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A befejezés után azonnal megkezdődött
a költözés, így a máriabesnyői városrészben megépült Zöld óvodát nemsokára birtokba vehetik a gyerekek. (2. oldal)
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Kulturális programokkal, kézműves foglalkozásokkal és vidám vásári kavalkád várta a
látogatókat a hétvégén a Barokk napok rendezvényein.
(8. oldal)

Szenzációs eredményt ért el Deák Nagy
Marcell, a GEAC atlétája, aki Kanadában, a
junior világbajnokságon 400 méteres síkfutásban ezüstérmet szerzett.
(12. oldal)

Pontos menetrend szerint zajlik a felújítás

Már megígérték...

Megkezdődött a munka a főtéren

Legyen ingyenes!

Miután július 29-én aláírták a kivitelezői szerződést, megtörtént a munkaterület átadás, majd
augusztus 4-én megkezdődtek a „Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A városközpont
arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése”, közismertebb nevén Főtér-program
második projektelemének, a Szabadság tér felújításának és közösségi térré alakításának a
munkái.
Mint ismeretes, Gödöllő önkormányzata, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Pest megyei településközpontok
fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében” című pályázatán
936 millió forint összeg támogatást
nyert el a három fő elemből álló programra, aminek legjelentősebb része a
múlt héten megkezdett főtér felújítás.
A tervek szerint a kivitelező LAKI
Épületszobrász Zrt. a kivitelezést 133
nap alatt végzi el, hét fázisban. A múlt
héten megkezdett első szakaszban
(ami a tervek szerint augusztus 23-ig
tart) többek között bontási és közműépítési munkákat végeznek a Polgármesteri Hivatalnál, a Tormay Károly
Egészségügyi Központnál és a Coop
áruház körüli területen.
A programot a Városháza előtti területen kezdték a burkolat bontásával,
majd a Coop áruház mögötti részen
folytatták. A héten további bontásokra és lezárásokra kell számítani az Átrium Üzletház és a Pogármesteri Hivatal közötti szakaszon, ahol többek

között a torony
bontására is sor
kerül. Ez idő alatt
mind a Városháza, mind az üzletek megközelítése az építési
munkákhoz igazodva biztosított
lesz, a gyalogos
forgalom korlátozására csak esetenként, rövid ideig kell számítani.
Ezt követően az
egészségügyi központnál folytatódik
a munka. Itt kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az intézménybe a bejutás folyamatosan biztosított legyen.
Ezt követően a közművek átépítését kezdi meg a kivitelező. Ennek első
lépése a távhővezetékek mielőbbi
cseréje, mivel ősszel a fűtés elindítása
bármikor szükségessé válhat, és fontos, hogy a hideg beköszöntére már
üzemkész legyen a rendszer.

Mint megtudtuk, a felújítás során
nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy
minden, ami a bontást követően újra
hasznosítható, felhasználásra kerüljön. Így például a Polgármesteri Hivatal előtti térburkolatot a tervek szerint a Hősök szobra környékén használják majd fel. Hasonlóképpen a
cserére kerülő gránit elemek, valamint az utcabútorok később más-más
helyre kerülnek.

Az M3-as autópálya M31-es és
M0-s közötti szakaszának díjmentessé tételét kéri Fellegi
Tamás nemzeti fejlesztési minisztertől a gödöllői kistérség
tizenkét polgármestere.

A munkavégzés során hasonlóan
nagy gondot fordítanak a növények
megmentésére is, hiszen a felújítást
követően a korábbinál jóval több fa,
cserje és bokor díszíti majd a teret. A
református templom melletti és a
Coop áruháznál lévő gesztenyefákat
nem vágják ki, ezeknél csak lombkorona alakítást végeztek a múlt héten.

A levélben – melyet augusztus 2-án
juttattak el a miniszterhez – kijelentették, a gödöllői kistérség települései
örömmel vették az M31-es autópálya
múlt heti átadását, de úgy látják: mivel az M3-as autópálya M31 és M0
közötti szakasza része a Budapest körüli autópálya gyűrűnek, (miként az
M5 egy szakasza is), ezért indokolt az
M3-as Budapest és Gödöllő közötti
szakaszának ingyenessé tétele, amiről
egyébként korábban már született egy
kormányhatározat.

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)
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Pontos menetrend szerint zajlik a felújítás

Újabb pályázat az autóbusz közlekedésre

Megkezdődött a munka a Főtéren

Képviselő-testületi hírek

(folytatás az 1. oldalról)
A munkák nem érintik a Világbékegong mögötti ciprusokat és a téren lévő platánok is a helyükön maradnak.
Eltávolították viszont a református

templom előtti akácokat és a tér sarkán lévő tujasort, valamint néhány
kisebb fát a Sulyán cukrászda, valamint a bank épülete előtt, ezek az akadálymentesítésnek esnek áldozatul.
Természetesen a szakemberek a növények esetébe is nagy gondot fordí-

tanak arra, hogy a lehetőség szerint,
amelyiket lehet, megmentsék. Így
például a Városháza előtti ezüstfenyőt úgy emelték ki, hogy azt az Erzsébet parkban újból el lehessen ültetni. A régi növények helyét azonban
nemsokára
újak
foglalják el. A főtérre 150 db lombhullató fa, 46 fenyőféle, 258 kúszófenyő, 757 db
magas cserje, 3142
alacsony
cserje,
valamint 463 db
évelő és a későbbiekben egynyári
növények kerülnek
kiültetésre. A tér
zöldterülete a korábbihoz képest jelentősen megnő, 2512 négyzetméteren gyepesítenek és 11.460 négyzetméter térburkolatból 1.200 természetes
kövekből készül.
A kivitelezés ideje
alatt a területen rész-

leges, szakaszos lezárásokra és teljes
útlezárásra egyaránt kell számítani. A
teljes útlezárás idején kizárólag az itt
lakók és az áruszállítást végző gépjárművek hajthatnak be a fenti munkaterületre. A megváltozott forgalmi
rendről közlekedési jelzőtáblák adnak
tájékoztatást. A parkolás azonban a
munkák ideje alatt is biztosított a belvárosban. A Petőfi Sándor utca végében két parkoló is a gépkocsival érkezők rendelkezésére áll, itt közel
150 gépkocsi számára van férőhely,
de csupán néhány perces sétával elérhető a Művészetek Háza melletti parkoló is, ahol az első másfél óra továbbra is kedvezményes parkolási
díjtétellel vehető igénybe. Itt 80 gépkocsi fér el.
A kivitelezési munkák menetéről
lapunk folyamatosan tájékoztatja az
olvasókat.
kj

Átalakul a Művészetek Háza

Korszerűsítés kívül-belül
Folyamatosan zajlanak a Művészetek
Háza felújítási munkálatai. A júniusban
megkezdett korszerűsítés az ütemtervnek megfelelően halad. Az elmúlt hetekben jelentős bontási munkákat végeztek
az épületen. Jelenleg a homlokzati nyílászárók környezetében lévő falazásokat végzik, valamint az épület belső terében megkezdődtek a gépészeti és az
elektromos rendszert érintő munkák.
Amint a falazás befejeződik, az új nyílászárók is helyük kerülhetnek. Mind-

ezek mellett dolgoznak a jelenlegi vizesblokkok felújításán és a tervezett két
új kialakításán is.
Rövidesen megkezdődik az új főbejárat
kialakítása is. Miután a Cserkész- szobor felőli oldalon befejeződött a közmű
kiváltás, elindulhat a bejárati rész, és a
terasz cölöpalapozása.
Az ehhez szükséges jelentős bontási munkák
már befejeződtek.

változtatással. A képviselő-testület bízik
abban, hogy így jobb, minőségibb szolgáltatást kaphat a város.

Lassú Futás
Még a július 22-én megtartott rendkívüli
ülésen döntöttek a képviselők arról a
mintegy 10 millió forint értékű természetbeni támogatásról, amivel a város –
mint kisebbségi tulajdonos – a kastélypark rendben tartását támogatja. Mivel
Gödöllő a kiemelt európai uniós elnökségi helyszín jövőre, amikor hazánk látja el az Unió elnöki feladatait, különösen fontos, hogy a rendezvények helyszínéül szolgáló királyi kastélyban méltó, rendezett körülmények fogadják a
hozzánk érkezőket. Ennek érdekében
döntöttek a képviselők a támogatásról,
aminek keretében az 5,6 hektáros megújult park gondozására a város a VÜSZI
Kft-vel köt szerződést. A javaslatot csak
Futás Levente (Fidesz) nem támogatta
mivel véleménye és megfogalmazása
szerint mindez „kampányízű”, s kijelentette, majd ő eljár az ügyben, hogy ezt
meg lehessen oldani állami pénzből.
Mivel a feladat ellátását minél előbb
meg kell kezdeni, ezért a múlt heti ülésen Kis Antal lokálpatrióta képviselő
megkérdezte a fideszes városatyát, sikerült-e valamilyen eredményt elérnie, feltérképezte-e az esetleges lehetséges forrásokat?
Futás Levente azonban nem tudott eredményről beszámolni, inkább ismét
„kampányt” kiáltott, majd arra hivatkozott, ilyen rövid idő alatt még nem tudott
ezzel a kérdéssel foglalkozni…
Mindenesetre a VÜSZI nem vár a beígért állami támogatásra, megkezdte a
munkát, mert a gyomok sem várják meg
jk
a választási kampány végét.

Augusztusban nyílik meg a Zöld óvoda

jk

Már csak a gyerekek hiányoznak

Kiírták a közbeszerzést

Kálvária, Királyi váró
A múlt héten megtörtént közbeszerzés
kiírása a Kálvária és a Királyi váró épületének felújítására. A két műemlék a
Norvég Alap támogatásával újulhat
meg. Az 1874-ben épült, jelenleg a
MÁV Zrt. kezelésében lévő díszes műemléképület mára igencsak leromlott.
A következő hónapokban visszaépítik
a kupolás fedélszerkezetet, a három
homlokzaton végigfutó egykori kovácsoltvas oszlopokon álló, míves perontetőt, és felújítják a város felőli oldalon
a kocsifelhajtót, valamint az előtte lévő
területet, illetve a két oldalán hajdan
volt kerti ágyásokat. Ezt követően már

Újabb pályázatot írt ki a képviselő-testület a városi buszközlekedés biztosítására, miután a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi
autóbusz-közlekedés közszolgáltatási
szerződés keretében történő ellátása”
tárgyában néhány hete lezárult eljárás
eredménytelen volt. A legutóbbi kiírásra
egyedül a Volánbusz Zrt. nyújtott be érvényes pályázatot, az abban igényelt
bruttó 170 milliós támogatási igény
azonban nem elfogadható a város számára.
Mint emlékezetes, a képviselő-testület
már három éve igyekszik pályázati úton
megoldani a városi tömegközlekedés
biztosítását, mivel az azt lebonyolító Volánbusz Zrt. egyre drágábban, egyre kevesebb szolgáltatást vállal. Ez a támogatás évekig bruttó 36 millió Ft volt, 2009ben bruttó 84 millió, idén pedig már
bruttó 93 millió forint, de ezért a korábbinál kevesebb szolgáltatást kap a város.
Jövőre pedig már bruttó 170 milliós
igénnyel lépett fel a cég. Tekintettel
azonban arra, hogy a jelentős állami támogatást élvező Volán monopolhelyzetben van, eddig nem alakult ki valódi
versenyhelyzet.
A sorozatos eredménytelen pályáztatás
után a város saját kezébe szeretné venni
a helyi közlekedés biztosítását. Ezért a
képviselő-testület módosította a VÜSZI
Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát. A
döntés értelmében a társaság „kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű tevékenységi körei” kibővültek. A jelenlegi
tevékenységek mellé felvették többek
között az elővárosi és szárazföldi személyszállítást is.
A mostani pályázati kiírás a korábbinál
rugalmasabb, az előzőhöz képest több

nem váróteremként, hanem múzeumként és
idegenforgalmi létesítményként fogadja az
ide érkezőket. A munka
előkészítése már hónapok óta zajlik. A
jegypénztár ideiglenes helyét már a
nyár elején kialakították, így a munkaterület átadására bármikor sor kerülhet.
A projekt keretében megszépül a szintén itt található, Grassalkovich Antal
által építtetett barokk Kálvária is. A tervek tartalmazzák az alépítménynek,
valamint a szobroknak a restaurálását,
továbbá a terület kertészeti munkáit. A

A kivitelezési munkák befejezése után azonnal megkezdődött a költözés, így a máriabesnyői városrészben megépült Zöld óvodát nemsokára
birtokba is vehetik a gyerekek.

lett tornaterem biztosítja a lehetőséget a
mindennapos mozgásra.
Gödöllő legújabb oktatási intézménye a
nevelési év kezdete előtt, augusztus 18án, minden érdeklődő számára megnyitja kapuit. A Batthyány utcai épület – ha-

A különleges, minden óvodás korosztály igényét kielégítő játszótéren korszerű és biztonságos készségfejlesztő játékok várják a kicsiket, de ha az időjárás
nem engedi meg, a belső térben is megfelelő módon tölthetik majd el az időt.
Az új, korszerű, környezetbarát, akadálymentes épületben többségében új
berendezés várja majd a gyerekeket és a
pedagógusokat, akiknek – minden csoportszobához – galéria és
hangulatos teraszrész is
rendelkezésükre
áll
majd, s mindezek mel-

sonlóan a tavaly átadott, megújult Damjanich János Általános Iskolához – délután 14 órától 18 óráig megtekinthető
az intézmény munkatársainak vezetésével.
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul
meg.
Kép és szöveg: bj

felújítás információink szerint legkorábban októberben kezdődhet meg.
bj

A kormányhatározatban már megígérték…

Gödöllőig legyen ingyenes az M3-as
(folytatás az 1. oldalról)
A polgármesterek az M5-ös példájára, illetve egy olyan korábbi kormányhatározatra hivatkoznak, ami
szerint az M3-as autópálya M31-es és
M0-s közötti szakaszát díjmentesen
használhatják majd az autósok. A levélben emlékeztették a minisztert,
hogy az M0-s Északi szakasz megépítésének engedélyezési feltétele volt a
Budapest körüli autópálya gyűrű részeként tervezett átkötő autópálya

szakasz megépítése. Az M0-s tervezett nyomvonala ugyanis érintette
Budapestet, s a várható nagy forgalom miatt az illetékes szervek csak
abban az esetben engedélyezték a Budapestet is érintő nyomvonalat, ha belátható időn belül elkészül egy távolabbi átkötő autópálya az M3-as és az
M0-s között. Ennek, a júliusban átadott M31-nek a feladata az M0-s
autópálya Budapestet érintő szakaszának tehermentesítése.
A levelet Gémesi György, Gödöllő

polgármestere, a kistérség elnöke,
Benkovics Gyula, Pécel polgármestere (elnökhelyettes), Vécsey László,
Szada polgármestere (elnökhelyettes), Hatvani Miklós, Isaszeg polgármestere (titkár), valamint Bátovszki
György, Csömör, Gódor András,
Dány, Franka Pál Tibor, Kerepes,
Tóth Szabolcs, Kistarcsa, Győri Péter, Nagytarcsa, Sziráki Szilárd,
Valkó, Horváth László Tibor, Vácszentlászló és Holló Ilona, Zsámbok
polgármesterei írták alá.
jb

Jelen kiadvÆny a Nemzeti Civil Alapprogram tÆmogatÆsÆval val sult meg.
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Magyar alelnöke is van a Lutheránus Világszövetségnek

Európai uniós elnökségi helyszínek

Cél az összefogás erősítése

Budapest és Gödöllő

Fabiny Tamást, a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE)
püspökét választották a Lutheránus Világszövetség (LVSZ)
egyik, alelnökévé a több mint
70 millió evangélikust tömörítő világszervezet 11. nagygyűlésén Stuttgartban. Az ő feladata Közép- és Kelet-Európát
képviselni a vallási világszervezetben, s emellett a kommunikációs bizottság elnökeként is
tevékenykedik majd.
Fabiny Tamás püspök elmondta lapunknak, kiemelt feladatának tekinti,
hogy elősegítse a különböző országok
evangélikus felekezetei közötti kapcsolat ápolását, fejlesztését, valamint
a vallások közötti párbeszédet.
Ilyen volt az a vallásközi konferencia is, aminek május végén adott otthont városunk, és aminek az indonéz
követség mellett ő volt a társszervezője. Az egész napos rendezvényen a
római katolikus, a református, az
evangélikus és az unitárius egyház,
valamint az izraelita felekezet képvi-

selőin kívül részt vettek az iszlám és a
buddhista közösség delegáltjai is. A
számtalan vallási szakértőt felvonultató konferenciára kilencen az indonéz fővárosból, Jakartából érkeztek, a
katolikus, a protestáns és az iszlám
vallást egyaránt képviselve. A részt-

vevők három szekcióban tanácskoztak: a vallásközi párbeszéd formálása
indonéz és magyar perspektívából; a
vallásos közösségek szerepe a megértés, a tolerancia és a béke előmozdításában; az oktatás szerepe a civil társadalom és a vallásközi kooperáció
szolgálatában.
– Örömmel
vállaltam
a
társszervezést
ezen a konferencián – nyilatkozta
lapunknak a püspök. – Ez egy
nagyon jelentős tanácskozás volt, hiszen
itt a különböző
vallások képviselői
egy
asztalhoz tudtak ülni. Fontos, hogy megismerjük egymást anélkül, hogy fel
kellene adni identitásunkat, és ez a
rendezvény ehhez jelentősen hozzájárult, hiszen az első állomása volt egy
párbeszéd sorozatnak, aminek következő állomására a tervek szerint Indonéziában kerül sor. Ez a találkozó az-

ért is különleges volt, mivel fő szervezője, Mangasi Sihombing indonéz nagykövet volt – aki jó kapcsolatot ápol a polgármesterrel, és aki a
tanácskozáson a béke városának nevezte Gödöllőt – elkötelezett evangélikus, aki egy iszlám többségű országból érkezett hazánkba.
– Mit jelent a magyar evangélikus közösségnek, hogy magyar püspök tölti be a közép- és kelet-európai régió vezetői tisztét?
– Ez nagy elismerés, de nagy feladat is egyben, hiszen a közép-kelet
európai régiót, lényegében a volt szocialista országokat kell összefogni.
Ezek mindegyikében jellemző, hogy
az evangélikus hívek kisebbségben
vannak. Ezért ez kihívást is jelent, és
nagyon fontos, hogy a különböző országokban élő közösségek támogatást
nyújtsanak egymásnak. Szeretném a
misszióban való összefogást megerősíteni, mivel az egyháztól való eltávolodás világjelenség. Ezért is tartom
fontosnak a lelkészképzést, és a különböző országok közötti lelkész cseréket.
– Említette, hogy fontosnak tartja a kapcsolatok fejlesztését. Emellett milyen feladatokkal készül a
következő időszakra?
– Szeretném, ha élénkülne a kapcsolat a katolikusok és az evangélikusok között, hasonló módon, ahogy a
Biblia évében is számtalan közös rendezvényünk volt. Most fontosnak tartom, hogy segítsük a vegyes házasságokban élőket, hogy egymás templomaiban is vehessenek úrvacsorát,
vagy áldozhassanak. Ez hozzájárul az
egység megerősítéséhez. A másik
rendkívül fontos feladatunk, a reformáció ünnepére való felkészülés. A
most megválasztott elnökség 2017-ig
látja el feladatát, amikor is a reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük. Célom, hogy az erről való megemlékezés méltó legyen, s egyben lehetőséget adjon az egyház megújulása is.

2011 januárjától fél éven át Magyarország tölti be az Európai
Unió elnöki tisztét. A kormány a
héten tartja azt az ülését, ahol
többek között arról is megszületik a végleges kormányhatározat, hogy Budapest mellett
Gödöllő legyen a rendezvények
kiemelt helyszíne.

(b.j.)

Az idén a Belvárosi Napokhoz kapcsolódva, szeptember 11-én és 12-én,
pénteken és szombaton Testvérvárosi
Napokkal egészül ki a rendezvénysorozat – melyet EU-s forrásból bonyolítanak le –, s egyben ez lesz a felvezetője is a háromnapos kavalkádnak.
2011-ben Magyarország az Európai Unió soros elnöke. Ennek apropóján több, szintén uniós tagállamban
lévő testvérvárosunk mutatja be kulturális értékeit városunk lakóinak. A
csehországi Brandys Nad Labem-Stara Boleslav, a spanyolországi Valdemoro, és a belgiumi Turnhout lesz a
fesztivál vendége – mivel a magyar
EU-s elnökség előtt sorrendben ezen
országok töltötték be az EU elnöki
tisztségét.

Áttekinthetőbb, informatívabb

Megújult Gödöllő város honlapja
Néhány napja új köntösbe öltözött Gödöllő városának honlapja. A www.godollo.hu nem
csak új külsővel, hanem új tematikai rendszerrel várja a látogatókat.
Gödöllő városának hivatalos honlapja
2007-ben több mint 1200 önkormányzati honlap közül a 2. helyen
végzett a TÖOSZ és a TÁRKI szempontrendszere alapján, mára azonban
időszerűvé vált egy új arculat és a jelentősen kibővült tartalomhoz igazodó menürendszer kialakítása.
Hosszas előkészületek után a múlt
héten már ez a portál fogadta a látogatókat. Az új honlap rendkívül felhasználóbarát, a menürendszer a korábbinál áttekinthetőbb, és – jó hír a gyengén látóknak – akadálymentes verzióban is olvasható. A tervek szerint rövidesen e-ügyintézésre is lehetőséget
nyújt majd.
Mivel Gödöllő az elmúlt években
egyre jobban bekapcsolódott a nemzetközi vérkeringésbe, szükségessé
vált, hogy a város hivatalos honlapja
ne csak magyar nyelven legyen elérhető, ezért már készül az angol nyelvű változat is.

*
A megújult – tartalmában folyamatosan bővülő – honlap a Polgárok főmenüpont Társadalmi szervezetek ro-

Az előkészítő munka már több mint
egy éve megkezdődött, a múlt nyáron
Gémesi György polgármester és Révész T. Mihály, a Gödöllői Királyi
Kastély Kft. igazgatója már azzal a
céllal írta alá szándéknyilatkozatot a
lovarda és a barokk istálló helyreállítására, hogy a történelmi terek alkalmasak legyenek kulturális és konferenciaközpontként az európai uniós
elnökségi helyszín céljaira is.
Már az előző kormány tagjai is támogatták, hogy Budapest mellett Gödöllő legyen a kiemelt helyszín, és a
jelenlegi kormánypárt tagjai közül is
többen pozitívan nyilatkoztak a kezdeményezésről. Korábban Pokorni
Zoltán, Navracsics Tibor és Rogán
Antal, a múlt héten pedig Győri
Enikő EU-s ügyekért felelős kijelölt
államtitkár erősítette meg, hogy a kormány elé kerülő javaslatban Gödöllő
szerepel kiemelt helyszínként.
„Mindenki nagy erőkkel azon dol-

gozik, hogy Gödöllő méltó helyszínné válhasson” – jelentette ki az államtitkár asszony egy tévéinterjúban.
Gödöllő EU-s elnökségi helyszínné választásához a főváros közelsége
mellett hozzájárul, hogy az M31-es
megépítésével Ferihegy mindössze
20 perc alatt elérhető, így könnyen
megoldható a delegációk, szakemberek mozgása. Az Erzsébet Királyné
Szálloda megépülésével biztosított az
apparátus elhelyezése, a kastély pedig
– az addig elkészülő lovardával – méltó
helyszíne lesz a rendezvényeknek.
Mint azt az államtitkár asszony elmondta, a rendezvényekre kb. 50 ezer
fő érkezik hazánkba. A programok
között szerepel egy állam és kormányfői csúcstalálkozó és tizenöt in(k.j.)
formális miniszteri találkozó.

Tovább bővülő Belvárosi Napok

Testvérvárosok fesztiválja
Szeptember 2. hétvégéjén ismét várja a gödöllőieket a Belvárosi Napok rendezvénysorozat. A korábbi sörfesztivál az
elmúlt években jelentősen átalakult. Egyre igényesebb kulturális és sportprogramok várják az érdeklődőket, valamint
már a civilszervezetek is bemutatkozhatnak a Civil Utcában.

A programok több helyszínen zajlanak majd. A városi könyvtárban a
három várost bemutató fotókiállítás
várja majd az érdeklődőket, a királyi
kastélyban pedig valdemoroi festményeket tekinthetnek meg.
A három városból érkezők izgalmas zenei programot is kínálnak az
érdeklődőknek. Pénteken délután a
Belvárosi Napok színpadán a testvértelepülések, valamint a gödöllői Chopin zeneiskola növendékei és tanárai
adnak koncertet. A látogatás egyik kiemelt célja ugyanis a kulturális, ezen
belül pedig a zeneiskolák közötti kapcsolat fejlesztése.
De amellett, hogy ízelítőt kaphatunk vendégeink kulturális életéből,
gasztronómiai különlegességeiket is
megismerhetjük, ugyanis szombaton
mindannyian bekapcsolódnak a városi piacon megrendezésre kerülő főzőversenybe, aminek a hangulatát spanyol táncbemutató is emeli majd.
A Coro Rociero táncegyüttest
azonban nem csak itt láthatja majd a
közönség, szombaton délután a Belvárosi Napok színpadán is ízelítőt adnak a temperamentumos spanyol tán(l.t.)
cokból.

Hamarosan kézbesítik
vatában a városban működő civilszervezeteket is szeretné mielőbb feltüntetni. A szervezetek adatait – név,
cím, telefonszám, e-mail, honlap, lo-

gó, a vezető neve, a szervezet rövid
bemutatása – a pmh@godollo.hu
e-mail címre várja.
(k.j.)

Jönnek a kopogtatók
Elkészültek az október 3-ai önkormányzati választásra az ajánlószelvények, melyeket a települési hivatalok egy hét múlva kezdenek kipostázni a mintegy 8 millió választópolgárnak. A szelvényeket, ahogy már a
parlamenti választáson, most is biztonsági jelekkel védik a másolás ellen.
Az értesítők kiküldésével egyidőben indul el a jelöltek és jelölőszervezetek „versenye“ az ajánlásokért.
A személyre szóló, a választás időpontját, helyét és a szavazó személyes
adatait is tartalmazó értesítőt és az
ajánlószelvényeket a választópolgárok egy borítékban kapják majd meg
augusztus 16-a és 19-e között. A szelvényeket – ahogy a tavaszi ország-

gyűlési választáson – most is Magyarországtérkép-perforációval, új
biztonsági elemként piros, zöld illetve sárga színcsíkkal és „Önkormányzati képviselők választása 2010“ alnyomattal védik a hamisítások ellen.
A tízezernél nagyobb lakosságszámú településen voksolók, így a gödöllőiek is az egyiken a polgármesterre (ez fehér színű szelvény), a másikon az önkormányzati képviselőre
(ez sárga színcsíkkal ellátott), a harmadikon a megyei listára (ez pedig
piros színcsíkkal jelölt) tehetnek ajánlást.
A választásra jelöltet, illetve listát
állítani szeptember 3-ig lehet.
(ny.f.)

4 Gödöllői Szolgálat

Megnyitotta kapuit a kibővített Monarchia Rétesház

Több, mint finomság…
Augusztus 7-én, szombaton nyitották meg Gödöllőn, a Hamvay-kúria
épületénél a kibővített és megújított Monarchia Rétesházat. Az eseményen Gémesi György polgármester ünnepi beszédében a most elkezdődött főtér-program munkálataival kapcsolatban elmondta: a rekonstrukció befejeztével minden bizonnyal egy olyan megszépült és
hangulatos városközpont jön létre, melyhez szervesen kapcsolódik
majd az új Monarchia Rétesház. A változások okairól beszélgettünk
Köntös Sándorral, a Monarchia Rétesház tulajdonosával, aki a múlt
évben elnyerte a Gödöllő Vállalkozója Díjat is.
alakított, megújított Monarchia Rétes– Mi indokolta az üzlet bővítését?
ház is megtalálja a helyét.
– A bolt – amit öt évvel ezelőtt nyitot– A bővítéssel kapcsolatban eltunk meg – rövid idő alatt kinőtte a ren- mondható: köztudomású, hogy a volt
delkezésre álló helyet, teret; emellett a Hamvay-kávézó épületét Önök vetvásárlók igényeit követve igyekeztünk ték bérbe…
egy olyan vendéglátóipari-egységet ki– Igen. Korábban 63 négyzetméteres
alakítani, ami a múlt század elejének területen dolgoztunk, most viszont a
hangulatát visszaadva illeszkedik be a rendelkezésre álló terület 186 négyzetgödöllői városképbe.
méterre nőt. Ezáltal számtalan, koráb– Ha már a városképről van szó, ban elképzelhetetlen tevékenységre van
ezzel kapcsolatban szóba hozhatjuk a lehetőségünk.
főtér-programot is?
– Mit jelent ez a gyakorlatban?
– Mielőtt erre válaszolnék, szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a Hamvay-kúria ezen részének épülete most fogja
betölteni azt a szerepet,
amit a történelem szánt
neki: egy olyan hangulatos, békebeli helyet,
ahol az emberek a
pénztárcájuktól függetlenül tölthetnek el
– Természetesen, hiszen pontosan erről kellemeses pillanatokat, órákat. Visszavan szó. Gödöllő belvárosa, a központ térve a kérdésre: a bővítés révén a venaz év végére teljesen átalakul, megszé- dégtér megduplázódott, a leültethető
pül; ezzel véleményem szerint egy vendégek száma pedig a háromszoroolyan miliő jön létre, amiben a most átsára nőtt. A szabadtéren 42 széket fo-

gunk kihelyezni; mindezt élővirágos és
árkádos dekorációval tesszük meg. A
benti rész is a múlt század hangulatát
idézi majd; mindent megtettünk annak
érdekében, hogy autentikus berendezéssel idézzük fel annak a kornak a hangulatát, amiben eleink éltek.
– Emellett milyen újdonsággal
szolgálnak majd?
– Mivel sokkal nagyobb terület áll a
rendelkezésükre, így sikerült megoldani
az egyik legnagyobb problémát, vagyis
a gyártást. Mostantól ez már helyben
történik, ezáltal lehetőségünk van arra,
hogy a választékot is megháromszorozzuk; ráadásul a helyben készítés révén a
más városokban működő további hét
üzlet ellátása is innen történik majd.
– Az eddigi visszajelzések alapján
milyen reakciókat szűrtek ki?
– Mindent a vendégért – tarja a mondás, és mi is ehhez tartjuk magunkat.
Sokan jöttek oda hozzánk, hogy miért
nem tartunk többféle teát, mert például
erre is igény mutatkozna. Természetesen nem mehetünk a kérdés mellett, így
a jövőben feltehetőleg ezzel is bővítjük
a kínálatunkat.
A célunk viszont az, hogy a Monarchia Rétesház a mindennapok része legyen a gödöllőiek számára. Egy olyan
közösségi hely, ahol az emberek leülve
beszélgetni tudnak, ahol meg tudják vitatni a mindennapi problémájukat és
esetleg ezt egy rétessel, egy kávéval
vagy éppen egy házilag készült süteménnyel tudják enyhíteni. Ezúton köszönöm meg a vásárlóinknak a rengeteg
bíztatást, és az évek óta tartó bizalmat
termékeink iránt. Kívánom, hogy használják és érezzék jól magukat a megújult vendégtérben, kóstolják meg új süteményeinket, és ha bármilyen igényük
vagy kritikájuk van, bizalommal jelezhc
zék felém.

PÉLDA ÉRTÉKŰ MAGATARTÁS
NAGYBOLDOGASSZONY
BAZILIKA
2010. augusztus 14-15.
SZOMBAT
16.00: zarándokok fogadása
18.00: Rózsafüzér
19.00: Ünnepi vigília szentmise és gyertyás
körmenet
A szentmisét bemutatja Gulyka József kerületi
esperes-prépost
22.00: Keresztút
23.00: Virrasztó zsolozsma a premontrei atyák
vezetésével
24.00: Temetői áhitat
VASÁRNAP
07.00: Zarándokok fogadása
09.00: Rózsafüzér
10.00: Ünnepi főpapi szentmise körmenettel
A szentmisét bemutatja: dr. Ternyák Csaba
egri érsek úr
14.00: Loretói litánia, zarándokok búcsúzása

A hét kérdése
– Ön szerint mit jelenthet Gödöllőnek az EU-s elnökségi helyszín? – tettük fel a kérdést múlt
heti lapszámunkban. Íme néhány a beérkezett válaszok közül.
„Ez Magyarországon egyedülálló
lenne. Igaz, Gödöllő történetében
több példa is van arra, hogy jóval
előrébb jár, mint más települések.
Nemcsak hazai szinten, hanem Európában is kivívta magának az elsőséget, amikor ennek a városnak ítélték
oda a kontinens első Világbékegongját. Jó hírünket vitte az is, hogy
bekapcsolódtunk a Világbéke-menet
programjaiba. Ezek után nem meglepő, hogy az elmúlt időszakban egyre több nagyszabású nemzetközi eseményt bonyolítottak le itt, köztük európai uniós tanácskozást is.”
Sas Tamás
„Ez nemcsak elismerés lenne, hanem
a megkoronázása is annak a munká-

2010. augusztus 11.

Közélet

Meghatottan keresett fel bennünket egyik kedves olvasónk, aki szerette volna örömét megosztani velünk, és egyben köszönetet mondani azoknak, akik segítségére
voltak néhány nappal ezelőtt, amikor egy piaci vásárlás alkalmával elvesztette a
pénzét. Mint mesélte, a városi piacon épp egy alkalmi árusnál szeretett volna barackot vásárolni, amikor észrevette, hogy nincs meg a pénztárcája. Szerencsére szomszédja, aki elkísérte, kisegítette a szükséges összeggel, és segített a keresésben is,
de eredménytelenül.
Ezért is lepődött meg, amikor két nappal később megszólalt a kaputelefon, amin egy
ismeretlen férfi jelentkezett. Az úr elmondta, hogy a piac felügyelőségen dolgozik, és
az egyik árus leadott nála egy ottfelejtett pénztárcát, amiről feltételezhető, hogy az
ő tulajdona.
Miután ezt leellenőrizték, udvariasan elnézést kért, hogy csak most hozta el, de – mivel pontos személyi adatok nem voltak benne – az abban lévő kártyákon csak a név
szerepelt, és így nem volt könnyű kideríteni, hogy a több azonos nevű személy közül
ki is lehet a tulajdonos. Egy ötlettől vezérelve segítséget kért a közeli gyógyszertárban dolgozóktól, akik átérezve, milyen problémát jelenthet egy idős kisnyugdíjasnak,
ha több ezer forintot elveszít, készségesen segítettek neki.
Olvasónk, ezúton is szeretne köszönetet mondani Körösi Lászlónak, a Piac felügyelet
munkatársának, az Ezüstkehely Gyógyszertár vezetőjének és dolgozóinak és az ismeretlen piaci árusnak, valamint hogy példaértékű segítőkészségüknek köszönhetően a pénztárcáját és a benne lévő pénzt hiánytalanul visszajuttatták részére. jk

nak, amit a városvezetés az elmúlt
években végzett. Gödöllő egy jóformán ismeretlen kisvárosból európai
hírűvé küzdötte fel magát. Nem egy
színvonalas rendezvény volt itt, és a
kulturális és művészeti események
mellett egyre több a konferencia is.
Ha csak az elmúlt hónapokat nézzük,
volt egy színvonalas nemzetközi vallási konferencia, volt európai uniós –
a régiókkal foglalkozó – tanácskozás, és egyre többször tapasztalom,
hogy más – nem városi – szervezetek,
nagykövetségek is örömmel hozzák
ide rendezvényeiket. Ez nem véletlen!”
Lakatos E.
„Ha a magyar városok között szétnézünk, nem találhatunk jobb helyszínt.
S nemcsak azért, mert Gödöllő közel
van a fővároshoz, hanem azért, mert
az elmúlt években sorozatosan példát
mutatott Magyarországnak. A város
vezetése mindig a település érdekeit
tartotta szem előtt, és nem a pártpolitikai csatározásokkal foglalkozott.
Gödöllő a nyugalom szigete volt az
elmúlt években, s nagyon remélem,

hogy az marad a jövőben is. Azt
hiszem Európának egy ilyen szellemiséggel bíró elnökségi helyszínre
van szüksége.
V. M.
„Azt hiszem, Brüsszelben nem cseng
idegenül Gödöllő neve. Kellemes
meglepetés volt nekem, amikor a
múlt évben ott jártam, és a gödöllői
Talamba Ütőegyüttes nyitott meg egy
jelentős fesztivált.
A város ismertségéhez hozzájárul az
is, hogy folyamatosan sikeresen szerepel az uniós pályázatokon. Érdemes megnézni a városi honlapon,
hogy hány uniós pályázaton nyert a
város. Én nem csodálkozom ezen az
elképzelésen. Ráadásul mindehhez
még egy történelmi háttér is társul...”
Kocsis A.

A hét kérdése:
– Ön szerint, mit jelent majd
Gödöllőnek, ha elkészül a
megújult Főtér?

Látogatás a hulladékkezelő központban

Újabb csoportok indulhatnak
Július 1-jétől fogadja a kommunális hulladékot a Zöld Híd Program részeként átadott, az európai uniós követelményeknek
mindenben megfelelő Ökörtelek–völgyi Hulladékkezelő Központ. A többek között oktatási
központként is szolgáló létesítményt városunk lakói közül többen is megtekintették július utolsó hetében. A csoportok szervezését Pelyhe József önkormányzati képviselő és Tóth Tibor vállalta magára, de a munkába Kis Antal önkormányzati képviselő is
bekapcsolódott.
– A vártnál jóval nagyobb volt az érdeklődés – tájékoztatta lapunkat Pelyhe József. – Több, mint hatvan fő vett részt a
létesítmény látogatáson, így két csoportban tekintettük meg az előkezelő üzemet, a kézi válogatót, a komposztálót és
magát a lerakót. Bár sokan tájékozottak
voltak azzal kapcsolatban, hogy milyen
munkát végeznek itt, de mindenki kapott új információkat is, így például,
hogy a válogatott anyagok egy részét a
Váci Cementmű energia ellátása során
hasznosítják.
– Mi érdekelte leginkább a látogatókat?
– Sokan kérdeztek rá az ide kerülő
hulladék további sorsára, felhasználásának módjára. Köszönet illeti Gyenes
Szilárdot, a létesítmény igazgatóját, és
Köles Krisztiánt, a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. vezetőjét, akik nagy
szakértelemmel, és alapossággal válaszoltak minden feltett kérdésre.

– Milyen véleménnyel voltak a csoport tagjai a látottakról?
– Sokakat meglepett, hogy milyen
hatalmas ez a beruházás – válaszolta
kérdésünkre Kis Antal. – Mindenkinek
nagyon tetszett, hogy egy olyan üzemet
tekinthettek meg, ahol – sok hulladéklerakóval ellentétben – nem az a lényeg,
hogy elrejtsük a lakosság szeme elől,

hanem az ott folyó munka nyomon követhető. Láthatják, miként történik a
hulladékkezelés, a válogatás. Egy ilyen
élmény maradandó, és – mint azt többen
is elmondták – jobban érthetővé teszi a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságát.
– Meghatározható, hogy melyik
korosztályból kerültek ki a csoport
tagjai? – kérdeztük Tóth Tibort.
– Minden korcsoport tagja képviseltette magát. Volt, aki egész kicsi gyermekkel érkezett, de szép számmal voltak nyugdíjasok is. Az azonban érdekes,
hogy sokan jöttek családostul. A látogatás végén elmondták, nem gondolták
volna, hogy ilyen jól felszerelt, korszerű, valóban környezetbarát ez a hulladékkezelő központ. Azt, hogy milyen sikeres volt ez program, az is mutatja,
hogy folyamatos az érdeklődés, hogy
mikor szervezünk ismét látogatást.
Mindhárom szervező elmondta, mivel sokan jelezték, hogy a nyári szabadságok, nyaralások miatt nem tudtak
részt venni a programban, a közeljövőben ismét terveznek csoportos látogatást
az Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő
Központba. Ennek időpontjáról lapunk
tájékoztatni fogja a lakosságot. Jó hír a
szelektív hulladékgyűjtés megindítását
váróknak, hogy a héten megkezdik a
gyűjtőszigetekre a konténerek kihelyezését. Gödöllőn 42 gyűjtősziget van, s a
tervek szerint egy hét alatt valamennyi
helyen megkezdődhet a szelektív gyűjtés. Mint azt Köles Krisztián, a Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft. vezetője lapunknak elmondta, minden szigetre 5
konténer kerül, 2 sárga, 2 kék és egy
zöld.
A sárgába a műanyag
hulladékot (petpalackot,
tejfölös, margarinos dobozt stb. ) tehetik a lakók.
A kékbe a papírok kerülhetnek (karton, újság, tejes doboz, üdítős doboz,), míg a zöldbe az
üvegek (színes fehér vegyesen).
Valamennyi
hulladék esetén fontos,
hogy azok megtisztítva kerüljenek a
gyűjtőbe, az üvegek esetében pedig arra
kell figyelni, hogy fénycsövek, tükrök
ne kerüljenek bele.
A tervek szerint a kihelyezés után folyamatosan ellenőrzik a lakossági
igénybevételt, a rendszeres gyűjtés menetéről pedig ehhez igazodva, várhatójb
an 1-2 hónapon belül döntenek.
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Beszélgetés Varga Árpáddal

Kőbe zárt értékek
Hónapok óta zajlanak a munkák a máriabesnyői temetőben. A takarítás mellett folyik az új nyilvántartás készítése és az állapotfelmérés. Az elmúlt hónapokban folyamatos figyelem irányul a
temetőre, miután gróf Teleki Pál és Hegedűs Gyula színművész
sírja mellett Asbóth Emil (gépészmérnök, dékán, gyárigazgató),
Grassalkovich Antal gróf, és Ivánka Imre (1848/49-es honvéd ezredes) nyughelyét is a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság. A fenti síremlékek közül Teleki Pálét jól ismerik, az egykori színészóriásé mellett azonban ma is elsétálnak a látogatók. A sír rendbehozása, környezetének rendezése már régóta tervezett. Az elképzelésekről Varga
Árpád műkőkészítő mester tájékoztatta lapunkat, aki egy évvel
ezelőtt vette át a temető üzemeltetését.
– A napokban jártunk kint a helyszínen Pécsi Ildikó színművésznővel –
aki szívügyének tekinti, hogy az egykori színész sírja méltó állapotba kerüljön – és Szűcs Józsefnével, a temető ad-hoc bizottság elnökével, aki
korábban felkérte a Garabonciás színtársulatot a sír gondozására. Megtekintettük a síremlékét, és megtettük
az első lépéseket annak restaurálása
érdekében.
– Úgy tudjuk, Ön vállalta, hogy
elvégzi a felújítást akkor is, ha nem
lesz meg rá a szükséges fedezet.
– Sajnos, sokszor előfordul, hogy
értékeink, emlék- és kegyeleti helyeink azért lesznek az enyészeté,
mert nincs pénz a felújításra, karbantartásra. Mivel a szaktudásom megvan hozzá, ha megtehetem, szívesen
segítek, hogy ez ne történjen meg.
Egy ilyen munkát elvégezni megtiszteltetés. Nem lehet akadály, hogy
nincs rá pénz. Számomra többet jelent, hogy hozzájárulhatok ahhoz,
hogy ezek az értékek megőrződjenek.

– Milyen munkákra lesz szükség
ebben az esetben?
– Hegedűs Gyula sírjánál különös
gondot kell fordítani a kereszt és a sérült corpus restaurálására. Ezt a munkát a fiam, Varga Attila végzi majd,
aki európai minősítésű kőfaragó mester. Nagyon büszke vagyok rá, hiszen
hazánkban ő az egyetlen, aki ilyen
végzettséget szerzett. Ehhez dolgozott Olaszországban, Németország-
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ban, többek között a kölni dóm restaurálásán is. A felújítás során gondot
fogunk arra is fordítani, hogy a síremlék megőrizze patináját, és a környezetét is rendezzük, hasonlóan, mint
tettük azt Teleki Pál sírjánál.
– Úgy tudjuk, a máriabesnyői temetőben jelentős munkálatok zajlanak...
– Folyamatosan zajlik a takarítás, a
környezet rendbetétele. Az elmúlt hónapokban több konténernyi szemetet
távolítottunk el. A kaszálást nemcsak
az utak mentén,
hanem sok esetben a sírok között is végezzük, és folyamatos a fák állapotának felmérése is. Szeretnénk ezeket
megmenteni, de
sajnos némelyik olyan öreg,
beteg és sérült,
hogy szükséges
az eltávolítása,
mert balesetveszélyes.
Szeretnénk, ha a régi, lejárt síremlékek sem pusztulnának el. Ezekből a
ravatalozó háta mögötti részen kegyeleti parcellát létesítünk. Így a régebben ide temetettek emlékét is
megőrizzük, és egyúttal az ott lévő
partfal megtámasztását is megoldjuk.
– Úgy tudjuk, Hegedűs Gyula
sírjának helyreállítása nem az első
ilyen jellegű értékmentő felaján-

lása. Részt vállalt a Teleki sír és az
Ivánka-kripta rendbehozatalában
is, valamint a Fürdő utcai zsidó
ótemető helyreállítását is támogatja.
– A zsidó temetőben 18 sírt állítottunk helyre az elmúlt években. Itt nagyon rossz állapotú síremlékekkel
volt dolgunk, de úgy gondolom,
fontos, hogy ez az emlékhely megmaradjon az utókor számára.
– Sík Sándor emléktábla, Bocskai és Rákóczi emléktábla, a Nemzeti Együvé Tartozás parkjában a
sziklahalomnál lévő tábla mind az
ön keze nyomát őrzik, jelentős részben adományként, ugyanúgy, mint
Wass Albert szobrának talapzata,
vagy a megújult Világfa posztamensének felirata…
– A történelmi és egyházi emlékek
megőrzését, hagyományaink ápolását
mindig is fontosnak tartottam. Így
például a máriabesnyői kegytemplomnál készített tábori oltár és Máriakút, igen komoly feladat volt számomra, de egyben nagy megtiszteltetés is, hogy ezen a szép kegyhelyen
is dolgozhattam.
Nagy elismerés volt, hogy munkáimat és felajánlásaimat a Város és Faluvédők Szövetsége 2005-ben Podmaniczky-díjjal értékelte. Mindezt
persze nem tudnám megtenni, ha nem
lenne mellettem támogató családom,
a feleségem és fiaim, akik ráadásul
továbbviszik, sőt, magas fokra fejlesztették ezt a szakmát.
Mellettük és a munkám mellett
nagyon fontos számomra az a közösség, ahová tartozom. Szecsődi
Péter atya vezetésével csodálatos,
összetartó, egymásra odafigyelő egyházi közösség jött létre, aminek a
munkájában én is aktívan részt veszek. Ennek a keresztény értékrendnek szem előtt tartásával végzem a
munkámat, és élem a mindennapokat.
bj

Szépkorú köszöntés
95. születésnapját ünnepelte július 29-én Pálfalvi Jánosné. Klára nénit, akit nemcsak az évfordulón, hanem a mindennapokban is szerető és gondoskodó
család vesz körül, ez alkalomból Gémesi György polgármester is köszöntötte.
Ő adta át részére a szépkorúak köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján
járó díszoklevelet, és az ehhez kapcsolódó, életkorának megfelelő összeget.
A polgármester már hosszú évek óta
gyakori vendég a kiemelkedően magas kort megélt gödöllőiek születésnapján, városunk ugyanis már régóta így tiszteleg a 100. életévüket betöltöttek előtt. Mint mondta, öröm számára, hogy tovább
bővült azoknak a köre, akik részesülnek az ilyen ünneplésben.
bj

Augusztus végén még úszhatnak

Balatoni halasztás
Évről-évre egyre többen készülnek a nagy balatoni megmérettetésre, a tó átúszására.
Sajnos azonban az idén már
másodszor kellett elhalasztani
a versenyt a kedvezőtlen időjárási feltételek miatt. Ezért különösen izgatottan várják az
augusztus 28-át azok, akik szeretnének nekivágni az 5,2 kmes távnak.
Pelyhe József is drukkol, hogy ne
maradjon el az idei verseny, hiszen
sokat edz azért, hogy teljesíteni tudja
a távot.
– Már évek óta, rendszeresen részt
veszek a Balaton átúszáson. Mivel
cserkészvezető is vagyok, ezért nagyon fontosnak tartom a fiatalok
egészséges életmódra nevelését, rászoktatásukat a rendszeres sportra,
még akkor is, ha azt nem versenyszerűen végzik. Igyekszem példát mutatni számukra, s ez egy jó alkalom erre.
Itt bárki elindulhat, és az elmúlt évek
tapasztalatai is igazolják, nem kell élsportolónak lenni ahhoz, hogy teljesíteni tudják a távot.

– Úgy tudjuk, egyre több gödöllői
arcot fedezhetünk fel a résztvevők
között.
– Nagyon örülök, hogy évről-évre
nő a Balatont átúszó gödöllőiek száma. Érdekes eredményt hozott a múlt
évi statisztika. Ugyanis kiderült, hogy
a lakosságszám arányában a gödöllői
résztvevők aránya háromszorosa volt
az országos átlagnak. Ráadásul közülük többen igen jó eredménnyel teljesítették a távot.
– A többi úszó is készül augusztus
28-ra?
– Akikkel beszéltem az elmúlt napokban, mindenki bízik abban, hogy
lesz verseny. Remélem, hogy sokan
csatlakoznak majd hozzánk!
A megmérettetés a révfülöpi kikötőből indul reggel 8 és délután 2 óra
között. A regisztrációkat itt, a közeli
labdarúgópályán lehet megtenni. A
versenyzők alapos vizsgálat után vehetnek csak részt az átúszáson. Az 5,2
km megtételét követően a balatonboglári Platán strandra fognak érkezni a bátor vállalkozók. Az úszók biztonságára 20-30 méterenként motorcsónakok fognak ügyelni.
-bj-

Lokálpatrióta Estek 2010
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghívja Önt
és családját 2010. augusztus 30-án, 18órakor a
Lokálpatrióta Estek 2010 elnevezésű rendezvénysorozatának 6. részére.
Vendég: kortárs költők
Az est házigazdája: Csuja László
Helyszín: Erzsébet Királyné Szálloda bálterme
Védnök: Dr. Gémesi György polgármester
A belépés díjtalan!
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Családtörténet
Egy anya otthagyja három apró
gyermekét, három kislányt, a legkisebb még csecsemő, a legnagyobb sincs több négyévesnél, s
új életet kezd tőlük messze, Angliából Amerikába távozva. Egy
férfi oldalán, akit szeret. Hiába
született már három gyermeke,
csak ezzel a férfival ismerte meg
a szerelmet.
Évtizedek telnek el. Három évtized.
A szeretett férfi meghal. S az özvegyen maradt nő megkeresi három már
felnőtt lányát.
Mi következhet ilyenkor? Egyáltalán elképzelhető az, hogy valakiben
sohasem munkált az anyai ösztön?
Ezekre a kérdésekre keresi a választ
Freya North Mindent anyánkról című regénye.
Először a lányokat ismerjük meg.
Mindhárman férjnél vannak már. Ha
akadnak is gondok a házasságukban,
boldogok. A középső lánynál éppen
az okoz remélhetően csak átmeneti
nehézségeket, hogy nagyon is odaadó
anya. A férje elhanyagoltnak érezheti
magát, mert a felesége minden gon-

dolata csak a néhány hónapos gyerek
körül forog, minden idejét neki szenteli.
A legidősebb lány a férjének egy
másik nőtől született kisfiával alakított ki nagyon jó viszonyt. Fiatalabbik húga még gyermektelen, de mindent megtesz, hogy ezen változtasson. Nem találja a helyét. De amint
hivatásra lel, megcsappan – itt is remélhető, hogy mindössze átmenetileg – a gyermek utáni vágya.
S egyszer csak, mikor éppen a
nagybátyjuknak, aki felnevelte őket,
a születésnapját ünneplik, beállít egy
ismeretlen nő. Nem kelt feltűnést, hiszen rengeteg vendég gyűlt össze az
ünnepségre. Ki lehet? – nemigen gondolkodnak rajta.
De a nagybácsi felismeri. Bemutatja: lányok, ő az édesanyátok.
Mi történik eztán? Mihez kezd a három lány a hirtelen közéjük pottyant
„édesanyával”? Aki, mint a regény olvasója már tudja, hiszen láthatta amerikai környezetében, nem szörnyeteg.
Szolid, rokonszenves, idősödő aszszony.
Megmagyarázhatja-e saját magának is, a lányoknak is a múltat? Ki-

Premier a királyi kastélyban

alakulhat-e közöttük kapcsolat? Ha
igen, milyen?
Közben alapos betekintést nyerünk
az angliai hétköznapokba. Hiszen ha
– Tolsztojt idézve – minden boldog
család egyforma módon boldog, csak
a boldogtalan családok különböznek,
a környezet, a szokások is meghatározzák az életet. Munkahelyek, szórakozóhelyek, otthonok, tájak, városrészek jelennek meg a regény lapjain.
Egy telefonhívással zárul a történek. Ki hív kit? Mikor, miért? Talán
nem is olyan nehéz kitalálni.
(Freya North: Mindent anyánkról) nád
megszokott klasszikus táncok
mellett a Gödöllő Néptáncegyüttes két tagja nagyon virtuóz néptánc-betéteket ad elő,
és pantomim-jellegű mozgásszínház is látható lesz.
– A mai világban megkerülhetetlen a kérdés: mennyire sikerült hűen
interpretálni egy olyan darabot, amit
a szerző még 1914-ben alkotott meg?
– Szöveg- és kottahű előadás lesz, a
cselekményt is megtartottam abban a
korban, amikor megírták. Minden erőszakos aktualizálást el akartam kerülni,
és megtartani azokat a klasszikus elemeket, melytől az operettnek különleges hangulata van. Ettől függetlenül
nagyon mai előadás lesz, mert a darabban megjelenített érzelmek és konfliktusok kortalanok. Én ezekre koncentráltam. Olyan karaktereket szeretnénk
bemutatni, akikkel a mai néző is azonosulni tud, akik ízig-vérig emberek,
nem pedig mesehősök. Igyekeztem elkerülni, hogy a közismert dalok (Jaj cica, Te rongyos élet, A lányok angyalok,
Emlékszel még, Hajmási Péter, Az aszszony összetör, Túl az Óperencián,
Álom, álom, Húzzad csak kivilágos
virradatig) csak szórakoztató betétek
legyenek, azoknak fontos dramaturgiai
szerepük is van. A próza, az ének, a zene
és a mozgás szerves egységet alkot,
nagy hangsúlyt kap a humor, de biztos
vagyok benne, hogy egy-egy jelenetnél
meg fog állni a kés a levegőben. Emellett elrejtek olyan szimbólumokat is a
rendezés során, melyek megfejtésében a
nézők aktív részvételére számítok.
– Milyen tervei vannak a
GOFME-nek a jövőben?
– Visszatérünk a musical műfajhoz
egy nemzetközileg ismert darabbal,
melyet már a felújított Művészetek Házában fogunk bemutatni. Sok függ a
Csárdáskirálynő fogadtatásától is, mert
további operetteket is szeretnénk majd
színpadra állítani.
hc

Színpadon a Csárdáskirálynő
Különleges produkciónak ad otthont augusztus 25-én és 26-án a
királyi kastély díszudvara; ekkor
mutatják be Kálmán Imre: Csárdáskirálynő című nagyoperettjét, melyet Horváth Zoltán, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének (GOFME) vezetője állított színpadra. A bemutató kapcsán beszélgettünk a rendezővel.
– Korábban a GOFME más műfajokban – musical, rockopera – alkotott maradandót. Honnan jött az ötlet, hogy most operettet rendezzen?
– Immár hagyománynak nevezhetem, hogy minden évben – a nyár vége
felé – a Művészetek Házában lépünk
színpadra egy új darabbal. Az épület jelenlegi rekonstrukciója miatt idén más
helyszínt kerestünk. A kastélyban rendszeresen fellépünk különböző rendezvényeken, és minden ilyen alkalommal
magával ragad az épület varázsa. Annak érdekében, hogy ezt a varázst minél jobban ki tudjuk használni, döntöttem úgy, hogy egy új műfajban próbáljuk ki magunkat. Ráadásul a helyszíntől függetlenül is régóta foglalkoztatott
az operett műfaja. Mint színházkedvelő ember, sok előadást láttam, és a látottak minden esetben nagy hatással
voltak rám, bár ez közel sem volt minden esetben pozitív élmény. Nagyon
sokat olvastam utána a műfaj történetének, megismertem sok művet, és kezdett összeállni bennem egy hangulat az
operettről; ezt szeretném megvalósítani.
– Miért pont a Csárdáskirálynőre
esett a választás?
– Mert ez a legismertebb és legkedveltebb magyar operett, és ezt az elis-

mertségét maximálisan kiérdemli a
fantasztikus zene, az érdekes karakterek, és a történetben rejlő lehetőségek
révén.
– Hogyan állt össze a szereplőgárda?
– Az elmúlt 10 évben az egyesületünk körül kialakult egy olyan szereplőgárda, akik tehetségére, hozzáállására bátran építhettem ezúton is. A bonviván szerepére az ország egyik legtehetségesebb fiatal tenorénekesét, Balczó
Pétert kértük fel, akit a közönség az
Adagio együttesből is ismerhet. Józsa
Imrével már dolgoztunk együtt a
Hamlet rockoperában, Szacsvay Lászlóval most dolgozunk először együtt,
de a próbák alapján már elmondhatom,
mindkettőjük karakterábrázolása frenetikus.
Emellett nagyon jó énekesekkel dolgozhatom együtt, néha a próbákon el is
felejtem, hogy rendezek, csak ülök, és
hallgatom a csodálatos hangokat. Ez a
szereplőgárda az ország bármely színpadán megállná a helyét.
– A színészek mellett viszont találkozunk egyéb gödöllői közreműködővel is…
– Az előadás szép példája a kulturális csoportok összefogásának. Ezúton
is köszönöm minden közreműködőnek, hogy első szóra és nagy kedvvel
álltak az ötlet mellé. Egy operettelőadásban alapvetően fontos a zene, ami
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar révén
szólal meg, Horváth Gábor szakértő
vezetésével; az ütős szekciót a Talamba
Ütőegyüttes tagjai képviselik. Kuriózum lesz, hogy a zenekar néhány tagja
színészi tehetségét is megcsillogtathatja. Kiemelt dramaturgiai hangsúlyt fektetek a mozgásra is, az operettekben

Újabb Mundruczó siker – A Frankenstein-terv
Mundruczó Kornél Szelíd teremtés – A Frankenstein-terv
című filmje elnyerte a Szarajevói Filmfesztivál (Kelet-Európa
mára legrangosabbá vált filmes eseményének) egyik fődíját.
A 16. alkalommal megrendezett, évek
óta erős válogatásáról és komoly szakmaiságáról híres fesztiválon a díjat a
Cristi Puiu román filmrendező vezette tekintélyes nemzetközi zsűri
ítélte oda a sikeres magyar rendezőnek. A régió legfontosabb filmes ese-

ményének erényei mind a közönség,
mind a szakma számára ígéretessé teszik a fesztivált, mely a magas színvonalú alkotások mellett fontos
kooprodukciós piacot is jelent, és
mint ilyen, egész Európában egyedülálló. A díj tehát nemcsak méltó elismerést, de komoly áttörést is jelenthet az alkotás további útjának szempontjából is.
A zsűri díját Mundruczónak Agnes
B., a fesztivál egyik fővédnöke és designere ajánlotta fel és adta át, aki a
kezdetek óta patronálja a filmes ese-

ményt. A háború alatt induló kezdeményezés mára premierfesztivállá
nőtte ki magát, mégsem veszítette el
eredeti arculatát, továbbra is igazi
filmbarát helyszín maradt.
Mary Shelley Frankenstein című
világhírű klasszikus gótikus regénye
nyomán a film a teremtő ember és teremtménye története. A szeretet után
sóvárgó, mégis kitaszított ember mítosza éled újra apa és fiú találkozásában.
Az alkotást – melynek egyik főszerepét a rendező, Mundruczó Kornél
alakítja – szeptember 9-étől láthatja a
közönség a hazai mozikban.

A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum új kiadványa

Egérváry Elemér kalandjai
Egy kastély nem kastély egér nélkül.
Azon, hogy egy kastélyban egér tanyázik, senki sem csodálkozna. Viszont
olyan egér, aki hercegi címet visel – hát,
nem terem minden kastélyban. A gödöllői kastély egere a hercegi cím birtokosa. Nem napjainkban, amikor már nem
léteznek címek és rangok, vagy legalábbis semmi jelentőségük. Hanem abban
az időben, amikor még rendszeresen
megfordult a kastély falai közt őfelsége
I. Ferenc József és szépséges neje, Erzsébet. Akkor természetes volt, hogy a
mellettük, a közvetlen közelükben élő
egér sem lehet kisebb személyiség, mint
egy herceg, nevezetesen: herceg Egérváry Elemér.
Az ő naplóját adja most közre a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum, ezzel a
címmel: Herceg Egérváry Elemér naplója. Alcíme: Avagy feljegyzések a gödöllői kastélyból.

A feljegyzések szerzője Faludi Ildikó,
aki a kastélynak 1995 óta muzeológusa,
és Reményi Márton. A kötet illusztrátora Ferenc Tamás festőművész, aki
bámulatosan összekomponálta mindazt,
amit most láthatunk vagy valaha láthattunk volna a kastélyon kívül és belül, s a
környezetben otthonosan mozgó, elhelyezkedő egér figuráját.
Hogy herceg Egérváry Elemér utódai
jelen vannak-e most is a kastélyban, homály fedi. Ugyebár hercegek, még ha
már nincs is jelentősége előkelő voltuknak (vagy éppen azért), nem szívesen
fedik fel az inkognitójukat.
A könyvben szereplő Sándor, a macska
ükunokája azonban ma is biztosan ott
lakik a kastély falai között. A mai Sándor – szintén macska – öntudatosan
gyakorolja öröklött jogát a lakhatásra.
Bárki találkozhat vele kastélynézőben
N. A.
járva, ha szerencséje van.

2010. augusztus 11.

Ajánló
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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)

III. Gödöllői Vadásznap a Gödöllői Királyi Kastélyban
2010. szeptember 19.
Királyi vadpörkölt főzőverseny felhívás
Udvari főszakács kerestetik!
A III. Gödöllői Vadásznap keretében idén hagyományteremtő szándékkal
meghirdetjük az első királyi vadpörkölt főzőversenyt, ahol keressük azt az udvari
főszakácsot, aki el tudja készíteni Ferenc József egyik kedvenc vadételét!
Minden olyan vállalkozó szellemű amatőr szakácsot szívesen várunk, aki az alábbi
feltételek mellett vállalkozik a gödöllői udvar legfinomabb
vadpörköltjének elkészítésére!

festőművész, író
emlékkiállítás katalógusa,
a tárlat összes színes képével
Ára: 1.000 Ft

Helyszín: a Gödöllői Királyi Kastély parkja
Feladat: vadpörkölt készítése szabadtűzön
A főzőversenyen résztvevő csapatoknak regisztrációs- és részvételi díj nincs!
Minden jelentkezőnek biztosítunk megfelelő:
helyet, ahol elkészítheti a vadpörköltet (kb. 4 x 4 m), tüzifát, asztalt az előkészítéshez,
székeket, szemetest, a kóstoltatáshoz szükséges tálkákat
A főzőverseny programja:
8.00 órától: regisztráció, előkészületek, 10.30-tól: ételek elkészítése, 13.30-kor:
főzés lezárása, 13.30-14.30: ételek zsűrizése a zsűritagok által, 14.30-15.30:
ételek zsűrizése a közönség által, 17.00: eredményhírdetés a díszudvaron
A főzőverseny valamennyi résztvevő csapata emléklapot kap, a győzteseket pedig
különleges ajándékokkal jutalmazzuk!
Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 10.
Jelentkezés és további részletek:
rendezveny@kiralyikastely.hu vagy 06-30/948 -6283

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

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

2010. május 15-től pénteken, szombaton és vasárnap 10-18 óra között
egyénileg is látogatható a Gödöllői
Királyi Kastély Barokk Színháza!
További információ: 28/410-124
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AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

Ferenc József (1830–1916) magyar király
Bár a kastélyban is aláírt törvényeket, rendeleteket, tartott audienciát, fogadott koronás főket, Gödöllőn mégis többnyire magánemberként élt a 180 esztendővel ezelőtt született Ferenc József (1830. augusztus 18. – 1916. november 21.) A hatalmas uradalomban kedvére
hódolhatott egyetlen szenvedélyének, a vadászatnak. Bad Ischlben, a császárvilla (Kaiservilla) lépcsőházát, folyosóját kétezer trófea díszíti, közülük a legtöbb őzet, szarvas, vaddisznót Gödöllő környékén lőtte ki az uralkodó.
(Ezzel az írás egyben tisztelgés az idén elhunyt dr. Walleshausen Gyula emléke előtt,
aki gyakran publikált vadászati témájú írásokat is.)
Ferenc József Itteni első, 1857-es tartózkodásakor még nem is sejtette, hogy tíz év múlva, a kiegyezés örömére, jelképes koronázási ajándékba, pihenő
rezidenciaként felajánlják neki (és természetesen feleségének, Erzsébet királynénak) a belga banktól megvásárolt
Grassalkovich-kastélyt. A barokk palotát ugyan már ismerte az uralkodó, a hozzá tartozó vadászterületet azonban nem. Ferenc József lévén akkurátus ember, 1867.
március 31-én, a még hivatalosan át sem adott Pest-Losonc vasútvonalon, udvari különvonattal Gödöllőre érkezett, hogy a saját szemével is megnézze a koronázási
ajándékot. Társaságában volt a tulajdonos belga bankot
képviselő Ivánka Imre és a vevő, a magyar állam képviseletében Lónyay Menyhért pénzügyminiszter. A korabeli
beszámoló szerint:
„…Amint a Király megérkezésének híre futott, nagy
sokaság gyűlt a kastély elé határtalan lelkesedéssel éljenezte Őfelségét, ki a villásreggeli után vendégeivel együtt
martonbereki pusztára kocsizott szalonkavadászatra.”
Ezt az első vadászatot még nagyon sok követte. A helyi
nobilitások között többször vendégül látta egy-egy cserkészésre dr. Polner Lajost. Az ügyvéd azonos nevű unokája feljegyezte a nagyapa elbeszéléseit. Ezt a családi tulajdonban lévő visszaemlékezést, az udvari ügyvéd Szegeden élő dédunokája, Polner Zoltán költő-főszerkesztő
bocsátotta a szerző rendelkezésére.
Ebből idézünk két, Ferenc Józseffel kapcsolatos epizódot:
„…Nagyapám gyomorfájással érkezett meg az egyik
vadászatra. Hogy, hogy nem a király tudomást szerzett róla, és amikor az erdőn terített asztalhoz ültek, a király a levesét – aki először kapott, nagyapámhoz küldette, mondván – a jó meleg leves jót tesz a fájó gyomrának.”
A másik epizódnak ezt a címet is adhatnánk: Aki pert
nyert Ferenc József ellen.

„Történt egyszer, hogy egy szegény gödöllői ember fia
fát lopott a koronauradalmi erdőből. A kerülővadőr elfogta, és az uradalmi hivatal kártérítésért beperelte. Nagyapám vállalta el a védőügyvédi megbízást.
A pert végül is a korona uradalom elveszítette, ami abban az időben nagy szó volt – majdnem a csodával határos. Ennek híre ment nemcsak Gödöllőn, hanem a környéken is, nagyapám klientúrája igencsak megszaporodott, hozzáteszem, a szegények ügyes-bajos dolgait mindig ingyenesen intézte.
Történt egy alkalommal, hogy a király ismét fogadást
adott a kastélyban. Az eseményre az összes helyi nobilitások hivatalosak voltak. A főszolgabíró, a plébános, Teghze Lajos bácsi, az orvos, és még páran, akiket felszólításra
összeírtak. Köztük volt nagyapám, Polner Lajos is.
A lista a ceremóniamester kezébe került, aki azután a
nagyapám nevét törölte, ismerve a korona uradalom elvesztett perét.
Az átjavított lista került aztán a király kezébe, aki áttekintette a névsort és megütközve látta, hogy Polner Lajos
ügyvéd neve törölve van.
– Ezt a nevet miért törölték – kérdezte a király.
– Felség, Polner ügyvéd a korona uradalommal szemben egy pert megnyert, a védence egy paraszt volt, aki az
erdőből fát lopott.
A király elgondolkodott, majd így szólt:
– Polner a kötelességét teljesítette, ezentúl minden fogadáson látni akarom.
Így történt, hogy nagyapám ettől kezdve minden udvari
összejövetelen és minden vadászaton jelen volt.”
(Polner Lajos 1843–1927 és családtagjai a gödöllői temetőben nyugszanak)
Szabó Margit

Barokk napok
Mária Terézia 1751. évi gödöllői látogatására emlékeztek a
hét végén a királyi kastélyban a
barokk napok rendezvényeivel. A királynőt a kastély építtetője, Grassalkovich Antal
gróf rendkívüli pompával fogadta. Először az esemény
250. évfordulóján, 2001 augusztusában rendezték meg a
barokk kastélynapokat, s azóta évről évre színes programokkal emlékeznek meg az
uralkodói látogatásról.

ték fel. A hagymasisakos, homlokzati
középtornyát 1801-ben három méterrel
megemelték. A templom karzata és
mennyezete eredetileg festéssel és faragással díszített fából készült. Az idők
során elkorhadt faszerkezeteket az
1912-es felújításkor betonra cserélték.
A II. világháború alatt az épületet súlyos károkat okozó bombatalálat érte.
A templom hónapokig tartó renoválás
után vált csak ismét használhatóvá. A
többször bővített, s mára már erősen
átalakított templomon legutóbb a tornyot újították fel. Ezzel egyidőben,
1993 őszén készült el az új református
lelkészlak is.
A templom, ami a hitélet mellett kulturális programoknak, megemlékezéseknek is helyszíne, a felújítást követően a főtér középpontja lesz. Az épület
díszkivilágítást kap, és előtte kap helyet az új szökőkút. A 3,6 x 6,6 m külső
alapterületű, vasbeton szerkezetű, termeszétes kőelemekkel burkolt medencetérben 7,2 m3 víz lesz. A vízképeket
és a medencét 13 db LED-es víz alatti
lámpatest fogja megvilágítani. A medence formáját, kialakítását, díszítését,
6 db egyedi vízköpőjét Mihály Jolán
szobrászművész tervezte.
A szökőkutat a templom homlokzatától kellő távolságban, mintegy 10

egymást váltották a különböző prózai
és zenei előadások, míg a Kastélyparkban huszárbandérium lovasbemutató, kirakodóvásár,íjászat és természetesen finom falatok várták a látogatókat. Óriási érdeklődés kísérte F. Dózsa
Katalin előadását is, aki
a barokk kor viselet- és
frizuradivatjába avatta
be az érdeklődőket.
A Barokk napok rendezvénysorozat évrőlévre nagy siker. A jövő
évi azonban a szokásosnál is nagyobb szabású
lesz, mivel 2011-ben –
mint ahogy arról már
többször
is
beszá-

moltunk – Barokk évet rendez Gödöllő városa. Az eseménysorozat apropóját két évforduló adja: 260 éve lesz
Mária Terézia királynő gödöllői látogatásának, valamint ekkor emlékezünk meg gróf Grassalkovich Antal
(1694-1771) halálának 240. évfordulójáról is.
A Barokk Év 2011.
március 5-én, Grassalkovich Antal születésnapján
kezdődik és december 1jén Grassalkovich Antal
halálának napján zárul a
gróf szobrának felavatásával. A programba a város művészeti intézményei is bekapcsolódnak a
kastély mellett, és több
szabadtéri kulturális rendezvényt terveznek a város új Főterén, valamint a
Grassalkovich Antal által
épített múzeumépület udvarán.
A programokról részletesen a
www.godolloibarokkev.hu honlapon
tájékozódhatnak az érdeklődők.
(ny.f.)

AMIT A FŐTÉRRŐL
TUDNI ÉRDEMES

Megújuló értékeink

A gödöllői reformátusok első templomukat 1657-ben építették fel. Ezt I.
Grassalkovich Antal bontatta el 1744ben, a kastély építése miatt. A reformátusokat telekkel, építőanyaggal és
pénzzel kárpótolta. Az új, barokk
templomot 1745. április 11-én szentel-

Emlékezés a királynői látogatásra

Az ünnepség szombat délelőtt hagyományosan Mária Terézia érkezésével
vette kezdetét, majd két napon keresztül programok garmadája várta a
látogatókat. A díszudvaron gólyalábasok és vásári mutatványosok szórakoztatták a nagyérdeműt, a színpadon

Díszkivilágítást kap a református templom

A múlt héten megkezdődött a
Szabadság tér felújítása, aminek eredményeként az új főtéren egy a lakosság pihenését a
jelenleginél jobban szolgáló,
szecessziós elemeket megjelenítő közösségi tér jön létre. Az
új Főtér középpontjában a református templom áll majd.

2010. augusztus 11.

Város–Kép

Növekvő zöldfelület

méterre helyezik el annak érdekében,
hogy kiküszöböljék a vízjátékkal járó
hanghatás esetleges zavaró hatását. A
szökőkút körül saját, zöld növényzettel
vizuálisan határolt, illetve védett mikrokörnyezetet alakítanak ki, mely a
templom előtti találkozásra és beszélgetésre alkalmas helyként használható
a városlakók és a turisták számára egyaránt.
(b.n.)

Jelentősen megnő a zöldterület, új
növények ékesítik majd a város központját, ahol a szökőkút mellett kellemes pihenésre nyílik lehetősége
városunk lakóinak és az ide látogató
turistáknak. A felújítás során csupán
néhány, leromlott állapotú fát vágnak ki, az értékesebb, egészséges
példányok továbbra is a megújult főtérnek a díszei lesznek.

Az új főtérre kerül:
– 150 db konténeres lombhullató fa
– 46 db konténeres fenyőféle
– 258 db cserje méretű kúszófenyő
– 757 db magas cserje
– 3142 db alacsony cserje
– 463 db évelő
– 2512 m2 gyepesített terület
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Egy „állati“ gyógynövény: a vérehulló fecskefű

A gyógyító gyom
A vérehulló fecskefű – ez a közvéleményt megosztó gyógy- és
gyomnövény, rögtön két szempontból is „állati” – egyrészt,
mint egy állat, képes a vérét hullatni. Ha bárhol (szárát vagy levelét) megtörjük, sajátságos
sárga nedvet bocsát ki: „vérzik“.
Másrészt, Plinius megfigyelte,
hogy a növény gyógyító hatását
még az állatok is ismerik. A
fecskék állítólag a fű kicsorduló
tejnedvével gyógyították meg
vak fiókáikat.
Egy másik ókori tudós, a görög Dioscorides feljegyzései szintén e növény
hasznairól adnak tanúbizonyságot;
szerinte a fecskék a fecskefű tejnedvéből táplálkoznak, és ez erősíti a látásukat. Akár elhisszük ezeket a történeteket, akár nem: bizonyított
tény, hogy a vérehulló fecskefű (latinul: Chelidonium majus) számos bajra használható, rendkívül értékes
gyógynövény.
A mákfélék (latinul: Papaveraceae)
családjába tartozó fecskefű kedves
tölgyfalevélre emlékeztető leveleket
és aranysárga kis virágokat nevel.
Sajnos sokan csak közönséges gyomnövényként ismerik az erdők szélein,
akácosokban, parlagon, utak, és kerítések mentén, törmelékes helyeken,
valamint kertekben is gyakran előforduló fecskefüvet, vagy ami rosszabb,
azt terjesztik, hogy még véletlenül se
alkalmazzuk, mert mérgező.
A „fecskefű-lé“ egy bonyolult kémiai összetétel eredménye, a benne
található alkaloidok száma majdnem
harminc! A hatóanyagok között valóban akadnak erős hatású, valamint
erősen mérgező vegyületek (pl.
szangvinarin és keleritrin). Figyelembe kell azonban venni, hogy ezek hatása a mennyiségtől függ. Paracelsus
szerint: „Minden méreg, és semmi
sincs méreg nélkül, csupán a mennyiségtől függ, hogy valami méreg-e,
vagy sem.” Ez a megállapítás a
gyógynövényekre is igaz.
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teriális és rákellenes hatását is igazolták.
A népi gyógyászat belsőleg alkalmazva használta még máj- és epebántalmakra (főleg sárgaságra, epegörcsre és epekőre), fájdalomcsillapító és
felfúvódás elleni szerként is. A ho-

meopátiás gyakorlatban a fecskefüvet
szintén máj- és epebántalmak kezelésére alkalmazzák, de manapság korunk egyik népbetegségére, a refluxra
is ajánlják frissen préselt levét.
Láss csodát: a tudományos kísérletek bebizonyították, hogy a vérehulló
fecskefű kelidonin alkaloidja, sőt az
egész növény kivonata fájdalomcsillapító és görcsoldó hatású a felsőemésztőtraktus görcseinél, mi több,
képes gyógyítani az epekövet, stimulálja a gyengén működő epét! Manapság a hivatalos orvoslás a belőle kivont keleritrin sósavas sóját fájdalomcsillapítónak, gyomor-, epe- és
vesebántalmak esetén használja.
Nem ért azonban még véget ennek
az alábecsült növénynek az érdemlistája; ki kell emeljük, hogy gyökérkivonata például megakadályozza a
szérumkoleszterinszint emelkedését,
vagy hogy nagy jövője van a neurológiai és viselkedési zavarok kezelésében, mivel a benne levő protopin
„GABA-erg“ anyag – ez az idegrendszerünk fő ingerület átvivő anyaga!

Természetesen mindenki másképp
reagál gyógyító szerekre, hatóanyagokra, így csak óvatosan kísérletezzünk a házipatika e tagjával! Vegyük
figyelembe azt is, hogyha kis mértékben is, de a fecskefű mérgező, így ne
vigyük túlzásba használatát! Kismamák, magas vérnyomásban szenvedők és gyermekek gyógyításánál is
kerüljük alkalmazását, illetve kérjük
ki orvos tanácsát! Ha azonban ezeket
a tanácsokat betartjuk, nyugodtan
használhatjuk és
élvezhetjük jótékony hatásait.
Fontos még
arra ügyeljünk,
hogy a gyűjtés
során
(ami
egyébként áprilistól októberig
tart általában) ne
keverjük össze
más növénnyel.
A vérehulló fecskefű
ugyanis
meglehetősen
hasonló
több,
más gyógynövényhez, többek
között emlékeztet a fekete mustárra
(latinul: Brassica nigra), a vadkáposztára (latinul: Brassica oleracea), és
kissé a közönséges orbáncfűre (latinul: Hypericum perforatum) is.
Szárát megtörve azonban rögvest
rájöhetünk, hogy fecskefűvel van-e
dolgunk. Aki mégsem olyan biztos
magában, az látogasson el egy nyilvános vagy zártkörű gyógynövénytúrára, ahol a gyűjtés és alkalmazás minden trükkjét elsajátíthatja, mindezt
egy kellemes kirándulás közben
(www.gyogynovenyturak.hu)!

Felhasználás
Szemölcsirtásra: törjünk le két-három szárat majd kenjük be az érintett
bőrfelületet a kicsorduló nedvvel! Ismételjük naponta több alkalommal,
legalább két hétig! A kúrát akkor is 2
hétig folytassuk, ha már az első napon
elmúlt a szemölcs.
Alkoholos kivonat máj- és epebetegségre: 50 g friss vagy szárított növényt öntsünk le 100 g koncentrált alkohollal, 8 napi állás után préseljük
ki, szűrjük le, majd ezt egészítsük ki
100 g-ra. Naponta 2-4-szer 15-20
cseppet használjunk. Kis adaggal
kezdjük!
Tea máj-, epe-, vagy idegrendszeri
bántalmakra: 1 kávéskanál növényt 1
csésze vízzel leforrázunk, 10 perc állás után fogyasztjuk napi 3 alkalommal (Ez napi maximum 2-5 g növényt
jelent!)

Tudta-e, hogy...

Gyógyít vagy mérgez?
Szórhatják bár a rágalmakat erre a
„gyomnövényre“, az idő eddig mindig a pártolóinak adott igazat. Mondják a vérehulló fecskefűről, hogy
érintése kontakt dermatitiszt (érintkezés útján létrejövő bőrgyulladást)
válthat ki, mégis, a népi gyógyászat a
kicsorduló sárgás nedvet (mely
egyébként a levegőn rendkívül gyorsan narancsos-okkeres színűre változik) szemölcsirtásra és különböző
bőrbajokra, például rosszul gyógyuló
sebek, vagy elvakart, elfertőződött
bőrsérülések, az impetigo (ótvar), daganatok és tyúkszemek gyógyítására
használja évszázadok óta sikerrel.
Külső alkalmazásra hatásos a friss
nedvéből készült kenőcs, de a száraz
levélpor használata is. Tudományos
kutatások során fény derült arra is,
hogy szemölcsirtásra a növény fehérjebontó enzimei és kelidonin tartalma
miatt alkalmas. Az állatkísérletek a
növény gyulladáscsökkentő, antibak-

Azt is tudjuk, hogy ásványi anyagokban és C-vitaminban rendkívül
gazdag, vérképző és vértisztító tulajdonságokkal is rendelkezik, Maria
Treben például csalánnal és bodzahajtással együtt leukémiára ajánlaná,
bár maga is hozzáteszi, hogy ebből
legalább 2 liter kellene naponta a siker érdekében.
Ezeken túl pedig se szeri, se száma
a vérehulló fecskefű javasolt felhasználásainak. Már az ókorban fogfájás
ellen rágcsálták gyökerét, de ajánlották fülzúgásra, a XIX. században
altesti és végbélbajokra, szifiliszre,
vagy látásjavításra a nedvéből tejjel
vagy vízzel készült szemcseppet. Maria Treben hozzáteszi; a megmosott
levelet szétmorzsolva úgy kenjük
szemzugunkba, hogy közben szem
csukva legyen! A friss lé pedig állítólag a látóhártya leválása és bevérzése
esetén is segít, de ugyanígy ajánlja
szürkehályogra, gyengénlátásra vagy
megerőltetett szemre.

...az állatok bőrét a fecskefű száraz
porával bedörzsölve megóvhatjuk a
légycsípésektől?
...a hagyományos kínai orvoslás
szerint a vérehulló fecskefű a „máj
növényei“ közé tartozik?
...a szárított fecskefű hatóanyagai
mintegy fél év múlva elillannak, így a
növény már nem tudja kifejteni jótékony hatását?
...e növény alkaloidái az egerekben
mozgásképtelenséget okoznak, miután elfogyasztották azt?
...egy XIII. századi ófrancia széphistóriában, az Aucasin és Nicoleteben a női főhős, miután valamilyen
barna krémmel álcázta magát, vérehulló fecskefüvet használ bőre kivilágosítására?
...e növény állítólag onnan kapta
magyar és latin nevét is (a Chelidonium a görög chelidón = fecske szóból ered), mert addig virágzik, míg a
fecskék itt vannak?
...a középkorban a cigányok lábfrissítő szerként alkalmazták a vérehulló fecskefüvet?
(pts)

Bébiboom a budapesti állatkertben

Mosó Masa bocsai
A júliusban világra jött kölykök
a napokban merészkedtek elő
a biztonságot nyújtó odúból a
budapesti állatkertben.
A Fővárosi Állat- és Növénykertben
tovább gyarapodott azon állatfajok
száma, amelyeknél a látogatók a közelmúltban született kölyköket láthat-

nak. Ezúttal a mosómedvéknél volt
gyermekáldás. A júliusban világra jött
kölykök épp a napokban merészkedtek elő a biztonságot nyújtó odúból –
olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert Kommunikációs Osztályának közleményében. Július hónapban
két ellésre is sor került, 10-én és 20án, így összesen öt kölyökkel gyarapodott a fővárosi intézmény mosómedvecsapata. Mivel az ellés idejére
a nőstények egy-egy háborítatlan
odúba húzódtak vissza, az első időszakban a kölykökből még a gondozók sem láthattak sokat. Az elmúlt
napokban viszont a kicsik kellően felbátorodtak ahhoz, hogy előmerészkedjenek, így a szerencsésebb látogatók maguk is megfigyelhetik az ifjú
mosómacikat. Az állatkerti mosómedvecsapat egyébként kilenc felnőtt
állatból – hat nőstényből és három
hímből – áll, a kölykök nemét egyelő-

re még nem állapították meg. Az állatok valamennyien a Bagolyvár nevű
komplexum egyik, kifejezetten az ő
számukra létesített kifutójában láthatóak.
A mosómedve (Procyon lotor) eredetileg Észak- és Közép-Amerikában
őshonos kisragadozó, amelyet a XX.
század első éveiben már a világ számos kontinensén tartottak
prémesállatként. A mosómedvetelepekről megszökött,
vagy szándékosan elengedett
állatok jól alkalmazkodtak a
helyi viszonyokhoz, így ma
már Európában és Ázsiában is
vannak vadon élő állományaik. Európa középső részén
Németországból
kiindulva
terjedtek el. Őseik egy a második világháború idején lebombázott brandenburgi prémesállattelepről szabadultak el, illetve azoknak az állatoknak a leszármazottai, amelyeket még a háború kitörése előtt szándékosan engedtek szabadon Hessen tartományban, egy sajátos vadtelepítési kísérlet keretében.
A nőstények 63-65 napig vemhesek,
az utódok száma ellésenként 2 és 5
között szokott lenni. A kölykök megszületésükkor igen fejletlen apróságok, a szemeik is csak a második hét
után nyílnak ki. Éppen ezért ebben a
korban nem is merészkednek elő a
biztonságot nyújtó odúból, kotorékból. A cseperedő kölykök 16 hetes korukig vesznek magukhoz anyatejet. A
mosómedvék elvileg akár 20 évig is
élhetnek, ám a vadonban – ahol mindennapos harc folyik a túlélésért – a
megszületett utódoknak sokszor csak
a fele éli meg az egyéves kort – tájékoztatott Hanga Zoltán, az intéz(pts)
mény szóvivője.

Szabadnak születtek

Megmenekült fiókák
Összesen tizennyolc
mentett
madárfiókát, köztük nagy kócsagokat és vörös gémeket szállítottak a
Fővárosi Állat- és Növénykertből a Hortobágyi Nemzeti Parkba.
A madarak azokból a tojásokból keltek ki, amelyeket június 9-én gyűjtöttek be a helyi természetvédelmi
őrök a Tisza-tavi madárrezervátum
árvíztől fenyegetett fészkelőhelyeiről. A vadmadártojások kikeltetéséről
a városligeti intézmény keltetőállomása gondoskodott, az első fiókák június 28-án bújtak ki a tojásból – közölte a fővárosi intézmény.
Az első hetekben pepszines oldattal kezelt („előemésztett“) apróhallal
etették őket, kiegészítésként pedig
édeskömény-teát kaptak. Az elmúlt
hetekben folyamatosan átszoktatták
őket a „kezeletlen“ halra, így már azt
is szívesen fogadják. A fiókák szemmel láthatóan gond nélkül átvészelték
az utazást, hiszen érkezés után a számukra új, idegen helyen is hajlandóak
voltak táplálkozni. A mentett madárfiókákról az elkövetkező hetekben a

Hortobágyi Nemzeti Park malomházi
bemutatóhelyének szakemberei gondoskodnak. A fokozottan védett madarak egy tágas röpdében kaptak helyet, s ha a kellő fejlettséget elérik,
szabadon engedik őket.
(pts)

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Augusztus 14-15.:

Augusztus 20-21-22.:

dr. Horváth Márk

dr. Csernai Ferenc

Tel.: 06-20-3855726
Gödöllő, Szabadság u. 97.

Tel.: 06-20-9457816
Mogyoród, Temető u. 20.
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HIRDETMÉNY A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKRŐL
A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának
időpontját 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki.
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 19-ig
értesítést kapnak.
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Okmányirodáján (11. sz. szoba) tekinthető meg.
A névjegyzékből való kihagyás, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én
16 óráig lehet kifogást benyújtani a Választási Iroda vezetőjéhez a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és
Okmányirodáján (11. sz. szoba) a választási iroda munkatársainál: Hajdú Éva, Horváth Rita.

Cím:2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Elérhetőségek:
Tel.: 28/529-295.

E-mail: pmh@godollo.hu

Gödöllő, 2010. augusztus 9.

Dr. Nánási Éva
HVI vezetője

FELHÍVÁS A BELVÁROSI NAPOK
GÖDÖLLŐ CATERING SZOLGÁLTATÁSÁRA!
A 2010. szeptember 10-12-ig Gödöllőn a Művészetek Háza és a
Királyi Kastély közötti zöld területen (Ady Endre sétány mellett)
megrendezendő Belvárosi Napok rendezvény teljes catering
(étel,ital) ellátását vállaló cégek jelentkezését várjuk.
A három nap alatt kb. 15 ezer ember várható. Elsősorban olyan
cégek jelentkezését várjuk, akik kizárólagossággal, egyedül,
teljes körűen el tudják látni a feladatot.
Jelentkezésüket, ajánlatukat és referencia anyagukat az alábbi
e-mail címre küldjék: foter@godollo.hu, vagy személyesen a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal portájára tudják letenni.
A borítékon tüntessék fel, hogy „Jelentkezés a Belvárosi Napok
Gödöllő rendezvény catering szolgáltatására”.
Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 16.
Információ: hétköznap 09:00–12:00 a 06/70/376-6544-es
telefonszámon.
A jelentkezési határidő lejárta után nem áll módunkban további jelentkezéseket befogadni.

TÁJÉKOZTATÓ
A TISZA UTCAI ÉS A SZABADSÁG ÚTI ÓVODA
ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT, AZ ÓVODA NEVE ÉS CÍME
MEGVÁLTOZOTT!
Az intézmény új neve: Zöld Óvoda
Címe: Gödöllő, Batthyány u, 34-36.
Elérhetőségek:
Telefon: 510- 750, +36-20-9173-423,
+36- 20-9175-114.
Fax: 510- 752, e-mail:zold.ovi@gmail.com
A VÁROSI PIAC ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA
AUGUSZTUS 20., PÉNTEK: zárva
AUGUSZTUS 21., SZOMBAT: a piaci csarnok zárva,
a tejbolt és a húsbolt szombati
nyitva tartás szerint üzemel

Megváltozott az ELMÜ ügyfélszolgálati irodájának
nyitva tartása

TÁJÉKOZTATÓ
A NYÁRI MEGJELENÉSRŐL

Az ELMÜ gödöllői és veresegyházi ügyfélszolgálati irodájában az
ügyfélfogadás 2010. július 26-tól kezdődően megváltozott.
Az új ügyfélfogadási időpontok az alábbiak:
Gödöllő (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69.)
• Csütörtök 10-20 óra között
• Péntek 8-14 óra között

A Gödöllői Szolgálat
tájékoztatja a tisztelt olvasókat
és partnereit, hogy

ÜGYELETEK

június 30-tól augusztus 25-ig az

ORVOSI ÜGYELET

alábbi időpontokban
jelenik meg az újság:

AUGUSZTUS 25.
***

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 9-15-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u .2. Tel.: 545-585.
Augusztus16-22-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Augusztus 23-29-ig:Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

A HIRDETÉSFELVÉTEL
az alábbi időpontban
zárva tart:
AUGUSZTUS 9-13.

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. augusztus 11.

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

HÉTVÉGENKÉNT GYERMEK SAROK!
Hangulatos kerthelyiség!
Augusztus 12-én, 17.30-kor az Ábrahám-kiállítás megnyitója előtt előadással egybekötött
frissítő tea bemutató és kóstoló az Erzsébet Királyné Szálloda kávéházában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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Sport

Atlétika – Nem vágyik Amerikába a 400-as klasszis

Labdarúgás – Fiatalos, csibész játékot ígér az edző

Deák Nagy Marcell: vb ezüst 400 méteren Idegenben kezd a Gödöllő
Szenzációs, mondhatni világraszóló eredményt ért el Deák
Nagy Marcell a 13. junior világbajnokságon, ahol 400 méter
síkfutásban szerzett ezüstérmet.
A klubszinten a GEAC kötelékébe tartozó sportoló a magyar atlétika sport első érmét szerezte
síkfutásban.
A kanadai Moncton városában, július
19-25. között megrendezett világbajnokságon a 400-as döntőben Deák
Nagy 46,09 másodperces idővel lett második a felnőtt szinten is klasszisnak
számító grenadai Kiran James mögött,
aki nem mellesleg az idei junior-világranglista vezetője (45,01 mp-s idővel).
A döntőben Deák Nagy Marcell a 4es pályát kapta, felette két pályával rajtolt Kiran James. A rajt után nagyon nekilendült a grenadai, de a mi fiunk nemhogy lemaradt volna tőle, hanem 250
m-nél a közelébe ért, 340 m-nél meg
mellé. Ezt a nagy iramot a többiek nem
tudták követni, így az utolsó 50 méteren
hatalmas előnyre tett szert a két atléta. A
véghajrában most még erősebb volt James (45,89 mp), de Marci ezüstérmet
érő második helyét senki nem veszélyeztette. Legszebb álmainkban sem
gondoltuk, hogy a magyar 400-as fiú érmes lesz a junior vb-n egy olyan versenyszámban, ahol európaiak nagyon
nem szoktak labdába rúgni. A gödöllői
atléta, valamint edzője, Benkő Ákos
nyilatkozott a világbajnokságon történtekről és a sikerről.
Mester és tanítványa

„Úgy jöttem ki a vb-re, hogy mindenképpen szeretnék a döntőben futni –
nyilatkozta a döntő után boldogan a 400
méter ezüstérmese. – Persze, az igazság
az, hogy az elődöntő után már a 4-5.
hellyel is elégedett lettem volna. Az

éremre nem nagyon gondoltam, mert dozhatunk. Ennek fényében is nagy
csalódás okozott volna, ha nem sikerül – eredmény amit elért. A tavalyi sérülések
mondta fülig érő szájjal vb-ezüstérme- miatt különösen dicséretes, ahova felsünk.
tornázta magát, voltak nagyszerű tanít– Mi volt a taktika?
ványaim ezen a távon, de ő a legkülönb
– Azt beszéltük meg Ákos bával (Ben- közülük. Ki lehet emelni, hogy a formakő Ákos, Marci edzője), hogy fel kell időzítés is szenzációs volt. Minden nap
venni a versenyt a döntő abszolút esé- hármat kellett futnia a döntőig, és mindlyesével, és akkor talán a többiekkel egyik éles futam volt, ugyanis úgy kelszemben szerezhető annyi előny, hogy lett teljesíteni, hogy az egyes futamokaz elég legyen a véghajrában az érem- ban elért eredmény alapján került a köhez. Hál’ Istennek bejött, és kellemesen vetkező futamban besorsolásra. Figyelel is fáradtam.
ni kellett arra, hogy ne fussa el magát, de
– Kötelező a kérdés ilyenkor. Meg- arra is vigyázni kellett, hogy jó pályára
kereste már valamelyik amerikai kerüljön.
egyetem?
– A döntőben merőben más taktikát
– Igen, a világbajnokságon látottak után választottak mint amit általában
több ajánlatot is kaptam, de akkor is el- szoktak.
mondtam és most is csak ismételni tu- – Igen. A fináléban máshoz kellett folyadom magamat. Szinte mindent Ákos bá- modnunk, mert tudtuk, hogy a grenadai
csinak köszönhetek, persze kellettem atléta kiemelkedik a mezőnyből, sőt az
hozzá én is, de ezt és az eddig elért ered- amerikaiak is nagyon erősek voltak. Az
ményeimet az Ő szakmai munkájának alaptaktika az, hogy mindig a végén kelés hozzáértésének köszönhetem. Jól ér- lett robbantani, ezt a döntőre megfordízem magam itt, nagyon jó munkát vé- tottuk és azt gondoltuk, hogy ha a grenageztet el velem az edzőm, erre biztosíték daival tartjuk a tempót, akkor van esély
a mostani ezüstérmem is.
az éremre. Ez be is vált, ugyanis egy na„Nagyon nagy siker mind a magyar, gyon erős 320 métert futott Marci és
mind a gödöllői atlétika számára, amit már akkor látható volt, hogy sikerült ez
Marci elért –kapcsolódik be a beszélge- a taktika, a véghajrában külön versenyt
tésbe a mesteredző. – Ritkaságszámba tudott futnia a felnőttek között is klaszmegy, hogy egy fehér futó dobogós he- szisnak számító győztessel. Nagyon
lyen végezzen világversenyen, ráadásul büszke vagyok rá és annak is örülök,
magyar síkfutóval még soha ez előtt hogy az eredmények után számolatlanul
nem esett meg ez, főleg 400 méteren, kaptuk és kapjuk a gratulációkat az or-ttahol az amerikaiaké, a jamaikaiaké, szág minden pontjáról.
vagy a bahamaiaké az egyeduralom.
– Nagy siker ez az ezüstérem. Hogyan készültek a
versenyre, ugyanis tavaly
elég sok sérülés sújtotta tanítványát.
– Nagyon jó versenyző alkat
a Marci, pontosan tudja,
hogy adott szituációban mit
hogyan kell cselekednie.
Egyetlen egy napot nem
edzőtáborozott, ellenben nálánál sokkal gyengébb képességű atléták kaptak olyan
feltételeket a felkészülésre,
amiről mi még csak álmo- Deák Nagy Marcell (balra) a boldog ezüstérmes

Kispályás foci – Augusztus 20. kupa, után bajnokság

Augusztus végén indul a kispályás szezon
Augusztus 20-án, a hagyományok
szerint idén is megrendezésre kerül
az Augusztus 20. kupa, melyre még

lehet nevezni. Augusztus 27-én rajtol az immáron 4. alkalommal kiírt
városi műfüves kispályás bajnok-

ság. Nevezni augusztus 23-ig lehet.
Az idén ősszel egy 4+1-es, futsal bajnokság is elindulna, melyre szintén
várják a csapatok jelentkezését. Nevezni ide 30-ig lehet, míg ez a
bajnokság szeptember 9-én indulna.
További infók: www.sevo.hu, vagy
+36/70-60-44-393-as számon.
-il-

Sportpolitika –Elfogadott törvényjavaslat a sporttámogatásról

Nagy lehetőség előtt a látványsportágak
Előzetes várakozásoknak megfelelően az Országgyűlés 2010.
július 22-én nagy többséggel elfogadta az egyes adótörvények
módosítását indítványozó törvényjavaslatot. Megszavazták az
adótörvények 2010-es legújabb
módosítását, valamint ezzel párhuzamosan külön törvényjavaslatként szintén pozitív döntés
született a sporttal összefüggő
egyes törvények módosításáról,
köztük számos adótörvény módosításról.
Túlzás nélkül állítható, hogy az elfogadott módosítások forradalmi változásokat hozhatnak jó néhány sportág finanszírozási helyzetében. Hogy aztán ez az
eredményekben is láthatóan érzékelhető
lesz, már a sportvezetők felelőssége.
A sporttörvényből kiemelendő, hogy
nye-reséges cégek társasági adókedvezményért cserébe – amennyiben az Európai Bizottság is jóváhagyja – a jövőben
támogathatnák úgynevezett látványcsapatsportágat, vagyis a labdarúgás, a
kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és a
jégkorong országos szövetségeit, azok

tagszervezeteit (vagyis magukat a csapatokat), illetve velük együttműködésben működő, az említett csapatsportágak fejlesztésében tevékenykedő nonprofit szervezeteket. Feltétel, hogy a
sportszervezetnek a sportág hivatalos
versenykiírásában első, vagy másodosztályban kell szerepelni, kivéve, ha a
sportszervezet felsőoktatási intézmény
együttműködésében tevékenykedik.
Az adókedvezmény igénybe vétele a
filmgyártás támogatásánál már megismert módon történne, vagyis két fajta
adókedvezményt is érvényesíthetnek a
cégek, egyrészt a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve
így az adóalapot), másrészt a csökkentett adóalap után kiszámított társasági
adóból is levonható a támogatás teljes
összege. Mondjuk 100 egység támogatásért cserébe a támogató cég 110 és 119
egység közötti adókedvezményt vehetne igénybe, aszerint, hogy társasági adókulcsa a 10 és 19 százalékos társasági
adókulcsok szerint miként alakulna.
Minden olyan magyar nyereséges
vállalkozás támogathat, amely fizet tár-

sasági adót, kivéve az állami tulajdonban, vagy a sportszervezetekkel kapcsolt vállalkozási viszonyban álló társaságok, de a társasági adókötelezettség
legfeljebb 70 %-a használható fel ily
módon.
A sportszervezetek a támogatást működési költségeik fedezetére (legfeljebb
50 %-os mértékig), tárgyi eszköz beruházásra (legfeljebb 80 %-os mértékig)
vagy utánpótlás-nevelés költségeinek
fedezetére (akár 100 % mértékben) fordíthatják. Az Európai Bizottság sokszor
meglehetősen lassú eljárása miatt azonban valószínűsíthető, hogy a jogszabály
csak 2011-ben lép majd hatályba, így a
cégek számára 2010-ben még nem valószínű, hogy igénybe vehető ez a kedvezmény.
-ll-

Lassan a bajnoki felkészülés végéhez érkezik a Gödöllői Sport
Klub felnőtt labdarúgó csapata. A
Pest megyei I. osztályban induló
felnőtt és ifjúsági gárda bő egy
hónapos edzés után, augusztus
14-én már élesben kell, hogy bizonyítsa képességeit.
Az első fordulóban mindjárt egy keménynek ígérkező mérkőzés vár majd a
GSK-ra, ugyanis az előző bajnokság
ezüstérmeséhez, a Tápiószecsőhöz látogat a csapat. Augusztus 1-jén lejárt az
átigazolás, így már véglegesnek tekinthető a keret is. Lovrencsics László több
mint fél tucat új játékossal próbálja
majd pótolni a papíron négy távozó – az
előző bajnokságban meghatározónak
mondható – labdarúgót. A nyáron eligazoló Hegedűs Csaba, Ocskai Zoltán
és Tóth László (mindhárom Bagra távozott), valamint a labdarúgást abbahagyó Tokai Norbert helyére az ifjúsági csapatból érkezett Kurunczi Dániel,
Tóth Bence, Bátori Csaba, Miranda
Felipe, Veszeli Károly, Gróf Roland,
míg Lovrencsics Balázs fél éves váci
kitérőt követően igazolt vissza Gödöllőre. A nevekből is kitűnik, hogy egy igen
fiatal együttes vág neki az idei megyei I.
osztályú bajnokságnak. A bajnoki mérkőzésekkel kapcsolatos hír, hogy bő egy
éves albérletet követően, ősszel már ismét az önkormányzati beruházásból újjáépülő Táncsics Mihály úti sporttelepen fogadják a csapatokat a gödöllői
labdarúgók.
Az edzőt arról kérdeztük, hogy mit
tűztek ki célul: – Sajnos a rutinos játékosok elmentek, így rá vagyunk kényszerítve, hogy változtassunk a csapat
szerkezetén és stílusán. Megpróbáljuk a
fiatalos lendületet érvényesíteni. Kicsit
szemtelen, mondhatni csibész, agreszszív, de fegyelmezett játékot szeretnénk

játszani. Reméljük, hogy szerethető csapat lesz a most alakuló Gödöllő, amit
ígérhetek: senki ellen nem fogunk beállni védekezni és minden meccsen a győzelemre hajtunk majd. A meccsek eldöntik, hogy ezekből majd mit tudunk
megvalósítani.
A csapat őszi, hazai programja (a
mérkőzések a Táncsics Mihály u.
sporttelepen lesznek):
08.28., szombat 17 óra (ifi: 15 óra):
Gödöllői SK – Felsőpakony
09.04., szombat 16:30 (ifi: 14:30):
Gödöllői SK – Veresegyház
09.18., szombat 16 óra (ifi: 14 óra):
Gödöllői SK – Erdőkertes
10.03., vasárnap 15 óra (ifi: 13 óra):
Gödöllői SK – Bag
10.16., szombat 14 óra (ifi: 12 óra):
Gödöllői SK – Újlengyel
10.30., szombat 13:30 (ifi: 11:30):
Gödöllői SK – Üllő
11.13., szombat 13 óra (ifi: 11 óra):
Gödöllői SK – Örkény
(A teljes program megtalálható az
adatbank.mlsz.hu oldalon)
Magyar Kupa – 82 között a
Gödöllő
Az elmúlt hétvégén, amolyan bajnoki
főpróbaként a Magyar Kupa főtábláján
lépett pályára idegenben, a budapesti
Gázművek vendégeként a Gödöllői SK.
Jól sikerült a fiatal gödöllői csapat idei
első tétmeccse, ugyanis 1–1-es döntetlent követően, büntetőkkel sikerült a továbbjutás. Az idegenbeli bravúr azt jelenti, hogy Lovrencsics László csapata a
82 közé jutott a Magyar Kupában.
Magyar Kupa, 82 közé jutásért
Gázművek – Gödöllői SK 1–1 (0–1)
büntetőkkel: 4–5
Gól: Lovrencsics Balázs (11-esből)
-tt-

Lovassport – Változásokat követel a magyar fogathajtó szakág

Első ízben távol a vb-től a négyesek

Az egykori elnöknek, fogathajtó világbajnok elismerő szavait erősíti,
hogy Magyarország közmegelégedésre hat fogathajtó világbajnokságot
rendezett és házigazdája volt a budapesti, első Európa-bajnokságnak
(1971); hét egyéni – kettes- és négyes
– világbajnokunk van; mind a tizenkilenc négyesfogathajtó-világbajnokságon vettek részt a mieink és mindmáig a legeredményesebb fogathajtó
nemzet vagyunk: az Európa- és világbajnokságokon négyes- és kettesfo-

világbajnokságon. “Mostanra a díjhajtás túlzott hangsúlyozása a maraton- és
az akadályhajtás utáni összetett eredményeket döntő módon befolyásolja.
Júniusban, az Aachen-i lovasjátékok
díjhajtó versenyén független szakértők egybehangzó véleménye szerint
a magyar hajtók indokolatlanul hátrányos helyzetbe kerültek. Mindezek
és a felmerülő magas költségek figyelembevételével a magyar négyes-fogathajtók, a vb-k fennállása óta első
alkalommal nem vesznek részt a világversenyen! Az üres lelátók továbbá arra hívják fel a figyelmet, hogy a
díjhajtás kizárólag a szakmai közönség részére fontos és vonzó. A nagyközönség elsősorban a maratonhajtást
és az akadályhajtást látogatja és nézi
szívesen. A magyar lovas és a fogahajtósport vezetése a sportág iránti felelősséggel javasolja, hogy tegyenek
javaslatot a Nemzetközi Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottságának

gathajtóink 65 érmet –köztük 31 aranyat – nyertek. Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke,
valamint Mondok József alelnök, a
fogathajtó szakbizottság elnöke állásfoglalást adott ki, hogy miért nem kívánnak részt venni az USA-ban megrendezésre kerülő négyesfogathajtó

– a hajtósport szabályainak előremutató fejlesztésére. A cél: a díjhajtó
szám értékével és jelentőségével
arányos módosítása, a közönség kiszolgálása; a bíráskodás és a bírókijelölés rendszerének korszerűsítése annak érdekében, hogy a szubjektivitás
-tlminél jobban csökkenjen.

A nemzetközi fogathajtó sportban Magyarország mindig úttörő szerepet vállalt. Hajtóik az
1969-ben kidolgozott versenyszabályok életbe lépése óta
mindmáig sikeresen szerepelnek – nyilatkozta még 1984ben Szilvásváradon H.R.H.
Prince Philip, a Nemzetközi Lovas Szövetség egykori elnöke.

2010. augusztus 11.
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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
8:30 – 12:00
Péntek:

Kivéve:
Augusztus 9-13. és 20. zárva
következő megjelenésünk:
AUGUSZTUS 25.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
*Köszönetet mondunk Mindazoknak, akik MÜLLER ERIKÁT, az
Erkel Ferenc Általános Iskola pedagógusát utolsó útjára
elkísérték, mély fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönjük az
iskola tantestületének, a szülőknek és a diákoknak a segítségét,
együttérzését. A gyászoló család
INGATLAN
*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
*Áresés! Gödöllőn új építésű részen 1370 nm-es építési telek bekerítve
eladó. Iár:14 M Ft. 20-772-2429
*Árcsökkenés! Gödöllőn 3 szoba +nappali, 2 fürdőszoba, dryvit
szigetelt új építésű ikerház kocsibeállóval eladó kulcsrakészen 22M Ft.
20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK 4,1 MFT !!! PANORÁMÁS 600 nm-es
építési telek érvényes építési engedéllyel eladó. 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*ÚJÉPÍTÉSŰ EGYSZINTES, KÉT UTCÁRA NYÍLÓ 3+NAPPALIS
IKERHÁZ JÓ KÖRNYÉKEN ELADÓ GÖDÖLLŐN. Iár: 22.9 M FT 20804-2102
*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 20-772-2429
*Kossuth L. u.-ban szépen felújított 1 szobás, 40 nm-es, erkélyes,
egyedi fűtéses lakás eladó. Iár 8,5 MFt 20-772-2429
*Szabadka u. 4-ben 2 szobás, erkélyes tégla, konvektoros lakás eladó
Iár:11,2 M Ft Víz, villany, festés, burkolás felújítva. 20-804-2102
*Gödöllő központjában 1+2 félszobás téglalakás 1 emeleten
Sürgősen eladó! Iár: 9,99MFt 20-539-1988
*Központban 3 szoba+ nappalis újépítésű ikerház eladó. Iár 23,5
MFt 20-772-2429
*Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3 szobás erkélyes téglalakás
eladó. Iár 14 MFt 20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*János utcában 2 szoba erkélyes 52 m2 II emeleti felújított, műanyag
nyílászárós, cirkó fűtéses lakás eladó. Iár 12,8Mft 20-804-2102
*Erzsébet Királyné krt-on 1+2 félszobás erkélyes lakás, beépített
konyhabútorral eladó. Iár 9,2 M FT 20-8042102
*Központi részen első emeleti erkélyes lakás eladó. Iár:10.9Mft!!
20-539-1988
*Szadán 5 szoba + nappalis, igényesen kivitelezett 2001-ben épült
családi ház eladó 1000 nm-es telken. Iár: 36,5 MFt 20-772-2429

*Extra vétel! Gödöllőn, panorámás részen 3 szoba + nappalis,
duplakomfortos, szuterénes, garázsos, gázkazán + vegyes
tüzeléses 1992-ben épült, felújított kertes ház 1600 nm-es telken
eladó. Iár 17,9 MFt 20-772-2429
*Központi részen harmadik emeleti konvektoros, erkélyes lakás
eladó. Iár:10.7Mft!! 20-539-1988
*Gödöllő központjában két szobás, konvektoros lakás, erkéllyel,
magasföldszinten eladó! 11Mft! 20-539-1988
*Új építésű 1+2 félszobás lakások kertrésszel, kocsi beállóval
eladók 15,7MFt-tól 20-804-2102
*Sürgősen eladó a Magyar Kázmér közben tégla, konvektoros
1+2 félszobás jó állapotú lakás. Iár 12,5 MFT 20-804-2102
*Szent János utcában sürgősen eladó 60 m2 2szobás magasföldszinti, erkélyes konvektoros lakás. Iár 9,8 MFt 20-8042102
*Alkuképes! Sürgősen áron alul! Palotakerten parkra néző 2
szobás lakás Iár: 9.2 M FT 20-8042102
*Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
60nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár 10,9 MFt 20-8042102
*Ügyfeleink részére keresünk eladó-kiadó, családi házakat, lakásokat! WWW.GODOLLOIHAZ.HU 20-804-2102
*Nagyfenyvesben, nagyon jó környéken 156nm-es jó állapotú nappali+4
szobás nagykertes sorház sürgősen eladó. Iár:27,9MFt 20-944-7025
*Fenyvesben AKCIÓS 1200nm-es építési telek eladó. 15MFt
20-944-7025
*Gödöllőn a Kertvárosban eladó 60 m2-es, 2 szobás felújított
házrész 370 m2-es telekrésszel. Iá: 13,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros szélén, 780 m2-es telken épült, 80 m2es 2,5 szobás családi ház. Iá: 16 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es telken, 100 nm alapterületű, 2 +
fél szobás, belül részben felújított családi ház, pincével, melléképülettel,
garázzsal. Iá: 21,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kastély park közelében 960 m2-es telken, 50 m2-es, 2 szobás felújított családi ház, 50 m2-es műhellyel (érvényes telephely engedéllyel). Iá: 22 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban, csendes környéken 100 nm alapterületű,
3 és fél szobás jó állapotban lévő, téglaépítésű családi ház, 1000
nm-es, gyümölcsfákkal beültetett telekkel. Iá: 24,5 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nm-es
örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 24,9 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn 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 az Antalhegyen 2001-ben épült, 4 lakásos társasházban, nappali + 4 szobás, színvonalas kialakítású, extrákkal
felszerelt, 160 nm-es kétszintes lakás, parkosított telekkel. Iá:
26,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*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
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*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
*ALKALMI VÉTEL Gödöllőn! Kertvárosban 500 m2-es parkosított,
panorámás telken eladó 110 m2 lakóterű, nappali + 2 szobás szinteltolásos családi ház kertkapcsolatos terasszal. Iá: 32 mFt. Érd: 20/9194-870
*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 20/9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyen, csendes részen, 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 a Kertváros legkeresettebb részén, 750 nm-es, parkosított
saroktelken épült 110 nm alapterületű, 3 szobás, bővíthető (40 %
beépíthetőség) polgári jellegű családi ház garázzsal. Iá. 33 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb részén teljesen felújított 130 m2
lakóterű, nappali + 4 szobás, kétszintes családi ház, 1108 m2-es
telekkel. Iá: 42 mFt. Tel: 20/9194-870
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben luxus kivitelezésű, extrákkal felszerelt, 3
szintes családi ház, 800 m2-es telekkel. 2 nappali, 4 szoba, télikert +
egy különálló épület, benne konditeremmel, szaunával, borospincével.
Iá: 55 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Blahai dombon 1600 m2-es, panorámás építési telek
eladó. Iá: 17 mFt. Érd: +3620/9194-870
*Zsámbokon, közel a központhoz 90 m2 alapterületű, teljesen felújított (új tető, szigetelés, új burkolatok, szaniterek) nappali + 2 szobás
családi ház. 2 beállásos garázzsal, 890 m2-es parkosított telekkel. Iá:
13,3 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*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
*Sürgősen eladó palotakerti igényes 62 nm-es lakás. Ára:11,3 MFt., Gödöllőn 2 generációnak ideális 198nm-es igényes blahai családi ház, gyönyörű
kerttel. Iár: 64,4Mft. Tel.:30/684-5516.Email: holdingatlan@gmail.com
*2 szintes,142nm-es családi ház ár alatt Gödöllőn csendes helyen
eladó. Iár: 24,4 MFt.Tel.: 30-684-5516.Email: holdingatlan@gmail.com
*Szt. János utcai 4. em-i lakás sürgősen eladó. 10,9 Mft. Tel.: +36-30684-5516.Email: holdingatlan@gmail.com
*Ár alatt eladó igényes 2 generációs 347 nm-es családi ház 1000 nmes gondozott telekkel. Iár: 36,7 MFt. Palotakerti 3.em. szigetelt lakás
eladó. Iár: 10,7MFt. Tel.: 30/684-5516.Email: holdingatlan@gmail.com
*Nagyfenyvesben eladó 2 utcára nyíló, 2 bejáratú 150nm-es 2 generációs családi ház. Iár: 35,9 MFt. Szadán 1200 nm-es építési telek ár alatt
eladó. Ára: 5,7 MFt. Tel.: 30-684-5516.Email: holdingatlan@gmail.com
*Keresek–kínálok eladó és kiadó ingatlanokat Gödöllőn. Köszönöm a
hívását! Gödöllőn 3 szintes 2 generációs családi ház kedvező áron eladó.
27,4 MFt. Tel.:30/684-5516.Email: holdingatlan@gmail.com
*Keresek központ közeli 2 generációs családi házakat, és tégla építésű
földszinti, első emeleti lakásokat ügyfeleimnek. Kazinczy-n 3. emeleti
lakás eladó. 10,9 Mft. Tel.: 30-684-5516.Email: holdingatlan@gmail.com
*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
*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: 30-491-5020
*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
*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
*ENNYIÉRT VALKÓN VÁLYOG HÁZAT SEM TALÁL!12.000.000 Ft
HELYETT MOST 10.500.000 Ft-ért SZADÁN 2005-ös építésű önálló TÉGLAHÁZ 117 m2-es, Nappali + 2 vagy 3 Hálószoba kialakítható,
rendezett 500 m2-es telekkel központhoz és buszmegállóhoz közel
eladó. Hívjon most: 0630-919-5960, www.ingatlanvadasz.hu - A
NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 4201
*KERESÜNK ELADÓ családi házakat Gödöllőn HARASZT, ALVÉG,
KERTVÁROS területeken 20-30 MFt között, 9 éves helyi eladási
tapasztalattal. INGATLANVADÁSZ: 0630-919-5960 – A
NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
*SZADÁN 4,7 ha erdő osztatlan közös tulajdon eladó. Gödöllő
irtvány 200 nöl földterület bekerítve eladó. Du. 06-30-406-2634

*ASZÓD Városréti úton, reális áron 1306 nm építési telek eladó.
Közművek a telek előtt az utcában. Érd: 06-30-411-8207
*Eladó Tóalmáson alpesi tetős FAHÁZ NYARALÓ. 2 szintes,
légkondival felszerelt. Bekerített telek, strandhoz közel. Iár:
5,5MFt. Érd: +36-20-342-9412
*CSALÁDI OKOK MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ Gödöllő legszebb részén
egy 1000 nm-es telek. Ár: 5.3 M Ft. 70-271-7378, 30-771-5794
*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: Gödöllőn, Repülőtéri úton egy 34nm-es, galériás, szoba-konyha, fürdőszobás lakás sorházban, kis előkerttel. Csere is érdekel. Iár: 9
MFt. Tel: 06-30-597-0909, 06-30-856-4789
*Gödöllőn a Fenyvesben, csendes zöldövezetben garázskapcsolatos,
180nm összterületű ikerház eladó. 3 szoba nappalis, +különálló szoba
garzon 500nm-es telekrésszel. Ára: 24,5MFt. Tel: 06-30-827-4272
*Gödöllőn, csendes zsákutcában nappali + 2,5 szobás családi ház
sürgősen, áron alul eladó. Lakás beszámítása lehetséges. Tel: 30-998-1496
*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
*Kazinczy körúton két szobás, konvektoros, erkélyes, teljesen felújított lakás eladó, vagy másfél szobásra cserélhető. Tel: 20-455-4648
*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
*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 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
*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 Fenyves egyik csendes utcájában eladó egy különlegesen
szép adottságokkal rendelkező 923nm-es gondozott, ősfás kert felújított, összkomfortos 50nm-es házzal. Iár:20,9MFt. Tel: 20-460-3014
*Tulajdonostól sürgősen eladó, azonnal költözhető Gödöllőn, Kazinczy
körúton 4.em. 59 nm-es, 2szobás, téglaépítésű, bútorozott, (beépített
szekrénnyel a folyosón, konyhában), gázkonvektoros, vízórás, klímás,
erkélyes, napfényes, jó elrendezésű lakás ebédlővel, kamrával, fürdővel (külön Wc), tárolóval. Alacsony közös költség (5EFt). 20-30km-es
körzetben kisebb lakás beszámítható, értékegyeztetéssel. Iár:10,7MFt.
+36-70-361-7776, ptaylor@fibermail.hu
*Gödöllő Szt. János utcában eladó téglaépítésű bruttó 47 nm-es
egylégterű lakás (:klíma, egyedi gázfűtés, erkély, biztonsági ajtó,
fa nyílászárók.) Azonnal költözhető. Iár:10,9MFt. (Bútorozva:
11,9M.) Érd: 06-20-358-5309
*Eladó Gödöllőn, Királytelepen nyolclakásos társasház II. emeleti 65
nm-es 1+2×félszobás, felújított, összkomfortos, panorámás LAKÁSA,
valamint az ingatlanhoz tatozó GARÁZS. Ingatlanközvetítők kérem, ne
hívjanak! Lakás irányára: 15,8 MFt +garázs 1,5MFt. Ha megnézi,
megszereti! Várom jelentkezését! Tel: 06-20-3494-316
*Sürgősen eladó, tulajdonostól Gödöllőn, 1 szobás, téglaépítésű,
gázkonvektoros fűtésű lakás. Parkettás szoba, külön fürdő, WC, alacsony rezsi, buszpályaudvarhoz, HÉV-hez közel. Iár: 9,7MFt.
Ingatlanosok kérem, ne hívjanak! 06-70-203-6792
*Gödöllőn a KOMÁROMI utcában 702 nm-es telken 96 nm lakótérrel,
teljes szuterénnel családi ház eladó. Tel: 06-30-474-5862
*János utcai 30 nm-es felújított földszinti lakásomat eladnám, vagy
elcserélném értékegyeztetéssel 1,5 szobásra. Tel: 06-30-512-4363
*Gödöllőn, Egyetem téren 59 nm-es, 2 szobás felújított téglalakás
beépített bútorokkal és konyhai gépekkel eladó, igény szerint garázzsal. Iár: 15,9MFt. Érd: 20/663-4119, 30/498-6885
*Gödöllőn a kertvárosban eladó háromszobás összkomfortos, nagy
konyha és nagy fürdőszobás gázcirkóval és vegyes tüzelésű kazánnal
fűthető családi ház 720 nöl megművelt kerttel és gyümölcsfákkal.
Ir.ár.16.500.000.-Ft. Tel: +36-30-268-5949
*Eladó egyetemi lakótelepen 63 nm-es 1+2 félszobás, teljesen
felújított egyedi fűtésű lakás. (Nyílászárók is cserélve!) Lakáshoz
tartozik: 12nm pince + garázs. Iár: 16,9MFt. Garázzsal együtt!
Érd: 06-20-775-3228
*Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben 900m2–es telken 150m2
felújított családi ház, gondozott kerttel, öntözőrendszerrel, dupla
garázzsal eladó. A telek két utcára nyílik, a háznak két különálló
bejárata is van, kétgenerációs házként is használható. Iár: 35 M Ft
Érd: 70-604-4403, 30-469-6721
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*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó egy 1992-ben
épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás nyaraló a strand
közelében. Érd: Végh Tamás - +36-70-333-1362
*Eladó Kartalon Gödöllőtől 15 km-re családi ház. 3,5szoba, 2fürdőszoba, előszoba, konyha, kamra, 2db pince, tároló helyiségek. Gyümölcsös,
parkosított kert tóval. 17,2MFt. 06-30-6677-031
*VALKÓN 5,3 millióért főúton, buszmegállóval szemben jó állapotban lévő kétlakásos, egybenyitható parasztház cserépkályhával +
konvektoros gázfűtéssel, új fürdőszobával, melléképülettel,
boltíves pincével, a házban kemencével, 400 nöl-es telekkel eladó.
Bankkölcsön felvehető. 06-20-915-0341, 06-28-417-125
*Eladó Gödöllőhöz 30 km-re Héhalomban háromszobás, fürdőszobás téglaház nagy telekkel panorámás helyen. Iár: 4,8 MFt. Tel:
06-70-629-5426
ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllő központjában egyetemisták részére egyedi fűtéses bútorozott lakás kiadó. 15eFt/fő+rezsi+2 havi kaució. Érd: 70/365-0751
*Kiadó Gödöllő királytelepen egy 45nm-es összkomfortos,
különálló családi ház. Tel.: 06 20 986 4946
*Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik külön bejáratú,
bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető, csak
nem dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges Ár: 30.000
Ft + a rezsi fele. Érd: +36 70/318-2127
*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.: 30/219-5522; 20/955-9088.
*Gödöllő központjában, a Szent I. téren 57 nm-es, földszinti, felújított lakás azonnali költözéssel kiadó. 49 ezer Ft/hó/ 2 havi kaucióval. Tel.: 20/955-9088.
*Kiadó Alvégben 2 szobás konvektoros külön bejáratú 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
*Jó állapotú kiadó családi házat keresek 20-944-7025
*Gödöllőn Szent János utcában gázkonvektoros, 3. emeleti 1,5
szobás lakás (alacsony rezsivel) kiadó. 50 ezer Ft/hó + 1 havi kaució. Tel.: 06-30-4233-496

Gödöllői Szolgálat

*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
*A gödöllői tavaknál ház hosszú távra augusztus végétől kiadó.
Tel.: 06-30-213-4882
*Gödöllőn, két szobás, konvektoros, második emeleti lakás kiadó.
Érd: 06-70-372-4475
*Kiadó János utcában, 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan, erkélyes
lakás. 49.000Ft/hó+rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 70-517-1370
*Gödöllőn a Kossuth utcában KIADÓ 60 nm-es, egyedi fűtésű, 2
szobás, 2.emeleti lakás. 50 E Ft/hó. Tel: 20/578-3361
*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
*Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros, egyedi mérőórás
58 nm-es (nem panel) lakás irodának is kiadó. Tel: +36-30-9617-621
*Gödöllőn, Remsey krt-on 1+2 félszobás, egyedi fűtéses, újszerű
sorházi lakás saját kerttel kiadó. 70EFt + rezsi, 2 havi kaució. Tel:
20-912-1233
*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
*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
*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. 06-30-639-2914
*Hosszútávra, városközponti, lakótelepi, távfűtéses, kábeltévés,
bútorozott lakás kiadó. Bérleti díj + 2 havi kaució szükséges. Tel:
06-28-410-346, 06-20-5875-191
*Gödöllő Szabadka utcai két szobás lakás hosszútávra is kiadó.
Tel: 06-30-288-3240
*Kiadó Gödöllőn zöldövezetben Szt. János u.21. I.em. bútorozatlan 1 szoba,
konyha, fürdőszoba 2010.09.01.-től. Érd: 30-550-1132, 49-351-504

*Gödöllő központjában 2,5 szobás, 2.em. erkélyes, részben bútorozott
lakás hosszútávra kiadó. Kaució szükséges. Érd: 06-20-3-303-396
*Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott, kábeltévés, internetes Gödöllő központjában lévő lakás nagyobb szobája egy vagy
két személy részére. (20.000.- ill. 14.000.-Ft/fő +rezsi.) Kaució
szükséges. Tel: 06-20-824-4664
*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
*Gödöllőn az Erzsébet parki lakótelepen 2,5 szobás, bútorozott, konvektoros lakás hőszigetelt házban, hosszútávra kiadó. Tel: 20-212-1350
*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
*Gödöllő központjában 2 szobás, bútorozatlan, távfűtéses, földszinti lakás hosszabb távra kiadó. 50.000,-/hó bérleti díj + 1 havi
kaució. Tel: 06-30-907-9322
*Nagy Sándor közön, Erzsébet parki HÉV megállótól néhány percre
kiadó két és félszobás, egyedi fűtésű, konvektoros lakás. Konyha berendezve. Ár megegyezés szerint. Érd: 20-536-0058, erikal@hotmail.com
*Gödöllőn 2 szobás családi ház kedvező feltételekkel, közel az
egyetemhez kiadó! 40.000,-Ft + rezsi. Tel: 06-70-381-2807
*Diákok figyelem! Gödöllőn a város központban azonnal beköltözhető
52 nm-es bútorozott lakás kiadó. Külön vízóra, gázóra, pince és terasz.
Tel: 06-30-2-228-909
*Gödöllő Petőfi téren kiadó egyedülálló hölgynek egy szobás, új
építésű, összkomfortos, cirkófűtéses, légkondicionált, rendkívül napos
lakás. 40.000,-Ft/hó + rezsi, kaució szükséges. Tel: 06-20-3433-930
*Gödöllő blahai részen csendes környezetben hosszútávra kertes ház
kerthasználattal, bútorozottan kiadó. Érd: Tel: 28/816-550
*1 szobás összkomfortos házrész (külön fogyasztásmérő + kábeltévé)
külön bejárattal kiadó. 36ezer+rezsi. 1 havi kaució. Érd: 70-426-1201
*Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, gázkonvektoros, egyedi vízórás, erkélyes, redőnyös, kábeltévés, 2.em. berendezett lakás
csendes környezetben kiadó. T: 06-28-412-463
*Gödöllő, Palotakerti lakótelepen kiadó egy másfélszobás, szépen
felújított, bútorozott lakás. Vízóra, kábeltévé, internet, telefon van.
Azonnal beköltözhető. Tel: 06-30-550-7945
*Gödöllőn lakóparkban tetőtéri 60 nm-es, 3 szobás lakás padlással,
pincetárolóval, újszerű állapotban 60 ezer + rezsiért hosszútávra kiadó.
Érd: 06-30-743-5265
*Erzsébet parknál 2 szobás összkomfortos, bútorozott lakás hosszabb
időre igényesnek kiadó. Ár: 50.000,-Ft/hó + rezsi. Egy havi kaució
szükséges. Tel: 06-28-386-875, 06-70-638-5937
*Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, konvektoros bútorozott lakás
hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel. 20-289-4854, 20-362-5540
*Gödöllőn, egyetemhez közel teljesen berendezett családi házrészben
2 fő részére albérlet kiadó. Tel: 06-20-412-1987
*Kiadó Gödöllő központjában, János u. elején egyszobás, egyedi fűtésű,
alacsony rezsivel rendelkező magas földszintű lakás. Busz, HÉV közel.
Egy havi kaució, 45 EFt + rezsi. 06-20-497-7322
*Gödöllőn a központban 44 nm-es kétszobás, összkomfortos lakás
kiadó. Bérleti díj: 44EFt+rezsiköltség (2 havi kaució.) Tel: 70-315-9128
*Egyetemhez, HÉV-hez, vonathoz közel, 3 szobás felújított családi ház
kedvező áron, hosszútávra kiadó. Érd: 06-20-341-5196
*Alacsony ár, kaució nincs! Gödöllőn, közel a központhoz, 1 fő részére
albérlet kiadó. Bútorozott szoba, konyha, zuhanyzó. Érd: 20-221-6172
*Tűztoronyházban 2,5 szobás, erkélyes, bútorozott, minden igényt
kielégítő, teljesen új, még nem lakott lakás saját parkolóhellyel kiadó.
Tel: 06-70-9787-770
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KISTARCSÁN, NAGYTARCSÁN, CINKOTÁN ÖSSZKÖZMŰVES ÉPÍTÉSI
TELKEK ÉS IPARI TELKEK ÓRIÁSI
VÁLASZTÉKBAN!
RENDKIVÜLI AJÁNLATAINK:
*Az új Fenyvesben 1+3 fél szobás, 85
nm-es, 2002-ben épült, igényes ikerházi
lakás konyhabútorral, beépíthető tetőtérrel, két terasszal eladó. Iá: 27mFt.
*A központban 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 2. emeleti, régi, polgári
lakás hatalmas, osztatlan közös kerttel eladó. Iá.: 20 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telken, pincével, melléképülettel eladó. Iá: 21mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyidombon, 1040 nm-es telken, 280 nm
–es, földszintes, új építésű családi ház
minőségi kivitelben eladó. Iár: 62 mFt.
*KEREPESEN 100 nm-es családi ház
785 nm-es telken, 160 nm-es raktárhelyiséggel, 80 nm-es fedett gépkocsi
tárolóval eladó. Irányár: 27 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN,
659
nm-es
telken, 230 nm-es, 4 szobás, szépen
felújított
családi
ház
melléképületekkel eladó. Irányár: 21 mFt.
*ISASZEGEN 110 nm-es, nappali+ 4
szobás, ikerházi lakás, garázzsal 400 nmes telekkel sürgősen eladó vagy gödöllői
lakásra cserélhető. Iár: 16,5 mFt.
*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nm-es,
3 lakásos családi ház (fúrt kút, garázs)
eladó. Iá: 41 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Március 15. utcában 2 szobás, 68
nm-es, részben felújított családi ház
gondozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas szuterénnel
eladó. Irányár: 23,5 mFt.
*A Marika- telepen, 2002-ben teljesen
felújított, kétszintes, 5 szobás családi ház,
1170 nm-es telken, csendes környezetben, erdők közelében. Iár: 30 mFt.
*A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken eladó
vagy a környéken nagyobbra cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
TELKEK, ZÁRTKERTEK:
*GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1376
nm-es,(22x62) panorámás építési telek
eladó, közmű a ház előtt, 25 %-a beépíthető. Irányár: 14 mFt.
ÜZLETEK,IRODÁK:
*A központban, (a Magyartölgy
Ingatlaniroda mellett) földszinti 22 nmes iroda, mellékhelyiségekkel, tárgyaló
használattal, parkolási lehetőséggel
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 4500
Ft/hó/ nm (rezsivel együtt)+ ÁFA.
*A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztóval) eladó vagy kiadó. Irányár: 15
mFt. Bérleti díj: 80 e. Ft./hó+ rezsi.
*A Szabadság úton 22 nm-es, felújított
üzlet berendezéssel együtt eladó vagy
kiadó. Irányár: 5,2 mFt. Bérleti díj: 70 e.
Ft./hó+ rezsi.
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*Királytelepen kertes háznál 20 nm-es bútorozott szoba fürdőszoba,
konyha használattal kiadó. Kocsibeállási lehetőség. 20 E Ft/hó + rezsi.
Kaució szükséges. Tel. 06-20-368-9494
*Gödöllő központjában, mindenféle tömegközlekedéstől 5 percre zöld,
kertes övezetben 1 szobás lakás garázs lehetőséggel kiadó. Bérleti díj
megállapodás alapján. Tel. 06-30-279-4168
*Gödöllőn kiadó különálló épületben szoba, konyha, fürdőszoba,
bútorozva. 40.000,-Ft + rezsi + kaució. Érd: 06-20-253-4344
*Az egyetemi lakótelepen 56 nm-es 2 szobás, jó állapotú lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-480-7229
*Gödöllőn a Mikszáth K. utcában 2 szobás összkomfortos, felújított
ház bútorozatlanul vagy kevés bútorral bérbeadó. Tel: 06-70-213-8499
*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 központjában- Kossuth L. utcában- 2 emeleti 64 nm lakás
kiadó hosszú távra csendes nem dohányzó lakóknak. Ár nagyon kedvező. Kaució szükséges. Érdeklődni: 30-6643092, 20-3668386.
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új építésű, 52 nm-es riasztós,
légkondícionált üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának is! Külön tárgyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.
*Gödöllőn a Mátyás kir. u. felső részén kb. 35 nm irodának is alkalmas
helyiség WC-vel, mosdóval kiadó. 28-418-757, 00-49-851-7568-186
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben udvari, 30 nm-es üzlethelyiség.
Irodának is alkalmas. Tel: 06-30-346-5408
*Gödöllőn iskolával, óvodával szemben lévő 120 nm-es exkluzív szépségszalon kiadó. Tel: 06-30-247-6718
*Petőfi téren, utcafronton új, 42nm-es üzlethelyiség eladó! 30-346-5408
*Pataktéri garázssoron, lakóházak felőli oldalon, billenő ajtós betongarázs reális áron eladó. Tel: 06-70-247-1270
*Gödöllő Központban üzlethelyiségek szeptember 1.-től kiadók (24
nm). Érd: 06-20-404-8071
*Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nm, első emeleti,
utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18-ig 06-28-430-209
*Gödöllő központjában a totózó mellett 25 nm-es üzlethelyiség,
klímával, riasztóval, üzletberendezéssel vagy anélkül kedvező áron
kiadó. Tel: 30-238-0133
*Gödöllőn üzletházban 20 nm-es helyiség üzletnek, irodának 30.000,Ft-s irányáron kiadó. Tel: 06-70-7797-152
*Központi helyen lévő irodahelyiség rezsivel együtt havi 40 E
Ft-ért kiadó. Érdeklődni lehet: 06-20-3430-238
*GARÁZS ELADÓ vagy kiadó az egyetemi presszó mögött. Tel:
30-403-3822

ÁLLÁS
*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.
*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.
*Gödöllői internet kávézóba gödöllői, lehetőleg kezdő
egyetemista/főiskolás munkatársat keresünk, tanulás mellett
végezhető munkára. 20/3759562
*A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens
munkatársat keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.
*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, 06-32-769-001, e-mail:
lolo2000@freemail.hu

*Gödöllőn irodai munkára, ügyviteli alkalmazotti munkakörbe
keresek agilis, pontos, precíz min. középfokú végzettséggel, jó
kommunikációs készséggel és haladó szinten számítógépes
ismeretekkel rendelkező női munkatársat. Tel: 06-20-375-2240

*Cégünk keres gödi munkahelyre villanyszerelő, elektronikai
műszerészeket, függőzni tudó minősített CO-2 hegesztőket. Érd:
10-16h 06-70-429-3129, e-mail: mail.09@freemail.hu

*Megbízható fiatal lány alkalmi munkát vállal (takarítás, festés,
fűnyírás). Tel: 06-20-576-0807

*Cégünk keres gyakorlattal rendelkező CO-2 hegesztőket gödöllői
munkahelyre. Utazás, szállás biztosított. Érd: 10-18h 70/4293129, 70/429-3127, e-mail: mail.09@freemail.hu
*Szerkezetlakatosokat keresünk Budapest környéki munkahelyre. (Feltétel: rajzról önállóan dolgozni tudó.) Érd: 10-16h
70/3422-285, e-mail: mail.09@freemail.hu
*Munkanélküliek figyelem! Gödöllői kirendeltségünkbe munkatársakat keresünk irodabővítés céljából. Iskolai végzettség nem
számít, teljes betanítás. Tel: 70/224-6339
*Elektronikai cég keres operátor, műszerész dolgozókat
megfelelő végzettséggel, ill. számítógép kezelőt hosszútávra,
magas kereseti lehetőséggel. Önéletrajzot az alábbi e-mail címre
kérjük: n.kapcsos@gmail.com
*ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁSRA – Gödöllő és környékéről –
nem dohányzó munkatársak jelentkezését várjuk a +36-28-513115 telefonszámon.
*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.

*Gödöllőn a városközpontban működő könyveléssel, adótanácsadással foglalkozó társaság szakmai meghallgatásokat tart
könyvelési állás betöltésével kapcsolatosan. Minimális feltétel:
„vállalkozó” szakirányú középfokú számviteli szakismeret. Az
érdeklődők szakmai önéletrajzait az: oneletrajz.mado@gmail.com
email címre várjuk.
*Megbízható hölgy gyermekfelügyeletet, idős néni gondozását,
takarítást, kerti munkát vállalna, akár ott lakással is. Tel: 06-20622-8139
*GÉPKEZELŐKET KERES a Zöld Híd Régió Kft. gödöllői telephelyre az alábbi feltételekkel: -befejezett 8 általános, NEHÉZGÉPKEZELŐ jogosítvánnyal az alábbi gépekre: JCB 4CX
(kotró homlokrakodó), JCB 531-70 (kitológémes homlokrakodó),
JCB 533-105 (kitológémes homlokrakodó), JCB 426 HT (derékcsuklós homlokrakodó), JCB TLT35 (kitológémes targonca), legalább 1 év hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezési
határidő: 2010.08.31. Jelentkezés: Önéletrajzokat várjuk a
hajdu.zsuzsa@zoldhid.hu email címre, vagy levélben: Zöld Híd
Régió Kft. 2100 Gödöllő, Pf.:75.

*TAKARÍTÁST, ablaktisztítást, vasalást vállalok. (700,-Ft/óra).
Tel: 06-70-413-8438

*GÉPKOCSIVEZETŐKET KERES a Zöld Híd Régió Kft. gödöllői telephelyre az alábbi feltételekkel: -C+E kategóriás vezetői engedély,
-PÁV III., -legalább 5 év vezetési gyakorlat. Előny: nehézgépkezelő
képesítés, amelyen belül 3627- szilárd hulladékszállító és gyűjtő
szakképesítés, és/vagy 4377- konténeremelők. Jelentkezés:
Önéletrajzokat várjuk a hajdu.zsuzsa@zoldhid.hu email címre, vagy
levélben: Zöld Híd Régió Kft. 2100 Gödöllő, Pf.:75.

*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és utánfutó
van. Többek között autója belső takarítását is megoldom az
otthonában (a mindenes). Érd: +36-20-486-2747

*34 éves nő ápolói-asszisztensi szakiskolai végzettséggel, ECDL
Start oklevéllel magánrendelői asszisztensi állást keres. Tel: 0620-371-4619

*Takarítónőt keresünk azonnali belépéssel Gödöllő
belvárosában. Munkaidő: kb. 10-14 óráig, heti 3-4 alkalommal. Tel: 20/939-0797

*Belvárosi üzletbe munkatársat keresünk! Középfokú végzettség,
számítógép ismeret szükséges, ill. Egészségügyi és gyógyászati
segédeszköz forg. végzettség. Jogosítvány előny! Jelentkezés: 0636-416-040, 06-20-599-8520

*Világviszonylatban a 6. helyen álló Nemzetközi MLM cég magyarországi hálózatának kiépítésére MLM tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező területi vezetőket keresek. Tel: 06-70-311-5254

*Multinacionális cég átképzési támogatással, felsőfokú
végzettséggel munkatársat keres. Tel: 06-30-999-4881
*Gödöllői virágüzletbe gyakorlattal rendelkező virágkötőt
felveszek. Tel: 06-20-453-3941

*A Boróka Egészségház szeptemberben induló fogászati rendelésére szakképzett asszisztenst keresünk. Tel: 20-432-5233
*Gyermekfelügyeletet vállalok óvodai tapasztalattal. Tel: 06-20489-6697
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Gödöllői Szolgálat

*Gödöllői turisztikai irányultságú munkahelyre keresünk (elsősorban hétvégi munkavégzéssel) részmunkaidős állásba közép- vagy
felsőfokú végzettségű angol és/vagy német nyelvtudással rendelkező munkatársat. Pályakezdők, hallgatók jelentkezését is várjuk. Jelentkezés: 06-20-575-0139
*Főzőasszonyokat felveszünk. Főzni tudó és szerető háziasszonyok jelentkezését várjuk. Feltétel, munkaszeretet, lelkiismeretesség, önálló munkavégzés, tisztaság és rend iránti
igényesség. Jelentkezés személyesen a végzettséget igazoló
okmányok bemutatásával. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 63/A. Telefon: (30) 659-7869
*Piacvezető pénzintézet gödöllői irodájába minimum érettségivel
rendelkező munkatársat keres. Tel: 06-20-472-3919
*Idős hölgyre vigyáznék ott lakásért, akár éjjel-nappal. Gödöllő és
környékén. Tel: 06-30-411-5931
*Kerti gyomlálás! Gödöllő belvárosában lévő családi házhoz
keresünk megbízható dolgozót. Tel: 20/939-0797, 20/228-36-33
*Ügyfélszolgálati vezetőt keresünk. Feltételek: Jó kommunikációs készség, angol nyelvtudás, Excel és Word felhasználói
ismerete. Juttatások: versenyképes fizetés, cafeteria, ingyenes
nyelvtanulás, egyéb bónuszok. I.L.I. Kft., Gödöllő. Jelentkezés emailen: info@ili.hu
*Kezdő körmös-pedikűrös munkát vállal. Akár otthonodban is. Az
ápolt megjelenés nem feltétlen sok pénzen múlik. Ha pedikűrözést és
műkörmöt is szeretnél, a festés és a díszítés ajándék. 30-728-7947
SZOLGÁLTATÁS

*KONTÉNERES sitt szállítás, TERMŐFÖLD, GÉPI FÖLDMUNKÁK,
alap, pince, tereprendezés, további kisgép kölcsönzése. Tel: 0630-9-362-846
*CSERÉPKÁLYHA készítés, építés, átalakítás, átrakás. Tel: 06-203649-567
*Víz-, gáz-, fűtésszerelés, csatornabekötés, locsoló-mérőszerelés,
fürdőszobák felújítása. Tel: 06-20-9-947-715
*GÉPI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS negyed m3-es KANALAS
HOMLOK RAKODÓGÉPPEL. Tel: 06-20-390-5387
*20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ MESTER VÁLLAL
KARTONOZÁST, FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST. Kisebb
kőműves munkákat, szigetelést, dryvitozást. Tel. 06-20-9-361233, 06-28-610-982
*REDŐNY, szúnyogháló, RELUXA, napellenző, szalagfüggöny, harmonika ajtó, garázskapuk forgalmazása, szerelése, javítása!
Ugyanitt párkányok, nyílászárók egyedi méretben is. 20-225-4468
*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. +36-30-402-7276
*FŰNYÍRÁST, KASZÁLÁST, kisebb kőműves, ácsmunkát, akku
töltést, polus javítást, vizsgálást vállalok. Tel: 06-30-402-4623

*HOZZA FORMÁBA LÁBFEJÉT! Ha bőrkeményedéstől fáj szinte
minden lépése, vagy csak az esztétikusság lévén szeretné kezeltetni a talpát, körmeit, hívjon bizalommal, és otthonában pedikűrt
vállalok! Tel.: +36-30-851-8763
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöllőn! Ára: 17,500 Ft. Érd.:
Szabó Imre 06-70-623-1977.
*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. +3670-2479072, +36-20-9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: +36-20-423-4828, www.interiortrans.hu
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-302-4622.
www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +3630-9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. +36-70-613-5662.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON,
MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T:
+36-20-411-7473 Köszönjük bizalmát!
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel:
+36-70-414-1629
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050
*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20-556-2653, E-mail:info@ili.hu
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: +36-20-4359-650
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20-9527-289, 28-476-229
*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. 20-535-3626
*PEDIKŰR, MANIKŰR, műköröm építés, parafinos kéz és
lábápolás kedvező áron. Gödöllő, Szabadság tér 27. Bejelentkezés:
Ipacs Barbara 06-20-576-8097
*Kineziológia: stresszoldás, képességfejlesztés, beilleszkedési problémák, szorongás, pánikbetegség, depresszió, kapcsolat problémák
oldása. Lucza Gabriella 20/585-5132, Gödöllő, Lelesz u. 14/b.
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*NŐGYÓGYÁSZAT, gyermek és felnőtt ultrahang, allergia vizsgálat,
foglalkozás – egészségügy, bőrgyógyászat, tartós lézeres szőrtelenítés. Santemed klinika. Gödöllő, Remsey krt. 21. 28/516-530

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Görög a dinnye?
Bár Afrikából származik ez a tökféle, de hozzánk görög, török közvetítéssel került, s az
importdinnye nagy hányada is onnan jön.
Fáraók sírkamrájába is helyeztek el dinnyét erről eszembe jut, hogy apám is bontott karácsonykor verembe tartott görögdinnyét.
Emlékszem,
sokat
veszített
élvezeti
értékéből,de minket gyerekeket nagyon
elvarázsolt. Víztartalma 90-95%, ezért
fogyókúrára is használják (egyhetes görögdinnye diéta 3 kg mínuszt eredményez). Régebben
vizelethajtó tulajdonsága miatt gyógynövényként is emlegették. Élvezetét kicsit
csökkenti, hogy benne 300–600 db mag található, ám már termesztenek mag nélküli dinnyét
is! Japánban kocka alakúra iskolázzák a dinnyét, így jobb szállítani, az biztos.

Erős gyökérzete kihasználja a talajt, 4-5 évig
nem szabad ugyanoda ültetni. Nem egyszerű a
termesztése. Az év 100, napján kell csíráztatni,
aztán a palántáját oltani kell (így ellenállóbb, s
nagyobb a hozama) majd egyenként kiültetni.
Húsának vörös színe karotintól és likopintól
van, mindkettő értékes antioxidáns.
Feladat, a jó dinnye kiválasztása. Ütögessük meg
a gyümölcsöt, az érett mélyebb hangot ad. Fontos
jel a szár elszáradása, s a héj mély zöld színe, kontrasztként sárga folttal (ahol feküdt a földön).
Akkor jó, ha reccsenve válaszol a késnek, törésnek. Én megvárom míg itthon idénye lesz, a
külföldről hozott dinnyéket a hosszú út miatt
éretlenül szedik, emiatt cukortartalma, s állaga
sem ideális. Zöldség szobrászok kedvelt alapanyaga, szinte minden díszítést alázatosan szolgál.
Remek saláta készül belőle joghurttal, tehetünk
hozzá uborkát, olívát, bazsalikomot. Még
pikánsabb sűrített balzsamecettel, kecskesajttal, jöhet hozzá bors, olíva olaj, bazsalikom vagy oregáno. Gyümölcssalátában szezonban
elengedhetetlen. Igazi vendégváró a nyári
melegben egy nagy pohár kelyhét megtölteni
hideg, aprított görögdinnyével, rátölteni pezsgőt, s friss citromfű levelével díszíteni (mentalevél helyettesítheti). Nekem legjobban
reggelire esik, hűtve, éhgyomorra. Élvezzük
Szent Lőrinc napjáig, ha lehet még utána is!

*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
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami
festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák.
Tel: +36-30-386-4456
*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. +36-20-2038-718
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650
*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 javításacseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.

*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)
*NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos oktatás. Érd: 06-30-6110036 Kollarics Katalin
*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 06-20-544-8021

*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: +36-20-9133-165

*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

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

*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. +36-28-415-998, +3620-388-4953

OKTATÁS

*ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára
felkészítés. Első óra ingyen! További kedvezmények! Érd: +36-20268-4064, +36-20-230-6250
*Gödöllőn TALP masszázs tanfolyam indul. Jelentkezés augusztus
19-ig. Tel: 06-30-496-3172
*MATEMATIKA, IRODALOM, KÉMIA, FIZIKA, TÖRTÉNELEM
KORREPETÁLÁS. 06-70-663-5179

*TOP-TAN: Már most jelentkezz szeptemberi angol és német
nyelvtanfolyamainkra. Beszédcentrikus és vizsgafelkészítő tanfolyamok középiskolásoknak és felnőtteknek, maximum 5 fős csoportokban.
30-224-75-643.
www.toptan.hu,
toptan1999@gmail.com,

*Augusztusban induló OKJ-s képzéseink Gödöllőn: ÓVODAI
DAJKA, RUHÁZATI ELADÓ, KERESKEDŐ, BOLTVEZETŐ.
Kamatmentes részletfizetéssel, vizsgagaranciával! 06-20-5516690 www.felnottiskola.hu Nyilv.sz.:00861-2009
*KÉMIA és MATEMATIKA korrepetálást, pótvizsgára felkészítést
vállalok. Tel: +36-20-5565-800
ADÁS~VÉTEL
*Eladó egy tömör fa, sötétcsersznye színű tálalóasztal. Méret:
216x180x50 cm. Iá.: 160 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399.
*Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel. Ár: 12eFt. 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.: 20/2884485 (10-20 óráig).
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: +36-28-412-230

Két hír:
1. A 90 napos fogyókúrások a 5. hét után átlag
4,5 kilót adtak le !
2. A chardonnay vakkóstoláson Németh Attila
Gábor (N.A.G.) 2007-es
Cserepes bora lett
az első!

*Eladó régi 7 db-s hálószobabútor, 2 és 3 ajtós szekrények, gázpalack, dohányzó asztal, fotelek, bordó 165×225 szőnyeg, 400 ls fagyasztóláda, tálalószekrény. Tel: 06-30-486-1445

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

*AKÁC vagy TÖLGY tüzifa nyári áron még 2000 Ft/q gurigázva,
kérésre hasogatva eladó. Korrekt mennyiség, számla megoldható.
Tel: 06-20-505-7819

*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

*Eladó Biotron gyógylámpa fényterápiával, garancialevéllel
(50e.), vizibiciglis gumimatrac (4e.), új szivacsos nyugágy (5e.),
komplett barna ablakreluxák (1,5-4e), 35cm-es TV (10e), 67cmes(20e), 39-s cipős görkori (3e), állítható (2e), fiókos-polcos
szekrény 70×70cm (5e), női paróka +konty (5e). 20/358-5309
*Eladó 2 db egyszemélyes ágy (jó állapotú, ágyneműtartós,
rugós) 10.000,-Ft/db. Tel: 06-70-213-8499

*Gyermek íróasztal hozzávaló kis könyves szekrény, 2db ágyneműtartós heverő szép, új előszobafal (szekrényes), 2db új cipős
szekrény olcsón eladók. Érd: 06-20-981-8633, 06-28-410-066
*ZONGORA eladó: fekete, páncéltőkés, rövid, bécsi zongora. Tel:
06-30-403-3822
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.
*SUZUKI WagonR+ 27.500 km-rel, téli-nyári gumival (felnivel)
UTÁNFUTÓVAL sürgősen eladó. Iár: 900.000,-Ft. Tel: 30-357-6825
*Volkswagen Polo első tulajdonostól, jó állapotban 1999. évj.
2011. júliusig érvényes műszakival eladó. Három ajtós,
napfénytetős. Érd: 06-28-421-753
EGYÉB
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL! A LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-,
gesztenye-, repce krém-, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 06-30-9891-721
*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
*Nyaralni szeretne, de kevés a pénze? 1 éves nyaralási kártya 2
fő részére 1 hetes alkalmakra 75.000,- Európai célpontok:
Magyarország, Ausztria, Németország, Svájc, Olaszország,
Csehország, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Horvátország.
Több mint 1600 hotel (3-5 csillagos!). 1 éven belül korlátlan felhasználás akár hetente. Részletekért hívjon: +36-20-342-9412
*Keresek olyan agilis embereket, akik minimális befektetéssel
egyvonalas fogyasztói hálózat építéséből szeretnének akár több
ezer dolláros jövedelmet elérni. Tel: +36-20-342-9412.
www.mandurateam.biz/bonika
*Megvételre keresünk egy szoba összkomfortos kis házat,
házrészt. Egészségügyi nyugdíjas házaspár vagyunk, vidéki háztulajdonnal. Vállaljuk idős személy felügyeletét, havi életjáradék
fizetését. Tel: +36-20-621-5111
*57 éves dundi külföldi barátnőmnek társat v. élettársat keresek.
06-20-915-0341
*S. barna CSERÉPKÁLYHA 100×190 cm AKI SZÉTSZEDI 10ezer
Ft-ért eladó. Tel: 06-20-915-0341
*3 aranyos kandúrka várja a szerető gazdikat, szépek. Tel: 06 20
983 9975
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
AUGUSZTUS 25.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Szalay Zoltán (Körösfői u. 7.),
Lojek Ildikó (Knézich K. u. 32.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Telek Anita (Thököly u. 22.),
Somogyi Dániel (Paál László
köz 2/C)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Tátrai Dóra (Szkíta krt.
21.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Blaskó Anna
(Bethlen G. u. 20.)

Utazni jó!

Akciók kavalkádja

CIRKUSZ FANTASTICO c. műsor
GÖDÖLLŐN, a TESCO mellett

Augusztus 19-től augusztus 22-ig
Előadások időpontjai:
Csütörtök 18.00 óra, péntek (aug. 20.) 15.00 és 18.00, szombat 15.00 és 18.00, vasárnap 15.00
Információ és jegyrendelés: 06-70/402-0325
Pénztárnyitás: 10.00 órakor
Magyarországon, az utazó cirkusz porondján először:
SARAH, az egyetlen nő a világon, aki ALBÍNÓ TIGRISEKKEL mutatja be produkcióját!
Az állatok parádéja Olaszországból: HÁROM ELEFÁNT egyszerre a porondon, világszám!
Olasz temperamentum: PIRAMIS A LOVAKON.
Gyerekek! Kicsik és nagyok! Gyertek szórakozni a Cirkuszunkkal utazó:
Magic World Gyermek Kalandparkba. Nyitva: 10.00 órától egész nap

Napjainkban az utazási irodába betérő érdeklődő csupa akciós ajánlattal találja szemben
magát. A több tízezer utazási ajánlatból alig
akad olyan, amely nem tartalmaz kedvezményt, legyen szó nyári üdülésről, síelésről, vagy akár egzotikus pihenésről.
Az utazásközvetítő irodák előnye, hogy minden akciós ajánlat ugyanazon az áron foglalható, mint az utazásszervezőnél, sőt itt a számos ajánlat és kedvezmény közül az utazni
vágyó egyéni igényeire szabva állítjuk össze
a legkedvezőbb utazásokat.
Érdemes odafigyelni a TUI „Szerdázzunk” –
hetente megújuló – akciójára, mivel szerencsés esetben a kedvezményes utazási ajánlat
még repülőtéri illeték megfizetése nélkül
foglalható.
A „Szerdázzunk” promóció lényege, hogy
péntek este napvilágra kerül az a kedvezményforma, amit a következő szerdától
tudnak foglaláskor igénybe venni az
ügyfelek, a szabad helyek függvényében. Az
utazás kezdete lehet pár nappal a foglalás
után , de akár a szezon végén is. Mivel az
ajánlat hetente változhat, ezért mindenképp a
legfrissebb akcióra kell figyelni.
A szezon végi és őszi szünetre szóló utazások
a Best Reisen utazásszervező kínálatában
augusztus 15-ig szintén illetékmentesen,
vagyis a repülőtéri illeték megfizetése nélkül
foglalhatóak. Ez egyiptomi utazás esetén,
egy négy fős család számára 140.000 forint
megtakarítást jelent.
Igaz a nyári szezon még javában tart, de ne
feledkezzünk meg a téli egzotikus és sí
utakról sem, hiszen az előfoglalási kedvezmények jelentős díjcsökkentést eredményeznek!
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

