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Nemsokára városunkban is lehet mobiltelefonon keresztül rendezni a parkolási
díjat. A rendszert néhány héten belül bevezeti a VÜSZI Kft.
(3. oldal)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Eredményesek voltak a gödöllői iskolák abban a környezetvédelmi akcióban, amelynek során italos karton dobozokat gyűjtöttek.
(4. oldal)

Ella Péter csembalo művész adott nagy sikerű hangversenyt a Chopin zeneiskolában
a Barokk Év rendezvénysorozatának keretében.
(5. oldal)

Testületi döntések

Végéhez közeledik az Erzsébet-park felújítása

P+R parkolók

Időkapszula az Erzsébet-szoborban

Április 21-én, csütörtökön tartotta e havi ülését a képviselő-testület. Az ülésen többek között P+ R
parkolók létesítéséről is döntés
született.
Elővárosi vasútvonalak megállóhelyei
melletti parkolók kiépítéséhez nyert támogatást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., többek között a BudapestHatvan vasútvonalra is. A pályázatban
feltételként szerepel, hogy a megépített
parkolókra 10 éves üzemeltetési és
fenntartási kötelezettséget vállaljanak az
illetékes önkormányzatok.

Az elmúlt hetekben végzett munka eredményeként egyre szépül városunk egyik ékessége, az
Erzsébet-park. A Norvég Alap támogatásának köszönhetően a területen folyamatosak a parkfelújítási munkák, és a barokk Kálvária helyreállítása is rövidesen befejeződik.
A parkban folyamatosak a munkák, a
felújítás eredményeként megújul a
fősétány és az Erzsébet-sziklához vezető út, valamint a park növényállománya: tizenháromezer cserjét, évelőt, kúszónövényt, páfrányt és rózsát
ültetnek el. Mindezek mellett ivókutak és megújult padok szolgálják
majd az idelátogatók kényelmét, akik
a megszépült főbejáraton léphetnek a
parkba. A héten Erzsébet királyné
szobra is visszakerül eredet helyére.
A restaurálási munkák során a szoborban időkapszulát találtak, az állításhoz és a korábbi felújításokhoz
kapcsolódó dokumentumokkal (képünkön).
Nagy erőkkel folyik a munka a Grassalkovich I. Antal által emeltetett
Kálváriánál is. Az építményen a vakolási munkák zajlanak, amik a tervek szerint a hét közepére fejeződnek
be, ezt követően kezdődhet el a festés.
Az elmúlt hetekben a bontások és
műemléki feltárások során felmerült
szigetelési problémák, majd az ezt
követő tervezési munkák jelentősen

nehezítették a munkavégzést,
de
amennyiben
az
időjárás továbbra
is kedvező marad,
sikerül tartani az
eredeti határidőket. A héten a terasz burkolására is
sor kerül, ezt követően pedig csak
pár napot vesz
igénybe a szobrok
és a korlát visszaállítása.
A Kálvária elszállított elemeinek restaurálási műhelymunkái már befejeződtek. Az építményről korábban a
korlátot, valamint Mária és János
apostol alakját vitték el, hogy Varga
Zoltán Zsolt és Bíró János szobrászművészek segítségével visszanyerjék
eredeti szépségüket.
A szobrok azonban a tervezettnél is
nagyobb átalakuláson mentek keresztül. A műemléki szakemberek először
János apostol fejének és kezének cse-

réjét engedélyezték. Ezeket archív fotók alapján készítették el, így az eredetihez jobban hasonlító, hitelesebb
lett az alkotás. A szobrok ruháin viszszabontották a korábbi javításokat és
a fotók alapján egészítették ki azokat.
A napokban újabb, fontos döntést
hoztak meg a szakemberek: miután
mindkét szobron és a korlát elemein
is megtalálták az eredeti színnyomokat, engedélyezték azok újraszínezé-

sét. A szobrok eredetileg ugyanis nem
az általunk megszokott szürkésfehérek voltak, mivel azokat a barokk kor
divatja szerint ugyanúgy kifestették,
mint a templomokban lévő ábrázolásokat. A teljes restaurálásnak köszönhetően a két alakot és a korlátot a
visszaállítás után olyannak láthatjuk
majd, mint 1775-ben, a Kálvária felszentelésekor.

Városunkban a Máriabesnyő és a Gödöllő Állami telepek megállóhely mellett építenék ki a parkolókat. A tervek elkészültek, jelenleg az engedélyezési eljárás zajlik. A képviselő-testület áprilisi
ülésén a máriabesnyői parkoló üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátására vállalt kötelezettséget, mivel ez a
város belterületén van, ezért itt jelenleg
is többen veszik igénybe a MÁV szolgáltatásait. Feltételezhető, hogy egy
korszerű, kamerával ellátott parkoló kiépítését követően a vasúti közlekedést
még többen részesítenék előnyben

(Folytatás a 6. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)

Képviselő-testületi hírek

Áprilisi döntések
(folytatás az 1. oldalról)

A parkoló üzemeltetési, fenntartási
költségigénye nem növeli meg jelentősen a városüzemeltetési feladatokat.
A tervek szerint a Mikes Kelemen utca végénél és a 4380 helyrajzi számú
önkormányzati ingatlanon összesen
40 gépkocsi részére és 10 kerékpár
tárolására épül ki a parkoló.
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értékben járdák felújítása, továbbépítése;
- az idegenforgalom fejlesztése, a
gyógyvízre alapozott gyógyászati
központ megvalósítása, a kastély további rekonstrukciója;

Pályázati forrás igénybevétele
szükséges a tehermentesítő utak megépítéséhez, a bölcsődei férőhelyek
bővítéséhez, a további játszóterek és a
Gondozóház megépítéséhez, a közvilágítás és az intézmények energiatakarékos felújításához, a távhőhálózat
rekonstrukciójához, a szennyvíztisztító telep és a Művészetek Háza rekonstrukciójának II. üteméhez, a Hajós iskola átépítéséhez és a Testőr-

önkormányzat számára, hogy a településhez közvetlenül kapcsolódó jelképek, valamint a város nevének
használata milyen tevékenység folytatása kapcsán, milyen célból történik.
A város nevének használatát eddig
önkormányzati rendelet nem szabályozta, napjainkra ugyanakkor szükségessé vált ennek a hiányosságnak
pótlása. A rendelet megalkotásával
egyidejűleg áttekintették a címer és a
zászló használatával kapcsolatos rendelkezéseket is és ezeket egy jogszabályba foglalták.

Vezetői megbízások
A képviselő-testület sikeres pályázatuk eredményeként augusztus 1-jétől öt évre megbízza Tiborczné
Garai Katalint a Zöld Óvoda vezetőjének, Szűcs Józsefnét a Damjanich
János Általános Iskola, Zmák Julianna a Hajós Alfréd Általános Iskola
igazgatójának. Az 1. sz. Városi Bölcsőde vezetői álláshelyének pályázati
eljárása eredménytelenül zárult, a testület új pályázat kiírását rendelte el.
Az új vezető kinevezéséig Tesánszkí
Sándornét bízták meg a vezetői feladatok ellátásával.

Elfogadták az önkormányzat
gazdasági programját
A képviselő-testület 12 igen szavazattal és két tartózkodással elfogadta
az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programját. Megvalósíthatósága nagy mértékben függ a már
meghirdetett, de részleteiben még
nem ismert, az önkormányzatok helyzetét alapvetően befolyásoló kormányzati szándékoktól és az ezt leképező törvényalkotástól. Akkor érvényesíthető, ha az állam és az önkormányzatok közötti feladat- és forrásmegosztás a jelenlegi szinten marad
fenn. Abban az esetben, ha ez negatív
irányban változik a jövőben, akkor
csak csökkentett tartalommal valósítható meg a program. Természetesen
az önkormányzat szakadatlanul törekszik saját bevételei emelésére,
amit az idegenforgalom fejlesztésébe
fektetett források hasznosulásától is
remél.
A programban tervezett fejlesztési
célok megvalósíthatóságáról mindenkor az éves költségvetésekben rendelkezik a testület.
Az elfogadott dokumentum szerint
az önkormányzat a várost érintő kérdésekben folytatni kívánja a helyi társadalomban egyre erősödő civilszervezettekkel megkezdett konzultációt,
jó kapcsolatra törekszik a helyi egyházakkal, a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, a helyi gazdaságban meghatározó szerepet játszó cégekkel és a városhoz nem közvetlenül tartozó, de Gödöllő mindennapi életében meghatározó szerepet
játszó nagy intézményekkel.
A ciklusra szóló program prioritásait a fenntartható fejlődés követelményének szem előtt tartásával a következőkben fogalmazták meg.
Elsődleges:
- a megújuló energia használatának
elősegítése, a geotermális energia
hasznosítása;
- az intézmények működtetésének,
a közszolgáltatások eddigi magas
színvonalának megtartása, további
minőségi fejlesztése;
- a közlekedési feltételek további
javítása, a belterületi utak szilárd burkolattal történő építésének befejezése, a lakóövezetként használt üdülőterületi utak szilárd burkolatú építésének elkezdése, a vízelvezetés tovább
fejlesztése, és évi 50 millió forint

45, Csanakért Civil Egyesület 30, Gödöllői Cserkészcsapatok Egyesülete
90, GreenDependent Fenntartható
Megoldások Egyesülete 30, Regina
Közhasznú Alapítvány 40, Socius
Kör Közhasznú Egyesület 40, Gödöllői Békés Otthon Egyesület 30, Dixix
Rhythm Együttes 30, Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete
100, GATE Zöld Klub Egyesület 40,
Ifjúsági Vonószenekar (Continuo-Gödöllő Alapítvány) 40, Agrár Technikatörténeti Egyesület Gödöllő 30,
LÉOE – Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Lisztérzékenyek
(LÉOE - GAVKL) 30 ezer forint.

Civilszervezetek támogatása

- a helyi gazdaság erősödésének
elősegítése;
- a szelektív hulladékgyűjtés széles
körű elterjesztése, a háztartásokból
való elszállítás bevezetése, a környezet megóvása,
- a sport és szabadidős tevékenység
feltételeinek további fejlesztése.
Gödöllőn az életminőség javításának az egyik legfontosabb feltétele a
város közlekedési helyzetének javítása. Ennek érdekében megtervezik a
város kerékpárút-hálózatát, és megkezdik a megépítését. Továbbra is
szorgalmazza, és minden eszközzel
elősegíti az önkormányzat az állami
beruházásból megvalósuló kerülőút
mielőbbi megépítését.
Az elkövetkező években folytatják
az oktatási intézmények rekonstrukcióját, fejlesztését. Felújítják és újjáépítik a Hajós iskolát, tornacsarnokkal bővítik az Erkel és a Petőfi iskolát, amennyiben erre állami források
bevonásával lehetőség nyílik.
A sport és szabadidős tevékenység
bővítésére a jogszabályok adta lehetőségek kihasználásával megépítik az
1200-1400 fő befogadására alkalmas
sportcsarnokot. Folytatják a város játszótereinek rekonstrukcióját, felújítását és 4 új játszóteret építenek.
Gödöllő közbiztonságának javítására szolgál a fokozatosan kiépítésre
kerülő térfigyelő rendszer. Folytatják
a körzeti megbízotti rendszer fejlesztését, lehetőségeik szerint támogatják
a rendőrséget a „látható” és a „polgárbarát rendőrség” imázsának továbbfejlesztésében, az éjjel-nappali járőrszolgálat bővítésében.
A következő években az idegenforgalom minőségi fejlődéséhez szükségesnek tartják a kastély felújításának
folytatását és a termálvízre alapozott
gyógyászati központ megépítését.
A program a befektetői forrásból
megvalósuló beruházásokkal is számol, annál is inkább, mert az M 31-es
út megépítése következtében a gödöllői beruházások felértékelődtek. Továbbra is segíti az önkormányzat az
Ipari Park betelepítését környezetkímélő tevékenységgel.
Támogatás nélkül is megoldandó
feladatok az út-, járda és vízelvezetés
építés, a kerékpárutak építése, a térfigyelő rendszer megvalósításának első
szakasza, a sportcsarnok építése, a
helyi tömegközlekedés önkormányzati hatáskörbe vonása, az állatmenhely kialakítása, a játszótér építés és a
Hattyús-tó rekonstrukciója.

laktanya műemléki felújításához.
A program számos olyan elemet
tartalmaz, melynek megvalósítása
külső forrásból történhet, vagy azért,
mert a projekt idegen tulajdont érint,
ez esetben a város szorgalmazni tudja
a feladat elvégzését, vagy azért mert
külső befektetővel együttműködve,
jelentős városi forrás nélkül is megvalósítható. Ezek a kastély további
felújítása, a HÉV korszerűsítése, a
Gödöllőt elkerülő út megépítése, a
gyógyászati központ és termálfürdő
megvalósítása, az Isaszegi úti tavak
rekonstrukciója, a buszvégállomás átépítése, mélyparkolók létesítése, a
sportcélú és kisgépforgalom fogadására alkalmas repülőtér kialakítása

Parkfenntartás
Az idén is támogatja a város a
kastély felújított intenzív parkjának
ápolását, 10 millió forinttal. A múlt
évi helyzettől eltérően azonban
ugyanekkora összeggel a Gödöllői
Királyi Kastély Nonprofit Kft. is
beszáll a munkákba.

Címer-, zászló- és
névhasználat
Rendeletet alkotott a képviselő-testület a város címerének és zászlajának, valamint Gödöllő névhasználatának rendjéről. Természetes személyek címer- és zászlóhasználatához
lakóingatlanukon nem kell engedélyt
kérni.
A rendelet előterjesztése rámutat:
Gödöllő életében, mindennapjaiban
kiemelt hangsúlyt kap az értékmegőrzés, értékteremtés. A város jó hírnevének megőrzése és további fokozása
mindannyiunk közös érdeke. Többek
között emiatt kiemelt jelentőségű az

A képviselő-testület pályázatuk
alapján 50 közéleti, kulturális egyesületet, egyesületszerűen működő közösséget támogat hárommillió forinttal az alábbiak szerint: Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület 55, Gödöllői Görög Katolikus
Szórványlelkészség Ifjúsági Csoportja 30, Gödöllői Baptista Gyülekezet
a.) King’s Club b.) Gödöllői Baptista
Fiatal Felnőtt Csoport 50, Saltarello
Reneszánsz Együttes 30, Gödöllő és
Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
(GÖTLE) 30, Gödöllői Kertbarát Kör
60, Életmód (Csontritkulásosok)
Klub 40, Royal Rangers Gödöllő 30,
Magyar Kékkereszt Egyesület Gödöllői Utógondozó Csoportja 30, Máriabesnyői Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége (KALÁSZ) 25, Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület 40, Gödöllői Városi
Nyugdíjasok Egyesülete 650, Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület 30, 943.számú Ráday Pál Cserkészcsapat 40, Animatio
Régizene Együttes (Continuo-Gödöllő Alapítvány) 25, Teleki Pál Egyesület 135, SISI Baráti Kör 25, Lakás-

szövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete 80, Gödöllői Méhész
Egyesület 30, Gödöllői Református
Gyülekezet Családos Köre 100, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Csoportja (önkéntes) 150, Római
Katolikus Egyházközség, Gödöllő
120, Gödöllői Fele-Más Egyesület a
Sérült Gyermekekért 150, Gödöllői
Fészek Nagycsaládosok Közhasznú
Egyesület 30, Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont Alapítvány
40, A40 Postagalamb Sport Egyesület, Gödöllő 30, Gödöllői Ökumenikus Csoport 30, Irodalmi Kerek Asztal (IRKA) 30, Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület 30, 100x
szép Utcabál Baráti Kör 30, Nyitott
Kert Alapítvány 30, Életért Alapítvány 30, Éjfél és Club Színház 60,
SZIE Forduló Néptáncegyüttes Hagyományőrző Egyesület 30, Gödöllői
Ottlik Kör 30, Gödöllői Városvédő
Egyesület 30, G5 Fotográfiai Alkotócsoport 40, Együtt Élünk Alapítvány

Változatlan óvodabérlet
A Táncsics Mihály úti óvoda bérleti szerződésének egy éves meghoszszabbításáról döntött a képviselő-testület. Az önkormányzat 2000. június
31-étől működtet óvodát az eredetileg
is e céla épült ingatlanban. Kezdetben
a Ganz Mérőgyár Kft-vel kötött hasznosítási szerződés alapján, majd 2003
júniusától a privatizációt követő tulajdonossal kötött bérleti szerződés szerint használja az önkormányzat az ingatlant. A használat díja kezdettől
fogva 1 millió forint/év+ÁFA.
A tulajdonos IGN Zrt. továbbra
sem szándékozik hosszabb távra szóló bérleti szerződést kötni, a bérleti
szerződés 2011. december 31-éig terjedő meghosszabbításának szándékával kereste meg a közelmúltban az
önkormányzatot. A bérleti díj változatlanul 1 millió forint/év+ÁFA.

Nem volt alkalmas tárgyalásra
A képviselő-testület elfogadta a
Jogi és Ügyrendi Bizottság határozati
javaslatát, miszerint a Vörös István
képviselő által benyújtott, „Javaslat
Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést – a jelenleg hatályos jogszabályokban szereplő formai és egyéb előírásoknak való
megfelelés hiányában – tárgyalásra
nem tartja alkalmasnak.
Érdekesség, hogy Vörös István
nem ment el a saját előterjesztését tárgyaló Jogi és Ügyrendi bizottsági
ülésre. Mint elmondta, nem kapott rá
meghívót. Furcsa módon képviselőtársa, Futás Levente is pont most
nem kapott meghívót a bizottsági ülésekre. Igaz, ezt nem jelezték a hivatal
felé. A képviselő-testületi ülés meghívója azonban eljutott hozzájuk, s
abban szerepelt, hogy Vörös István
előterjesztését tárgyalni fogja a bizottság…

Mérsékelték a garázsdíjat
Módosította a képviselő-testület a
közterületek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló,
februárban elfogadott rendeletét, ami
szerint havi 1100 forintot kellene
fizetniük a Kazinczy körúton, a Szent
János utcában, a Zombor utcában és
az Erzsébet királyné körúton található
összesen 192 garázs tulajdonosának.
Pintér Zoltán alpolgármesterhez,
mint a rendelettel érintett garázstulajdonosok többségének önkormányzati
képviselőjéhez, érkeztek jelzések,
hogy a közterület-használati díj 100
százalékkal emelkedett, ami nem elfogadható. A rendelettel nem a garázsdíjak ilyen mértékű emelése volt
a cél. Respektálva a tulajdonosok
kérését, figyelembe véve azt is, hogy
3 éve nem történt emelés, a módosítással a díjtétel 825 Ft/db/hó összegre
mérséklődik.
(l.t.)
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Közélet

Rövidesen mobilon is fizethetünk

virágosításra váró
részbe
begóniák,
zsálya, díszcsalán,
muskátli, rézvirág,
aggófű, petúnia és
sétányrózsa kerül majd. A növények
vízellátásáról kiépített csepegtetőrendszer gondoskodik. A Világbékegong környékén a telepítés során a
magasabb növényeket részesítik majd
előnyben.

Zöldül a főtér

Parkolási szolgáltatások

Egyre szépül a megújult Szabadság tér, bár a garanciális
munkák egy részét még a napokban is végzik. A növényzet
is megéledt a tavasz beköszöntével, s a fagyosszentek elmúltával újabb, egynyári növények
kerülnek ki a térre.

Rövidesen két olyan újdonsággal is találkozhatnak a Gödöllőn parkoló gépkocsi-tulajdonosok, ami kényelmüket szolgálja. A VÜSZI Kft. ugyanis néhány héten belül bevezeti a
mobiltelefonos fizetési lehetőséget, valamint újdonságként
azt a matricát, ami a Kossuth
Lajos utcai Tűztoronyház mélygarázsában biztosít majd kedvezményes parkolási lehetőséget.

(k.j.)

A múlt héten folyamatosan dolgoztak
a főtér szépítésén, sokak örömére beüzemelték a szökőkutat, és a gyerekek által csak „toporzékolóként” emlegetett vízjátékot. A két látványosság
és a jó kellemes, kora nyárias idő sokakat vonzott ki a térre.
Folytatódtak a garanciális munkák
is, a fugázás mellett többek között elvégezték a csatornafedlapok felületkezelését.
Megkezdődtek a kertészeti munkák is, annak érdekében, hogy színesebb látványt nyújtson majd a tér, az
egynyári virágokat azonban csak később ültetik, ki. A kilenc elkülönített

Diáktudósok seregszemléje az egyetemen

Solti László ismét rektor
Fiatal tudósjelöltek seregszemléjének
adott otthont a Szent István Egyetem
április 14-16-ig. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart érte a megtiszteltetés, hogy megrendezhette a XXX.
Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia második legnagyobb létszámú versenyét, a Közgazdaságtudományi szekciót. Több mint 500
dolgozat versengett. A helyezések szerinti sorrendben a Budapesti Corvinus
Egyetem végzett az élen 11 első, 16 második és 11 harmadik hellyel, második a
Szent István Egyetem 6 első, 5 második
és 5 harmadik hellyel, harmadik a Szegedi Tudományegyetem 4 első, 3 második és 4 harmadik hellyel.
Villányi László, a GTK dékánja, a
szekció elnöke a megnyitón elmondta:
a szakma megbecsülésének tartja, hogy
az Országos Tudományos Diákköri Tanács a kart bízta meg a rendezéssel. Kiemelte, hogy a Tessedik Sámuel Főiskola csatlakozásával a GTK mesterképzést tudott indítani Békéscsabán, egyben segíti a békési karokon dolgozó tanárok tudományos fokozatszerzését.
A SZIE nagyra becsüli a diáktudományos mozgalmat, melynek kétévente

jelentkező seregszemléjét mindig szívesen látja az univerzitás, szögezte le
Solti László rektor. Elismeréssel szólt
arról, hogy Szendrő Péter, az OTDT
elnöke, az egyetem alapító rektora, 40
éve aktív alakítója a tudományos diákkörök munkájának. Hangsúlyozta,
hogy a diákköri munka támogatása az
utánpótlás, a fiatalítás szempontjából is
rendkívül fontos, mert magasan kvalifikált tanárok és kutatók kellenek ahhoz,
hogy az egyetem helyt álljon a nemzetközi versenyben, ők pedig – immár 60
év tapasztalatai szerint – nagy arányban
ebből a körből kerülnek ki.
A szakmai programok mellett színes
kiegészítő, kulturális események megszervezéséről is gondoskodott a Koósné Török Erzsébet szekciótitkár által
vezetett szervező bizottság. A Horváth
Zoltán összeállította kulturális műsorban Gödöllő számos művészeti csoportja lépett fel. A programba sikerült
becsempészni a Barokk Év miliőjét is,
hiszen a konferencia résztvevőinek Mária Terézia és Grassalkovich Antal tortát
sütöttek. A veresi gőzössel a kampuszt
is beutazták a résztvevők, akiket Lencsés György kalauzolt.

A záróünnepségén Bakacsi Gyula
egyetemi docens, az OTDT Közgazdaságtudományi Szakbizottságának elnöke kiemelte, hogy a GTK oktatói és
hallgatói példás szervezettséggel és
közmegelégedésre készítették elő és
bonyolították le a konferenciát. Általános elismerést kapott a tagozati titkárok
munkája, melynek révén a konferencia
adminisztrációja, a tagozati védések lebonyolítása példásan gördülékeny volt.
A rendezők folyamatos jelenléte, az információhoz való gyors, precíz hozzáférés a lelkes, odaadó rendezői hozzáállás a résztvevők széleskörű elismerését
és köszönetét váltotta ki.

Ez utóbbit a belvárosi üzletek, cégek,
vállalkozások adhatják ajándékba
partnereiknek, vásárlóiknak. A rendszer lényege, hogy az ahhoz csatlakozók 200 forint értékű matricát vásárolhatnak a VÜSZI Kft-nél, amit ügyfeleiknek adhatnak tovább. Ezt a
mélygarázsban kapott parkolójegyre
ragasztva, a matrica vonalkódjának
leolvasásával lehet érvényesíteni, ez
az összeg automatikusan levonásra
kerül a parkolási díjból. Így előfordulhat, hogy ha valaki csak rövid időt
tölt a rendszerhez csatlakozott üzletben, a kedvezménynek köszönhetően,
lényegében ingyenesen parkolhat a
Tűztoronyházban. Azt a csatlakozó
cégek döntik el, hogy a bónusz parkolással milyen feltételek mellett kedveskednek ügyfeleiknek. A lehetőség
iránt már most is nagy az érdeklődés.

A Tűztoronyház mélygarázsába
emellett más kedvezmények is várják
az érdeklődőket: akik rendszeresen,
hoszszabb időt töltenek el a belvárosban, azoknak érdemes bérletet váltaniuk, amivel havi 10.000 forintért
időkorlátozás nélkül vehetik igénybe
a létesítmény szolgáltatásait.
Bizonyára rövid idő alatt népszerűvé válik a hamarosan bevezetésre kerülő, úgynevezett mobilparkolás is.
Ennek lényege, hogy a rendszerhez
csatlakozó ügyfelek mobiltelefonjuk
segítségével, átutalással rendezhetik a
parkolási díjat. A szolgáltatás valamennyi mobilszolgáltató hálózatán
keresztül, számkijelzés beállításával,
illetve sikeres regisztráció és egyenlegfeltöltés után igénybe vehető. Ennek előnye, hogy nem igényel készpénzt, percalapon olcsóbb és bárhonnan elérhető. Így nem kell folyton az
órát nézni, hogy az ember időben
visszaérkezzen kocsijához, elhúzódó
program esetén is egyszerűen meghosszabbítható.
A mobilparkolás módjáról a
www.fizessenmobillal.hu,
és
a
www.mpark.hu weblapokon tájékozódhatnak az érdeklődők. A szolgáltatás beindulásáról a gépjárművel
közlekedők a parkoló automatákon
találnak majd információt az érdeklődők.
(ny.f.)

Nem szűnik meg a máriabesnyői posta

Új helyre költözik

Megválasztották Solti Lászlót
Solti László akadémikust, a SZIE jelenlegi vezetőjét választották ismét az
intézmény rektorává. A 49 tagú egyetemi szenátus három pályázó, Csányi
Sándor, Sikos T. Tamás és Solti László
professzorok közül választott szerdai
ülésén. A 2. fordulóba Solti László és
Csányi Sándor jutott. Kettejük közül
Solti László a szavazatok 73%-át kapta.
A szavazás eredményeként a szenátus
Solti Lászlót javasolja rektori megbízásra a fenntartó Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál. Solti programjának az a
mottója, hogy a SZIE-nek stabilizálnia
kell a helyét az ország 10 vezető felsőoktatási intézménye között.
(l.t.)

DÁTUM

ESEMÉNY

LEZÁRÁS

Május 3.

Energiaügyi miniszterek
informális ülése

Kordon a Művészetek Háza kö‐
rül, szalagos zárás az Ady sétá‐
nyon a Martinovics utcától

Többen is aggódva fedezték fel, hogy az elmúlt hetekben tábla hirdeti a máriabesnyői posta épületén, hogy az ingatlan eladó. Lapunk megkereste Fakezas
Lászlót, a Magyar Posta Zrt. gödöllői fiókjának vezetőjét, aki kérdésünkre elmondta, nem kell aggódniuk a területen élőknek, nem szűnik meg a postai szolgáltatás. Mint megtudtuk, az ingatlan, amiben a Szabadság úti posta üzemel,
magántulajdon, ott csak bérlőként vannak jelen. Az épület tulajdonosa azonban
az eladás mellett döntött, így a posta most új helyet keres. Bíznak benne, hogy
rövid időn belül találnak megfelelőt, ami a jelenlegi közelében található, hiszen
ezt a helyet a lakók már jól ismerik. Fontosnak tartják, hogy a szolgáltatás folyamatosan biztosított legyen.
(b.z.)

Május 9‐10.

Duna Stratégia

–

Átépítik a Mikes utcai átereszt

Május 12.

EU–Kína találkozó

–

Május 16.

Szakképzésért felelős
főigazgatók ülése

–

Május 17‐18.

Europol

–

Május 19‐20.

Területfejlesztésért és
Kordon a Művészetek Háza kö‐
Kohézióért felelős miniszterek rül, szalagos zárás az Ady sétá‐
informális találkozója
nyon a Martinovics utcától

Május 23‐24.

EU Elnökségi Konferencia
a KKV‐politikáról

–

Május 31‐június 1.

IFOAM

–

Nagyobb odafigyelést igényel a közlekedés Máriabesnyőn a következő hetekben. Május 2-án ugyanis megkezdődik a Besnyő-patak Mikes Kelemen utcai
átereszének átépítése. A munkálatok a tervek szerint egy hónapig tartanak, ez
idő alatt a Mikes Kelemen utca mindkét irányból zsákutca lesz a pataknál. Az
átereszen a gépjármű közlekedés nem lesz lehetséges, a gyalogos áthaladás
azonban mindvégig biztosított lesz. A vasútállomást gépkocsival a Gárdonyi
Géza utca felől közelíthetik meg.
(k.j.)
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Italos Kartondoboz gyűjtőakció a gödöllői oktatási intézményekben

Széles skálát átfogó munka

Taposs laposra!

Gyógytornász konferencia

Szüleinek mutatott jó példát Gödöllő háromezer óvodása és iskolása. Több mint 40 ezer darab,
vagyis 1200 kilogramm italos
kartondobozt gyűjtöttek az Italos
Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) és a Zöld Híd Régió
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. Doboz Napján
Gödöllő óvodásai és iskolásai. A
kezdeményezés célja az volt,
hogy felhívják a város lakóinak figyelmét, hogy az italos kartondobozok újrahasznosíthatók.

Gödöllőn tanácskozott április 15-én a
Magyar Gyógytornászok Társasága
Pest Megyei Szervezete. A szakmai
konferenciát dr. Gémesi György polgármester nyitotta meg, majd dr. Sza-

A nagyszabású környezetvédelmi kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja
a gödöllői pedagógusok, a diákok és a
szülők figyelmét arra, hogy az italos
kartondobozok szelektíven gyűjthetők
és újrahasznosíthatók.
A városban minden dobozt gyűjtő
kisgyerek hűtőmágnest kapott ajándékba, a 2 kilogramm felett gyűjtő iskolásoknak pedig egy sporttáska is járt. Az
óvodák között az abszolút legtöbbet
gyűjtő intézmény 332 kilogrammal a Já-

tékkuckó Magánóvoda lett, akik a létszámarányosan megállapított 30 ezer
forintos díjat is magukénak tudhatják
közel 8,5 kilogramm/fő aránnyal.

szintén ez az intézmény nyerte 80 dekagramm/fős aránnyal.
„Nagyon örülünk a gödöllői gyerekek
szorgalmának. Környezetünk védelme
szempontjából
minden
kilogrammnyi szelektíven gyűjtött hulladék érték, hiszen
ezzel nem a környezetet terheljük
és a Föld véges
természeti erőforrásaival is takarékoskodhatunk” –
mondta
Baka
Éva, az Italoskarton Környezetvédelmi Egyesülés
Az Erkel Ferenc Általános Iskolában Baka Éva, az IKSZ ügyügyvezető
igazvezető igazgatója beszélt az akció céljáról és a szelektív
gatója. A létszámhulladékgyűjtés fontosságáról.
arányosan megálA Damjanich János Általános Iskola lapított díjakat az IKSZ, a legtöbbet
362 kilogramm, vagyis több mint 12 gyűjtő intézményeknek járó nyereméezer dobozzal az abszolút legtöbbet nyeket a Zöld Híd Régió Környezetvégyűjtő lett Gödöllőn. A létszámarányos delmi és Hulladékgazdálkodási Kft. bizgyűjtés 30 ezer forintos nyereményét tosították.

Muhi díszpolgára lett Bárdy Péter
Nagyszabású ünnepség keretében emlékeztek meg április 16-án a muhi csata
évfordulójáról. A résztvevők a Templomos Lovagok terén, majd az emlékműnél tisztelegtek a muhi csata hősei előtt,
itt a Gödöllői Premontrei Szent Norbert

Gimnázium tanulói emlékeztek a 770
éve történtekre.
Az ünnepség keretében Czinglérné
Tóth Gizella polgármester a Premontrei Szent Norbert Gimnázium közösségének Cernus Mihály Emlékérmet ado-

mányozott, valamint a muhi ünnepségek megszervezéséért és elindításáért
Bárdy Pétert, a Premontrei Szent Norbert gimnázium igazgatóját, Lakatos
Sándort, a Templomos lovagrend egyik
vezetőjét és Paskai László bíborost
Muhi képviselő-testülete Díszpolgári
jk
címmel tüntette ki.

Magyar és cigány nóták a színpadon

Ismét csendül a nóta
Az idei esztendőben első alkalommal
rendezi meg népszerű nóta estjét a
Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület május 13-án, pénteken. A rendezvénynek ez alkalommal
a Művészetek Háza színházterme ad
otthont, 19 órai kezdettel.
A műfaj városunkban rendkívül
népszerű, amit mi sem bizonyít jobban, mint, hogy eddig minden alkalommal zsúfolásig megtöltött terem
előtt léptek színpadra hazánk népszerű művészei. Az esten a közkedvelt
magyar és cigány nóták olyan elő-

adók tolmácsolásában csendülnek fel,
mint Csonka Zsuzsa, a Magyar Állami Operaház művésze, Kalocsay
Zsuzsa, a Fővárosi Operett Színház
primadonnája, Rigó Mónika cigánynóta-énekes és Bokor János magyarnóta-énekes. A művészeket Gödöllő Város Népi Zenekara kíséri,
közreműködik a Szadai Hagyományőrző Néptánc csoport.
A fellépők listája már önmagában
is garancia a remek hangulatra, ami
mindig jellemzi az esteket, amelyeken az előre meghatározott műsor

FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR A VÁROSI PIACON
2011. MÁJUS 7., SZOMBAT

Bokor János

mellett rendszerint a közönség által
kért nóták is elhangzanak.
Jegyek a Belvárosi jegyirodában és a
Polgármesteri Hivatal portáján vásárolhatók.
kj

Lokálpatrióta Estek
2011

Várjuk olyan vállalkozó szellemű, elsősorban férfiak jelentkezését, akik szívesen ragadnak fakanalat, hogy megmutassák hölgy ismerőseiknek,
milyen ügyesen forgatják azt ételkészítés közben.
Ha ön úgy érzi, hogy – mint mindenhez – ehhez is
ért, akkor jelezze részvételi szándékát a +36/30/5030777-es telefonszámon.
Természetesen szívesen vesszük hölgyek, illetve csapatok jelentkezését is.
Bővebb információ a www.lokalpatriotaklub.hu honlapon és a városi
piacon.
Gödöllői Piac Kft.

2011. MÁJUS 5., 18 ÓRA:
ÁLLATI KULISSZATITKOK
Halász Árpád, a Gödöllői
Kutyakiképző Iskola vezetőjének
élménybeszámolója
Helyszín:
Városháza földszinti nagyterme

badfalvi András, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ vezetője köszöntötte.
Beszédében méltatta a gyógytornászok rendkívül sokrétű munkáját, ami

– mint mondta – az orvostudomány
rendkívül színes skáláját csaknem teljes egészében átfogja.
A tancsákozáson részt vett dr.
Tringer Lászlóné, a Magyar Gyógytornászok Társasága
elnöke is, aki a legfontosabb szakmai
eredményekről tájékoztatta a megjelenteket.
A konferencián
ezúttal a lábbal és a
járással kapcsolatos
kérdésekről tartottak
továbbképzést.
Az előadások között
olyan témák szerepeltek, mint az ortopédiai elváltozások anatómiai és biomechanikai háttere, a járás elemzése
izületi elmozdulás és izom aktivitás
szerint, valamint a diabéteszes láb
problémái és kezelése.

Nyílt Napok a blahai Idősek Klubjában

Kellemes társaság
A nyugdíjas éveknek sem kell
magányosan telniük. Bár a nyugalomba vonulás után a legtöbben még élvezik az otthon, a
szűk család légkörét, ahogy telnek az évek, egyre inkább megnő az igény a társaságra, a saját
korosztállyal történő hasznos
időtöltésre.
Erre nyújt kiváló lehetőséget a blahai
Idősek Klubja (Blaháné út 45.), ahol
május 2-tól 6-ig nyílt napok keretében,
színes programokkal várják az érdeklődőket, hogy megismertessék az intézmény nyújtotta szolgáltatásokat.
A programokat, egyeztetve az otthonba járókkal, úgy állították össze,
hogy azok segítséget nyújtsanak az időseket érintő, gyakori problémák megoldásában.
Május 2-án, hétfőn, 13 órától Halász
Árpád (a Gödöllői Kutyakiképző Iskola vezetője) a kutyatámadások megelőzéséhez nyújt segítséget, kedden pedig egészségnapot tartanak: 10 órától a

mozgás fontosságáról, 14-től pedig a
fertőzések veszélyeiről hallhatnak előadást. Szerdán egész nap vérnyomás és
vércukorszint mérésre, 10 órától pedig
kosárfonásra nyílik lehetőség.
Csütörtökön már 9 órától szalonnasütésre invitálják az érdeklődőket, majd
pingpong versenyen mérhetik össze tudásukat a vállalkozó kedvűek. 14 órától
egy szintén aktuális probléma, az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzéséhez nyújtanak segítséget a rendőrség munkatársai. A nyílt hét
zárónapján, pénteken 10 órától a tűzoltóság szakemberei a háztartási balesetekről tartanak előadást, majd 13 órától
az időskori cukorbetegségről kaphatnak
információkat. A rendezvénysorozat
zárásaként, 15 órától egy kellemes Teadélutánra kerül sor, melyen Pécsi Ildikó színművésznővel találkozhatnak.
A rendezvények ingyenesek, azokra
minden érdeklődőt szeretetettel várnak.
Bővebb információt a 430-123 és az
512-405-ös telefonszámon kaphatnak.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A jövő titkai
Különleges helyszínekre látogathat el José Rodrigues dos
Santos portugál író A hetedik
pecsét című regényének olvasója: az Antarktiszra, Szibériába, Ausztráliába. A regény hősei, akiknek az olvasás során
nyomába szegődik, arra a kérdésre keresik a választ: a végveszély küszöbére jutott-e már
bolygónk, a Föld?
Mindannyian hallottunk már a globális felmelegedésről, melynek előidézője, hogy káros anyagok kerülnek a levegőbe. Az ipari termelés, a
közlekedés, a fűtés során egyre szenynyezzük a légkörünket, mégpedig a
hozzájuk felhasznált kőolaj elégetése
által.
Azon országok, melyekben kőolajat rejt a talaj, óriási gazdagságra tehettek szert e kincsük eladásából. De
meddig tartanak még ki a készleteik?
Talán kimerülőben vannak? S ha kimerülnek, mivel lesz majd pótolható
a kőolajból nyerhető energia?
Világszerte számos tudós foglalkozik a kérdések megválaszolásával.
Azok négyen is, akik között rejtélyes
kapcsolat van, akik a világvégét előrevetítő bibliai Jelenések könyve so-

raival üzennek egymásnak, ha újabb
felismerésekre jutottak. Négyük közül kettejüket meggyilkolják. Ugyanazon a napon, s ugyanazt a rejtélyes
számot hagyják egy lapra felírva a
holttestük mellett: 666. A gonosznak,
a sátánnak a számát szintén a Jelenések könyvéből idézve.
De hová lett a négytagú tudóscsapat két életben maradt tagja? Az egyikük ismerősét, hajdani diáktársát, Tomás Noronha történészt szemeli ki az
Interpol, hogy segítsen felkutatni
őket. Azért szükséges ez, győzik meg
Tomást, mert halálos veszélyben forognak, biztosítaniuk kell a védelmüket.
S Tomásnak sikerül is rábukkannia
a rég nem látott barátjára. Szibériában. Tőle aztán sokat megtud arról, mi
jelentheti a véget az emberiség számára,
de arról is, hogyan kerülheti el azt.
Ausztráliában fejeződik be az elképesztő kalandok sora. Fény derül sok
mindenre, arra is, hogy nem mindenki az, akinek kiadta magát.
Az író alapos felkészültség birtokában alkotta meg könyvét. A kalandokat, a gyilkosságokat regényírói
fantáziája teremtette, de mindazt, ami
körül forogtak ezek a kalandok, ezek
a gyilkosságok, tudományos mun-

kákból merítette. Az utószóban részletesen beszámol róla, melyek voltak
a klímaváltozással kapcsolatos forrásai, s melyek, amiket a kőolajkorszak
végével és az energiaproblémával
kapcsolatban tanulmányozott.
Hogy eljön-e a regényben lehetőségként felvetett „hidrogénkorszak”?
Az ötlet nem új, 1896-ban merült fel
először, hogy a hidrogénből lehetne
energiát nyerni.
1929-ben is megfogalmazták egy
„hidrogénalapú civilizáció” elképzelését, s legújabban az 1970-es évek
kőolajválsága következtében fordultak megint efelé a kutatások.
(J. R. dos Santos: A hetedik pecsét –
A világvége elkezdődött)
-nád-

Lőrincz Ferenc művei a Levendula Galériában

Gödöllői Iparművészeti Műhely

Virágvasárnap nyílt meg Lőrincz
Ferenc festőművész kiállítása a Levendula Galériában. A húsvéti ünnepre készült el a Jézus hét szava a
kereszten című képsorozat, ami a
megszokottól eltérő formában jeleníti meg Krisztus kereszthalálát.
A hét kép a hagyományos ábrázolás helyett hangulatokként vetíti
elénk: „Atyám, bocsáss meg nekik,
mert nem tudják mit cselekszenek!”
„Asszony nézd, ő a te fiad, nézd, ő a
te anyád!” „Még ma velem leszel a paradicsomban.” „Szomjúhozom!” „Is-

A barokk kert varázsa
A Gödöllői Barokk év 2011 programsorozat eseményei az esztendő során különböző helyszíneken zajlanak; az egyik jelentős „állomás” a Gödöllői
Iparművészeti Műhely (GIM) alkotóháza, ahol több alkalommal is megidézik – legközelebb április 30-án – a barokk
kor hangulatát. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk Katona
Szabó Erzsébettel, a GIM-ház
vezetőjével.
– Március 12-én vette kezdetét
Önöknél a Barokk év programsorozat, április 30-án pedig a barokk
kerttel folytatódik …
– Márciusban nyílt meg Kárpáti
Tamás festőművész kiállítása; Ő az a
művész, aki látásmódjában, gondolkozásában leginkább kapcsolható a
barokk kor szellemiségéhez a kortárs,
modern festők közül. Stílusára mindig is ez volt jellemző, így kitűnő programindítónak bizonyult a műveiből
összeállított tárlat.
– A héten megnyíló Barokk Kertről mit lehet elöljáróban tudni?
– Most egy kicsit másképpen közelítettük meg a tárlat összeállítását,
mint azt a korábbiakban tettük.
Mondhatni a GIM-ház részéről ez egy
kísérlet volt, ahol a különböző művészektől lehetőleg teljesen új és
nagyméretű alkotásokat (1 méter x

1,5 méter) kértünk, sőt, mivel a
barokkról van szó, még a témakört is meghatároztuk. A felkért
alkotók számára ezek a „korlátok” pedig kihívást jelentettek,
hiszen sok esetben a korábban
alkalmazott alkotói módszereiktől el kellett térniük, hogy az „elvárásoknak” megfeleljenek. Mi
lepődtünk meg a legjobban, hogy
mennyien jelentkeztek a felkérésünkre; úgy látszik, hogy a barokk eszmeiségnek manapság is
van aktualitása.
– Hány művész alkotásait
tekinthetik meg az érdeklődők?
– A kiállításon és a kertben tizenkilenc kortárs képző- és iparművész
művei láthatók, olyan alkotások,
amelyek a barokk művészet különböző eszményeivel, megjelenési formáival párbeszédet folytatnak. A kertben
fiatal gödöllői művészek barokk installációit is bemutatjuk.
– A kiállítás 16 órakor nyílik, érdemes viszont már 14 órára odamenni, hiszen…
– Hiszen akkor veszi kezdetét a
Szimpózium a kertben című, vetítéssel egybekötött előadás-sorozat, ahol
többek között irodalomtörténész, belsőépítész, művészettörténész, kerttel
foglalkozó szakemberek idézik meg a
szóban forgó kor miliőjét, annak apró
érdekességeit.

Előadás Sina Simonról Görögországban

Athénba vezető szálak
Ünnepélyes keretek között,
2011. március 23-án nyílt meg
Athénban, a görög parlament
egykori épületében (ma Nemzeti
Történeti Múzeum) a Görög
örökség – a magyarországi görög diaszpóra a XVII-XIX. században című kiállítás.
A kiállítás anyagát a Budapesti Történeti Múzeum állította össze, és Magyarország athéni nagykövetének segítségével utaztatta Görögország négy nagy
városába: Kozani, Thesszaloniki, Patrasz és Athén voltak az állomások.
A kiállítás megnyitása előtt görög és

magyar kutatók részvételével tudományos ülést tartottak görög nyelven a volt
parlamenti ülésteremben (ahol annak
idején a görög alkotmányt is aláírták).

tenem, Istenem, miért hagytál el engem!” „Beteljesedett!” „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” A képek
május 5-ig tekinthetők meg.
jb

Ella Péter koncertje

Barokk csembalóra
– Júniusban újabb nagyszabású
bemutatóra készülnek, ugyancsak
a barokk kert jegyében.
– Reflexiók Barokk Kertre címmel
nyílik meg az a csoportos kiállítás,
ahol festő- és szobrászművészek alkotásai láthatók majd. Emellett a bemutatón a Gödöllő Consort zenekar
muzsikája repít vissza minket az időben, mindezt korhű ruhákban.
Mint arról korábban már szó esett,
felhívásunkra olyan sok művész jelentkezett, hogy a mostani bemutatón
nem fértünk volna el. Ezért döntöttünk úgy, hogy az április 30-án nyíló
képző- és iparművészeti kiállítást követően, júniustól festő- és szobrászművészek alkotásaiban gyönyörködhc
hetünk október elejéig.
A konferencián görög részről egyetemi oktatók, az Újgörög Kutatások Intézete és akadémikusok vettek részt, magyar részről dr. Nikosz Fokasz, a Magyarországi Görögök Kutatóintézete
igazgatója szólalt fel, aki az intézet
működését ismertette, dr. Glaser Tamás filológus, aki a magyarországi
görög könyvkiadásról tartott előadást,
valamint Kerényi B. Eszter, a Gödöllői Városi Múzeum történészmuzeológusa, aki a Sina család magyarországi
és gödöllői mecénási tevékenységéről
beszélt.
A nemzetközi konferencia, és a kiállítás célja volt, hogy a görög közönséggel is megismertesse a XVII-XIX.
században hazánkba érkező, itt letelepülő, és Magyarországot hazájuknak
valló görögség történetét.
gvm

A barokk zeneirodalom különlegessége
csendült fel szerdán
este a Frédéric Chopin Zeneiskola hangversenytermében,
Ella Péter csembalóművész koncertjén. A Barokk Év Gödöllőn programsorozatban megrendezett
hangversenyen Johann Christian Bach
„Hat szonáta csembalóra Op. 17 ” című műve hangzott el. A koncert nemcsak
azért számított különlegességnek, mert a csembaló ma már ritkán szólal meg
színpadon, hanem azért is, mert Johann Sebastian Bach fiának ez a műve csak
elvétve szerepel a koncertek programjában.
kj

Zeneiskolai eredmények

Díjazott gödöllőiek
Az elmúlt hetekben több megmérettetést rendeztek országszerte a zeneiskolás növendékek részére. A Chopin zeneiskola
folytatva korábbi sikersorozatait,
valamennyin kiváló eredménynyel szerepelt, diákjai tovább
öregbítették az intézmény jó
hírét.
A Szentendrén megrendezett VI. Pest
Megyei Fuvolaversenyen is újabb díjakkal gazdagodtak a növendékek.
Az I. korcsoportban Ella Dorottya mutatkozott be sikeresen, I. díjat nyert (felkészítő tanára: Illés Orsolya).
Az V. korcsoportban Czirle Fanny versenyzett kimagasló teljesítménnyel, ő is
I. helyen végzett (felkészítő tanára:
Gordos Éva).

Hasonlóan szép eredménnyel tértek haza diákjaink a II. Pest Megyei Rézfúvós
versenyről, ahol több mint százan adtak
számot tudásukról.
Trombita kategóriában I. korcsoportban
Somogyi Gergely szerepelt eredményesen, s lett I. helyezett (felkészítő
tanára: Botrágyi Károly), a IV. korcsoportban Szalai Mátyás dícséretet kapott (Felkészítő tanára: Somodi Károly).
A kürt kategória II. korcsoportjában
szintén a Chopin zeneiskola növendéke,
Szabó Mátyás Andor kapott I. helyezést, őt a zsűri különdíjban részesítette.
Tenorkürt kategóriában, az I. korcsoportban Szilágyi Benjámin ugyancsak
I. helyezett lett (felkészítő tanára: Ella
Attila), tuba kategóriában pedig a IV.
korcsoportban Sápi Viktor kapott I. díjat (felkészítő tanára: Ella Attila).
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Város-Kép

Végéhez közeledik az Erzsébet-park felújítása

Időkapszula az Erzsébet-szoborban
(Folytatás az 1. oldalról)
A többi szobor megmarad a jelenlegi szürkésfehér színben, ezeken ugyanis
nincsenek színnyomok, egy részük pedig nem barokk, hanem – egy későbbi felújítás eredményeként – klasszicista stílusú.
Lakossági bejelentést kapott a gödöllői önkormányzat, miszerint a jelen-

leg felújítás alatt lévő Erzsébet-parkban II. világháborús katonai sírok vannak.
Bár erre semmiféle történeti dokumentum,
sem más bizonyíték nem áll rendelkezésre, a
bejelentést kivizsgálják. A jelenleg a parkban
folyó munkák az állítólagos nyughelyeket
nem veszélyeztetik.
nyf

Az elmúlt hetekben Erzsébet királyné szobra is megújult. A restaurátori
munkák során a szoborban egy időkapszulát találtak.
Erzsébet királyné halála után 1898.
november 6-án szoborbizottság alakult Gödöllőn, hogy önálló szobrot
állítsanak a szeretett királynénak,
amelyre végül is 1901 májusában
került sor.
Az 1901-es időkapszulában a következő pergamenre írt szöveg található:
“Az Erzsébet szobor talapzata zebegényi trachitból készült s három
lépcsőfokon, nyolcz szögű formában emelkedik 3 méter magasra. A
lépcső alján pompás bronz koszorú
van, melyet Kapczy Vilmos hitvesének, szül. Prepeliczay Irénnek
kezdeményezésére a Gödöllői nők
megbízásából készített Róna József. A koszorú szalagjának ez a
felírása: A gödöllői nők szívében
örökké élni fog emléked.
A talapzat felső része oszlopfejszerűen van kiképezve; nyolcz oldalát kőből faragott, részben aranyozott virágfüzérek díszítik. Felirata a következő:
Az oszlop előlapján: Erzsébet királynénk.
Az oszlop hátlapján: Közadakozásból 1901.
A szobor leleplezése nagy ünnepély
keretében a folyó év május hó 19.
napján fog megtörténni s kilátásba
helyezte megjelenését ez alkalomra
I. Ferenc József apostoli királyunk
s a legmagasabb uralkodó háznak
több tagja is. Az ünnepségen, melyen a budai dalárda a Ganz-gyári
dalkörrel egyesülten fog közreműködni, részt vesznek: a magas kormány, a törvényhozás, Pest vármegye, Budapest székesfőváros, a
szomszéd községek s Gödöllőnek
minden lakója.
A szoborbizottság a leleplezés ünnepére Emlékkönyvet íratott Ripka
Ferenc végrehajtó bizottsági elnökkel, melyben a kegyes és jó királyné gödöllői életét kívánta az utódoknak megörökíteni, s amelynek
árusítása után befolyó összeget a
bizottság, vagyonának fölöslegéhez
csatolva Erzsébet királyné alapítványt fog létesíteni a gödöllői szegény sorsú iskolás gyermekek segélyezésére.
Jóleső, benső érzéssel, édes, fájó
könnyel munkálkodtunk ennek az
emlékműnek a megteremtésén,
mert hisz egyetlen vigaszunk,
egyetlen büszkeségünk, hogy emlé-

ket állíthatunk Neki, Magyarország
legjobb királynéjának ezen a helyen s hogy e műben dicső emlékezetét fennen megőrizhetjük, hogy
amit Ő magasztos lélekkel imádott,
a nagy természetet, dicső emlékének megőrzőjévé, emlékszobrának
méltó keretévé avathatjuk.
Ti pediglen derék utódaink, ha ezen
legnemesebb érzelmeinkkel állított
emlék, melyet mi szent ereklyeként
fogunk őrizni s amelynek szeretettel való gondozására titeket is kérünk, a századok súlya alatt mégis
romba dőlne, állítsátok azt fel újból
a magyar haza mindenkori védőangyalának, Erzsébet legjobb királynénknak emlékére s még haló
porainkból is hálás köszönetünk
száll érte felétek.
A magyarok Istene áldjon benneteket!
Kelt Gödöllőn, az Úrnak 1901. évi
május hó 1-ső napján”
1951-ben ledöntötték a szobrot és
elhurcolták. Hosszú idő múlva lakossági bejelentés alapján fogták el
a tetteseket. A szobor rossz állapotban került elő, a feje le volt törve, a
melle behorpadva. Lakossági nyomásra a községi tanács úgy döntött,

hogy engedélyezi a szobor újbóli felállítását, de a legnagyobb csendben,
minden átadási ünnepség nélkül.
Gesztesi József lakatos „hozta rendbe” a szobrot, amit 1964. július 13-án
állítottak vissza a helyére.
Az 1964-es visszaállítás alkalmával
is elhelyeztek egy időkapszulát a
szobor alatt a következő szöveggel:
„Emlékirat. E szobrot barbár kezek
1951-ben egyéni haszonlesésből ledöntötték. A tettesek ellen bűnvádi
eljárás indult és megbűnhődtek bűneikért. A Községi Tanács VB-je

1964 májusában megbízta Csiba
József VB-tagot a visszaállítással.
Hosszú huzavona után 1964 júliusában e megbízatásnak a nevezett eleget tett.
Ekkor hazánkban a szocialista társadalmi rend felépítése volt a cél.
Gödöllőn nagyarányú építkezések
folytak és az Agrártudományi
Egyetem, valamint a Humán Oltóanyag Gyár építése volt folyamatban. A vezető párt a Magyar Szocialista Párt volt, melynek élén Kádár János állott, aki az 1956. évi ellenforradalom után mint a vezető
került az ország élére.
A Községi Tanácsot Tury Nagy Sándor VB-elnök irányította. Titkára:
Berze Á. János, elnökhelyettes Nádaski Sebő volt. A Járási Tanácsot dr.
Gyetvai József, a járási párt VB-t Nemes István vezette. Országgyűlési
képviselőnk volt: dr. Baskai Tóth Bertalan és Szabó Gusztáv.
A ledöntött szobor restaurálását
Gesztesi József lakatos kisiparos és
Stogl Béla szobrász végezte társadalmi munkában.
A lakosság körében a 13 év alatt
többször felvetődött a gondolat a
szobor visszaállítása érdekében.
Számtalan tanácsülésen hangzott el

a kívánság és tették szóvá a szobor
visszaállításának fontosságát.
Kelt Gödöllőn, 1964. július 13-án.”
Erzsébet királyné szobrának és ezzel
együtt a felújított Erzsébet-park átadására az eredeti avató ünnepség
után pontosan 110 évvel, 2011. május 19-én kerül sor. A szoborba a két
időkapszula mellé egy harmadikat is
elhelyeznek – benne a képen látható
irattal – az újraavatás tiszteletére.
G. Merva Mária
a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója

Gödöllői Erzsébet királyné
relikviák Berlinben
Április 8-án először nyílt kiállítás
Berlinben Erzsébet osztrák császárnéról, magyar királynéról,
akit családi körben egyszerűen
csak Sisinek becéztek. A kiállítás
címe: „Sisi – Erzsébet osztrák
császárné. Mítosz és valóság”. A
kiállításon gödöllői műtárgyak is
bemutatásra kerülnek.
Miközben a soros Európai Uniós elnökség eseményei zajlanak a Gödöllői Királyi Kastélyban, a kastély műtárgyainak népszerűsítését külföldön is folytatja.
A kastély jelentős, és szerteágazó
nemzetközi kapcsolatrendszere egész
Európára kiterjed. Ennek keretében merült fel a lehetősége annak, hogy a kas-

sével forgatott Sisi-filmtrilógiát, melynek köszönhetően ismét az érdeklődés
középpontjába került a bajor Wittelsbach családból származó császárné izgalmas személyisége, s valóságos Sisikultusz alakult ki.
A kiállítás több általánosan elterjedt
tévhit megcáfolására is kísérletet tesz, a
címben szereplő mítoszt és valóságot
szembeállítva egymással. Ezek közé tartozik, hogy a császárnénak – a hiedelemmel ellentétben – nem voltak
rosszak a fogai, s az eredeti receptek és
számlák tanúsága szerint azt sem állíthatjuk, hogy a császárné állandóan koplalt, alig-alig véve élelmet magához. A
tárlat létrehozásához – több osztrák és
német intézmény és magángyűjtő
mellett – értékes műtárgyakat kölcsön-

tély műtárgyaiból is küldjünk néhány
darabot egy olyan kiállításhoz, melyet
Erzsébet királyné életét, személyiségét
hivatott bemutatni – mondta Gönczi Tibor, a kastély igazgatója.
A kiállítás kurátora Erzsébet életének
kiváló kutatója, Katrin Unterreiner
bécsi történész, akivel régóta kapcsolatban állunk. Különleges és egyedi kiállítást láthatnak az érdeklődők a Britz-kastélyban. A Berlin déli részén található
épületben megrendezett tárlat nem vállalkozhatott a különleges szépségű Erzsébet egész életének bemutatására, hanem korabeli dokumentumok és ábrázolások segítségével személyiségének
jellegzetes vonásait állítja középpontba.
Különös hangsúlyt kap a szépség- és
testkultúra, az öltözködés, valamint a királynéról készült eredeti fényképek, s
azok retusálásának a kérdése – tette hozzá az igazgató.
A császárné legendás életéről forgatott filmeket is csokorba gyűjtötték, kiemelve a Romy Schneider főszereplé-

zött a Gödöllői Királyi Kastély (F. Halbig Erzsébetet ábrázoló büsztje 1854ből; aranyozott veretekkel és a bajor címerrel díszített fadoboz; a királyné Gödöllőn használt tükrös komódja, valamint fekete csipke stólája), valamint a
Gödöllői Városi Múzeum (Erzsébet fekete csipke stólája) is.
Az érdeklődök – egy bécsi gyógyszertár jóvoltából – kipróbálhatják az
eredeti receptek által elkészített krémeket, melyek segítségével az Európa legszebb asszonyának tartott császárné
szépségét kívánták megőrizni.
A kiállítás megnyitóján Sonja Kramer, a Britz-kastély igazgatónője, illetve Heinz Buschkowsky, Berlin Neukölln kerületének polgármestere köszöntötte a vendégeket Az ünnepségén
részt vett dr. Ralph Scheide, Ausztria
berlini nagykövete, valamint Kozlik
Erika berlini magyar kultúrattasé is.
A látogatók érdeklődésére méltán számot tartó kiállítás 2011. október 3-ig látogatható a berlini Britz-kastélyban. gkk
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Vadászható védett madárfajok?

Védelem alatt?
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
megdöbbenéssel értesült arról, hogy Semjén Zsolt, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke több védett madár- és emlősfaj vadászhatóvá
tételét kéri Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek írt
levelében.
Az MME megengedhetetlennek tartja, hogy a biológiai sokféleség megőrzésének európai szintű kudarca
után, az unió soros elnöki tisztségét
betöltő ország egyik vezetője olyan
javaslattal álljon elő, amely számos
ponton sérti az európai és nemzetközi
természetvédelmi egyezményeket. A
civil szervezet reméli, hogy a vadgazdálkodás és a vadászati ágazat problémáinak megoldása nem hazánk egyedülálló madárvilágának megtizedelésében merül majd ki.
Az interneten nyilvánosságra ke-

rült javaslatcsomag a nyári lúd, kanadai lúd, barátréce, menyét, nyuszt
vadászhatóvá tételét és az erdei szalonka tavaszi vadászatának visszaállítását tanácsolja. Támogatja az egerészölyv, héja, barna rétihéja és holló
gyérítését hivatkozva apróvadállomány csökkentésben vélelmezett szerepükre és természetvédelmi kártételükre. Az MME monitoring programjai részletes adatokat biztosítanak a
megcélzott madárfajok jelentős részének állományáról, ezek alapján
pedig kiderül, hogy a felsorakoztatott
„szakmai“ érvek köszönőviszonyban
sincsenek a valósággal.
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A fürj állománya jelentős mértékben évi 8 százalékkal csökkent az elmúlt években, így nem a vadászhatóvá tétele, hanem a konkrét védelmi
intézkedések megfontolása a kérdés.

A kanadai lúd 18 hitelesített hazai
előfordulása a kérdésfeltevés értelmét
erősen megkérdőjelezi, a barátréce,
vadgerle, egerészölyv, barna rétihéja
állománya stabil, „túlszaporodása“
pedig nem értelmezhető. A nyári lúd
és holló állománya a kipusztulás széléről növekedett örvendetesen
újra a védelmi munkának és a
vadászat tiltásának következtében.
A ragadozó madarak állományát hazánkban a válogatás
nélküli irtás csökkentette le, több fajt
a kipusztulás szélére
sodorva. Évtizedek
aktív természetvédelmi munkája, a lelövés tilalma és a
vadászok egyre kedvezőbb hozzáállása tette
lehetővé, hogy védelmi
helyzetük kedvezőbbé
váljon és állományuk újra növekedjen. Az apróvadak számának csökkenéséért kárhoztatni olyan ragadozómadarakat,
mint az egerészölyv és a barna rétihéja csak a tények teljes mértékű elferdítésével lehetséges. Ezen fajok elsődleges táplálékát rágcsálók képezik, így a mezőgazdaság legfőbb segítőinek tekinthetők. Az apróvadállomány sajnálatos csökkenéséért leginkább élőhelyük pusztulása így a mezőgazdaság felelős. A vadgazdálko-

dás és a természetvédelem közös érdeke ezen folyamatok megfordítása,
amiért megéri összefogni és közösen
tenni, hogy olyan tájgazdálkodás jöhessen létre, ami lehetőséget ad az
apróvadak és a ragadozómadarak állományának párhuzamos stabilizálására.
Az MME felhívja a figyelmet,
hogy bármilyen változtatási javaslat
esetén az Európai Unió Madárvédelmi Irányelvét kell figyelembe venni.
Többek között ennek általános szabályozása miatt kellett a védett erdei
szalonka tavaszi vadászatát megszüntetni. A szabályozás kimondja , hogy
a tagállamok „A vonuló fajok esetében biztosítják különösen azt, hogy
azokat a fajokat, amelyekre a vadászati törvények vonatkoznak, ne vadásszák szaporodási időszakukban
vagy a fiókanevelési területükre történő visszatérésük során.“ Ennek célja, hogy az ebben az időszakban különösen érzékeny vonuló madárfajok
állományait védje. Ahhoz, hogy komolyan megalapozott szakmai vitát
lehessen folytatni az MME felajánlja
segítségét és kéri, hogy a mérvadó vadászati szakmai intézmények, mint a
Nyugat-Magyarországi Egyetem és a
Szent István Egyetem bevonásával
induljon párbeszéd.
A kormány az elmúlt évben több
olyan döntést hozott, amely a hazai
környezet- és természetvédelmi igaz-

Véget ért az európai és közép-ázsiai madár- és természetvédelmi szervezetek
éves találkozója, amelynek az idén Magyarország adott otthont. A BirdLife International régiós rendezvényén 42 ország több mint 100 képviselője vett részt.

gatás teljes ellehetetlenülésének veszélyét hordozza. Az MME kéri Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztert, hogy utasítsa el a vadászhatóvá tétellel kapcsolatos javaslatokat
és lépjen fel egy vadászati és természetvédelmi érdekeknek egyaránt
megfelelő élőhely-fejlesztési célokat
megfogalmazó szakmailag megalapozott javaslatcsomag kidolgozása
MME
érdekében.

Mentett madarakat engedtek szabadon a Hortobágyon

Gólyák, ölyvek végre szabadon
Tizennyolc védett, illetve fokozottan védett madarat, köztük
gólyákat és egerészölyveket
engedtek szabadon a Fővárosi
Állat- és Növénykert és a Hortobágyi Nemzeti Park szakemberei a Górési Madárrepatriáló
Állomásnál.
A mentett madaraknak az elmúlt hónapokban emberi gondoskodásra volt
szükségük, mostanra azonban mind
az időjárás, mind az állatok kondíciója, egészségi állapota lehetővé tette a
szabadon engedésüket.
Tizenkét gólya tavaly kelt ki, ám ősz-

re nem tudták elérni a
megfelelő fejlettséget és kondíciót ahhoz, hogy a kifejlett
madarakkal együtt Afrikába repüljenek. Mivel a természetben
emberi segítség nélkül elpusztultak volna, az állatkertben teleltek át.
A hat egerészölyv
nem egyszerre, hanem különböző időpontokban került a
városligeti intézménybe, részben
mérgezés,
részben
más problémák miatt.
Mostanra valamennyi
állat meggyógyult, illetve elérte a megfelelő kondíciót, ráadásul a téli időszak is
véget ért, ezért mostanra jött el az ideje
annak, hogy szabadon
engedjék
őket
–
mondta Hanga Zoltán szóvivő.
A Fővárosi Állat- és
Növénykert az ország
madármentéssel foglalkozó szervezetei közül a legtöbb madarat

Európai és közép-ázsiai madár- és
természetvédelmi szervezetek éves találkozója

A konferencián megvitatták a régió következő évekre vonatkozó madárvédelmi
stratégiáját és a BirdLife résztvevő tagszervezetei megosztották egymással tapasztalataikat. A tanácskozás fókuszában az elmúlt évtized egyik legfenyegetőbb természetvédelmi problémája, a fajok eltűnése állt, amelynek megállításában a magyar
uniós elnökségnek is komoly szerepe van az idén elfogadásra váró stratégiák előkészítésén keresztül.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület eddig is szakmai tanácsokkal
igyekezett segíteni a kormányzat munkáját, hogy a következő évtizedet ne egy újabb
kudarcként kelljen elkönyvelnie az európai közösségnek. A szervezet célja, hogy a
most alakuló agrár- és halászati politikában komoly szerepe legyen a madár- és természetvédelmi szempontoknak, illetve, hogy a zöld ágazat megfelelő finanszírozásban részesüljön.
A konferencia szakmai programját Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium
környezetügyért felelős államtitkára nyitotta meg, szót ejtve az Országos Magyar
Vadászati Védegylet leveléről, amely általános felháborodást keltett a zöld civil
szervezetek körében. Az államtitkár egyértelműen kinyilvánította, hogy a védett állatfajok státuszának megváltoztatása és vadászhatóvá tétele nincs a tárca napirendjén. A nyílt és világos beszédet az MME megnyugvással fogadta, a hazai természetvédelem ugyanis még egy csapást nem tudna elviselni. A konferencia résztvevői az
ügy kapcsán aggodalmukat fejezték ki, hogy a mintaértékű természetvédelmi kezdeményezéseket felmutató Magyarországon az elmúlt időszakban a természetvédelem gyengülése tapasztalható a finanszírozás jelentős csökkentésétől, a komoly
szakmai múlttal rendelkező munkatársak elbocsátásán keresztül, a most felmerült
vadászati elképzelésekig.
MME

Hetven rákosi viperát bocsátottak szabadon
Hetven fokozottan védett rákosi viperát bocsátottak szabadon tavasszal a faj egyik utolsó magyarországi előfordulási helyén, a Kiskunságban.

menti és gyógyítja. Évente félezernél
is több mentett madárról gondoskodnak a kert szakemberei más kulcsfontosságú intézményekkel, így a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesülettel (MME), illetve a nemzeti parkokkal együttműködve.
A Hortobágyi Nemzeti Parkkal
folytatott együttműködés eredményeként az elmúlt évtizedben mintegy
ezer mentett, védett és fokozottan védett madarat engedtek szabadon.
Ezek a gyűrűvel megjelölt állatok a
későbbi megfigyelések, visszafogások, megkerülések alapján lényegében azonos eséllyel vágtak neki a
szabad életnek, mint a mindvégig a
szabad természetben élő fajtársaik.
mme

A korábban mesterséges körülmények között nevelt kígyók ezzel csatlakoztak a már
közel 600 egyedből álló vadonélő hazai állományhoz. A rákosi vipera ugyan mérgeskígyó, mégis számos
állat étlapján szerepel, ezért a faj megmentésére létrehozott központ munkatársai mindent megtettek azért, hogy a kibocsátott egyedek túlélési esélyeit növeljék. A tavaly elengedett 30 kígyóval együtt már 100-ra nőtt a védelmi programban nevelt, de már szabadon élő viperák száma.
mme

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Április 30., 9-11 óra
Május 1., 9-11 óra:
dr. Koleszár István
rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30-535-5523.
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Sport

Röplabda – Előbb túlélték, majd elveszítették

Ökölvívás – Kiemelkedő gödöllői diadal

Bajzáth Tamás Budapest bajnoka Felszállt a köd, a homály maradt
A Gödöllői Muay Thai és Boksz
Egyesület az eddig sikerek után
immár ökölvívásban is letetette
névjegyét egy komolyabb megmérettetésen, a Budapest bajnokságban. A Crow-Gym első nagyobb bokszsikere Bajzáth Tamás nevéhez fűződik, aki a 91+
kg-os súlycsoportban nyert.

hangzó döntése alapján 5-0 arányban
múlta felül ellenfelét. A diadal mellett a
legjobb és legtechnikásabb versenyzőnek is őt választották. Ha kipróbálnád,
mekkora pofonokat tudsz adni, téged is
vár a Crow-Gym az Ipartestületi Székház edzőtermében. www.crowgym.hu
-dsMester és tanítványa

A 101 kg-mal mérlegelt szupernehézsúlyú versenyző a Megyeri úti ökölvívó
csarnokban nyerte el az elsőséget. A kemény felkészülés az április 15-17. között lezajlott pofonpartin hozta meg a
gyümölcsét. Tamás a közönség támogatását élvezve harcolta ki magának a nagyon nehéz győzelmet. A bírók egybe-

A gödöllői hölgyek 2:1-es meccshát-

Futsal – Gólzáporos hazai búcsú

Szentesen is parádéztak a Bikák
Újabb két találkozón van túl a Gödöllői Bikák felnőtt futsal csapata. Az NB II. keleti csoportját már
megnyerő, ezzel az NB I-be jutó
alakulat előbb hazai pályán verte magabiztosan a Boros Volán
csapatát, majd legutóbb Szentesen parádézott Baranyai Pál
együttese. A mérleg: két győzelem, 28 rúgott gól.
A góllövésben Schrancz Balázs (a
képen balra) vitte a prímet, aki a miskolciak ellen háromszor, míg a Szentes ellen hatszor volt eredményes. A már bajnok gödöllői csapat egy fordulóval a vége előtt 54 ponttal, 189-54-es gólkülönbséggel áll a tabella élén. Az utolsó
fordulóban Soroksáron meglehet a
csúcsbeállítás, azaz a 200 rúgott gól,
ami a hazai futsal bajnokságok történetében példátlan eredmény lenne.

Nagy csatát ígért és hozott a női
Extraliga bronzmérkőzése a TEVA-Gödöllői RC, valamint az Újpesti TE Volley között. Ezúttal viszont a nagy akarásnak sírás lett
a vége és sajnos nem az öröm
könnyeit dörzsölhették a gödöllői lányok szemeikből, ugyanis
az UTE a mindent eldöntő ötödik
találkozón, Gödöllő simán nyert,
ezzel elhappolta a mieink elől a
bronzérmet. A tavalyi harmadik
hely után, így az idei bajnokságban a negyedik helyen zárta a kiírást a TEVA-Gödöllői RC csapata.

NB II. keleti csoport, 19. forduló
Gödöllői Bikák – Borsod Volán Szabadidőközpont 16–2 (5–1)
Gól: Schrancz Balázs (3), Nagy Roland
(4), Baranyai Pál (2), Ughy Márk (3),
Lovrencsics Balázs (2), Jenei Ottó, öngól
NB II. keleti csoport, 20. forduló
Szentes – Gödöllői Bikák 3–12 (0–3)
Gól: Schrancz Balázs (6), Lovrencsics
Balázs (2), Vidák Balázs (2), Nagy Roland, Jenei Ottó
-tt-

rányból utaztak idegenbe az egyik fél
harmadik győzelméig tartó párharc negyedik meccsére múlt szerdán. Akaraterejük és szívük a helyén volt, nyert is
3:2-re a Deme Gábor edzette alakulat,
kiharcolva a mindent eldöntő ötödik
meccset, amelyet ismét Gödöllőn rendeztek pénteken. A hazai pálya előnyét ezúttal sem tudta kihasználni a
TEVA-GRC (a párharc második
meccsén is alulmaradt idehaza a csapat). A jóval motiváltabb és a kritikus
helyzetekben jobban összpontosító
Lilák magabiztos játékkal nyerték a
bronzéremről döntő utolsó ütközetet,
ezzel összesítésben 3:2-re nyerték a
csatát és végeztek a mieinket mege-

Kézilabda – Rájátszás minden fronton

Elődöntőznek a hölgyek
A férfiaknál az NB II. keleti csoportjában az 1-5. helyekért küzd
a Gödöllői KC csapata. Az eddigi
mérleg: két győzelem, három vereség, míg az ifisták mérlege: 3
győzelem, 2 vereség.
A megyei B-ben szereplő Gödöllői SK
csapata a 9-16. helyekért küzd. Ellenfele
a Budakalász volt, akiktől nagy zakót
kapott a GSK. A hölgyek szintén a rájátszásban, a negyeddöntőnél tartanak. A
Cegléd elleni első találkozón elszenvedett 20:19-es vereségért visszavágtak a
lányok és 50-39-es összesítéssel bejutottak a megyebajnoki elődöntőbe.
NB II. Keleti-csoport, férfiak, rájátszás az 1-5. helyekért, 6. forduló:
Gödöllői KC – Gyöngyösi KK II. 28:32
(14:14) Ifjúságiak: Gödöllői KC –
Gyöngyös II. 31:20
Pest megyei bajnokság, helyosztó a 916. helyekért, férfiak, 1. mérkőzés:
Gödöllői SK – Budakalászi SC II. 20:40

Pest megyei bajnokság, női negyeddöntő, 1. mérkőzés:
Ceglédi Kék Cápák SE – Gödöllői KC
20:19 (12:6)
Pest megyei bajnokság, női negyeddöntő, 2. mérkőzés:
Gödöllői KC – Ceglédi Kék Cápák SE
31:19 (19:7)
Utánpótlás – Országos döntős
GSE csapatok
Országos hírnevükhöz méltóan szerepeltek a Gödöllői SE lány kézilabda csapatai az idei Erima gyermekbajnokságban, ugyanis minden kategóriában, ahol elindultak eljutottak az országos elődöntőig. Az
U14, U13 és U12-esek után, az
U11 és U9-esek is országos elődöntőbe jutottak. A legkisebbeknek
(képünkön) először sikerült ez a
bravúr.
Legutóbb az U12-esek szerezték

lőzve a harmadik helyen a bajnokságban.
Deme Gábor így értékelte az utolsó
meccs után a látottakat: – Ma összetojtuk magunkat, így nem is születhetett
más eredmény…
Helyosztó a 3. helyért, 4. mérkőzés:
UTE Volley – TEVA-Gödöllői RC 2:3
(18, -18, -17, 11, -11)
Helyosztó a 3. helyért, 5. mérkőzés:
TEVA-Gödöllői RC – UTE Volley 0:3
-li(-16, -15, -11)
Tanácstalan volt a mester

meg az országos döntőben való
részvételhez a jogot, a Budapesten megrendezett országos elődöntőben, így
már ez a második csapata a GSE-nek,
amely bejutott a gyermekbajnokság országos döntőjébe, A lányok első helyen
kerültek –megelőzve az Angyalföldi
Sportiskola, a Debreceni SCSI és az
Ózd Lóci DSE csapatait– a Nyíregyházán, május 8-9-én megrendezésre kerülő döntőbe. A győztes csapat tagjai: Botyik Alexandra, Csenteri Anna, Egyed
Emma, Hornyák Bernadett, Horti Liliána, Juhász Eszter, Kalmár Henrietta, Laki Bianka, Majoros Sarolta, Stefkó Boglárka, Szekeres Dóra, Uzsoki Zsófia,
Varga Adrienn, Zavacki Renáta, edző:
Majoros Gusztáv.
-li-

Focizz velünk – Tagtoborzó a Bikáknál
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-16
éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek jelentkezését. Érdeklődni, valamint jelentkezni a +36/70-60-44-388-as telefonszámon lehet!
juk, támogassa a Gödöllői Sport
Klub-nál sportoló gyerekeket!
Rendelkezzen adója 1%-ról és kérAdószám: 18699090-1-13

Támogassa a Jövőt!

Labdarúgás – Élen a Gödöllő kettő

Bravúros pontok idegenből
Az elmúlt hétvégén szomszédvári rangadón vizitált a Gödöllői
SK csapata. A megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokság 23. játéknapján, Bagon vendégszerepelt
a sérülésektől megtizedelt Lovrencsics László edzette gödöllői
alakulat, akik nagy akaraterőről
tanúbizonyságot téve, 3–1-es sikert arattak és mindhárom pontot elhozták.
A GSK, kihasználva a hazaiak első félidei hibáit, kétgólos előnyre tett szert,
ami végül, annak ellenére, hogy a folytatásban 45 perc védekezésre kényszerültek, három pontot ért. Győzelmével a
csapat 29 ponttal a 11. helyen áll a bajnokságban.
Az U19-es csapat szintén létszámhiánnyal küszködve érkezett a meccsre,
de magabiztosan nyerte a találkozót és
továbbra is a dobogó harmadik fokát
foglalja el Sztriskó István csapata (46
pont).
Pest Megyei I. osztály, 23. forduló:
Bagi TC ’96 FC – Gödöllői SK 1–3
(1–3) Gól: Lovrencsics Balázs (2), Bánki Edömér
Pest Megyei I. osztály U19, 23. ford.:
Bagi TC ’96 FC – Gödöllői SK 0–7
(0–5) Gól: Somogyi András (2), Bercze
Tamás (2), Somogyi Levente, Kurunczi
Dániel, Pálinkó Gergely
Következik:
Április 30., szombat 16:30 (Ifi: 14:30),
Táncsics M. u. sporttelep:
Gödöllői SK – Tárnok
Pest megyei kupa – 16 között a
GSK

A jövő évi Magyar Kupa sorozat előszobájaként szolgáló megye kupasorozatban is sikeresen szerepel a GSK. A legjobb 32 közé a Szadát verte 2–1-re a
csapat, míg az elmúlt szerdán már a legjobb 16 közé kerülés volt a tét a megyében. A Verőce ellen is nyerni tudott idegenben a gárda 4–1-re, így a nyolc közé
kerülésért, amely már Magyar Kupa főtáblás helyet érhet a 2011/2012-es sorozatban az NB III-as Érd csapatát kell legyőzni majd Gödöllőn május 4-én.
Pest megyei Kupa, 16 közé jutásért
Verőce – Gödöllői SK 1–4 (0–3) Gól:
Katona Miklós, Nagy Roland, Lovrencsics Balázs, öngól
Megyei I/B osztály – Idegenben
nem megy a GEAC-nak
Megyei I/B osztály, 23. forduló
Vácduka – GEAC 2–1 (1–0)
Gól: Teréki Máté
Megyei III. osztály – Rangadót
nyert a GSK II.
A Gödöllői SK második csapata rangadót játszott a Farmos ellen az elmúlt héten szerdán, amelyet a 3. fordulóból pótolt a két csapat. Csoportjában a bajnoki
címre törő gödöllői alakulat a 91. percben szerzett Paragi Péter találatával
meg is nyerte az igen fontos meccset
3–2-re, ezzel átvette a vezetést ellenlábasa előtt a tabellán. Beárnyékolta a sikert Kerecsényi Norbert orrtörése (fejbe rúgták egy mentésnél), aki maradandó orrsérülést szenvedett és műteni is
kell az orrát. A Vácszentlászló ellen is
hozta a kötelezőt a gárda, ezzel három
fordulóval a vége előtt 41 ponttal (egy

pont előnnyel) vezet a Farmos előtt.
Megyei III. osztály, újrajátszott találkozó: Gödöllői SK II. – Farmos 3–2
(2–1) Gól: Szabó László, Lovrencsics
Balázs, Paragi Péter
Megyei III. osztály, 19. forduló:
Gödöllői SK II. – Vácszentlászló 2–0
(0–0) Gól: Tury Viktor, Pintér Krisztián
Utánpótlás – Ismét sikerek
NB II. U17, közép C csoport 16. ford.:
Gödöllői SK – Dunakeszi Kinizsi 5–0
(4–0) Gól: Voina Erik, Babicz Benjamin
(2), Keszég Miklós, Szatai Patrik
NB II. U17, közép C csoport 23. ford.:
RAFC – Gödöllői SK 1–4 (1–1) Gól:
Voina Erik, Babicz Benjamin, Háló
Martin, László János
NB II. U15, közép A csoport 23. ford.:
Gödöllői SK – Csepel-Halászi 5–1(2–0)
Gól: Hegyi Balázs (2), Szabó Tibor,
Tóth-Velez Valentin
NB II. U13, közép A csoport 23. ford.:
Gödöllői SK – Csepel Halászi 1–10
(1–6) Gól: Fellegi Nándi
Megyei U16, Gödöllő körzet, 19-20.
ford.: Erdőkertes – Gödöllői SK U15
7–3 (3–3) Gól: Gyenes Zsolt, Batizi
Bence, Győri Gergő
Gödöllői SK U15 – Dány 13–3 (5–2)
Gól: Husz Attila (3), Varga Tamás (2),
Szabó Tibor (2), Tóth-Velez Valentin,
Nagy Barnabás, Gyenes Zsolt, Hajdú
Tamás, Szabó Bence, Bali Dávid
Megyei U13 ¾ pálya, 14., 23. és 24.
forduló: Gödöllői SK U12 – Erdőkertes
3–6 (2–0) Gól: Hegyi Tamás, Pósa
Márk, Pintér Roland
Gödöllői SK U12 – Kerepes 5–1 (2–1)
Gól: Hegyi Tamás, Horváth Gábor (2),
Pósa Márk, Fekete Dániel
Isaszeg – Gödöllői SK U12 2–3 (0–1)
Gól: Hegyi Tamás, Fellegi Nándi, Horváth Gábor
-tt-
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Közérdek

FELHÍVÁS
2011. évi Városi Pedagógus Napon ismételten
átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT
DÍJ
Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek
adományozható, akik
a). „kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve
azoknak szervezésében, irányításában,”
b). „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak
az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.”
c). „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését,”
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan
személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére. A javaslatot a
Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára
szíveskedjenek megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

HATÁRIDŐ: 2011. ÁPRILIS 29.
Guba Lajos
Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke sk.
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Tájékoztató
Polgármesteri fogadónap
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy
dr. Gémesi György polgármester
május havi fogadónapjának
időpontja:
2011. május 18., 10-12 ÓRÁIG
ÉS 14-16 ÓRÁIG

FELHÍVÁS ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRA
Értesítjük a gödöllői állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező tisztelt szülőket,
hogy a város óvodáiba történő
jelentkezés időpontja

2011. MÁJUS 2 - 6-IG
MUNKANAPOKON
8 - 17 ÓRÁIG
Kérjük, hogy a harmadik életévét
betöltött gyermekük óvodai
felvételét a körzetük szerinti
óvodába kérjék.

FELHÍVÁS
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres az
okmányiroda postapartner felvevőhelyen dolgozó kolléga
alkalmankénti helyettesítésére.
A feladat postai feladóvevények átvétele, illetékbélyeg árusítás. Postai munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent. Díjazás megbízási
szerződés alapján. Jelentkezés önéletrajz benyújtásával személyesen vagy
postai úton. Érdeklődni a 28/529-187 telefonszámon lehet.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

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

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek
magukkal vinni:
A gyermek születési anyakönyvi
kivonata, egészségügyi kiskönyve,
TAJ kártyája és lakcímkártyája.
A szülő vagy gondviselő
személyazonosító igazolványa és
lakcímkártyája.

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

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

FELHÍVÁS BÖLCSŐDEI
BEIRATKOZÁSRA
Értesítjük a gödöllői állandó
lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező tisztelt szülőket,
hogy 3 éven aluli gyermekük
bölcsődei felvételi kérelmét az
alábbi időpontban jelezhetik az
önkormányzat által fenntartott
bölcsődékben:

2011. MÁJUS 2 – 6-IG
NAPONTA
8– 16 ÓRÁIG
1. számú Városi Bölcsőde
Gödöllő, Palota-kert
Tel.:410-906
Bölcsődevezető: Kovács Józsefné
2. számú Városi Bölcsőde
Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7.
Tel. :410-566
Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné
3. számú Városi Bölcsőde
Gödöllő, Premontrei u. 8.
Tel. :422-072
Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné
Gödöllő, 2011. április 12.
Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási ideje 2011. május 2-től az
alábbiak szerint változik:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8 - 18
8 - 13
8 - 18
8 - 13
Zárva

Az intézmény napi 24 órában
elérhető az alábbi telefonszámokon: 28/513-605, 28/513-606

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 25-május 1-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.
Május 2-8-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38.
Tel.: 28/410-302, 06-20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub 2011. június 8-12. között autóbuszos utazást
szervez a Csíksomlyói búcsúba. A kirándulás első két napján a résztvevők ellátogatnak
Arad, Déva és Vajdahunyad városába, valamint Csernakeresztúron a helyi néptánccsoport
előadásának lehetnek részesei. Innen Nagyszeben és Brassó érintésével, a Nyerges-tetőn
lévő emlékhely megtekintésével történik a továbbutazás Csíkszeredába. A csoport június 11-én részt vesz
az ünnepi szentmisén. Bővebb információ és jelentkezés: Pelyhe József (+36/20-823-1408)

10 Gödöllői Szolgálat

2011. április 27.

Ajánló

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

BAROKK KIÁLLÍTÁS
„Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich Antal) –
Gödöllő mezőváros élete
a XVIII. században
Szakmai tárlatvezetés
muzeológusokkal
Gödöllő mezőváros élete a XVIII.
században a kiállított tárgyakon
keresztül (45-60 perc)
A tárlatvezetés díja:
1.500 Ft/csoport
Bejelentkezés munkaidőben:
Fábián Balázs: 20/64518402 vagy
28/419-068.
Múzeumpedagógiai fogalkozások
Óvoda, általános iskola
alsó tagozat:
Mesélő tárgyak
(legyező, doboz, szentkép stb.)
Az én házam, az én váram
(barokk építészet)
Munkák és napok
(hétköznapok és ünnepek a barokk
korban)

„EURÓPA A KASTÉLYBAN”
TÁRLATVEZETÉS AZ ELNÖKSÉGI HELYSZÍNEKEN
2011. ELSŐ FÉLÉV SORÁN, HÉTVÉGEKEN, A RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁSI
RENDNEK MEGFELELŐEN, EGY KÜLÖNLEGES TÚRA KERETÉBEN
TEKINTHETIK MEG LÁTOGATÓINK AZ ELNÖKSÉGI HELYSZÍNEKET.
A TÚRA FIX IDŐPONTOKBAN, 10.30 ÓRÁTÓL ÓRÁNKÉNT MAGYAR NYELVŰ
VEZETÉSSEL INDUL. (UTOLSÓ VEZETÉS 16.30 ÓRAKOR INDUL.)
IDEGEN NYELVŰ CSOPORTOK ESETÉN A TÁRLATVEZETÉSHEZ
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES.
TÁRLATVEZETÉS IDŐTARTAMA: 50 PERC
CSOPORT LÉTSZÁMA: 25 FŐ (MAX. 30 FŐ)

BELÉPŐJEGY
FELNŐTT: 1.200 FT/FŐ
DIÁK: 500 FT/FŐ (18 ÉVES KORIG)
Fenti jegyárak vonatkoznak az újságíró igazolvánnyal és állandó múzeumi
belépővel rendelkezőkre is. Megértésüket köszönjük!
A fogyatékkal élőknek és kísérőjüknek, valamint kísérő pedagógusoknak
(min. 20 fő gyermek esetén) a belépés ingyenes.
Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy az elnökségi helyszíneken fotózni és
videofelvételt készíteni nem lehet! Megértésüket köszönjük!
További információ:

+36‐28/410‐124
informacio@kiralyikastely.hu
www.kiralyikastely.hu

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
Tisztelettel meghívja Önt 2011. ÁPRILIS 30-ÁN (szombaton) a GIM-Ház kiállító termébe és kertjébe,
a „BBAROKK ÉV GÖDÖLLŐN 2011” keretében rendezett programokra.
14 ÓRA: SZIMPÓZIUM A KERTBEN
Bevezeti Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója
Gaálné dr. Merva Mária: „Az Édenkert igézete”
Kósa Géza dendrológus, a Vácrátóti Botanikus Kert osztályvezetője: „Új növények és formák a barokk
kertben”
Granasztói Olga irodalomtörténész: „A szepességi Sans Souci, avagy a „szabad művészetek, a
magány, a béke, a szabadság és a szerelem menedéke” a gróf Csákyak birtokán”
Baliga Kornél belsőépítész: „Barokk táj blondel keretben”
Wehner Tibor művészettörténész: „Egy posztbarokk „kert” és különös éke”
16 ÓRA: BAROKK KERT CÍMŰ CSOPORTOS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
Kiállításon résztvevő művészek: Antal András keramikusművész, Anti Szabó János formatervező képzőművész, Balla Vera festőművész,
Bráda Tibor festőművész, F. Orosz Sára keramikusművész, Farkas Éva kárpitművész, Guba Sándor építész, Hidasi Zsófia textiltervező
művész, Incze Mózes festőművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Kun Éva keramikusművész, Lencsés Ida textilművész, Orosz
István grafikusművész, Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, Regős Anna textilművész, Remsey Flóra kárpitművész, Simonffy Márta
textilművész, Szabó Patrícia tájépítész, Szűcs Barbara Eszter festőművész, Szuppán Irén textilművész.
A kiállítást köszönti: Gémesi György Gödöllő város polgármestere, a kiállítást megnyitja: Dr. Takács Imre az Iparművészeti Múzeum
főigazgatója. A kiállítás kurátora: Katona Szabó Erzsébet, textilművész, elnök. A kiállítás rendezte: D. Udvary Ildikó, művészettörténész
A kiállítás megtekinthető: 2011. június 5-ig szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

Felső tagozat, gimnázium:
“Mostan színes tintákról
álmodom…”: a barokk írásbeliség
“Máriát imádni hívek jöjjetek”:
vallásosság a barokk korban
Időpont egyeztetése:
Kerényi B. Eszter (28) 419-068
gmuzeum.g@gmail.com
A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

Barokk Év Gödöllőn

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
vonószenekarainak
jubileumi koncertje
IDŐPONT:
2011, ÁPRILIS 28.
18 ÓRA
HELYSZÍN:
PREMONTREI SZENT
NORBERT GIMNÁZIUM
AULÁJA

A belépés díjtalan!
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BORAJÁNLÓ
Szeleshát Szőlőbirtok:
HáromFiú, 2007
A bor Merlot (55%),
Kékfrankos (30%) és
Cabernet Sauvignon
(15%) házasítása.
Összeállítása után
még 9 hónapot új
tö l gyfah o rd ó b an
érlelődött.
Nevét a családban
született három fiúgyermek iránti büszkeség ihlette. 3000
palack készült belőle.
A HáromFiú Cuveé
Pannon Top 25 elismerésben
részesült a 2009-es évben.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
Egyedülálló halpedikűr és testmasszázs nyílt
a szálloda udvarán lévő üzlethelyiségben.
Halterápia, halpedikűr, halfürdő! Bejelentkezés: 06-30/397-2363
Testmasszázs, frissítő, zsírégető masszázs.
TÁDÉ gyógygyertyák! Bejelentkezés: 06-30/675-6738
Április 30–május 1. TERASZNYITÓ MAJÁLIS!
Élő zene a teraszon!
Különböző koktélkülönlegességek! Retro party!
Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a családos vendégeinket.

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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GYÁSZKÖZLEMÉNY

20/5255-366

H irdetési elérhetőségek:

e-mail: szolgalat@vella.hu, internet: www.ujsagok.vella.hu

* Nagyfenyvesben 5szoba +2nappalis 2004-ben épült
újszerű ház nagypolgári környezetben eladó iár: 54 MFt
20-772-2429
* Gödöllő panorámás részén, 15%-os beépíthetőséggel
720M-es telek, 8.8MFt-ért eladó! 21m-es utcafront, víz,
villany a telken! 20-539-1988

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
*Nyitva: H: zárva, K: 11-16, Sz-Cs: 8:30-16 P: 8:30 12*
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

* Sürgősen eladó Harasztban felújítandó családi ház!
700nm-es telken 15,5MFt +36 20 539-1988
* Szabadka u-ban erkélyes, konvektoros lakás eladó!
Iár:9.9MFt! 20-539-1988
* Értesítjük mindazokat, akik tisztelték és szerették,
hogy KOÓS LÁSZLÓ a Szilasmenti MgTSz létrehozója és
első elnöke visszaadta nemes lelkét a Teremtőjének. A
lelki üdvéért való szentmiseáldozat 2011. április 29-én,
pénteken este 6 órakor lesz Kerepesen a római katolikus
Szent Anna Plébániatemplomban.
* Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy HAJDU JÓZSEF életének 75. évében,
2011. április 17-én végleg eltávozott közülünk. Drága
halottunkat 2011. április 29-én, 11 órakor a Gödöllői
Temető ravatalozójából kísérjük utolsó útjára. Emléke
szívünkben él! Táviratcím: Pallagi János 1022 Bp.
Lórántffy Zsuzsanna út 22.

* Gödöllő belvárosi részén, a központtól néhány percnyire, eladó egy 75 m2 alapterületű, jó elosztású, teljes
körűen felújított 2 szobás társasházi öröklakás, új
beépített minőségi konyhabútorral és fürdőszoba
bútorzattal. A lakáshoz örökzöldekkel beültetett, parkosított kertrész és fedett terasz tartozik. A kertet kültéri
kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és borospince teszi
hangulatossá. Iá: 22 mFt. Érd.: 20/4177-687
* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az Alma utcában 75 nm-es,
nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ
beköltözhető, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es saját
telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Elcserélhető Őrbottyán külterület 260 nm2-es
lakóházas major +2-6 Ha földterület budapesti, gödöllői,
versei stb ingatlanra. Tel.: 70/701-5617

* Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő
18 lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából
(30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek
eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280 eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 14.,
Tel.: 20/9194-870; 28/411-086

* 2 és fél szobás, hálófülkés, tetőtéri, Fácán sori lakás,
örök panorámával, garázsvásárlási lehetőséggel eladó.
Iár.:19,5MFt. Beépített konyha, fürdőszoba, gardrób. Érd.:
20-320-4023

* Gödöllőn, Királytelepen eladó egy kiváló állapotban lévő ikerház, amely áll egy 50 nm-es nappaliból, konyhából, étkezőből,
2,5 szobából, fürdőszobából, WC-ből. Erkéllyel, terasszal rendelkezik az ingatlan. Iá: 26,5mFt. Érd.: 20-9194-870

* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 -es telek eladó, teljes
közművel (víz, gáz, villany). Ár: 26.5MFt. Elérhetőség:
30/588-5889

* Zsámbokon ALKALMI ÁRON eladó, két szobás,
nyeregtetős parasztház. Iá: 4,5 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* AKCIÓ! Belvárosban 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás,
teraszos, mediterrán stílusú újépítésű gyönyörű ikerház
200nm-es telekkel eladó. Iár: 18,5MFt, 320nm-es
telekkel rendelkező ikerház 21,5MFt 20-772-2429

* Gödöllőn az Egyetem téren eladó egy kifogástalan
állapotú, felújított nappalival, 2 szobával, konyhával,
fürdőszobával, WC-vel rendelkező lakás. Iá: 13,2 mFt.
Érd.:20/9194-870

* Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és
14MFt 20-9447025

* Bagon, a Dutka dűlőben eladó két komfortos nyaraló
csatorna nélkül. Iá: 3,8-3,8mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086; 20/9194-870

INGATLAN

* ÁR ALATT, Szadán 2010-ben épült 3 szoba +nappalis,
1 szintes dryvit szigetelt családi ház 1300 nm-es telekkel
eladó. I.ár: 22,5MFt 20-772-2429
* Központban két szobás LAKÁS 8.5 MFt-ért eladó
20-804-2102
* Kossuth L.u. és Dózsa György út találkozásánál
földszinti 45 nm-es nagypolgári LAKÁS eladó, amely
irodának, rendelőnek is tökéletesen alkalmas. Iár
12,8MFt 20-772-2429
* Palotakerten 1 szobás LAKÁS, alacsony rezsivel. 6,99
MFt 20-804-2102
* Kiváló áron, Ambrus közben, I.emeleti, erkélyes, nappali
+1 hálószobás 50nm-es, jó beosztású LAKÁS eladó Iár:
9,9MFt 20-772-2429 www.godolloihaz.hu
* Nagyfenyvesben természetközeli helyen, 3szoba +nappalis, étkezős felújított cirkós ház eladó költözés miatt.
Iár: 17,9 MFt 20-772-2429
* Új építésű 1+2félszobás LAKÁSOK kertrésszel,
autóbeállóval, nagy terasszal eladók 14,9MFt-tól 20804-2102
* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú
2szobás, 53nm-es LAKÁS a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 208042102
* Kertvárosban panorámás 110nm-es családi ház eladó
24,9MFt 20-9447025
* Új építésű társasházban, nappali +2 szobás LAKÁS
Gödöllő központjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse LAKÁS 16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2 alatt 209447025

* Domonyban eladó, nappali+ 2 szobás családi ház. Iá. 11,9
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Szilasligeten ALKALMI ÁRON eladó kis lakóépület
Iá.:5,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn az Irtványosban eladó kettő 1024 nm-es külterületi ingatlan. Iá.:1,4mFt-1,4 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn, a Kertvárosban eladó egy 750 nm-es saroktelekre épült 110 nm-es, bővíthető családi ház 3 szobával,
konyhával, kamrával, fürdőszobával, wc-vel, tárolóval,
garázzsal. Iá: 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn, a Palotakerten eladó lakások 9,5-12,9 mFt-ig.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn eladó az Ambrus közben 1,5 szobás öröklakás. Iá:10,2 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllő Belvárosában eladó 95 nm-es kifogástalan
állapotú, felújított, 3 szobás földszinti lakás saját
kertrésszel. Iá: 19,8mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* ALKALMI ÁRON, Szilasligeten (Széphegy) sürgősen
eladó saroktelken 80 nm-es rönkház, alatta lakható
szuterén. Iá: 16,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*. Szadán eladó 1500 nm-es építési telek. Iá: 11mFt Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel (műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok
stb). Fszt. 90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali,
étkező, konyha (egybe) fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba,
egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdősz.
Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család részére is megoldható lakhatás. 300nm rendezett telek. I.ár: 30MFt
30/579-0545, 20/404-2383
* Olcsón eladó Zsámbok központjában, autóbuszhoz közel
1185nm-es TELEK, még használható PARASZTHÁZZAL, megművelt kerttel, szőlővel, gyümölcsfával. Csatornázás folyamatban, gáz van. Iár: 5MFt. 28/412-186, 20/423-3473.
* Gödöllő belvárosában, Kőrösfői utcában eladó két
utcára nyíló CSALÁDI HÁZ, kellemes hangulatú belső
udvarral. (3szoba, pince, garázs.) Érd: 28/430-348
* Gödöllőn János utcában, téglaépületben 1. emeleti
2008-ban felújított, 74nm-es, 3szobás, egyedi fűtésű
LAKÁS eladó. 20/223-3892
* Gödöllőn a Zombor utcában jó állapotú parkettázott,
I.emeleti egyszobás összkomfortos konvektoros LAKÁS
tulajdonostól eladó. Iár: 7,2 millió. Tel: 30/949-2028
* Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ paraszt típusú CSALÁDI HÁZ
1.200 nöl-es telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba,
2WC, teljes közmű, kábeltévé. Érd: 30/878-8907
* ELADÓ LAKÁS! Gödöllő, Kazinczy krt. 60nm-es, 1.em. felújított, erkélyes, téglaépítésű. Iár: 12,5MFt. Érd: 20/495-8501
* Budapesten a XV. kerületben az M3-s közelében 4emeletes
panelban 60nm-es 1+2félszobás LAKÁS eladó. Mindhárom
szoba különbejáratú. Iár: 8,9MFt. Tel: 20/935-5426
* RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON, MAGÁNSZEMÉLYTŐL
Gödöllő központjában 70nm-es, újszerű LAKÁS zárt
udvari kocsibeállóval eladó. Iár: 20,9MFt. Kertvárosi
CSALÁDI HÁZRA –ráfizetéssel- cserélhető. 30/967-9826
* Eladó Isaszeg Gödöllőhöz közeli részén, saroktelken
épült 80nm-es felújított 2szobás CSALÁDI HÁZ nagy
pincével, tetőtér beépítési lehetőséggel. Gödöllői lakást
beszámítunk. Iár: 16 MFt. 70/519-8479
* Gödöllőn 600 nm-es építési telek a Klapka utcában
közművekkel eladó, esetleg gödöllői lakásra cserélhető
értékegyeztetéssel. Iár: 8,7MFt. Érd: 70-592-9098
* Aszódon 53 nm-es 3. emeleti 2 szobás, erkélyes LAKÁS
eladó. Iár: 8,5 MFt. Érd: 20/391-2959
* Szőlő utcában 63 nm-es magasföldszinti, erkélyes, konvektoros LAKÁS eladó. Iár: 10,5 MFt. Érd: 20/928-1442
* Gödöllőn a Bethlen Gábor utcában -bontásra való
épülettel- ingatlan telekárban eladó. Iár: 11 MFt. Érd:
70/413-8438
* Eladó Szőlő utcában 2+félszobás mediterrán stílusban
teljesen felújított 1.em. LAKÁS konvektoros fűtés, alacsony
rezsi. Ingatlanosok NE hívjanak! 14.5MFt 20/313-1112
* Bp. VIII.ker. Baross utcában rendezett, liftes házban
80nm-es am.konyhás, nappali +2szobás, felújított,
cirkófűtéses örök LAKÁS eladó 18MFt, vagy kiadó
(70EFt/hó +rezsi). Tulajdonos: 30/547-8145
* Gödöllő Központjában 1,5szobás, étkezős, jó állapotú,
1.em. LAKÁS a Szt.János utcában eladó. Frissen
hőszigetelve, pincerész, egyedi fűtés, HÉV, busz 3perc.
Iár:12,5MFt. 20/8244-713.
* Eladó KERTES HÁZ. 150nm-es, felújított, tehermentes,
2külön bejárattal, 830nm-es gondozott kerttel. Tároló
helyek, pince, garázs van. Erzsébet park környékén.
iár:29,9MFt. 30-418-7206, 70-619-9079
* Gödöllőn, az Egyetem téren eladó egy magasföldszinti
59nm-es, 2 szobás, felújított (tégla) LAKÁS beépített
bútorokkal, konyhai gépekkel, külön pincetárolóval. Iár:
13,9MFt. Érd: 20/663-4119
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* Cégeknek és magánszemélyeknek eladó CSALÁDI HÁZ
(3szoba +nappali +2fürdőszoba +konyha +étkező.) Tel:
20/432-1572

* Remsey körúton 60 nm-es 1+2félszobás, étkezős,
felújított, bútorozott LAKÁS mélygarázs beállási
lehetőséggel kiadó. 20/9325-415

* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ (konyhával, riasztóval, ráccsal felszerelve)!
Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508

* 3320 nm ZÁRTKERT ELADÓ Gödöllőn DIÓFA UTCA
VÉGÉN. Iár: 6 MFt. 20/951-6685

* Gödöllő központjában berendezett LAKÁS kiadó egyedi
fűtéssel, klímával, riasztóval. Ár: 75.000,-Ft/hó. Érd:
20/339-4444

* Gödöllőn a Remsey körúton (Posta felett) 80nm-es
ÜZLETHELYISÉG kiadó. Aszódon a Szabadság téren
50nm-es ÜZLETHELYISÉG kiadó. Tel: 70/267-2007

* Gödöllőn 2szobás, összkomfortos, gázkonvektoros,
külön mérőórával felszerelt 1.em. LAKÁS kiadó. 45.000,Ft +rezsi, 2havi kaució. 30/502-4148, 30/277-8113,
28/418-005

* Kossuth L. utcában a Tűztorony melletti udvarban
70nm-es irodának vagy üzletnek is alkalmas helyiség
kiadó. 20/9833-338

* ZSÁMBOK központjában 49nm-es ház, 936nm-es
telekkel és 36nm-es melléképülettel SÜRGŐSEN ELADÓ!
Gáz, víz, villany a házban +cserépkályha, a telken kúttal.
Tel: 20/477-1198, 30/457-7956
* Egyszobás, jó állapotú, első emeleti, konvektoros
téglalakás tulajdonostól eladó. Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Tel: 30/389-5510
* Eladó Blahán a Diófa utcában 1335nm-es, 10m széles
zárt kert, rajta 20 nm alapterületű alápincézett faházzal.
Víz, villany van. Iár: 4,85 MFt Érd: 30/630-1410
* Kistarcsán 8.000 nm alapterületű, tanyasi jellegű
terület eladó: állattartásra alkalmas régi épület, +ott
tartózkodásra 3 helyiséges épülettel. Villany, fúrt kút van.
Érd: 06-20-5650-698, kobold200@gmail.com
* Vácszentlászló – Tóparton 1+3 félszobás, déli fekvésű
ház eladó 840nm-es telken. Földszint, emelet 40-40nm.
Beépített konyhabútor. 2garázs, pince. Gáz +vegyes tüzelés.
20nm-es fedett terasz. Iár:12MFt. 30/557-3908 (16-23h)
* Gödöllőn kertes CSALÁDI HÁZ 3 szobával +2 szobás
melléképülettel eladó vagy új építésű sorházra
beszámítható értékegyeztetéssel. 70/2829-248
* BUDAPESTI LAKÁSAINKAT GÖDÖLLŐI HÁZRA
CSERÉLNÉNK, értékegyeztetéssel. Tel: 70/238-0526
* Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2 félszobás erkélyes,
konvektoros, 69nm-es, 2.emeleti LAKÁS beépített
bútorokkal, konyhai gépekkel. Alacsony rezsi. Iár:15MFt.
0630-483-3022, 0630-384-2587
* Gödöllőn Központhoz közel eladó 4. emeleti 57nm-es két
szobás, erkélyes, panorámás felújított LAKÁS. Az ingatlan
klimatizált, új nyílászárókkal rendelkezik, részben hőszigetelt
és teljesen egyedi elszámolású. A lakáshoz tartozik saját
pince és garázs is! Iár: 13,2MFt. Érd: 70/702-9747
* Gödöllő LIGETI JULISKA U. 43.sz. alatt 344 nm-es
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd: 70/384-2985
* ÚJPALOTÁN 36 nm-es, másfél szobás LAKÁS kedvező
áron, tulajdonostól eladó. Érd: grete@freemail.hu
* SÜRGŐSEN ELADÓ! 55nm-es LAKÁS IV. EM. HÁZTÖMB
2.emeletén a Palotakerten: 2 szobás, parkra néző, egyedi
fűtésmérővel. Iár: 10,3MFt. Érd: 20/439-6440
* SÜRGŐSEN ELADÓ Tavaszmező utcában kétszobás
CSALÁDI HÁZ. Ipari áram, szerelő akna, kábeltévé, varroda
gépekkel, telephely-engedély, 960nm-es telek, termő, gondozott gyümölcsfákkal, újonnan körbekerítve, cementgyűrűs
kúttal 16,6MFt-ért, lehet 2részletben is. 20/469-7328
* Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es, tágas, világos
CSALÁDI HÁZ 3,5 szobával (mindegyik külön nyílik), garázs,
műhely, 711nm telek. Ár: 24,7 MFt. 30/384-2894
https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home
ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllő központjában, igényes, újállapotú 3 szobás teraszos lakás kiadó. Igény szerint üresen, vagy részben bútorozottan. Extrák: klíma, riasztó, redőnyök, mosogatógép.
Egyedi fűtés, gépkocsi beálló. Tel: 06-20-572-3807

* Kiadó Gödöllőn csendes környezetben 2 fő részére 60
nm-es különálló családi ház. 50.000,-Ft +rezsi. Kaució
szükséges. Tel: 20/3280-417
* Gödöllőn Szt.János u.9. I.em. 51nm-es, 2szobás, erkélyes, egyedi fűtésű, bútorozatlan LAKÁS 60.000,-Ft
+rezsi +1havi kaucióval hosszabb távra kiadó leinformálható albérlőnek. 30/9-285-272
* Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű LAKÁS kiadó!
Egy fő részére. Tel: 30/609-8707
* Gödöllő város szívében IGÉNYES 80 nm-es LAKÁS
KIADÓ. 30/9-504-604, 70/610-6840
* Cégeknek és magánszemélyeknek kiadó CSALÁDI HÁZ
(3szoba +nappali +2fürdőszoba +konyha +étkező.) Tel:
20/432-1572
* Kossuth utcai 2 szobás, erkélyes, szabályozható fűtésű,
bútorozatlan LAKÁS kiadó. Tel: 30/632-1779
* Gödöllőn, Palotakerten kétszobás első emeleti vízórás,
egyedi mérőórás, felújított LAKÁS hosszútávra kiadó.
Azonnal költözhető. Iár: 55eFt +kaució. Tel: 20/928-0973
* Kertes ház felső szintjén BÚTOROZOTT SZOBA, fürdőszoba +konyharész az egyetem közelében kiadó 55.000,Ft/hó rezsivel együtt (félhavi kaucióval). Tel: 30/2969618, 13 órától.
* Kiadó Gödöllő belvárosában igényes, egyedi fűtésű,
légkondicionált 90nm-es LAKÁS. 85.000,-Ft +rezsi +2
havi kaució. Tel: 30/9617-621
* Gödöllőn Alvégben CSALÁDI HÁZNÁL külön bejárattal
1szoba összkomfortos LAKÁS kiadó 1-2 fő részére.
40.000,-Ft +rezsi. 1havi kaució. Önálló víz, villanyórák.
20/388-6176, 30/597-0225

* 57 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ GÖDÖLLŐ PETŐFI
TÉR 14. 20/951-6685
* KIADÓ IRODA GÖDÖLLŐN A SZŐLŐ UTCAI
IRODAHÁZBAN, 104 nm, első emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18-ig 28/430-209
* 1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI
TERÜLET bérbeadó hosszútávra, -konténer és/vagy
mobilház telepítése lehetséges-, forgalmas főút mellett
saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
* GÖDÖLLŐN A SZÖKŐKÚTNÁL ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.
Tel: 30/272-8158
* ZÖLDSÉG – GYÜMÖLCS ÜZLET Gödöllő belvárosában,
forgalmas helyen KIADÓ. Érd: 30/6408-804
* VÁROSKÖZPONTBAN IRODA BÉRBEADÓ. Tel:
30/9509-841

* Gödöllői internetkávézóba délutáni munkára
egyetemista munkatársat keresünk. Érdeklődni (9-16
óráig): 20/3759562
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács, pizza szakács jelentkezését várjuk. Érd: 70/333-2133
* Villanyszerelőt keresünk, jelentkezni fényképes önéletrajzzal: mastercool@mastercool.hu. Tel.: 30/588-5889.
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező fiatal
pultos-felszolgáló jelentkezését várjuk.Érd:70/333-2102
* Fiatal, jó megjelenésű, gödöllői nő munkatársat keresek
a palotakerti fagylaltozóba. Tel.: 20/423-63-35

* Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025
* Május 1-től Dózsa Gy. úton 20nm-es üzlet kiadó. Bérleti
díj: 50.000,-Ft +rezsi. 1 havi kaució. Érd: 30-500-7028

KIADÓ INGATLANOK GÖDÖLLŐN:
• A Paál László közben 68 nm-es, 2+1
fél szobás, kéterkélyes, egyedi fűtésű,
alacsony rezsijű, kiváló állapotú lakás
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj:75 e.
Ft/hó+ rezsi.
• Az Isaszegi úton 4 lakásos társasház
földszinti, 49 nm-es, 2 szobás lakása,
150 nm-es telekrésszel, kocsibeállóval
rövidebb távra is kiadó. Bérleti díj:50 e.
Ft/hó+ rezsi.
• A Petőfi téren 2. emeleti, 39 nm-es,
amerikai (bútorozott) konyhás, új lakás
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj:65 e.
Ft/hó+ rezsi.
• A Blahán, 80 nm-es, 2,5 szobás jó
állapotú családi ház, 100 nm-es
telekkel hosszútávra bérbeadó. Bérleti
díj:80e. Ft/hó+rezsi.
• Forgalmas út mellett 700 nm-es telek
(vállalkozásra alkalmas) hosszútávra
bérbeadó. Bérleti díj:70e. Ft/hó.

TELKEK, ZÁRTKERTEK:
• GÖDÖLLŐN, a Királytelepen, 1120
nm-es, közművesített, megosztható
építési telek eladó, 30%-a beépíthető.
Irányár: 14,9 mFt.
• SZADÁN, 1205 nm-es, ősfás saroktelek, (30%-a beépíthető) eladó. Iá.:
11.3 mFt.
• GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
• ASZÓDON 3 szobás, 100 nm-es
felújítandó
családi
ház
melléképületekkel, pincével 585 nm-es
telken eladó. Irányár: 5,7m Ft
• BAGON, az M3-as lehajtójától 1 km-re
100 nm-es, felújítandó régi építésű ház,
csendes, aszfaltos utcában 1339 nmes telken eladó. Irányár: 7 m Ft

* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

* Gödöllőn főútvonal mellett fekvő, 2010-ben teljes
körűen felújított 86 m2-es, 3 helyiségből álló, klímával és
riasztóval felszerelt bérlemény üzlet, szolgáltatás vagy
irodai tevékenység céljára kiadó. Nagy forgalmú hely, kedvező bérleti díj, ingyenes parkolási lehetőség, központi
elhelyezkedés. Tel: 06-20-572-3807

INGATLANOK FORGALMAZÁSA, ÉRTÉKBECSLÉSE,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!

ÁLLÁS

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllőn, a Harasztban Sörözőként funkcionáló üzlethelyiség raktárral ELADÓ. Iá.: 11,4 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
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* Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata –
a Duna House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű
ingatlan értékesítő munkatársakat keres. Érd: 30/2800450, palosi.erika@dh.hu
* GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA MŰKÖRMÖST,
FODRÁSZT FELVESZEK. Tel: 30/247-6718

• VERESEGYHÁZON, 2006-ban épült
158 nm-es, földszintes, nappali+ 3
szobás igényes családi ház beépített
háztartási gépekkel, 24 nm-es üzlethelyiséggel, pincével, garázzsal 807 nmes telken eladó. Irányár: 39,9 Ft
• VERESEGYHÁZON, 90 nm-es, 3
szobás részben felújított családi ház
gondozott 853 nm-es telken eladó.
Csereként új építésű, 1. emeleti lakás
beszámítanak. Iá:19m Ft.
• VALKÓN, erdővel övezett panorámás
dombtetőn 1417 nm-es telken 225 nmes új építésű, szerkezetkész családi
ház áron alul eladó. Irányár: 14,9 mFt.
• VERSEGEN 140 nm-es, 4 szobás, jó
állapotú téglaház eladó 6370 nm-es,
gazdálkodásra
alkalmas
telken.
Csereként budapesti (1-2 szobás,
egyedi fűtésű) lakást beszámítanak.
Irányár 18,2 mFt.
• KISTARCSÁN, (a Zsófia ligeti
hévmegállótól 500 m-re), csendes, aszfaltos utcában 100 nm-es, 3 szobás
családi ház 1080 nm-es telken eladó.
Irányár 19,9 mFt.
• IKLADON, 720 nm-es telken 216 nmes, 4 szobás, kétszintes családi ház (2
fürdő, két garázs) eladó. Iár: 18,5 mFt.
• ZSÁMBOKON, csendes mellékutcában, 70-es években épült, karbantartott családi ház 1461 nm-es,
gondozott telken 30 nm-es kerti házikóval eladó. Iá.:10,9 mFt
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* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2órán belül. 30/3006200.
* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30/202-0050
* KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás,
kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
30/528-7777
* SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig.
Óriási szín és anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos u.
14.sz. alatti belsőépítészeti és lakberendezési stúdióban.
Tel: 30/202-0045
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

* Fodrászt, kozmetikust, manikűr pedikűr műkörmöst
keresünk igényes szalonunkba előnyös feltételekkel,
vendégkörrel előnyben. Tel: 30/676-4335
* Gödöllő belvárosában működő SZÉPSÉGSZALONBA
MŰKÖRMÖST, FODRÁSZT, KOZMETIKUST felveszek. Tel:
30/9625-194
* MAGÁNÓVODÁBA szeptemberi kezdéssel ÓVÓNŐKET
KERESÜNK. Bérezés megállapodás szerint. Munkavégzés
helye Gödöllő. Érd: meszus@freemail.hu , 70/234-0900
* Gödöllő belvárosi házhoz rendszeres kerti munkára
keresünk tapasztalt kertészt. Díjazás: 500 Ft/óra.
Jelentkezés rövid szakmai önéletrajzzal e-mailben: attilawright395@gmail.com

Úgy érzi, hogy behatárolja a
hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol
csak a mondanivalója szabhat
határt, s mi meg is írjuk Ön
helyett! További információ:
70/381-76-94

* AUTÓMOSÓBA nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkező pályakezdőt felveszünk. Gödöllő, Magtár köz 2.
Tel: 28/417-314
* Gödöllői ARZENÁL ÁRUHÁZ ELADÓT felvesz.
Szerelvény szakmában való jártasság és számítógép
ismeret szükséges. Érdeklődni személyesen vagy a 209354-687 telefonszámon.
* ELEKTRONIKAI ÜZLETBE ELADÓT KERESÜNK. 06309-509-841

* ADMINISZTRÁCIÓS MUNKATÁRSAT keresünk.
Feltételek: Pontos adminisztrációs munka, jó kommunikációs készség, angol nyelvtudás, Excel és Word felhasználói ismerete. Juttatások: versenyképes fizetés,
cafeteria, ingyenes nyelvtanulás, egyéb bónuszok.
Jelentkezés: info@ili.hu, szakmai önéletrajz, motivációs
levél, referencialevelek elküldésével.
* KÁRPITOSOKAT keresünk dunakeszi munkahelyre
Dunakeszi környékéről. Feltétel: 3 év gyakorlat, ill.
bizonyítvány. Érd: 10-17-ig 70/431-8015, 70/431-8013,
lolo2009@freemail.hu
SZOLGÁLTATÁS
* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a
körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL,
kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
* GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában!
Gerincferdülés, tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel,
reumatikus fájdalmak kezelése, műtét utáni rehabilitáció.0670/7015617.www.mobilgyogytornasz.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés.
70/2479072, 20/9177-555
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel:
30/302-4622.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828, www.interiortrans.hu

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122,
30/508-1380
* FOGYASZTÁS, ALAKFORMÁLÁS PROFI SZINTEN.
DIÉTÁS TANÁCSADÁS TAVASZI AKCIÓVAL. 30/676-4335
* TAVASZI MEGÚJULÁS! VÁLTOZTASSON FRIZURÁT!
Előnyös árak Wella termékekkel! MANIKŰR PEDIKŰR
MŰKÖRÖM AKCIÓS ÁRON! 20/926-4395
*
25%
ÁRENGEDMÉNNYEL
ÉPÍTŐIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS! Szobafestés-mázolás, tapétázás,
kartonozás, asztalos, ács, lakatos, kőműves munkák. Víz,
gáz, fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás,
közületeknek is. Ingyenes árajánlat! . Tel:20/9-361-233,
28/610-982
* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650
* KONTÉNERES sitt szállítás, TERMŐFÖLD, GÉPI
FÖLDMUNKÁK, alap, pince, tereprendezés, további kisgép
kölcsönzése. Tel: 30/9-362-846
* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási
munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
* KERTÉPÍTÉS, -TERVEZÉS, KERTGONDOZÁS. Web:
www.kertszabok.hu Tel: 20/571-3008
* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló,
kínálkozó kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
* KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel – KFTk, BT-k, egyéni vállalkozók részére teljes körű számviteli
szolgáltatást vállal, több évtizedes gyakorlattal. Tel:
28/411-428

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu

* BÁDOGOSMUNKÁK: ereszcsatornák szerelése,
javítása, ablakpárkányok, kéményszegélyek és egyéb
szegélyek gyártása, szerelése többféle lemezből. Tel:
20/368-5568

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

* DÍSZÍTŐ FARAGÁS, FAFARAGÁS, OLAJFESTMÉNYEK
RENDELÉSE. Referenciamunkák: www.agama.fw.hu Tel:
20/33-80-422
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* TETŐSZERVIZ. AZONNALI HIBAELHÁRÍTÁS,
TETŐJAVÍTÁS, BÁDOGOZÁS. Tel: 70/949-7007
* FAKIVÁGÁST, GALLYAZÁST VÁLLAL gödöllői cég
komoly szakmai tapasztalattal, garanciával.
Gödöllőieknek fenyőgally-elszállítási kedvezményt, és
ingyenes gallylerakási lehetőséget kínálunk. Hívjon bizalommal a gyors és ingyenes árajánlatért: 20/669-0023,
www.favago.hu
* HIBAELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT. LAKÁSFELÚJÍTÁS,
BURKOLÁS, tetőfelújítás, nonstop hibaelhárítás,
KERTGONDOZÁS, stb. GARANCIÁVAL. Tel: 20/358-0483
* BÚTORASZTALOS KFT vállalja egyedi bútorok
gyártását Gödöllőn. Konyhák, gardróbok, toló- és harmonikaajtós beépített szekrények funérozott és laminált
kivitelben. 20/9517-330
* TELJESKÖRŰ SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS:
ADÓBEVALLÁS, KÖNYVELÉS, BESZÁMOLÓK. ERGOIRODA
/30/9504-604 ergoiroda@freemail.hu
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos
munkák, kerítések készítése, javítása, festése. Csapadékvíz
elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, szigetelés, kőműves
munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276

* ÁLLÁSKERESÉS ANGOLUL speciális tanfolyam indul
március 12-től folyamatosan. Tel.: 0630/932-4401 Honlap: englishlearning.hupont.hu
* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA
JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN
TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY
EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI
A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA
100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT
ÉS
JELENTKEZZ
MA!
WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS
OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD
KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40

* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott,
hipp-hopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. 20/2038-718
dr.asztalos.javitas@gmail.com

* TOP-TAN: Nem akarsz rendszeresen angol különórára
járni? De szeretnél rendesen felkészülni a következő dolgozatra? Vagy valamit nem értesz? Vagy szeretnéd, ha jó
lenne a házi dolgozatod? Alkalmi angol hétfőn 14-17 óráig
előzetes bejelentkezés alapján. Osztálytársaknak kedvezmény. toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

* VARRÓMŰHELY NYÍLT! Gödöllőn a Kossuth L.u.26.sz
alatti Fenstherm Bemutatóteremben. Vállaljuk női, férfi,
gyermekruhák méretre igazítását, javítását. Cipzárcsere,
nadrágfelvarrás, függönyszegés, stb. a helyszínen akár
azonnal is! 30/42-88-666

* TOP-TAN: Egyéni angol órák, egyeztetett időpontban,
vizsgafelkészítés, üzleti nyelv, stb, Már most érdeklődhetsz és jelentkezhetsz a nyári szuperintenzív nyelvtanfolyamokra. toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

* PEDAGÓGUS asszisztens sérült gyerekek felügyeletét
és gyengéd masszírozását vállalja. Szlavkovszki Magdolna
20/911-4980
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés).
Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon
bizalommal! Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László.
Tel: 30/9229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-6298
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.:
30-851-8763

OKTATÁS
* HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTANULÁSI PROBLÉMÁT? Nézd meg itt: www.oktatars.hu/neked
* HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK TÖBBSÉGE?
Évek óta tanulsz már angolul, de még mindig nem mersz
megszólalni? Vannak szavak, amelyeket újra és újra megtanulsz, mégsem tudod őket megjegyezni? A nyelvtani
feladatok jól mennek, de ha kommunikálnod kell, fogalmad sincs melyik szerkezetet, igeidőt használd? RENGETED IDŐT, ENERGIÁT ÉS PÉNZT FEKTETTÉL MÁR NYELVTANULÁSODBA, MÉGSEM ÉRZED MAGAD SIKERESNEK?
VAN MEGOLDÁS! www.oktatars.hu/edzotabor
* BESZÉDCENTRIKUS ANGOL tanítás hétfőtől szombatig
reggel 9.00 - 17-00. Kísérje figyelemmel a folyamatosan
induló tanfolyamokat és akciós óráimat: englishlearning.hupont.hu, tel.: 0630/932-4401

* 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)
* F.H. AUTÓSISKOLA. Tel: 30/309-5598 vagy 30-3694942, www.fhautosiskola.5mp.eu
* NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797
* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
* Kineziológia kezdő tanfolyam I. júli 2-3. II. (tanulási
problémák) júli 8-10. indul Gödöllőn. Előzetes jelentkezés
Barna Krisztina: 20/323-1856
* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak,
folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni
szeretne egészségéért, várjuk! Érd: 06-20-544-8021

ADÁS~VÉTEL
* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 06-28-412230
* Eladó egy Sony PSP 3004 Piano Black új állapotban 5db játékkal egy 4GB-os memóriakártyával és
egy védőtokkal. I.ár: 35.000 Ft. Tel.: 20/555-1829.
* Elektromos FŰNYÍRÓ megkímélt állapotban eladó.
Tel: 30/948-6151
* NYOMTATÓ-MÁSOLÓ (színes – fekete-fehér) FAX
készülék, 2 hónapos, féláron eladó. Típusa: XEROX
6128 MFP. Ára: 75.000,-Ft. Érd: 28/421-491,
20/9171-600
* Műhely felszámolásból eladó: marógép, 10T
excenterprés, tábla lemezolló, esztergakések,
fúrók, marószerszámok, benzinmotoros láncfűrész,
szalagfűrész, KF 400 fűrészgép. 28/415-544,
30/4659-658
* Ruhásszekrény eladó: 3 ajtós (2 elem), fekete,
155×60 cm, rá illeszthető polcos elemekkel.
Magasság együtt 2,5m. Ára: 45.000,-Ft. Tel:
28/415-544, 30/850-4674
* DEHMAL KÁROLY -Budapest- által gyártott
fekete, középméretű fatőkés ZONGORA jó állapotban székkel együtt eladó 75.000,-Ft-ért. Érd:
30/202-0050
* Dunacenter Azzuro Primo burgundi színű betoncserép 200 db eladó Gödöllőn. Iár: 20.000,-Ft, új ára
249,-/db. 20/490-5623
EGYÉB
* Németjuhász kiskutyák eladók. Rajzos anyától,
ordas apától. Nagyon jó vérvonal. Szépek,
egészségesek. Május első hetében elvihetők. Ára:
20.000 Ft/kiskutya. Tel.: 30/512-1928
* TÁRSKERESŐ IRODA – ha komolyan gondolja!
Országos fényképes adatbázis! Minden korosztály
részére! Hívjon bizalommal: H. Boglárka 20/5049910 http://godollo.ctk.hu
* Ha kikapcsolódásra vágyik, rendkívüli árengedménnyel megteheti TISZAINOKÁN. Bővebb
ismertetést kaphat a www.tiszatanya.hu honlapunkon, s megtekintheti a Tiszazugról készített
kisfilmünket. Makra Lászlóné és Vinczeffy Zsolt.
* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-,
aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-,
selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721
* 9 hetes H-39 HÚS DISZNÓ ELADÓ. Érd:
30/2323-140

15

16 Gödöllői Szolgálat

2011. április 27.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
MÁJUS 4.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Eiben Istvánné, Szent. János u.
16., Gróf Szabolcsné, Iskola u. 4.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte: :
Bokor Tibor, Németh L. u. 2.,
Czomba József, Szabó P. u. 51.
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bernácz Ábel, Sík
S. u. 4.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Tóth Márk, Csalogány
u. 2.
A Gödöllői Városi Múzeum kiállítására belépőt nyert: Steinbinder Norbert, Knézich K. u.
32.

Recept – Sajtszószos sonkás palacsinta
Hozzávalók fejenként:
3 tojás, 5 dl tej, 18 dkg liszt, 2 apró fej vöröshagyma, 25
dkg sajt, 8 dkg vaj (és még egy kevés a sütőtál kikenéséhez), 8 szelet főtt sonka, só, bors, szerecsendió.
Elkészítés: A palacsintatésztához a tojást elkeverjük 2 dl
tejjel és 1 3/4 dl vízzel. Apránként beledolgozunk 15 dkg
lisztet, majd 30 percig pihentetjük. Közben a hagymát
apróra kockázzuk, a sajtot durvára reszeljük.

Elkészítés:
A palacsintasütőben felhevítünk kevés vajat, ráöntünk egy kis merőkanálnyi tésztát, és
mindkét oldalát megsütjük. Ezután mindegyikre 1-1 szelet főtt sonkát teszünk, és megszórjuk reszelt sajttal (a felével), szorosan feltekerjük, és a vajjal kikent tűzálló tálba fektetjük.
A maradék vajon üvegesre pároljuk a hagyma felét. Megszórjuk 3 dkg liszttel, kicsit pirítjuk,
majd felöntjük 3 dl tejjel. Állandóan kevergetve felforraljuk és alacsony hőfokon kb. 5 percig főzzük. Hozzáadunk 5 dkg sajtot, és sóval, borssal, szerecsendióval ízesítjük. Meglocsoljuk vele a palacsintákat, majd a tetejüket meghintjük a maradék reszelt sajttal, és előmelegített sütőben, 200 fokon kb. 30 percig sütjük.

