ered, jelentése tér, a város
központi tere,
találkozóhelye.
A
piacon
személyes
kapcsolatba
kerülök azzal az
áruval,
amit
majd elfogyaszt
a család és a
v e n d é g .
Megtapintom és
már
tudom,
hogy érett-e,
meddig tartható
el, nincs e
beöregedve, az
elképzelt ételhez ideális alapanyag lesz e. Őszibarackot, sárgadinnyét, málnát az illata elárulja már, hogy
érett-e, s milyen lesz az íze. Az elsőként megjelenő borízű alma szaga is elvarázsol… Piacra
fonott kosárral jó menni. Ebbe jól lehet pakolni,
s szellőzik az áru. A nylon zacskóból otthon
azonnal ki kell venni a zöldséget, meg ne fulladjon.
A piac sokkal őszintébb, mint egy nagyáruház.
Itt akkor jelenik meg egy zöldség vagy
gyümölcs, amikor szezonja (születésnapja) van.
Ha ekkor vesszük, esszük, összehasonlíthatatlanul jobb az íze, mint a más országokból idehor-
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dott, kényszerérlelt terméknek.
Látszik, ki az
őstermelő, s ki a
viszonteladó. Az
egyiktől kapok
frissen szedett
meggyet, barackot, málnát,
rukkolát,
cső
kukoricát,
a
másiknak
az
áruja
tudom,
hogy sokat utazott, s etilénben érlelték, míg ideért. Itt látható,
hogy nemcsak 1-2 féle krumpli, szilva, barack
létezik. Ki, milyet ültetett a kertjébe. Ma reggel
12 féle őszibarackból választottam ki azt a
fehérhúsú magvaválót, aminek az illata krémes,
egzotikus, gyerekkorom apró szemű enyhén
kesernyés ősziére emlékeztet. Kíváncsiságból
lapos őszit is vettem, olyan mint egy lapos kavics (ma gyümölcsnap van a
90
napos
diétában).
Gyönyörködtető
Keverednek az
illatok, a sokféle
zöldárun
túl
tolakodik a sültkolbász, kínálja
magát a lángos.
Napok
óta
eszemben jár,
hogy a piacon jó
a hangulat. Nem
csak azért, mert
növeli jó kedvünket a színek kavalkádja ,a zöldnek tengernyi
árnyalata megtörve a répa fehérségével narancsárgájával, a paradicsom pirosságával….
Ott nem acsarkodnak egymásra a népek. Nincs
veszekedés, zsörtölődés. Áru és információcsere van. Hogyan készítsem el, Ön hogy főzi
meg, milyen különlegességet lehet belőle
varázsolni – érdeklődések. Itt még mosolyognak az emberek - és ez jó.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

* Kineziológia: stresszoldás, képességfejlesztés,
beilleszkedési
problémák,
szorongás, pánikbetegség, depresszió, kapcsolat problémák oldása. Lucza Gabriella
20/585-5132, Gödöllő, Lelesz u. 14/b.

* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ MESTER
VÁLLAL
KARTONOZÁST,
FESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST. Kisebb kőműves
munkákat, szigetelést, dryvitozást. Tel. 0620-9-361-233, 06-28-610-982
* REDŐNY, szúnyogháló, RELUXA, napellenző, szalagfüggöny, harmonika ajtó,
garázskapuk forgalmazása, szerelése,
javítása! Ugyanitt párkányok, nyílászárók
egyedi méretben is. 06-20-225-4468
* BERNÁTH ATTILA KAROSSZÉRIALAKATOS. Tel: 06-20-390-5387
* PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú kis
csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel:
+36-70-414-1629
*
KERTGONDOZÁS:
sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +3630-528-7777

* NŐGYÓGYÁSZAT, gyermek és felnőtt ultrahang, allergia vizsgálat, foglalkozás –
egészségügy, bőrgyógyászat, tartós lézeres
szőrtelenítés. Santemed klinika. Gödöllő,
Remsey krt. 21. 28/516-530
* 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
* Fáj a feje, háta, lába, izületei? MASSZÁZS
hatására enyhülnek fájdalmai. Valamint
fogyasztó és narancsbőr elleni kezelések.
STRESSZOLDÁS CHI GÉPPEL! Tel: 06-30728-3055
* REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika ajtók. 20-9-943-145
* 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:
+36-20-2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.

* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés,
légtechnikai és csatornázási munkák rövid
határidőre. Tel: +36-30-202-0050
* KONTÉNERES sitt szállítás, TERMŐFÖLD,
GÉPI FÖLDMUNKÁK, alap, pince, tereprendezés, további kisgép kölcsönzése. Tel: 0630-9-362-846
* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-361-9679
* 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. +3630-402-7276

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: +36-209133-165
* Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
* Augusztusban induló OKJ-s képzéseink
Gödöllőn: ÓVODAI DAJKA, RUHÁZATI
ELADÓ,
KERESKEDŐ,
BOLTVEZETŐ.
Kamatmentes részletfizetéssel,
vizsgagaranciával!
0620
551-6690
www.felnottiskola.hu Nyilv.sz.:00861-2009
* 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

* FŰNYÍRÁST, KASZÁLÁST, kisebb kőműves,
ácsmunkát, akku töltést, polus javítást, vizsgálást vállalok. Tel: 30-402-4623
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: +36-20-9527289, +36-28-476-229

augusztusban

* Vállalunk lakásfelújítást – átalakítást,
hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást,
dryvitozást, viakolorozást, festés-mázolást,
tapétázást garanciával korrekt árakon, gyorsan, szakszerűen. 30/712-1621
* RENDSZERGAZDAI teendőket vállalok
kisvállalkozások, oktatási és egyéb
intézmények kisebb hálózatainak beállítására,
karbantartására,
egyéb
számítógépes problémák megoldására. 20535-3626
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
+36-20-4359-650
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70-505-1177.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: +36-30-386-4456
* PEDIKŰR, MANIKŰR, műköröm építés,
parafinos kéz és lábápolás kedvező áron.
Gödöllő, Szabadság tér 27. Bejelentkezés:
Ipacs Barbara 06-20-576-8097

* TOP-TAN: Egyéni felkészítés matematika,
fizika, kémia pótvizsgára, pótérettségire
hogy, biztos legyen a siker. Jelentkezés: 30908-41-30.
* 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)
* 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
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* Kézi hajtású kerekesszék (12 ezer), és
kerekes WC-szék (célra még nem használt 2500,-Ft-ért) eladó. Tel: 30-278-2975
* Salgó polc 90×45-s tálcák 2m magas, 6
láb, 8 polc összeállításban csavarokkal
11.000,-Ft-ért eladó! Tel: 20-9139-769
* HŰTŐ OLCSÓN ELADÓ. Tel: 06-70296-0535
* AKÁCOSZLOP eladó kerítésnek ill. fajátéknak, több méretben. 2,50 m 1600 Ft-tól,
akár háncsolva is. Az árban a kiszállítás
benne van. Tel: 06-20-505-7819
* AKÁC vagy TÖLGY tüzifa nyári áron még
2000 Ft/q gurigázva, kérésre hasogatva
eladó. Korrekt mennyiség, számla megoldható. Tel: 06-20-505-7819
* LEANDER 1,5-2 méteres, több színben,
akciós áron, kétszemélyes ágyneműtartós
heverő 15 E Ft, kétszemélyes ágyneműtartós kanapé 12 E forintért eladó. Tel: 0630-484-9757

* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
+36-28-415-998, +36-20-388-4953
* ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés. Első
óra ingyen! További kedvezmények! Érd:
+36-20-268-4064, +36-20-230-6250
* Nem biztos benne, hogy gyermeke
felkészült az iskolára? Tanulási nehézséggel
küzd? Más, mint a többi? Egyéni fejlesztést
vállalok (2-9 éves). Házhoz megyek.
Fejlesztő pedagógus, nagy tapasztalattal.
06-70-634-1306
* Gödöllőn TALP masszázs tanfolyam indul.
Jelentkezés augusztus 19-ig. Tel: 06-30496-3172

* Eladó egy 120 literes Zanussi
fagyasztószekrény, egy Whirlpool mosógép
(1 éves) és egy kutyaház. Tel: 30-727-7667
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó kitűnő állapotban lévő, 2006-os
évjáratú, 57 ezer km-t futott, feketemetál
Volkswagen Golf V 1.6 Perfekt. Iá.:
2,690,000 Ft. Tel.: (20) 212-6315.
* Eladó 1998-as évjáratú, szép állapotban
lévő, kevés km-rel Fiat Punto GT. Friss
műszakival, 17"-os alufelnivel + igény szerint
téli kerekekkel. Irányár: 750.000Ft. Tel:
30/2 506-596.
* AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi
akkuk, kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) +36-20-9458-766, 06-28-611-728
* Eladó 1994-es 62.000 km-t futott, ötajtós,
1500-s bordó színű LADA Samara, júliusig
érvényes műszakival, első tulajdonostól. Tel:
06-20-561-2105

* INTENZÍV BIZTONSÁGIŐR, TESTŐR,
VAGYONŐR
SZAKMUNKÁSKÉPZÉS
FOLYAMATOSAN, legközelebb JÚLIUS 24én, JÚLIUS 31-én GÖDÖLLŐ, ASZÓD,
VERESEGYHÁZ, Pryor Kft.06/70/6345667 Felnőttképzési nyilvántartási szám :
00 809-2009
* Augusztusban az alábbi három hetes
intenzív tanfolyamok indulnak a Shanti
Jógastúdióban: -stresszoldás jógával, -meditáció, -dinamikus jóga. Bejelentkezés: 0620-9395-658.
* Szüksége lesz reá! Asztrológiai iskola
indul Gödöllőn 6-8 fő részére. Tel: 06-30505-8012

* SUZUKI WagonR+ 27.500 km-rel, téli-nyári
gumival (felnivel) UTÁNFUTÓVAL sürgősen
eladó. Iár: 900.000Ft. Tel: 06-30-357-6825
ÜDÜLÉS
* HORVÁTORSZÁGBAN a tengerparttól
80 méterre PANORÁMÁS APARTMAN
családok részére családias áron kiadó.
Érd: 06-30-300-2111
* Kirándulás! 2010. szept. 1-5. Tirol és bajor
várkastélyok. Érd: 28-415-685, 30-268-5596
EGYÉB
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.

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.: 20/288-4485 (10-20 óráig).
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket,
papírrégiségeket vásárolok. Tel: +36-28412-230
* Békéscsabai mázas tetőcserép eladó: 5
éves, használt, 100,-Ft/db Gödöllőn. Tel:
+36-20-371-4122
* Eladó régi 7 db-s hálószobabútor, 2 és 3
ajtós szekrények, gázpalack, dohányzó asztal, fotelek, bordó 165×225 szőnyeg, 400 ls fagyasztóláda, tálalószekrény. Tel: 06-30486-1445

* Kisállatpanzió
20/9455-583.

várja

ügyfeleit.

Tel.:

* AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth L.
utcában. 1,5MFt. Major Zoltán 0670/77-33-222Gödöllő, Kossuth L. u. 34. www.perfektotthon.hu
* Gondja van hivatásában, munkahelyén,
párkapcsolatában, vagy szülői szerepében?
Segítséget ajánlok egyéni tanácsadás, transzformáció társasjáték, vagy akár családállítás formájában. Tel: +36-20-388-4953
* Kedves Hölgyek, Urak! Segíteni szeretnék
a pár és társkeresésben. Most kedvezményes közvetítés! Bizalom, diszkréció.
Kérésére felkeresem! 06/30-228-4096,
06/20-967-4009
* MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL! A
LUDÁNYI MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-,
hárs-,
erdei-,
aranyvessző-,
ámor-,
gesztenye-, repce krém-, lépesméz kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk. 30-9891-721
* KONTÉNERHÁZ villany-víz rákötéssel,
bojler mosogatóval, szállítható eladó –
kiadó. 250.000,-Ft. Tel: 20/341-4088
* Hathetes keverék, egészséges, szép,
barátságos kiskutyák – kis testű, rövid
szőrű, fekete, ill. barna és drapp színűek –
szerető gazdát keresnek. 06-70-257-4553
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Svájc, az Alpok országa
Aki a nyár közepén egy kis hűs hegyi levegőre vágyik annak tuti tippünk Svájc, az
Alpok országa. Európa kulturális és földrajzi szívében fekvő Svájcot, a világ egyik
leggazdagabb országát alpesi vidékének
szépsége miatt csodálják, lakóit is nagy
tisztelet övezi műszaki találékonyságuknak, társadalmi felelősségtudatuknak és
demokratikus kormányzati rendszerüknek
köszönhetően.
Svájc 26 kantonból áll, melyek pénzügyileg önállóak, saját alkotmánnyal és
törvényhozással rendelkeznek. Svájc sokszínűségét a három domináns nyelv
használata is tükrözi. Míg északon, keleten
és az középső országrészben a német nyelv
a meghatározó, nyugaton a francia, délen
pedig az olasz a jellemző.
A rengeteg látnivaló közül nehéz néhányat
kiemelni, de mindenképp érdemes meglátogatni svájci körutazásunk során az Bernet, a főváros középkori belvárosát és a
gyönyörű tó partján fekvő Genfet, itt található az ENSZ európai székhelye. Továbbá
az UNESCO által a világörökség részévé
nyilvánított St. Gallen-t, ahol 747-ben
Benedek-rendi apátságot alapítottak és a
bájos Luzern-t, ahol Európa legrégebbi
fahídján sétálhatnak át.
A számos természeti kincs közül néhány
igazán mély benyomást tesz a látogatókra,
ilyenek például a trümmelbachi gleccservízesések, valamint az Alpok leghosszabb jégárja, az Aletsch-gleccser, amely 23
km hosszan nyúlik el a Jungfrautól a
Rhone-völgy felett található fennsíkig.
Tavasztól őszig igazán kellemes Svájc
klímája, télen pedig a sport szerelmesei
próbálhatják ki a síelést különböző
nehézségű terepeken. Sissy Utazási Iroda
ajánlásával.
(GT)

2010. július 28.
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Jánosné (Kazinczy F. u. 12.), Botlik György
(Arany J. u. 14/A)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalváA Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási nyát nyerte: György József (Alkotmány u. 18/A)
utalványát nyerte: Sarudfalvi Györgyné (Rózsa A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ftu. 2.), Hollósy Tamás (Dalmady Gy. u. 5.)
os vásárlási utalványát nyerte: Garai Istvánné
(Honvéd
u. 12.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Hodbabni

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
AUGUSZTUS 11.

Recept:
Grillezett, köményes
sertéstarja
HOZZÁVALÓK:
4 szelet, ujjnyi vastag sertéstarja
A körethez: 4 adag grillen sült cukkini,
csiperke, lilahagyma és póréhagyma
A köményes-mustáros páchoz: 1 evőkanál mustár, 1,5 dl olaj, 1 kiskanál só,
1 mokkáskanál frissen őrölt bors, 1 kiskanál őrölt kömény, 1 kis fej lilhagyma, 2 újhagyma
ELKÉSZÍTÉS:
A tarjaszeleteket kicsit klopfoljuk meg,
az ínasabb részeket a kés hegyével
vágjuk be, hogy sütés közben a hús ne ugorjon
össze, majd a köményes-mustáros páccal minden oldalukat egyenletesen kenjük be. A bepácolt hússzeleteket tegyük edénybe, fóliával
fedjük le, és egy éjszakára rakjuk hűtőbe, hogy
az ízek jól összeérjenek. Másnap, ha a húson
túl sok pác, húzzuk le róluk, és a forró grillen
minden oldalukat süssük pirosra.
Köményes-mustáros pác:
A mustárhoz kevergetve öntsük hozzá az ola-

jat, szórjuk bele a sót, a borsot, a köményt, az
apróra vágott lila hagymát és a vékony karikákra szeletelt újhagymát. Az egészet jól keverjük össze, és már pácolhatjuk is vele a sertéstarját. A pác javasolt eltarthatósága 4-5 nap
hűtőben.
Köretnek grillen sült cukkiniszeleteket, félbevágott csiperkét, lilahagymaszeleteket és póréhagymát tálaljunk mellé.
(b.z.)
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Választás

TÁJÉKOZTATÓ
A települési ÖNKORMÁNYZAT VÁLASZTÁSÁHOZ kialakított egyéni
választókerületek területi beosztásáról
1. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
1. sz. szavazókör
Máriabesnyő,
Klapka utca 36/a.
ALMA UTCA
BARACKOS UTCA
BIRS UTCA
BORÓKA UTCA
FENYVES KÖZ 18-IG PÁROS
OLDAL
FENYVES KÖZ 1-17-IG
(PÁRATLAN OLDAL
FENYVESI DÜLŐÚT
FENYVESI FŐÚT
FENYVESI NAGYÚT
GESZTENYE UTCA
GYERTYÁN UTCA
JUHAR UTCA
KERT UTCA
KERTÉSZ KÖZ
KLAPKA KÖZ
MANDULA UTCA
NYÁR UTCA
ÖRÖKZÖLD UTCA
ŐSZ UTCA
SELYEMFENYŐ UTCA
SZÁSZORSZÉP UTCA
TAVASZ UTCA
TÉL UTCA
TOBOZ UTCA
VIOLA UTCA

2. sz. szavazókör
Máriabesnyői MÁV-állomás
GÁRDONYI GÉZA UTCA
HAVAS UTCA
KATONA JÓZSEF UTCA
KINIZSI PÁL UTCA
KLAPKA GYÖRGY ÚT
MADÁCH IMRE UTCA
NÁDAS UTCA
NAPSUGÁR UTCA
ŐRHÁZ UTCA
PERES DŰLŐ
PERES UTCA
SZEDRES UTCA
SZIVÁRVÁNY UTCA
ZÁPOR UTCA

3. sz. szavazókör
Vörös Óvoda
AVAR UTCA
BABAT PUSZTA
BÁNKI DONÁT UTCA
BESNYŐ UTCA
BOGLÁRKA UTCA
BOJTORJÁN UTCA
CSEMETE – KERT
DAMJANICH JÁNOS UTCA
ERDÉLYI FERENC UTCA
ERDŐSZÉL UTCA
FOGADALOM UTCA
GYÖNGYVIRÁG UTCA
HARMAT UTCA
HÉTHÁZ UTCA
HUN UTCA
INCSŐI ERDÉSZHÁZ
ISKOLA KÖZ
IVÁNKA IMRE UTCA
KANKALIN UTCA
KAPUCINUSOK TERE
KERENGŐ UTCA
KÖKÉNY UTCA
LOMB UTCA
MAGYAR UTCA

MÁLYVA UTCA
MIKES KELEMEN UTCA
NAGYBOLDOGASSZONY TÉR
ORGONA KÖZ
PUSKÁS TIVADAR UTCA
REPKÉNY UTCA
SZABADSÁG ÚT 70-TŐL VÉGIG
PÁROS OLDAL; 135-TŐL VÉGIG
PÁRATLAN OLDAL
SZÉKELY KÖZ
SZÉKELY BERTALAN UTCA
SZKÍTA KÖRÚT
SZTELEK DÉNES UTCA
TÁBORNOK UTCA
TAMÁS ATYA UTCA
ZÚZMARA UTCA
9 MÁV ŐRHÁZ

ÉRSEK UTCA
HŐS UTCA
JOGAR UTCA
KARD UTCA
KERESZT UTCA
KNÉZICH KÁROLY UTCA 28-TÓL
VÉGIG PÁROS OLDAL; 29-TŐL
VÉGIG PÁRATLAN OLDAL
KOKÁRDA UTCA
KORONA TÉR
MOHÁCS UTCA
NÁDOR KÖZ
ORSZÁGALMA UTCA
PALÁST UTCA
PRÉSHÁZ UTCA
SZENT GELLÉRT UTCA
VASVÁRI PÁL UTCA
ZÁSZLÓ UTCA

2. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

3. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
4. sz. szavazókör
7. sz. szavazókör
Damjanich János
Általános Iskola
Batthyány L. u. 32-34.
AULICH LAJOS UTCA
BALATON UTCA
BATTHYÁNY LAJOS UTCA
DANKÓ PISTA UTCA
DÁRDA UTCA
DUNA UTCA
GRÓF TELEKI PÁL TÉR
ISKOLA UTCA
SAJÓ UTCA
SIÓ UTCA
SZABADSÁG ÚT 79-133
PÁRATLAN OLDAL
TISZA UTCA
TURUL UTCA

5. sz. szavazókör
Montágh Imre Általános
Iskola, Dobó Katica u. 2.
ANTALHEGYI LEJTŐ
ANTALHEGYI UTCA
ARANKA UTCA
ÁRVÁCSKA UTCA
BAGOLY UTCA
BOROSTYÁN UTCA
DOMBOLDAL UTCA
HÓVIRÁG UTCA
IBOLYA UTCA
ILLÉS KÖZ
KILÁTÓ UTCA
MÓKUS UTCA
PANORÁMA UTCA
REKETTYE UTCA
SZARVAS UTCA
TÁJKÉP UTCA
VIRÁG KÖZ
ZSÁLYA UTCA

6. sz. szavazókör
Montágh Imre Általános
Iskola, Dobó Katica u. 2.

AGYAGOS UTCA
ALKOTMÁNY UTCA
ASBÓTH SÁNDOR UTCA
BABATI UTCA 10-TŐL VÉGIG
PÁROS OLDAL; 11-TŐL VÉGIG
PÁRATLAN OLDAL
BÁSTYA UTCA
CÍMER UTCA
DOBÓ KATICA UTCA

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat,
Mátyás király utca 11.
ÁDÁM UTCA 18-VÉGIG PÁROS
OLDAL; 31-TŐL -135-IG PÁRATLAN OLDAL
ATTILA UTCA
CSILLAG UTCA
FECSKE UTCA
HOLD UTCA
HOLLÓ UTCA
HUNYADI JÁNOS UTCA 37-TŐL –
39-IG PÁRATLAN OLDAL; 52TŐL – 82-IG PÁROS OLDAL
KELEMEN LÁSZLÓ UTCA
KNÉZICH KÁROLY UTCA 1-TŐL
– 27-IG PÁRATLAN OLDAL;
2-TŐL – 26-IG PÁROS OLDAL
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 24-TŐL
– 68/B-IG PÁROS OLDAL; 53-TÓL
–117-IG PÁRATLAN OLDAL
ÖREGHEGYI UTCA
RADNÓTI MIKLÓS UTCA
SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA
VENYIGE UTCA
VINCELLÉR UTCA
ZENGŐ UTCA

8. sz. szavazókör
Nyári Napközis Tábor,
Blaháné utca 132.
ARADI UTCA
BERKENYE UTCA
BONCSOKI DŰLŐÚT
CSALOGÁNY UTCA
CSIPERKE UTCA
ESTIKE UTCA
FŰZFA UTCA
GERLE UTCA
HAJNALKA UTCA
HÁRSFA UTCA
HEGY UTCA
HEGYALJA UTCA
HEGYESI MARI UTCA
HÉRICS KÖZ
ILONA UTCA
KÁPOLNA KÖZ
KIS-KOMLÓS UTCA
KÖKÖRCSIN UTCA
LÁZÁR VILMOS UTCA
LIGETI JULISKA UTCA
MARGITA UTCA
PERCZEL MÓR UTCA
PERESZKE UTCA
SŐTÉR KÁLMÁN UTCA
TOPOLYA UTCA

VŐFÉLY KÖZ
VÖLGY UTCA

9. sz. szavazókör
Blahai Öregek Otthona
Blaháné utca 45.

AKÁCFA UTCA
BLAHÁNÉ UTCA
BODZA KÖZ
BUZOGÁNY UTCA
CSERJÉS KÖZ
DIÓFA UTCA
FÜVES KÖZ
GALAGONYA UTCA
GALAMB UTCA
GIDA KÖZ
HATÁRJÁRÓ ÚT
KECSKÉS DŰLŐ
NYÁRFA UTCA
NYÁRKÚT UTCA
RÉT UTCA
RIGÓ UTCA
SAS UTCA
TÖLGYFA UTCA
ÚRRÉTI UTCA

4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
10. sz. szavazókör
Fővárosi Szociális
Otthon
Dózsa György út 65.
DÓZSA GYÖRGY ÚT 65.

11. sz. szavazókör
Táncsics Mihály úti óvoda,
Táncsics Mihály út 1.
AMBRUS ZOLTÁN KÖZ
DÓZSA GYÖRGY ÚT 9-TŐL – 19IG PÁRATLAN OLDAL
KOSSUTH LAJOS UTCA 15-TŐL 97-IG PÁRATLAN OLDAL; 28TÓL -82-IG PÁROS OLDAL
REMSEY JENŐ KÖRÚT
SZENT IMRE UTCA 3-TÓL – 15-IG
PÁRATLAN OLDAL; 6-TÓL–12/AIG PÁROS OLDAL
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 8-TÓL –
18-IG PÁROS OLDAL
26 MÁV ŐRHÁZ

12. sz. szavazókör
Táncsics Mihály úti
óvoda,
Táncsics Mihály út 1.
BALASSI BÁLINT UTCA
CSONKÁS KÖZ
DOBOGÓ UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT 21-TŐL63/A-IG PÁRATLAN OLDAL; 69-69
ERKEL FERENC UTCA
HARASZTI KÖZ
HARASZTI UTCA
HOMOKI NAGY ISTVÁN UTCA
KANDÓ KÁLMÁN UTCA
KENYÉRGYÁRI UTCA
KOTLÁN SÁNDOR UTCA
KÖRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR
UTCA
LIGET UTCA
MEZSGYE ÚT
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA

MÓRA FERENC UTCA
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA
SEMMELWEIS UTCA
SPORT KÖZ
SZADAI UTCA
SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA
SZENT IMRE UTCA 12/B-TŐL -24IG PÁROS OLDAL
SZENT IMRE UTCA 17-TŐL -23IG PÁRATLAN OLDAL
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 6-IG
PÁROS OLDAL; 1/C-TŐL-75-IG
PÁRATLAN OLDAL; 20-TÓL-86IG PÁROS OLDAL
TOLDI MIKLÓS UTCA
VÁROSMAJOR UTCA
VIRÁG UTCA

5. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
13. sz. szavazókör
Kazinczy körúti óvoda
Kazinczy körút 32.
BERENTE ISTVÁN UTCA
BOSSÁNYI KRISZTINA UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT 54-TŐL 160-IG PÁROS OLDAL
GARÓ EMÍLIA UTCA
HAMVAY FERENC UTCA
KAZINCZY KÖRÚT
KAZINCZY FERENC UTCA
KLEBESBERG KUNO UTCA
KORNYA MIHÁLY UTCA
MÁRKI SÁNDOR UTCA
ODRAY JÁNOS UTCA
OTTÓ FERENC UTCA
RIPKA FERENC UTCA
THEGZE LAJOS UTCA
UNDI MARISKA UTCA

14. sz. szavazókör
Petőfi Sándor
Általános Iskola,
Mátyás király utca 10.
ÁDÁM UTCA 1-TŐL -29-IG
PÁRATLAN OLDAL; 2-TŐL
16-IG PÁROS OLDAL
ÉVA UTCA
HUNYADI JÁNOS UTCA 1-TŐL35-IG PÁRATLAN OLDAL; 2-TŐL
-50/A-IG PÁROS OLDAL
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1-TŐL 51-IG PÁRATLAN OLDAL; 2-TŐL
-22-IG PÁROS OLDAL
NAP UTCA
RÁKÓCZI FERENC UTCA
RÓZSA UTCA
RÖGES UTCA
SURIN ISTVÁN UTCA

15. sz. szavazókör
Petőfi Sándor
Általános Iskola,
Mátyás király utca 10.
ARANY JÁNOS ÚT 35-TŐL
VÉGIG PÁRATLAN OLDAL
ARANY JÁNOS ÚT 38-TŐL – 94IG PÁROS OLDAL
BÁTHORI ISTVÁN UTCA
BEM JÓZSEF UTCA
BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA
BOCSKAI ISTVÁN UTCA
CSANAK UTCA
GOMBA UTCA
HAJÓ UTCA
REMÉNY UTCA
SZÍV UTCA
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA

II. Gödöllői Szolgálat

6. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
16. sz. szavazókör
Erkel Ferenc Általános Iskola,
Szabadság tér 18.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ KÖRÚT
MAGYAR KÁZMÉR KÖZ
MIHÁLY DÉNES KÖZ
NAGY SÁNDOR KÖZ
SZABADSÁG TÉR 12-TŐL-16-IG
PÁROS OLDAL
SZABADSÁG TÉR 13-TÓL-17-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZENT ISTVÁN TÉR

17. sz. szavazókör
Irodaház,
Petőfi Sándor tér 8.

BETHLEN GÁBOR UTCA 2-TŐL –
22-IG PÁROS OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 9TŐL -23-IG PÁRATLAN OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 14TŐL -16-IG PÁROS OLDAL
MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT
PAÁL LÁSZLÓ KÖZ
SZABADKA UTCA 8/C-IG PÁROS
OLDAL
SZABADKA UTCA 1B-TŐL -3A/BIG PÁRATLAN OLDAL
SZABADSÁG ÚT 15-TŐL -21-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZENT JÁNOS UTCA 28-TÓL,
VÉGIG PÁROS OLDAL
ZOMBOR UTCA 1-TŐL -1/B-IG
PÁRATLAN OLDAL

20. sz. szavazókör

BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT 50-IG
PÁROS OLDAL
DÓZSA GYÖRGY ÚT 1-TŐL -7-IG
PÁRATLAN OLDAL
GÁBOR ÁRON UTCA
KAMPIS ANTAL TÉR
KOSSUTH LAJOS UTCA 26-IG
PÁROS OLDAL
KOSSUTH LAJOS UTCA 1-TŐL 13-IG PÁRATLAN OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 1TŐL – 7-IG PÁRATLAN OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 2TŐL -12-IG PÁROS OLDAL
PETŐFI SÁNDOR TÉR
PETŐFI SÁNDOR ÚT
RÁKOS PATAK UTCA
SZABADSÁG TÉR 10-IG PÁROS
OLDAL
SZABADSÁG TÉR 1-TŐL -11-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZABADSÁG TÉR 11-TŐL -13-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZABADSÁG TÉR 18-TÓL -72-IG
PÁROS OLDAL
SZABADSÁG TÉR 19-TŐL VÉGIG
PÁRATLAN OLDAL
SZABADSÁG ÚT 1-TŐL -7-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZILHÁT UTCA

Petőfi Sándor Általános Iskola,
Munkácsy M. út 1.
ÁRPÁD UTCA
BETHLEN GÁBOR UTCA 19-TŐL
-65-IG PÁRATLAN OLDAL
BETHLEN GÁBOR UTCA 24-TŐL
56-IG PÁROS OLDAL
DEÁK FERENC TÉR
GRASSALKOVICH ANTAL UTCA
1-TŐL -7-IG PÁRATLAN OLDAL
KÖR UTCA
SZŐLŐ UTCA

8. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
21. sz. szavazókör
Palota-kerti óvoda

PALOTA-KERT
PALOTAKERT
SZABADSÁG ÚT 8-TÓL -28/A-IG
PÁROS OLDAL

22. sz. szavazókör
Petőfi Sándor Általános Iskola,
Munkácsy M. út 1.

Petőfi Sándor Általános Iskola,
Munkácsy M. út 1.
PATAK TÉR
SZABADSÁG ÚT 9-TŐL -13-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZENT JÁNOS UTCA 26-IG
PÁROS OLDAL
SZENT JÁNOS UTCA 1-TŐLVÉGIG PÁRATLAN OLDAL

19. sz. szavazókör
Petőfi Sándor Általános Iskola,
Munkácsy M. út 1.

BETHLEN GÁBOR UTCA 1-TŐL 17-IG PÁRATLAN OLDAL

SZABADSÁG ÚT 23-TÓL 33-IG
PÁRATLAN OLDAL
TÁTRA UTCA
TESTVÉRVÁROSOK ÚTJA
TOMPA MIHÁLY UTCA
ZOMBOR UTCA 2-TŐL VÉGIG
PÁROS OLDAL
ZOMBOR UTCA 3-TÓL -13-IG
PÁRATLAN OLDAL

23. sz. szavazókör

NEFELEJCS UTCA
OTTLIK GÉZA UTCA
ŐZ UTCA
PÁTER KÁROLY UTCA
PIPACS UTCA
PREMONTREI UTCA
RÓNAY GYÖRGY UTCA
ROZSNYÓ UTCA
SZIE KOLLÉGIUM
TAKÁCS MENYHÉRT UTCA
TÚRÓC UTCA
VÁRADHEGYFOK UTCA
ZARÁNDOK UTCA

Irodaház,
Szabadság út 23.

ARANY JÁNOS ÚT 36/B-IG
PÁROS OLDAL
ARANY JÁNOS ÚT 1-TŐL -33-IG
PÁRATLAN OLDAL
BABATI UTCA 8-IG PÁROS
OLDAL
BABATI UTCA 1-TŐL-9-IG
PÁRATLAN OLDAL
BRASSÓ UTCA
CSOKONAI VITÉZ M. UTCA
DEMBINSZKY JÓZSEF UTCA
EPERJES UTCA
ÉSZAK UTCA
HEGEDŰS GYULA UTCA
JÓKAI MÓR UTCA
KAFFKA MARGIT UTCA
KISFALUDY SÁNDOR UTCA
KODÁLY ZOLTÁN UTCA 2-TŐL 6-IG PÁROS OLDAL
KODÁLY ZOLTÁN UTCA 5-TŐL 9-IG PÁRATLAN OLDAL
KOMÁROMI UTCA
KÖLCSEY FERENC UTCA
NAGYVÁRAD UTCA 28-TÓL -32IG PÁROS OLDAL
NAGYVÁRAD UTCA 31-TŐL 35IG PÁRATLAN OLDAL
RAKTÁR UTCA
SZABADSÁG ÚT 30-TÓL 66-IG
PÁROS OLDAL
SZABADSÁG ÚT 35-TŐL 77-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZENTGYÖRGYI ALBERT UTCA
VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA

25. sz. szavazókör
Premontrei Szent
Norbert Gimnázium,
Egyetem tér 15.
ALKONY UTCA
BÉRI BALOGH ÁDÁM UTCA
BESSENYEI GYÖRGY UTCA
BORBOLYA UTCA
CSILLAGFÜRT UTCA
KIRÁLY UTCA
KÖZTÁRSASÁG ÚT
LEVENDULA UTCA
MARIKA TELEP
PITYPANG UTCA
RÓMER FLÓRIS UTCA
SZÁRÍTÓ PUSZTA
VADÁSZ UTCA

26. sz. szavazókör
Premontrei Szent
Norbert Gimnázium,
Egyetem tér 15.
ESZE TAMÁS UTCA
KISS ERNŐ UTCA
NAGY LÁSZLÓ UTCA
NÉMETH LÁSZLÓ UTCA
PODMANICZKY UTCA
SIMON ISTVÁN UTCA
SZABÓ PÁL UTCA
SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS KÖZ
THÖKÖLY IMRE UTCA
VERES PÉTER UTCA

10. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

7. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET BARTÓK BÉLA UTCA
18. sz. szavazókör

2010. július 28.

Választás

BÉKE UTCA
FILLÉR UTCA
FIUME UTCA
FORINT UTCA
GRASSALKOVICH ANTAL UTCA
2-TŐL 42-IG PÁROS OLDAL
GRASSALKOVICH ANTAL UTCA
9-TŐL -59-IG PÁRATLAN OLDAL
JÓZSEF ATTILA UTCA
KISS JÓZSEF UTCA
KODÁLY ZOLTÁN UTCA 1-TÓL 3-IG PÁRATLAN OLDAL
MÁRCIUS 15. UTCA
NAGYVÁRAD UTCA 1-TŐL 29/AIG PÁRATLAN OLDAL
NAGYVÁRAD UTCA 2-TÓL -26IG PÁROS OLDAL
OKTÓBER 6. UTCA
SZABADKA UTCA 5-TŐL -11-IG
PÁRATLAN OLDAL
SZABADKA UTCA 10-TŐL 14-IG
PÁROS OLDAL

9. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

27. sz. szavazókör

24. sz. szavazókör
Premontrei Szent
Norbert Gimnázium,
Egyetem tér 15.
ATE KÍSÉRLETI TÉR
BÚZAVIRÁG UTCA
EGYETEM TÉR
ERDÉSZ KÖZ
FÁCÁN SOR
FENYVES KÖZ 19-TŐL 59-IG
PÁRATLAN OLDAL
FENYVES KÖZ 20-TÓL 48-IG
PÁROS OLDAL
IPOLYSÁG UTCA
JÁSZÓVÁR UTCA
KASSA UTCA
KIKERICS UTCA
LELESZ UTCA
MAKARENKÓ TELEP
MÁRIA UTCA

Hajós Alfréd Általános Iskola,
Légszesz utca 10.
ADY ENDRE SÉTÁNY 9-TŐL 13IG PÁRATLAN OLDAL
ADY ENDRE SÉTÁNY 56-TÓL
VÉGIG PÁROS OLDAL
ÁLLAMITELEP
ÁLLAMITELEPEK
ÁLLOMÁS TÉR
ÁLLOMÁS ÚT
ALSÓ-TÓ UTCA
ALVÉG UTCA
ÁOI TELEP
ARBORÉTUM
BAROMFI TELEP
BIHARI JÁNOS UTCA
BONOKA TANYA
CSIPKE UTCA
DALMADY GYŐZŐ UTCA

DÉRYNÉ UTCA
FELSŐ-TÓ UTCA
FÜRDŐ UTCA
GÉPGYÁRI LAKÓTELEP
GULYÁS TANYA
HAJNAL UTCA
HORGÁSZTÓ UTCA
ISASZEGI ÚT
LÉGSZESZ UTCA
LISZT FERENC UTCA
MALOMTÓ UTCA
MÁV ÁLLOMÁS
MÁV NŐI MUNKÁSSZÁLLÓ
MÉHÉSZET
ŐRÖSI PÁL ZOLTÁN SÉTÁNY
SÍK SÁNDOR UTCA
TANÍTÓ KÖZ
VAK BOTTYÁN UTCA
VILLANYTELEP UTCA

28. sz. szavazókör
Hajós Alfréd
Általános Iskola,
Török Ignác utca 5.
ADY ENDRE SÉTÁNY 54-IG
PÁROS OLDAL
ADY ENDRE SÉTÁNY 1-TŐL -7IG PÁRATLAN OLDAL
BATSÁNYI JÁNOS UTCA
BLÁTHY OTTÓ UTCA
CSONKA JÁNOS UTCA
DESSEWFFY ARISZTID UTCA
FAISKOLA TÉR
FAISKOLA UTCA
GANZ ÁBRAHÁM UTCA
GÉBICS UTCA
HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA
HONVÉD UTCA
IFJÚSÁG UTCA
JÁZMIN UTCA
KASTÉLY
KÉTHÁZ UTCA
KŐRÖSI CSOMA UTCA
KÜHNE EDE UTCA
KÜTTEL TANYA
LOVARDA UTCA
LOVAS UTCA
MAGTÁR KÖZ
MAJOR UTCA
MARTINOVICS IGNÁC UTCA
MÉHÉSZ KÖZ
NAGYREMETE
PACSIRTA UTCA
PATTANTYÚS ÁBRAHÁM UTCA
REPÜLŐTÉR
REPÜLŐTÉRI ÚT
SZABADSÁG ÚT 6-IG PÁROS
OLDAL
TAVASZMEZŐ UTCA
TELEP UTCA
TESSEDIK KOLLÉGIUM
TESSEDIK SÁMUEL ÚT
TÖRÖK IGNÁC UTCA
VÁGÓHÍD
VÁSÁR UTCA

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK VÁLASZTÁSÁHOZ KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR:

FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
(2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.)
Itt szavazhatnak a kisebbségi névjegyzékbe felvett választópolgárok.

