
Az esemény közben eleredő eső sem
tántorította el az érdeklődőket, akik es-
ernyők alatt hallgatták végig a kö-
szöntő és megnyitó beszédeket. Kato-
na Szabó Erzsébet, a GIM elnöke
hangsúlyozta, hogy a műhely létrejöt-
tében egy nagy összefogás segített, a
művészek és az önkormányzat közös
„alkotása”, aminek dr. Hámori József,
a 98-as években kulturális miniszter-
ként szintén segítette a megvalósulá-
sát. Dr. Gémesi György polgármester
méltatta a virágzó műhelyt, és remé-
nyét fejezte ki, hogy ez a tevékenység a
jövőben tovább gazdagítja Gödöllő
kulturális életét. A műhely jelentősé-
gére mutatott rá nemzetközi perspektí-

vából Marcel Hend-
rickx Turnhout, Gö-
döllő belgiumi test-
vérvárosának pol-
gármestere, aki né-
hány mondatban
emlékezett meg
azokról az eseményekről, amelyeket a
két város közösen szervezett az elmúlt
években.

A most megnyílt jubileumi kiállítá-
son 145 gödöllői, hazai és külföldi mű-
vész mintegy 151 alkotása látható. Az
ünnepi eseményhez kapcsolódva, az
épület teraszán magyar textilművészek
erre az alkalomra készített háromszögű
zászlókat állítottak ki.

Ez alkalomból a közönséget egy a
művészet nyelvén megjelenített „aján-
dék” fogadta – installációs asztal gyü-
mölcsökkel, a gödöllői műhely emble-
matikus szimbóluma, amely a kertben
volt látható, Hidasi Zsófi, Katona Sza-
bó Erzsébet textilművészek, Kun Éva
keramikusművész közös alkotása.

Az elmúlt 10 év alatt több mint 150
hivatásos képzőművész és iparmű-

vész meghívása vált lehetővé kiállítá-
sokra és egyéb programokra a műhely
munkájának eredményeként, amely az
utóbbi években nemzetközi színtéren
is megjelent: az Euro-Art, Európai Mű-
vésztelepek Szövetsége tagjaként,
rendszeresen cserekapcsolatokat tart
fenn neves európai művésztelepekkel
(Barbizon, Dachau, Graz, Murnau).

(folytatás a 6. oldalon)
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Gödöllői Iparművészeti Műhely: jubileumi kiállítás

Tradíció és szellemiség
Nagy számú közönséget vonzott a GIM-Ház kert-
jébe szombaton annak a kiállításnak a megnyitó-
ja, amellyel a Gödöllői Iparművészeti Műhely fenn-
állásának 10. évfordulóját ünnepli. Az elmúlt egy
évtized alatt a GIM a kortárs magyar művészet je-
lentős műhelyévé, kiállítóhelyévé vált. Olyan for-
mációvá, amely a professzionális alkotóművészet
bemutatása mellett fontos feladatának tekinti az
iparművészet és képzőművészet közötti kapcso-
lat erősítését, a Gödöllőn élő művészek tevékeny-
ségének népszerűsítését, országos megismerte-
tését. A művészeti oktatás területén is jelentős
eredményeket ért el. A műhely tevékenysége szá-
mos ponton kapcsolódott a múlt századi Gödöllői
Művésztelep  tradícióihoz és szellemiségéhez.

Turnhouti vendégek

Ünnepeltek
Az elmúlt hétvégén Gödöllőn járt
belgiumi testvérvárosunk, Turnhout
küldöttsége, amelyet Marcel Hend-
rickx polgármester vezetett. A szep-
temberben leköszönő városvezetőt dr.
Krassay László és Pintér Zoltán al-

polgármester, valamint dr. Fábián
Zsolt önkormányzati főtanácsadó fo-
gadta.

A belgiumi vendégek szombaton
kora délután a Városi Könyvtár és In-
formációs Központba látogattak, ahol
Gloserné Szabó Györgyi igazgatónő-
vel, városunk testvérvárosi kapcsola-
taiért felelős szakemberével találkoz-
tak. Az itt folytatott megbeszélésen
nagy hangsúlyt helyeztek a jövő évi
közös programok előkészítésére.
Vendégeink még ezen a délutánon el-
látogattak a Világbéke-gonghoz,
majd a Petőfi Sándor Művelődési
Központ mellett megrendezett 3.
Könnyűzenei Fesztivál megnyitóján
vettek részt. 

(folytatás a 3. oldalon)
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A gödöllői művészek „ajándéka“
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RAJTVONALON A REPÜLŐTÉR-
FEJLESZTÉS

A Beszerzési Célokmány elfogadásá-
val elindította a repülőtér-fejlesztési
projekt közbeszerzési eljárását a kép-
viselő-testület. A feladat a repülőtér
ingatlan-együttes 61 hektáros üzemi
területén szilárd burkolatú, illetőleg
füves leszálló pálya, valamint a repü-

lőtér működtetéséhez szükséges épít-
mények megvalósításával nyilvános
repülőtér kialakítása ideiglenes határ-
nyitással és az ehhez szükséges be-
rendezések és eszközök beszerzésével. 

A beszerzés célja a sport-, oktatási
és szabadidős repülések, valamint a
jövőbeni üzleti forgalom számára jó
minőségű repülőtéri infrastruktúra ki-
alakítása és a szolgáltatások színvo-
nalának emelése, továbbá a repülőtér
jelenlegi nem nyilvános státuszának
megváltoztatása nyilvános státuszra,

az ún. „kis repülőtér” kategória kere-
tén belül.

ÁRVERÉS AZ ÖTÖDIKEN

Árverésen értékesíti a képviselő-
testület a Dózsa György út 1-3. V.
emelet 33-as számú üres önkormány-
zati lakást. Az ingatlan kikiáltási ára:
bruttó 9, 3 millió forint. 

A másfél szobás,
erkély nélküli in-
gatlanban felújí-
tási munkálatokat
a megépítés óta
még nem végez-
tek. Felújítása és
az ezt követő bér-
beadása gazdasági
szempontból nem
kifizetődő, célsze-
rűbb az ingatlan
jelenlegi állapot-
ban történő érté-
kesítése.
A május 2-án ké-
szített szakértői
értékbecslés az in-
gatlan forgalmi ér-

tékét bruttó 9,3 millió forintban ál-
lapította meg; erről az összegről indul
a licitálás.

MÓDOSÍTOTT HÉSZ A VILLANY-
TELEPEN

Módosította a képviselő-testület a
Kőrösi Csoma Sándor utca – Faiskola
tér – Villanytelep utca – Hajnal utca
által határolt terület szabályozási ter-
vét és helyi építési szabályzatát.

Korábban egy itt lévő ingatlanon

üzemelt az Elektromos Művek közön-
ségforgalmi irodája és telepe. A telket
a szolgáltató megvételre kínálta, majd
ezúton magánkézbe került. Az ingat-
lanon a befektető olyan funkciók
(rendelőintézet, egészségház, gyó-
gyászati létesítmény, wellness cent-
rum, gyógyszálló, szanatórium, öre-
gek otthona (apartman-ház)) elhelye-
zésére tett javaslatot, melyek illesz-
kednek a terület környezetének fej-
lesztési elképzelésébe, az Alsópark
déli részén tervezett termálvíz-hasz-
nosításhoz és a hozzá kapcsolható
rekreációs projektekhez. Az épület
hasznos területének legfeljebb 40%-
án elhelyezhet kereskedelmi, szolgál-
tató, vendéglátó létesítményt, lakáso-
kat, a funkcióhoz kapcsolódó oktatási
épületet. Erre a programra készült a
beterjesztett helyi építési szabályzat
és szabályozási terv.

GYERMEKVÉDELEM

Elfogadta a képviselő-testület a
2007. évi gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátásáról szóló át-
fogó értékelést. Az anyag megtekint-
hető a www.godollo.hu weblapon.

A gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatok ellátásáról és gyámügyi
tevékenységről szóló beszámoló és
értékelés készítését a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló törvény írja elő a helyi önkor-
mányzatok számára. 

Az átfogó értékelés tartalmi köve-
telményét a gyámhatóságokról, vala-
mint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló kormányrendelet mel-
léklete szabályozza.

A beszámoló elfogadásáról a képvi-
selő-testület tájékoztatja a Középma-
gyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatalát. 

PETŐFI: MÓDOSÍTOTT PEDAGÓ-
GIAI PROGRAM

Jóváhagyta a képviselő-testület a
Petőfi Sándor Általános Iskola módo-
sított pedagógiai programját, amely
így megfelel az időközben megvál-
toztatott Nemzeti alaptantervben rög-
zített értékeknek, elveknek, kiemelt
fejlesztési feladatoknak és elenged-
hetetlenné vált a dokumentum kiegé-
szítése a nemzeti kisebbségi oktatásra
vonatkozó jogszabályok alapján is.
Mint ismeretes, a képviselő-testület
áprilisban jóváhagyta a német nem-
zetiségi kétnyelvű első osztály bein-
dítását az iskolában a 2008/2009-es
tanévtől. 

A pedagógiai programot a neve-
lőtestület és a szülői közösség tagjai
megismerték, megtárgyalták, egyhan-
gúlag elfogadták.

HÉTMILLIÓS SPORTTÁMOGATÁS

A képviselő-testület a kiemelt tá-
mogatásban nem részesülő sport-
szervezetek részére – pályázatuk
alapján – az alábbi támogatási
összegeket hagyta jóvá (ezer forint-
ban).

Aikido Testgyakorló Egyesület
125, Bike Zone Kerékpáros Egyesület
164, Bocskai Sport Egyesület 963,
Fujinaga Karate Do Sport Egyesület
228, Gödöllői Kosársuli SE 112, Gö-
döllői Sakkbarátok Egyesülete 380,
Gödöllői Taekwon-do Sport Egye-
sület 738, Grassalkovich SE 259,
Jumpers Tánc és Sport Közhasznú
Egyesület 516, „Margita 344,2“ Tu-
risztikai és Sport Egyesület 477,
Nepomuki Szent János Alapítvány
525, Pelikán Horgász Egyesület 187,
Szülők a Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumért Egyesület 736, Vuelta

Sport Egyesület 1107, GEAC Asztali-
tenisz szakosztálya 219, Gödöllői
Lakótelepi Tömegsport Egyesület
264.

RENDELET A NEM LAKÁS CÉLÚ
HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Rendeletet alkotott az önkor-
mányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiségek elidegenítéséről a képvi-
selő-testület. 

A rendelet az érintettek számára
rögzíti, hogy az általuk bérelt helyiség
megvásárlására azt követően nyílik
meg a lehetőség, ha az eladási ajánla-
tot megkapták. 

Az ajánlat elfogadásáról a kézhez-
vételtől számított 30 nap jogvesztő
határidőben dönthet a helyiségbérlő.
Amennyiben a bérlő az ajánlatot nem
fogadja el, vagy a nyilatkozattételre
rendelkezésre álló határidőn túl nyi-
latkozik, úgy nem köthet adásvételi
szerződést a bérelt helyiségre. Ez a
körülmény a bérleti szerződést nem
érinti, a helyiség privatizációs lehe-
tőséggel élni nem tudó, illetve nem
kívánó bérlők a bérleti szerződéseik-
ben rögzített feltételekkel használják
tovább a helyiséget.

Az értékesítési feltételek a lakás-
bérlemények megvásárlási feltételei-
hez képest szigorúbbak. A részlet-
fizetés lehetséges időtartama rövi-
debb, a kedvezmény, engedmény biz-
tosításának lehetősége szűkebb. Tulaj-
donjog megszerzésére kizárólag a tel-
jes vételár teljesítése esetén lesz lehe-
tőség. 

E rendelkezések célja az, hogy az a
bérlői kör, aki a helyiség bérleményét
megvásárolhatja, kellő anyagi fedezet
rendelkezésre állása mellett, megfon-
toltan hozzon döntést az adásvételi
szerződéskötésről.

A testületi ülés hírei

Elkerítették a termálkutakat az Alsó-
parkban. Az elmúlt héten a korábban ki-
alakított kutakba bekerültek az ideigle-
nes vízkivétel lehetőségét biztosító szi-
vattyúk, amik lehetővé teszik a minta-
vételt. 
Ez a napokban megtörtént, s jelenleg
zajlanak a víz laborvizsgálatai, amire a
gyógyvíz hasznosításhoz van szükség. 
Ennek eredményétől függ első körben a
termálvízzé, későbbiekben pedig gyógy-
vízzé minősítés.                Kép és szöveg: jk

Minősítik a termálkutak vizét

– Ön melyik városi kulturális
intézményt látogatja leggyak-
rabban?

„...A művelődési központban mindig
van valami érdekes program, úgy,
hogy csaknem minden héten meg-
fordulok ott. Ráadásul jól lehet be-
szélgetni a teraszon, ami nagyon 
hangulatos. A múltkor is oda beszél-
tem meg találkozót...” 

Kovácsné

„Általában oda megyek, ahol ingye-
nes program van. Sajnos, nagyon
sokan vagyunk, akik, ha nem lenné-
nek ilyen rendezvények, akkor nem
engedhetnénk meg magunknak,
hogy egy koncertre vagy egy elő-
adásra elmenjünk. Szerencse, hogy
Gödöllőn elég sok olyan rendezvény
van, amiért nem kell fizetni, vagy
nagyon kedvező a jegyár...” 

Kiss Lajosné

„Mivel könyvtári tag vagyok, így
csaknem minden héten ott vagyok.
Szeretem a programjaikat is, de a
legjobban a kiállításokat, amik az
olvasóteremben vannak. Nem csak
hangulatosak, de kiválóak arra,
hogy egyes témákra, művészekre fel-
hívják az ember figyelmét...” 

Sz. M.

„Mivel gyermkekkoromban sokat
jártunk múzeumba a szüleimmel, ma
is igyekszem megnézni az aktuális
kiállításokat, s ha lehet, akkor a
megnyitóra elmenni. A városi mú-
zeum kiállításait azonban nem csak
ezért szeretem, hanem  azért is, mert
sok érdekeset megtudok a város
múltjáról...” 

Szabó P.

A hét kérdése: 

– Ön szerint hol jobb parkolni,
szabadtéren, vagy mélyga-
rázsban?

A hét kérdése

Városunkat sem kímélte a hétvé-
gén az időjárás. A lezúduló nagy-
mennyiségű csapadék azonban
sehol sem okozott gondot az uta-
kon. Ebben nagy szerepe van an-
nak is, hogy a város csapadékvíz
elvezető árkainak rendben tartá-
sára kiemelt figyelmet fordít a
VÜSZI.  

Jelenleg még dolgoznak az Október 6., a
Március és a Béke utcában az útalap elő-
készítésén, s ha az időjárás lehetővé te-
szi, akkor a héten már itt is végeznek.
Rövidesen már  az aszfaltozások  kez-
dődik az előkészített utakon. A tervek

szerint először a Dózsa György úti posta
parkolója kapja meg a burkolatot, majd
a Remsey körúton és az Árpád utcában
aszfaltoznak. A Posta parkolója jelenleg
még ingyenesen használ-
ható, július elsejétől
azonban itt is fizetni kell
a parkolásért. Az órát a
Posta sarkánál helyezik

majd el. 
Szintén jú-
liustól kell fi-
zetni a par-
kolásért a
Petőfi Sán-
dor Műve-
lődési Köz-
pontnál is. Itt az első másfél
óráért 10 forintot kell fi-
zetni, ezt követően pedig a
városi várakozási díjnak

megfelelően óránként 180 Ft-ba kerül a
parkolás. Parkolókban dolgoztak a hé-
ten a Palotakerten is, ahol az  útburkolati
jeleket festették fel.  Az áruház előtt, az
áruház és a lakótelep közötti nagypar-
kolóban, valamint a négyemeletes épü-

letek előtti részen végezték el a szüksé-
ges munkát a VÜSZI munkatársai. 
Mint arról már korábban beszámol-
tunk, forgalomlassító korlátokat he-
lyeznek el a Szabadság téri aluljáró
lejáratainál annak érdekében, hogy a
jelenleginél biztonságosabbá váljon
az ottani közlekedés. A döntésre azért
volt szükség, mert az utóbbi időben

egyre többször alakult ki balesetve-
szélyes helyzet a száguldozó kerékpá-
rosok miatt, s néhány hónapja halálos
kimenetelű baleset is történt. A korlá-
tokat a tervek szerint úgy helyezik el,
hogy azokon, továbbra is akadály-
mentesen át lehessen jutni, akár ke-
rékpárral, babakocsival, vagy kere-
kesszékkel, de a száguldozásra már
nem lesz lehetőség.     Kép és szöveg: bj

A hétvégén több rongá-
lás is történt Gödöllőn,
amik jelentős károkat
okoztak. Szombaton reg-
gelre kidöntötték a tájé-
koztató oszlopot a Sza-
badság téri aluljáró mel-
lett, s több helyen is
megrongálták az utca-
névtáblákat. A Pál Lász-
ló közben a vandálok

nem elégedtek meg
azzal, hogy letép-
ték a táblákat, a
tartókat is kiforgat-
ták a földből.

Kép és szöveg:jb 

Biztonságosabb lesz az aluljáró

Megszűnik a száguldozás
Rongálások a városban
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Városunk pedagógusait köszön-
tötték a Petőfi Sándor Művelő-
dési Központban június 5-én csü-
törtökön. A rendezvényen adták
át az önkormányzat által alapí-
tott Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúsá-
gáért-díjakat. Az elismerést az
idén Benkő Ákosnénak – aki
egészségügyi okok miatt szemé-
lyesen nem tudott részt venni az
ünnepségen –, Szabó Jánosné
Papp Máriának és Klementné
Czeba Katalinnak ítélte a képvi-
selő-testület. A kitüntetéseket
Gémesi György polgármester ad-
ta át. 

Benkő Ákosné a gödöllői Polgármes-
teri Hivatal Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodájának vezetője. Biológia-
földrajz-testnevelés szakos tanári dip-
lomával Hévízgyörkön kezdte el peda-
gógusi pályáját, majd Isaszegen tanított,
és 1971-ben került a gödöllői Petőfi
Sándor Általános Iskolába. Az itteni ki-
emelkedő szaktanári munkája alapján
rövid időn belül igazgatóhelyettesi meg-
bízást kapott. 1987-ben a Városi Tanács
Oktatási Osztályának vezetőjévé nevez-
ték ki. Több mint 20 éve irányítja a vá-
ros gyermekeinek, ifjúságának oktatá-
sát, művelődését, sportját szervező, ve-
zető iroda tevékenységét. Gondolkodá-
sát, elképzeléseit, terveit és tevékenysé-
gét mindig a gyermekek, az ifjúság
nevelésének ügye iránti elkötelezettsé-
ge, a  gyermekekért, az ifjúságért való
féltő aggódás, gondoskodás és szeretet
jellemzi. Gödöllő Város elismert okta-
tási színvonala, sokszínűsége, a közok-
tatás zavartalan működése, a városi in-
tézmények tartalmas, gazdag kulturális
tevékenysége szorosan kötődik vezetői
munkájához. Benkő Ákosné irodaveze-
tő asszony munkájának nagy szerepe
van abban, hogy városunk méltán lehet
büszke  oktatási tevékenységére  és kul-
turális életére. 

Klementné Czeba Katalin 1976-
ban végzett a Kecskeméti Felsőfokú
Óvónőképzőben. 1975-ben kezdett el
dolgozni, s 1979-ben került Gödöllőre a
Vörös Óvodának nevezett V. számú
Napköziotthonos Óvodába, ahol 10

éven keresztül vezető-helyettes is volt.
Részt vett a középfokú óvónőképzés
gyakorlati vezetésében. Beszédfejlesztő
továbbképzést vezetett Mészáros
Györgynével városi, majd körzeti 
szinten is. 1991-től 10 éven keresztül az
óvoda vezetőjeként dolgozott. Közben
megismerte a Differenciált Óvodai Bá-
násmód programját, mely a gyerekek
autonómiáját, a személyes bánásmódot
és kommunikációt, a szabad játszást, a
tolerancia tanulását, a gyermekek meg-
figyelését és az arra építő segítő fejlesz-

tést előtérbe helyező pedagógiai mód-
szert, amit 1999-ben a az óvoda nevelő-
testülete adaptált saját nevelési prog-
ramjaként. 2001-től óvónőként az intéz-
ményi Minőségfejlesztési Program irá-
nyítja. Munkáját nagy hivatástudattal
végzi, a gyerekek szeretik, a szülőkkel
jó kapcsolatokat ápol. Klementné Czeba
Katalin 1985-ben miniszteri dícséretet
kapott munkájáért, két éve pedig polgár-
mesteri elismerő oklevelet vehetett át.

Szabó Jánosné Papp Mária a gö-
döllői Török Ignác Gimnáziumban
érettségizett Egyetemi tanulmányait az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Karán végezte mate-
matika –fizika szakon. Középiskolai ta-
nári diplomáját 1973-ban vehette át.
Először a veresegyházi Általános Isko-
lában kezdett el, majd a Békés Glass
Élelmiszerkereskedelmi és Vendéglátói-
pari Szakmunkásképző, s 1984-ben ke-
rült a gödöllői Török Ignác Gimnázium-
ba. 1986-tól az intézmény  igazgatóhe-
lyettese. 2000-ben a Budapesti Műszaki
Egyetemen tanulmányai végeztével
közoktatásvezetői diplomát kapott.
Tanítványait mindig lelkiismeretesen,

alaposan és nagy szeretettel készítette
fel az érettségi, felvételi vizsgákra. Di-
ákjaiés kollégái egyaránt szeretik és
tisztelik,  s a szülők mindig bizalommal
fordulnak hozzá. 2005-ben a Török Ig-
nác Gimnáziumért Alapítvány kurató-
riuma Török Ignác emlékgyűrűt ado-
mányozott számára. Igazgatóhelyettes-
ként nagy érdemei vannak az iskola
elektronikus ügyintézésének beindítá-
sában, kifejlesztésben, végzésében.
Szabó Jánosné Papp Mária nagy mun-
kabírású, pontos, figyelmes tanár és ve-

zető. Igen nagy szerepe volt
és van abban, hogy a gödöl-
lői Török Ignác Gimnázi-
um a régió, az ország leg-
jobb középiskolái közé tar-
tozik.
Munkája elismeréseként
Polgármesteri Oklevelet
vehetett át Jeney Lász-
lóné nyugdíjas tanítónő,
Pete Márta tanítónő
(Damjanich Iskola) és
Geier Péterné tanítónő

(Erkel Iskola).
Szolgálati Emlékérmet tíz pedagógus
vehetett át: Németh Piroska óvodape-
dagógus (Szent János úti Óvoda), Fehér
Istvánné óvodapedagógus (Tisza utcai
és Szabadság úti Óvoda), Lajos Mi-
hályné óvodavezető (Táncsics Mihály
úti Óvoda), Geier Péterné tanítónő (Er-
kel Ferenc Általános Iskola) Ursinyi
Györgyné tanítónő (Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola), Ferenczi Anna igazgató
(Frédéric Chopin Zeneiskola), Tusán
Józsefné tanítónő (Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola), Kátai Benedek Sándor-
né tanárnő (Petőfi Sándor Általános Is-
kola), Czikáné Szilágyi Emília óvoda-
pedagógus (Kazinczy körúti Óvoda),
Kovács Imréné igazgatóhelyettes
(Damjanich János általános Iskola).

A rendezvényen köszöntötték váro-
sunk színesdiplomás pedagógusait is.
Vas Oklevelet kapott Vass Károlyné
tanárnő, Gyémát oklevelet Benedek
Endre tanár, Arany oklevelet Kalmár
Éva óvónő, Horváth Antalné óvónő,
Szatmári Piroska tanítónő, Bedő Dé-
nesné tanítónő, Székely Rudolfné ta-
nárnő, Körösfői László tanár, ig.h.

Átadták a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjakat

Pedagógusokat köszöntöttünk
Gödöllőre látogatott Aliza Bin-
Noun, izraeli nagykövet asz-
szony. A hazánkba néhány hó-
napja kinevezett diplomatát a vá-
rosházán dr. Gémesi György pol-
gármester és dr. Nánási Éva cím-
zetes főjegyző asszony fogadta.
A találkozón jelen volt Hege-
dűs Lajos, a TEVA gödöllői igaz-
gatója is.

Megbeszéléseket folytattak arról, ho-
gyan bővíthetők tovább az elmúlt
években kialakított kapcsolatok, majd
a nagykövet asszony megtekintette a
Világbéke-gongot és a királyi kas-
télyt. Ezt követően a Szent István
Egyetemre látogatott, ahol Csányi
Sándor (Mezőgazdaság- és Környe-
zettudományi Kar) és Barkó Endre
(Alkalmazott Bölcsészeti Kar) déká-
nok fogadták. Csányi Sándor az egye-

temet Izrael állammal hagyományo-
san sokoldalú kapcsolatokat ápoló in-
tézményként mutatta be. A további
felsőoktatási és ipari, mezőgazdasági
együttműködésre lehetőségeket kíná-
ló területnek nevezte a precíziós nö-
vénytermesztést, a biotechnológiai és
halászati kutatásokat és gyakorlatot,
továbbá a klímaváltozás hatásainak
vizsgálatát. Barkó Endre arról is be-

számolt, hogy az egye-
tem szenátusa legutóbbi
ülésén bio-és kóser terme-
lési szakértő felsőfokú
szakképzés jászberényi
indításáról döntött. Pekli
József, a Nemzetközi Fej-
lesztési és Trópusi Osz-
tály vezetője felidézte,
hogy a két ország közötti
diplomáciai kapcsolatok
felvételekor elsőként a
gödöllői egyetem küldött-
sége járt a közel-keleti or-

szágban. Arról is tájékoztatta a vendé-
get, hogy Gödöllő környékén a közel-
múltban kóser halfeldolgozó üzem kez-
dett termelni. Aliza Bin-Noun elmondta,
a nagykövetség kész segíteni a további
partnerkapcsolatok kialakításában. A lá-
togatás az egyetemen tett rövid sétával
ért véget, mely során megtekintették az
aulában 25 éve felállított A mag apoteó-
zisa domborművet, Amerigo Tot világ-
hírű alkotását.                     Kép és szöveg: bj

Bővíti kapcsolatait a város és az egyetem

Itt járt az izraeli nagykövet

Német testvérvárosunkból, Giessenből
érkeztek vendégek Gödöllőre a múlt hé-
ten, hogy előkészítsék azt az ünnepség-
sorozatot, amivel a két  település a test-
vérvárosi kapcsolat létrejöttének 20. év-
fordulóját fogja megünnepelni. A gies-
seni ünnepi hét keretében, szeptember
18 és 21. között mutatkozik majd be
Gödöllő. 
A két település folyamatosan dolgozik a
kapcsolatok bővítésén, ami az egyetem-
mel kezdődött, majd a Madách Imre
Szakközépiskolával folytatódott. Most a
két város könyvtárainak együttműkö-

déséről tárgyaltak a
giesseni vendégek és a
Gödöllői Városi
Könyvtár és Informá-
ciós Központ vezetői,
akik egyfajta tapaszta-
latcserének tekintették a
mostani találkozót. En-
nek apropója, hogy a
giesseni könyvtár rövi-

desen új épületbe költözik, s német part-
nereink szívesen hasznosítanák a gödöl-
lői tapasztalatokat arról, miként bővíthe-
tők a könyvtári funkciók a megszokottól
addig a közösségi térig, amit városunk-
ban alakítottak ki a helyi intézmény
munkatársai. A giesseni ünnepi rendez-
vények augusztusban kezdődnek, s en-
nek keretében a magyar kultúra több
ágát is megismerheti a német közönség.
Augusztus 22-én a helyi könyvtárban
magyar népmesék hangzanak el, a mo-
zikban magyar filmeket vetítenek, kép-
zőművészeti kiállításokat rendeznek.

Albániából érkeztek azok az önkor-
mányzati szakemberek, akik egy szak-

mai program ke-
retében a magyar
önkormányzatiság
rendszerével, ezen
belül is Gödöllő
v á r o s á v a l
i smerked-
tek a múlt
héten, a vá-
r o s h á z á n
megtartott
továbbkép-

zésen. A tizenöt fős delegációt,
amelynek munkájában polgár-

mesterek és megyei önkormányzati
elnökök vettek részt, Fábián Zsolt ön-
kormányzati főtanácsadó fogadta. A
megbeszélés során az önkormányzati
alapkérdésekről, a rendszer felépíté-
séről hallgattak meg tájékoztatót a
vendégek, majd városunkról és a kis-
térségről tekintettek meg egy ismer-
tetőt.

Kép és szöveg: bj 

Évfordulóra készülünk

Giesseni vendégek

(folytatás az 1. oldalról)

Belga barátaink látogatá-
sának fő célja ez alkalom-
mal egy művészeti ese-
mény volt. A Gödöllői
Iparművészeti Műhely 10
éves fennállásának alkal-
mából megrendezett ün-
nepséget és kiállítást láto-
gatták meg, melyen Kato-
na Szabó Erzsébet, a
GIM-ház vezetője régi is-
merősként köszöntötte
Marcel Hendrickxéket.

Testvérvárosunk és a művészte-
lep között ugyanis régóta kiemel-
kedően jó a kapcsolat.
Ké p és szöveg: tt

Turnhouti vendégek

Ünnepeltek

Albán városvezetők Gödöllőn

Önkormányzati képzés
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Továbbra is várjuk leveleiket a
szolgalat@libori.hu e-mail, illet-
ve a „Joga van hozzá” Gödöllő,
Pf. 112. címeken. Korábbi, vala-
mennyi cikkünk olvasható a
www.drborosandrea.hu webol-
dalon.

Nagynéném ½ tulajdoni hányaddal
rendelkezik egy családi házban,
melyet értékesíteni szeretne tulaj-
donostársa. A probléma az, hogy a
nagynéni Alzheimer-kórban szen-
ved, ezért bentlakásos otthonban
tartózkodik, már saját hozzátar-
tozóit sem ismeri meg, így az adás-
vételi szerződéshez sem tud hozzá-
járulni. Hogyan tudjuk értékesíteni
az egész ingatlant?

A hölgyet cselekvőképességet korlá-
tozó, illetve kizáró gondnokság alá
kell helyeztetni, és a kirendelt gond-
nok járhat el helyette az adásvételi 
szerződés aláírásakor, illetve a vételár
átvételénél. A vételárat a gyámha-
tóság fenntartásos letétbe helyezi,
egy erre elkülönített bankszámlán.
A gondnokság alá helyezésre polgá-
ri peres eljárás keretében az a bíró-
ság illetékes, amelynek a területén az
alperes, jelen esetben a nagynéni hu-
zamos időn át bentlakásos szociális
intézményben vagy fekvőbeteg-gyógy-
intézményben tartózkodik. A cselekvő-
képességet érintő gondnokság alá
helyezést a gondnokság alá helye-
zendő személy házastársa, egyenes-
ágbeli rokona, testvére, a gyámha-
tóság és az ügyész kérheti. A pert az
ellen kell megindítani, akinek a gond-
nokság alá helyezését kérik, a perben
e személy lesz az alperes. Az alperes
részére a tárgyalás kitűzésével egy-
idejűleg ügygondnokot kell rendelni,

aki nem az alperes helyett, hanem
mellette jár el. Fontos kiemelni, hogy
gondnokság alá kizárólag bírósági
döntés alapján kerülhet valaki.
Cselekvőképességet korlátozó gond-
nokság alá a bíróság azt a nagykorú
személyt helyezi, akinek az ügyei vi-
teléhez szükséges belátási képessége
a pszichés állapota, szellemi fogyat-
kozása vagy szenvedélybetegsége mi-
att tartósan vagy időszakonként vissza-
térően nagymértékben csökkent. Cse-
lekvőképességet kizáró gondnokság
alá a bíróság azt a nagykorú személyt
helyezi, akinek ügyei viteléhez szük-
séges belátási képessége – pszichés
állapota vagy szellemi fogyatkozása
miatt – tartósan teljes mértékben hi-
ányzik. Azonnali beavatkozást
igénylő helyzetekben azonban a
gyámhatóság is eljárhat: ideiglenes
gondnokot, illetve zárlat elrende-
lése esetén zárgondnokot rendelhet
ki. Az intézkedések meghozatalát kö-
vető 8 napon belül a gyámhatóságnak
a gondnokság alá helyezési pert meg
kell indítani. 
Amennyiben szükséges, az ingatlan
értékesítése érdekében a peres eljá-
rást megelőzően az illetékes gyám-
hatóság, azt követően az illetékes
bíróság ideiglenes gondnokot ren-
delhet ki a gondnokolt részére. 
A bírósági eljárásban a gondnokság
alá helyezendő személy igazságügyi
elmeorvos szakértővel történő meg-
vizsgálását a bíróság elrendelheti. A
bírósági eljárásban a gondnokolt
személyes meghallgatása csak kivéte-
lesen, indokolt esetben mellőzhető
például ismeretlen helyen tartózko-
dik. Lényeges megemlíteni, hogy a
bíróság hivatalból intézkedik a
gondnokság alá helyezésnek az in-
gatlan-nyilvántartásba történő bej-
egyzése iránt, ezen felül a bíróság is
számítógépes nyilvántartást vezet a
gondnokság alá helyezettek névjegy-
zékéről.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

Tisztelt Leendő Támogatónk!

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület ezen a nyáron is szeretné
vendégül látni a moldvai csángó is-
kolások 20 fős csoportját Lészpedről
június 26-29.  között. 
Pénzbeli adományok átvételére a
Damjanich János Általános Iskola  tit-

kárságán (Gödöllő, Batthyány L. u.
32), a Gödöllői Városi Múzeumban
és a Városi Könyvtárban munkana-
pokon van lehetőség.
A gyermekeket vállaló családok
Büttner Saroltánál jelentkezhet-
nek munkanapokon 18-20 óra között.
Telefon: 30/609-5022; 28-421 -235
e-mail: buttner.sarolta@gmail.com

Az Egyesület számlaszáma: 
65600168-11058186

Nemrégiben újabb szervezet
alakult a magyar vállalkozások
védelmében, a MAGOT. A kez-
deményezés nem csak a hazai
gazdaság védelméért kíván
tenni, célja a magyar kultúra
ápolása és népszerűsítése is.
Utána jártunk, még mi minden-
ben más ez a szervezet, mind a
többi, e célra alakult társaság.

– A MAGOT kezdeményezéshez
csatlakozni kívánó kis- és középvál-
lalkozásoknak nem kell sem belépési
díjat, sem más juttatást fizetniük, a
társaságunk mégis, egy jól kitalált
rendszerrel növelni tudja forgalmukat
– mondta el lapunk megkeresésére
Váradi Sándor, a szervezet vezetője.
Ennek nyitja egy információs füzet,

amelyben megtalálhatók a MAGOT
programjához csatlakozott magyar
vállalkozások nevei és elérhetőségei.
Ebben brossúrában meghatározott
összegű és bianko kuponok vannak,
amelyek ezeknél a vállalkozásoknál
kedvezményekre jogosítják a vásárló-
kat, ügyfeleket. Ennél többet nem ké-
rünk a hozzánk csatlakozó hazai vál-
lalkozásoktól. Ez a füzet tehát egyben
reklámanyagnak és kedvezményfü-
zetnek egyaránt tekinthető. 

– Úgy tudjuk, programjuk másik
célja, a magyar kultúra ápolása és
népszerűsítése.

– Kiemelten fontos szerepet szá-
nunk a hagyományok ápolásának.
Egy találó közhellyel élve: csak akkor
tudhatjuk, hogy merre tartunk, ha tud-
juk, hogy honnan jövünk. Éppen ezért

a közeljövőben több hagyományőrző
kulturális programot tervezünk, neves
előadók közreműködésével.

– Hol juthatnak hozzá az érdek-
lődők a brossúrához, illetve ho-
gyan lehet csatlakozi önökhöz?

– Minden héten csütörtökön 18
órától várjuk az érdeklődőket a Ham-
vay Kávézóban, ahol mindenről bő-
vebb felvilágosítással szolgálunk.
Emellett természetesen elérhetnek
bennünket a  06/70-411-6688-as tele-
fonszámon is, valamint megtekinthe-
tik honlapunkat, amelynek elérhető-
sége: www.magot.hu. 

Magot – Magyar Gazdaságért Országos Tömörülés

A hazai vállalkozások védelmében

Június 9-én a Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub szervezésében az Er-
zsébet Királyné szálloda kávé-
házában mutatta be új könyvét
Radnóti László. 

A rádióból közismert sportriporter – aki
egyébként gödöllői lakos – „Pardon, té-
vedés!” című kötetében érdekes módon
nem a sport témáját boncolgatja, ha-
nem a mindenki által valósnak vélt té-
nyeket és történeteket cáfolja meg és
fedi fel az igazságot (megtudhatjuk pél-
dául a világ első űrhajósának tartott Ju-
ríj Gagarin igazi történetét az űrutazás-
sal kapcsolatban; emellett még számta-
lan olyan sztori kerül napvilágra, ame-

lyek mindig is élénken foglalkoztatták
az embereket). 
Az összejövetelen Pintér Zoltán alpol-
gármester, a Lokálpatrióta Klub elnöke
beszélgetett a több évtizede pályán lévő
Radnóti Lászlóval, aki többek között

azt is megosztotta az egybegyűltekkel,
hogy az idei könyvhétre megjelent
„Pardon, tévedés!” című könyv körül-
belül 29 és fél éve érlelődött benne

(sokan nem tudják, de a 
szerző annak idején a rá-
dióban egy olyan éjszakai
műsort vezetett, amelyben
a mostani könyvben fel-
bukkanó történetek kerül-
tek előtérbe), de csak most
érkezett el az idő arra,
hogy az olvasók kézbe ve-
hessék azt. Emellett a ri-
porter azt is elárulta a ven-
dégeknek, hogy milyen

véletlenek –  például az egykori NDK
nagykövetségéről milyen körülmények
között távolították el őt és még néhány
kollégáját stb. – járultak ahhoz hozzá,
hogy végül az újságírói pályán kötött
ki. Kép és szöveg: kr

Radnóti László könyvbemutatója

„Pardon, tévedés!”

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

Nemrégiben láttam egy interjút az ATV
ebugatta műsorában Gémesi Györggyel.
Ez inspirált, hogy írjak önöknek. Az inter-
júban a felelős kutyatartásról, állattartás-
ról, az önkormányzatok feladatáról be-
szélt polgármester úr. Szerintem nagyon
helyesen, és én ennek nagyon is örülök,
mert szerintem is nagyon fontos, hogy ha
valaki egy élőlénnyel együtt él, akkor ar-
ról teljes felelőséggel gondoskodjon is.
Mint mondta, hamarosan elkészül egy ál-
lattartási rendelet, melyben szabályoznák
a kutyatartást, ki hány kutyát is tarthat,
milyen körülmények között. Erre valóban
nagy szükség is van. Szeretnék érdeklőd-
ni, hogy ez a szabályozás mikor lép életbe
itt Gödöllőn? Gondolom, városunk az el-
ső lesz, ahol ez életbe is lép.
Nekünk is van kutyánk, két kisebb testű, itt
élünk a Kossuth Lajos utcában és ezért is
érdekel, hogy maradhat e két kistestű ku-
tyánk?
És most jön az a gond, amiért igazából
írok önöknek. Még a választásokkor szó
volt arról, hogy a belvárosban, a belső la-
kóövezetekben biztosítanak kutyafuttató-
kat, kutyazacsikat és más egyéb dolgokat,
amik végre megszüntethetnék a kutyások
és nem kutyások örök ellentétét. Tény, én
mint kutyás, néha szégyellem magam,
hogy más kutyatartók ott hagyják kutyá-
juk után a produktumot. Ez számomra
megdöbbentő és elfogadhatatlan. Ha va-
lakinek kutyája van és közterületen sétál-
tatja, akkor az igen is takarítson fel utána.
Ha a kedvencünk véletlen a lakásban
megy ki, akkor minden gazdi jól leszidja a

kutyust, majd  természetesen feltakarít
utána. Hát akkor tegye ezt meg az utcán
is. De az is igaz, hogy nincs számunkra,
kutyások számára kijelölve olyan hely,
ahol a kutyát el lehet engedni szaladgálni,
és ahol nyugodtan sétálhatnánk. Akkor
összehívták a kutyásokat (tény, én magam
nem voltam jelen) és Pintér Zoltán alpol-
gármesterrel, a HEROSZ elnökével tettek
ígéretet ezek megvalósítására.
Tisztelt Szerkesztőség!
Szeretnék érdeklődni, hogy megvalósul-
nak-e ezek a tervek, és ha igen mikor?
Sz. I.-né

Kedves Olvasónk levelével megkerestük
Pintér Zoltánt, aki az alábbi választ juttat-
ta el szerkesztőségünkhöz.

Tisztelt Hölgyem!
Engedje meg, hogy illetékességből én vá-
laszoljak levelére!
Örömmel tölt el, hogy ilyen nagy figye-
lemmel kíséri városunk vezetőinek tény-
kedését, azon belül is az állattartással, ál-
latvédelemmel foglalkozó témákat. Való
igaz, napjaink egyik égető problémája a
kulturált állattartás. Mint az állatvédő
egyesület és a gödöllői menhely vezető-
jének, vérzik a szívem, hiszen nap mint
nap szembesülök a kutyát tartók és nem
tartók közötti éles ellentétekkel. Ennek
egyik alapja az emeletes házakban való
kutyatartás megítélése, illetve a közterü-
leten kutyát sétáltatók magatartása. 
Be kell látni, hogy a kutyapiszok össze-
gyűjtése valóban minden kutyatulajdonos
feladata. Ez jogos elvárás lehet mindenki
részéről, még akkor is, ha jelenleg nincse-
nek külön erre a célra kihelyezett gyűjtő-
edények. 

Az Ön információi helyesek, amely sze-
rint dr. Gémesi György polgármester úr
vezetésével a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége kidolgozott egy állattartási
rendelet javaslatot, amelyet ajánlásként –
egyfajta úttörő szerepet betöltve – meg-
küld minden önkormányzat számára. Re-
mélhetőleg, ez mihamarabb bevezetésre
kerül településünkön is. Azért hangsúlyo-
zom ezt kiemelten, mert a nyilvános ku-
tyafuttatók használatát, a kutyapiszok
össze nem szedése kapcsán alkalmazható
szankciókat csak akkor lehet alkalmazni,
ha azoknak megvan a jogi háttere. E ren-
delet alkalmas lehet arra, hogy a nem
megfelelő viselkedés következmények-
kel járjon. 
Természetesen ezek mellett már dolgo-
zunk egy kisebb csapattal és a társadalmi
munkáját felajánló lakosokkal a létesíten-
dő kutyafuttatók lehetséges helyeinek ki-
jelölésén, az ehhez telepítendő kutyapi-
szok gyűjtő edényzet beszerzésén, vala-
mint a hozzá tartozó költségek csökkenté-
sén, amelyek megvalósítását a nyárra ter-
vezzük.
Bízom abban, hogy ebben a munkában
minél több civilre számíthatunk. Noha
nincsenek illúzióim, azért optimizmu-
somnak adok hangot, mikor abban re-
ménykedem, hogy a kutyafuttatók és a
kutyapiszok gyűjtő edények kihelyezé-
sével, azok megóvásával és folyamatos
tisztántartásának megszervezésével egyre
többen áttérnek a valóban felelős, kultu-
rált állattartásra – szem előtt tartva az
egész társadalom érdekeit is. Ehhez ké-
rem az Ön és kutyájukat megfelelő mó-
don tartó társainak a segítségét!  

Gödöllő, 2008. június 10.
Tisztelettel: Pintér Zoltán alpolgármester

Olvasóink írták

Harmadik alkalommal rendezte meg a Gödöl-
lői Ifjúsági Könnyűzenei Fesztivált a Keresz-
tény Fiatalok az Ifjúságért Egyesület. A prog-
ramot, ami szombaton a Petőfi Sándor Mű-
velődési Központ parkolójában várta az ér-
deklődőket, Pintér Zoltán alpolgámester nyi-
totta meg.
Az idén Gödöllőről és a környékbeli települé-
sekről érkeztek az előadók: énekesek, tánco-
sok, zenekarok adtak ízelítőt tudásukból. A

rendezvénynek idén nem
kedvezett az időjárás, az
eső miatt sajnos néhány
kiegészítő programról le
kellett mondania a közön-
ségnek. 

Kép és szöveg: tt

3. Könnyűzenei fesztivál Gödöllőn

Ének, zene, tánc
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, vá-
rosrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni. Köszönjük!

A lourdes-i barlang
A dél-franciaországi Gave-patak völgyében, Lourdes közelében 1858 feb-
ruár 11-én néhány gyermek rőzsét gyűjtött az erdőben. Az egyik közülük, a
14 éves Bernadette Soubrious volt, aki a többiektől elmaradva a Massa-
bielle sziklabarlangban egy fehér ruhás, kék öves imádkozó női alakot pil-
lantott meg. Bernadette-nek 1858. február 11. és július 16. között összesen
18 alkalommal jelent meg Szűz Mária. Február 25-én, a kilencedik jelenés
közben Bernadette kapott egy utasítást, mely szerint kaparja fel a barlang
talaját. Az ásás nyomán forrás keletkezett, melynél később számtalan cso-
dás gyógyulás történt. 1858 július 28-án az egyház vizsgálóbizottságot állí-
tott fel, mely 1862-ben hivatalosan elismerte a jelenések valódiságát, a for-
rásnál történt gyógyulásokat, és megadta az egyház hozzájárulását a Lour-
des-i Boldogasszony kultuszához. Bernadett leírása alapján Joseph Fabisch elkészítette Szűz Mária szobrát, melyet
1864-ben állítottak föl a jelenések barlangjában. Ekkor kezdték el építeni a Szeplőtelen Fogantatás neogótikus temp-
lomát is. 

Bernadett 1879-ben halt meg,
1925-ben boldoggá, majd 1933-
ban szentté avatták.
A jelenések óta több ezer gyó-
gyulás és csodás esemény történt a
kegyhelyen. A zarándokok évről
évre egyre többen keresik fel a
lourdes-i kegyhelyet. 2000-ben
130 országból több mint 5 millió-
an zarándokoltak el ide.
A lourdes-i kultusz hamar elterjedt
a katolikus világban. Megjelentek
a templomokban, templomkertek-
ben, olykor temetőkben a mester-
ségesen kialakított barlangszerű
objektumok, melyekben a Lour-
des-i Boldogasszony szobra ka-
pott helyet. Sok esetben mellék-
alakként megjelenik Bernadett áb-
rázolása is. A lourdes-i barlang
mintájára nem csak mesterséges,
hanem természetes barlangokban
is megjelenítették a csodás esemé-
nyeket. Az első lourdes-i barlan-
got XII. Leó pápa alakíttatta ki a
Vatikán kertjében.
Gödöllőn is áll egy kültéri

lourdes-i barlang a kastélykápolna udvarán, a templom bejáratával szemben. Azonban nem ez volt az első ilyen épít-
mény. Volt egy korábbi barlang is, melyet 1959-ben állítottak fel, szintén a templom bejárattal szemközt. A barlang-
ban Máriának egy márványszobra lett felállítva. A
szobrot a temetőből, egy nagyon elhanyagolt családi
sírról hozták el, attól félve, hogy ott a sírrongálók kárt
tehetnek benne. A barlang nem sokban különbözött a
maitól. a kidolgozottsága nem volt olyan sima és
egyenletes mint, a mostaninak, a bejáratát pedig egy
kőkerítés zárta le. Ez a korábbi barlang a kastély re-
konstrukciós munkáinak esett áldozatául. Az 1990-es
évek elején lebontották, a templom udvarának bővíté-
se miatt. Ennek pótlására készült az új barlang, me-
lyet Ágó Mátyás tervezett, és Tóth Gusztáv nyugdíjas
kőfaragó készített el. Mindketten fölajánlásból dol-
goztak. A félkörívesen kialakított barlang elejét, dí-
szesen megmunkált kovácsoltvas kapuval zárták le. A
kapuhoz két lépcsőfok vezet fel. A barlang alapanya-
ga kő. Bent a barlangban látható, egy talapzaton Má-
ria imára kulcsolt kezű alakja. Mellette pedig térdeplő
pozícióban Szent Bernadett szobra van elhelyezve.
Az átadásra 1999-ben került sor. A sírról származó
Mária-szobor, restaurálás után, ismét a barlang fő
alakjává vált.

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Rudolf trónörökös neve hallatá-
ra a legtöbb embernek kizáró-
lag a mayerlingi tragédia ötlik
fel. Jelentősen megváltozhat ez
a tény, ha valaki ellátogat a gö-
döllői királyi kastélyba, ahol a
múlt héten Bécset megelőzve
nyílt meg az kiállítás, ami a 150
esztendeje született főherceg-
nek állít emléket. A földszinti
időszaki kiállítótermekben he-
lyet kapott tárlat egyben a Titá-
nia lovagjai kiállítássorozat első
része.

Erzsébet királyné verseiben magát
Shakespeare Szentivánéji álom című
komédiájának tündérkirálynőjeként,
Titániaként jelenítette meg. Egyik vitri-
olos versében felsorolta egykori sza-
márbőrbe bújt lovagjait, köztük a két
legfontosabbat, Andrássy Gyulát és Fe-
renc Józsefet. A királynéért azonban
nem csak ők rajongtak, szeretett fia
Rudolf is mindenek felett imádta any-
ját, akitől azonban nem kapta meg azt a
figyelmet amire vágyott. A Titánia lo-
vagjai e három személyt mutatja be,
kezdve Rudolffal, akit hazánkban a
Rudolfot magyarítva Rezső királyfi-
ként emlegettek.

A magyarbarátságáról ismert Ru-
dolf 1858. augusztus 21-én született
Laxenburgban. Szorgalmas tanuló volt,
s felnőttként is ennek megfelelő szem-
lélettel bírt. Öt nyelven beszélt, ami
hozzásegítette, hogy tudományos mun-

kát is végezzen. Azt vallotta, hogy egy
hercegnek nem csak a születésével, de
tudásával, szorgalmával, munkájával
és teljesítményével is ki kell tűnnie. Iz-
galmas útleírásokat készített, de legin-
kább az orintológia érdekelte. Alfred
Brehm, a kiváló természettudós jó ba-
rátja volt, sokat utaztak együtt. Tudo-
mányos tevékenysége mellett a monar-
chia átalakítását is szükségesnek tartot-
ta, erről több publikációja is megjelent,
igaz, akkor még név nélkül.

A bemutatott anyag átfogó képet ad
tevékenységéről, egy rendkívül sokol-
dalú, művelt embert ismerhetnek meg
a látogatók, akik a családi fotók és fest-
mények mellett megtekinthetik többek
között gyermekkori rajzait, az 1881-es
egyiptomi útja során vásárolt anyag
egy részét, valamit gödöllői fotóalbu-
mát és a trónörökös utolsó, Budapesten
készült fényképét, amit saját kezű alá-
írása tesz különösen értékessé.

A Gödöllői Királyi Kastély és Ma-
gyar Nemzeti Múzeum által közösen
megrendezett kiállításhoz mintegy
húsz hazai és osztrák gyűjtemény köl-
csönzött műtárgyakat. Ennek köszön-
hetően látható most Gödöllőn például
Stefánia főhercegné legyezője, vala-
mint az ő hagyatékából származó erek-
lyetartó amit a trónörökös pár cseh
arisztokrata hölgyektől kapott násza-
jándékba. Ez utóbbi a Pannonhalmi
Bencés Főapátságból érkezett váro-
sunkba.

Rudolf, a reményvesztett imádó

A trónörökös emlékezete

Igazi különlegességgel szolgált a látogatóknak a hét végén a királyi kastély. A Koronázási hétvége színes
programjainak sorában több évtized után, újra falkavadászatot rendeztek. A főúri falkavadászatok valamikor
gyakoriak voltak a kastélyban, főleg Erzsébet királyné kedvelte a vadászat eme formáját. A gödöllői vadásza-
tok országos hírűek voltak és megtiszteltetés volt, ha arra valaki meghívást kapott. Egykor több száz lovas,
több száz kutyával kergette a szarvast, őzet, vaddisznót, vagy az apróbb vadakat. A második világháború
után a vadászat eme módját főúri kiváltságai miatt betiltották, a hatalmas falkákat kiírtották. Most egy kis
ízelítőt kaphattunk belőle, milyen is lehetett Erzsébet korában egy falkavadászat.



Álom vagy valóság? Avagy,
álom-e a valóság? A valóság te-
ret hagy-e az álmodozásra?
Mindezek tulajdonképpen meg-
válaszolhatatlan, csak kinek-ki-
nek a hozzáállása, vérmérsék-
lete, fantáziája, a boldogságra
vagy a boldogtalanságra, a 
szabadságra vagy a gúzsokba
bonyolódásra való hajlama sze-
rint eldönthető kérdések. 

Gerlóczy Márton új, A Szabadok
Testvérisége című regényében nemi-
gen enged betekintést a kártyáiba,
miközben körbeviszi az olvasót az
egész földgolyón, Marseille-től
Bangkokig. Nem keleti, hanem nyu-
gati irányban. Átszelve egy vitorlás-
hajóval az  Atlanti-, majd a Csendes-
óceánt is.

Az egész úgy kezdődött, hogy a
történetet egyes szám első személy-
ben elbeszélő fiatalember kiment a
Duna-partra, s egy palackot hajított a
folyó valaha kék és áttetsző, most
mocskos és zavaros vizébe. A palack-
ban üzenet lapult: „Ha megtalálod
ezt, keress meg!” Lakcím, telefon-
szám. Remélte, hogy egy távoli or-
szágban fogja ki a küldeményét vala-
ki. Valaki, aki ugyanúgy mint ő, a ba-
rátságról és a szerelemről ábrándozik. 

De nem így lett. Már másnap jelent-
kezett egy srác a kezében a palackkal,
ami, mint kiderült, egy kilométerrel
arrébb fennakadt egy stégen. Ott fog-
ta ki. Ha így akarta a sors, ez a srác,
akit Kölyöknek nevez a történet

során, lett a barátja. Ba-
rátja? Mindenesetre ő
tanította meg minden
olyan jóra, amit a szü-
lők általában rossznak
tartanak.

Különös, nemzetközi társasággal
együtt hajtják aztán végre később a
nagy vállalkozást. A földkörüli hajóu-
tat a Libertad nevű vitorláson. A
könyv belső borítóján térképeket is
láthatunk az útvonalról. Természete-
sen Gibraltárnál hagyják el a Föld-
közi-tengert, ott siklanak ki az óceán-
ra. Átélik mindazt a gyönyörűséget és
mindazt a kínt, amit akkor élhet át az
ember, ha nincs szilárd föld, biztos ta-
laj a talpa alatt. 

Bejárják a Karibi-szigeteket, meg-
tapasztalják, mit jelent az, hogy Ama-
zonas-delta, milyen város Rio de Ja-
neiro. Meg La Paloma. Meg Punta
Arenas. Eljutnak a Magellán-szo-
rosig. Mindenütt, ahol csak kikötnek,
különös találkozásokban van részük. 

A Csendes-óceánon töltött hetek a
legnehezebbek. Hatvankét nap a nyílt
vízen. Hideg van, esik, őrjítő szél
zúg, hatalmas hullámok támadnak.
Eljutnak a megállapításhoz: „az élet
nem rossz dolog, de van nála valami
sokkal felemelőbb: életben maradni.”

Új-Zéland már csak azért is maga a
csoda, mert ott végre kipihenhetik
magukat. Majd, újabb hosszas ha-
józás után, Bangkokban elszabadul a
pokol…

Az elbeszélő és a Kölyök élik csak
túl a borzalmakat. Felejthetetlen él-

mények emléke kavarog a fejükben.
De megállapíthatják, az utazás való-
jában a lélekben történik, az ember
leginkább saját magát ismerheti meg
általa. S miközben tudja, hogy a lá-
tott, felfedezett helyek élnek, léle-
geznek nélküle is, továbbra is,
rájöhet, neki magának hol van az ott-
hona. 

Akik olvasták Gerlóczy Márton két
korábbi könyvét, alaposan meglepőd-
hetnek ettől a harmadiktól. Az első
kettőben azt adta, ami egyszerűen ki-
kívánkozott belőle. A mostani könyv
megírásához komoly tervezőmunka,
előzetes tanulmányok tömkelege
szükségeltethetett. 

Már csak azért is érdemes elolvas-
ni a frissen napvilágot látott művet,
hogy eldönthessük, melyik módszer
áll közelebb hozzánk.
(Gerlóczy Márton: A Szabadok
Testvérisége) 

- nád- 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A végzet palackpostán jár

Izgalmas zenei csemegézésnek
lehettek részesei az érdeklődők
június 4-én a királyi kastélyban,
ahol a Gödöllői Városi Vegyeskar
vendégeként az Ernir Férfikar iz-
landi és magyar kórusműveket
szólaltatott meg. 

Izland távoli, észak-nyugati részén fek-
szik Ísafjördur, ahonnét vendégeink ide
utaztak, hogy hazájuk zenéjével megis-
mertessék a gödöllői közönséget, s egy-
ben megmutassák, nem idegen tőlük a
magyar zene világa sem. Ez utóbbival
való kapcsolatukat karvezetőjüknek,
Joó Beátának köszönhetik, aki már több
mint húsz esztendeje él a távoli sziget-
országban, és segít a két nép kulturális
kapcsolatainak bővítésében. Ahogyan

Utassy Ferenc, az Izlandi Köztársaság
tiszteletbeli konzulja megnyitó beszédé-
ben fogalmazott, ennek eszköze a zene,
ami kitűnő lehetőség a hídépítésre a két
nép között. Ezen sok magyar zenepeda-

gógus és karnagy dol-
gozik, akiket szíve-sen
fogadnak  Izlandon,
mivel az ott élő em-
berek nagyon sze-ret-
nek énekelni. A
300.000 lakosú or-
szág minden polgára
átlagot számolva 1,2
kórusban énekel.
(Nem tévedés!) Kó-
rusműveikben hazá-
juk tájai, hagyomá-
nyai, elevenednek
meg, s a legtöbben 
szerepet kap a szóló-
ének is. Ezen az estén
azonban nem csak a
szigetország dalait szó-

laltatták meg, hanem olyan népszerű
magyar szerzők mű-veit is, mint
Karai József és Bárdos Lajos.
Érdekes, és izgalmas élmény volt a
„Túrót eszik a cigány…” vagy a

Az Ernir Férfikar koncertje a kastélyban

Izlandon mindenki énekel…

Gyermekeknek és felnőttek-
nek egyaránt izgalmas és tar-
talmas kikapcsolódást nyújtott
a Könyv Ünnepe, amelyet a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban rendeztek
meg szombaton. A készülődés
már kora reggel megkezdő-
dött, hogy tíz órára minden rajt-
ra készen várja az érdeklődőket.  

Az egésznapos programot dr. Gémesi
György polgármester nyitotta meg.
Beszédében megköszönte  a könyvtár
vezetőinek és munkatársainak azt a
munkát, amellyel túl a hagyományos
könyvtári feladatok ellátásán, elis-
mert kulturális és közösségi térré for-
málták az intézményt. S, hogy ez
mennyire így van, már délelőtt lemér-
hető volt, hiszen a számtalan színes és

érdekes programok mindegyike iránt
nagy volt az érdeklődés. A rajzverse-
nyen színes krétát ragadtak a legifjab-
bak, míg az iskolások a Harry
Potter sakkversenyen mérhették
össze tudásukat. Nagy sikert ara-
tott a családi vetélkedő is, ame-
lyen hamuba sült pogácsával indí-
tották útjukra a résztvevőket, akik
útilapu segítségével járták be a
városi kulturális intézményeket,
ahol Szekeres Erzsébet kiállításá-
hoz kapcsolódóan kellett felada-
tokat megoldaniuk. A számtalan

színes program mellett természetesen
az irodalom is megfelelő helyet kapott.
Érdekességeket tudhattak meg  például
az érdeklődők a mesék gyógyító erejé-

ről, de volt író-olvasó talál-
kozó Bartos Erikáva és Háy
Jánossal, s ami talán a leg-
fontosabb egy ilyen ünnepen,
könyvvásár, ahol számtalan
érdekes és szép kiadvány vár-
ta, hogy gazdára találjon. A
rendezvényen a gödöllői
könyvesboltok mellett több
kiadó is képviseltette magát,
különösen a gyerekek számá-

ra rendkívül bőségessé téve a választé-
kot. A délelőtt programját a Colla Parte
Consort játéka színesítette. 

Vetélkedők, előadások, térzene

A Könyv Ünnepe

(folytatás az 1. oldalról)

A Gödöllői Új Művészet Közalapít-
vány kérésére Gödöllő Város Önkor-
mányzata, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium, a nagy művészeti szer-
vezetek (MAOE, MKISZ), a Magyar
Iparművészet folyóirat ajánlott fel dí-
jakat, és ez alkalomból átadták a
Nagy Sándor-díjat is. A gödöllői mű-
vészek köréből Kecskés Zoltán grafi-
kusművész nyerte el Gödöllő Város
Önkormányzata díját. A kiállítás meg-
nyitó végén a kuratórium elnöke fel-

hívást tett közé: Kérte a közönséget,
hogy szavazatával és adományaival te-
gye lehetővé a Közönség-díj létrejöttét
2008. október 17-én az évforduló nap-
ján, a katalógus bemutatása alkalmából

ünne-pélyes keretek
között adják át annak a
mű-vésznek, akinek a
mun-kájára a legtöbb
szava-zat érkezik, a díj
értékét az összegyűjtött
adomá-nyok képezik.
Szavaza-taikat 2008.
október 1-ig várják a
GIM-Ház-ban (Gödöl-
lő, Körösfői utca 15-
17., telefon: 28/419-
660, e-mail: gim-
haz@invitel.hu)

Gödöllői Iparművészeti Műhely: jubileumi kiállítás

Tradíció és szellemiség
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Gödöllői Új
Művészet 

Közalapítvány

ÜZENET
kortárs képző- és 

iparművészeti kiállítás és 
szabadtéri zászlókiállítás a

GIM 10 éves jubileuma 
alkalmából a 

Gödöllői Új Művészet 
Közalapítvány rendezésében

Megtekinthető: 
2008. október 19-ig, szombat

és vasárnap 14-18 óráig,
előzetes bejelentkezés

alapján más napokon is
***

Intenzív Nyári képző- és 
iparművészeti tanfolyamok
fiataloknak és felnőtteknek 

a GIM-Házban

Kerámia tanfolyamok
F. Orosz Sára keramikus-
művész vezetésével; Kun

Éva keramikusművész 
közreműködésével

2008. június 23 – július 4.,  és
2008. július 7 – 16. Mindkét
tanfolyam esetén: 30.000 Ft
jelentkezések és befizetések
határideje: 2008. június 10.

Gobelin- és
Szőnyegszövő tanfolyam 
Remsey Flóra kárpitművész

vezetésével 2008. június 23 –
július 4. Részvételi költsége:
29.000 Ft. Jelentkezések és

befizetések határideje: 
2008. június 10.

Rajz- és képzőművészeti
tanfolyam

Farkas Éva gobelinművész
vezetésével. 2006. július 14 –

25. Részvételi költsége: 29.000
Ft. Jelentkezések és befizetések

határideje: 2006. július 10.
Várjuk kezdők és haladók 

jelentkezését 13 éves kortól.
GIM-HÁZ, 2100 Gödöllő, Körösfői

utca 15-17. Tel./fax: 28/419-660
e-mail :  gimhaz@invitel .hu

(munkanapokon: 9-16 óra között,
Sukta Zsuzsánál)

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programja

Június 12. csütörtök 17 óra:
Évzáró hangverseny és bizo-
nyítványosztás. Közreműköd-
nek: A Dixix Rhytm Együttes,
a Kalapos Énekegyüttes és a
Kiscibri Énekegyüttes
Június 13. péntek 14.30-
17.30: Beiratkozás
Június 14. szombat 17 óra:
A Nagyrőcei Művészeti Iskola
növendékeinek hangversenye
Június 15. vasárnap: Csalá-
di Nap a Gödöllői Királyi
Kastélyban. 12 órától: A ze-
neiskola együtteseinek be-
mutatkozása. 16.45: A Nagy-
rőcei Művészeti Iskola tanári
együtteseinek műsora
Június 20. péntek 18 óra:
Szalai Gergő zongoraestje
Június 25-től július 2-ig:
Zene és társművészeti táborok

Este 6 órától éjfélig ingyenes programok az egész családnak
a  Gödöllői Városi Múzeumban és a pelikános kút körül
– Ingyenesen megtekinthetők az állandó kiállítások és az

időszaki tárlat is18 és 24 óra között
– 18 órakor: múzeumpedagógiai foglalkozás gyerekeknek

– 19 órakor: Varga Zoltán Zsolt szobrász-restaurátor
előadása „Gödöllői vonatkozások a Nepomuki Szent János

szobor-kultuszban” címmel
– 19 órai kezdettel, 23 óráig a Veresi Gőzös belvárosi járata

félóránként indul a múzeum elől, megáll a kastély és a
művelődési központ előtt is

– 20 órakor: Őriné Nagy Cecília művészettörténész tár-
latvezetése a Toroczkai-kiállításban

– Este 10-től 11.30-ig a Szederinda népzenei együttes tart jó
hangulatú élőzenés táncházat a pelikános kútnál. A Hamvay-

kávézó és terasz a rendezvény végéig várja vendégeit!

Gödöllői Városi Múzeum
JÚNIUS 21., SZOMBAT: MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

IV. CSALÁDI NAP
2008. JÚNIUS 15.

VASÁRNAP, 10-19 ÓRÁIG
Egész napos, ingyenes családi programok, koncertek,

kézműves vásár, biotermék bemutató és kóstoló, életmód
tanácsadás, könyvbemutató

A Gödöllõi Királyi Kastély és 
„A rák ellen, az emberért, a holnapért“ 
Társadalmi Alapítvány szervezésében

10.00  Talamba Ütőegyüttes
10.55 Ünnepélyes megnyitó
11.00 Torna Pusztai Ildikóval
12.00 A Frédéric Chopin Zeneiskola
népi énekegyüttesei
12.30 Arpeggio Gitárzenekar
13.00 Saltarello Reneszánsz Együttes
13.30 Péceli Gyöngyharmat Népi
Együttes
14.15 Sivadó Testvérek Kamara-
együttese
14.45 Fóti Cselényi József Népdalkör
15.30 Colla Parte Consort
16.00 Veresegyházi Népdalkör
16.15 A Kistarcsai Pannónia Néptánc-
egyesület
16.45 A Revúcai Művészeti Iskola
(Szlovákia) tanárainak műsora
17.30 Bauer Andrea operaénekesnő és
Szekeres László zongoraművész műsora

(részletek Puccini, Kodály, Farkas Fe-
renc és Szekeres László műveiből)
15.00 Kastélypark A Jászsági Huszár-
bandérium bemutatója játékos vetélke-
dővel
15.00 Petőfi Sándor: János Vitéz Varga
Kata egyszemélyes zenés táncos mese-
színháza. Belépőjegy: 500 Ft
19.30 A Hot Jazz Band koncertje a kas-
tély díszudvarán. Belépőjegy: 1500 Ft

A Kastélyparkban 10.00-19.30 óráig
kézműves- és bio termelői vásár,
biokonyha, kézműves foglalkozások és
gyermekjátszóház, hintózási lehetőség,
egészséges életmód tanácsadás várja a
kedves vendégeket.
További információ:
www.kiralyikastely.hu,
www.rakellen.hu



A nagy szarvasbogár (Lucanus
cervus) egy közismert európai ro-
varfaj, a kontinens legtermetesebb
bogara. A közhasználatban több-
nyire csak szarvasbogár néven em-
legetik. Nevét a hímek megna-
gyobbodott, agancsra emlékeztető
rágószervéről kapta, amelynek a
párzást megelőző vetélkedésben
van szerepe. Régebben jelentős
számban élt az egész földrészen,
ám élőhelyének megritkulása miatt
példányszáma is lecsökkent. A hím és
a nőstény szarvasbogarak között igen
nagy eltérések mutatkoznak. A hímek
alapvetően jóval nagyobbak a nősté-
nyeknél ritkán, akár 10 centiméteres-
re is megnőhetnek, míg a másik nem
képviselői rendszerint csupán 3-5
centiméteresek. A „szarvak”, ezek a
megnyúlt, erős, 1-2 centiméteres rá-
gók szintén csak a hímek jellemzői.

A nagy szarvasbogár alapszíne sö-
tétbarna, a rágók rendszerint vöröse-
sek, és a szárnyfedőkön is találkoz-
hatunk ilyen árnyalattal.

A nagy szarvasbogár xilofág állat,
ami azt jelenti, hogy imágó állapot-

ban fák (főleg tölgyek) nedveit szívo-
gatja, de nem létfontosságú, hogy táp-
lálkozzon. De nem csak a kifejlett ál-
lat kötődik a tölgyesekhez, hanem a
lárvák is ezt a fát szeretik rágni, leg-
inkább korhadt állapotban.

A május-júniusban megjelenő imá-
gók legfőbb feladata a szaporodás.
Nappal inaktívak, ilyenkor a fatör-
zseken pihennek és szívogatják a
nedveket, majd alkonyattájt hangos
zúgással kezdenek repülni párt keres-
ve. Repülésük nem túlzottan biztos,
gyakran ütközéssel állnak meg. Ha
egy nőstényre több hím is ráakad, lát-
ványos harcra kerül sor, melynek cél-

ja, hogy a fogóként használt szarvak-
kal megragadják, és a hátára fordítsák
az ellenfelet – vagy éppen ledobják
egy faágról.

Növekedésük rendkívül lassú:
általában 5 éven keresztül fejlőd-
nek, mire bebábozódnak. A meleg
idők elérkeztével bújnak elő a ki-
fejlett egyedek, hogy újrakezdjék a
ciklust.

Bár a Természetvédelmi Világ-
szövetség veszélyeztetett fajokat
összegyűjtő Vörös Listáján nem
szerepel, élőhelye folyamatos
pusztítása miatt visszaszorulóban
van. Magyarországon védett, esz-
mei értékét 2000 forintban szabták

meg.
Kertjeinkben gyakran találkozha-

tunk velünk, főleg ha a közelben töl-
gyesek vannak.
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HEROSZ

Vigyél haza!

1 éves keverék kan 1 éves keverék szuka

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
28/432-487, 20/340-4861

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

1 éves keverék szuka

Június 14-15.:

dr. Kurucz Marianna
Tel.: 20/341-6655

Erdőkertes, Csillag u. 5/A.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

8 hónapos keverék szuka

2 éves keverék kan

Mindenkiben felmerülhet egy-
szer az ötlet, hogy saját kertjét
tulajdon két kezével alakítsa
ki, ám elhamarkodott gondo-
lat lenne az, ha azt hinnénk,
ebben nincsenek szabályok.
Cikkünk célja, hogy támponto-
kat nyújtson álmaink kertjé-
nek megvalósításához.

Kezdjük a legelején! Minden jó kert
alapja, hogy a környezetével összeil-
lő legyen, illetve az, hogy helyesen
válasszuk ki a rendeltetését, hiszen
kialakíthatunk haszon- dísz- és pihe-
nőkerteket is. Amennyiben ezeket
tisztáztuk, rátérhetünk kertünk stílu-
sának megválasztására. Ennél a ter-
vezési fázisnál több tényezőt is figye-
lembe kell venni, mint például a szí-
nek és formák egymáshoz való viszo-
nyát, a kert elhelyezkedését, az ég-
hajlatot, a talajtípust és a fekvést.
Ezek közül a legalapvetőbb befolyá-
soló szerep az éghajlatnak jut, hiszen
ha egy bizonyos klímájú helyre oda
nem illő növényt teszünk, nem szá-
míthatunk arra, hogy az életben ma-
rad. Főként a tél keménysége és
hossza tarthat vissza minket egy-egy
virág vagy cserje beültetésétől, de
ugyanúgy lehet a széljárás is egy sze-
lekciós alap, mivel nem minden nö-
vény viseli el az erős széllökéseket.
Ha mindezeket mérlegeltük, rátérhe-
tünk a tényleges stíluskiválasztásra.
A választék jelentős számú, ám ez
korántsem jelenti azt, hogy minden-
képpen ezek szerint kell nekünk is
döntenünk. Megfelelő érzékkel és
egy kis gyakorlati tapasztalattal saját
ötleteinket is átültethetjük a valóság
talajába. Miután ezeket a dolgokat le-
tisztáztuk, jöhet a kert tényleges
megtervezése. Fő jelszavaink legye-

nek a hasznosság és a
szépség! A növényzet
megválasztásánál tartsuk
szem előtt, hogy a kert-
nek egész évben muta-

tósnak kell lennie, valamint a legkü-
lönbözőbb időjárási hatásokkal is
számolnunk kell, hiszen mit sem ér a
munkánk, ha már az első fagy, szá-
razság, vagy egy kiadós záporeső
tönkreteszi növényeinket. Legelső
tervezési mozzanatként a terep fel-
mérését kell elvégeznünk. Erről ké-
szíthetünk vázlatot, vagy akár komo-

lyabb rajzokat is
magunknak, de a lé-
nyeg, hogy a ház
adataitól az utakon
keresztül a műtár-
gyakig minden sze-
repeljen benne. Ezt
követi a kert felmé-
rése, amit egy egy-
szerű mérőszalag se-
gítségével könnyen
elvégezhetünk. Eze-
ken a vázlatokon az-
tán feltüntethetjük
majdani növényein-
ket is, amennyiben
konkrét elképzelés-

sel rendelkezünk a kertépítés ilyen
korai szakaszában, vagy ha még nem
tudjuk mit szeretnénk pontosan, elég
annyit feljegyeznünk, hogy hova ke-
rüljön fa, hova ágyás, stb... Követ-
kező lépésként viszont el kell dönte-
nünk, milyen növényekkel szeret-
nénk kellemesebbé varázsolni kör-
nyezetünket. Mindenképpen úgy kell
válogatnunk, hogy az összképbe illő,
alakban, színben, méretben eltérő nö-
vényeket szerezzünk be, hogy az év
nagy részében örömünket lelhessük
bennük. Fontosabb
először a levélzet
összhangjára koncentrál-
ni, hiszen a virágok java-
részt rövid ideig díszíte-
nek. Figyeljünk oda arra,
hogy néhány cserje (pél-
dául a som) hatalmasra
meg tud nőni, így a terve-
zésnél a végleges mére-
tekkel is érdemes tisztá-
ban lennünk. Mivel min-
denkinek más az ízlése,
nehéz olyan alapszabályo-
kat meghatározni, amik
mindenhová érvényesek,
de érdemes olyan kialakítást létre-
hozni, hogy a kert egyik részében
harsányabb, díszesebb virágágyak,
máshol visszafogottabb, természet-
szerűbb növénycsoportosulások kap-
janak helyet, melyeknek vázát a bok-

rok adják. Nagyon fontos szerep jut a
tervezés fázisában annak, hogy tud-
nunk kell, a tervezett növények mi-
lyen sajátosságokkal rendelkeznek.
Gondolhatunk itt a lomb színére, a
növekedési erélyre, arra, hogy lomb-
hullató, vagy örökzöld cserjét, vagy
félcserjét válasszunk, a levelek alak-
jára és még sorolhatnánk. Mindez
bonyolultnak tűnhet, de egy kis szak-
irodalom olvasással megkönnyíthet-
jük dolgunkat. Végezetül, ha már
minden elképzelés megvan, elgon-
dolkozhatunk néhány műtárgy beépí-
tésén is. Egy kis csobogó egy árnyas
ligetben, vagy néhány nem túlságo-
san hivalkodó, de kellőképpen észre-
vehető szobrocska sokkal hangulato-
sabbá teheti pihenőterünket, nem be-
szélve a szökőkutakról, kerti tavak-
ról, avagy ezek kombinációjáról.

Mindent összevetve nem könnyű
feladat a kert megtervezése, de meg-
felelő felkészültséget elérni manap-
ság nem olyan nehéz, valamint bár-
mikor fordulhatunk szakemberhez is,
ha másért nem, hát tanácsért.

Nem csak kertészeknek

Saját kezűleg...

Hobbiállataink a nyári hőségben leég-
hetnek, kiszáradhatnak, sőt akár hőgutát
is kaphatnak. Mivel nem tudnak szólni,
ha baj van, ilyenkor nagyon kell figyel-
nünk, minden szokatlan egyben gya-
nús is!

Ma már meg sem lepődünk azon, ha
hetente megdől a melegrekord, melyet
állatok és emberek egyaránt nehezen vi-
selnek. Az emberek vízfogyasztása dup-
lájára nő, az idősebbek nehe-
zebben mozognak és a szív-
problémákkal küszködők, és
rosszul viselik ezeket a napo-
kat. Gondoljunk csak bele,
állatainknak még bundájuk is
van, ami télen ugyan jól jön,
de melegben inkább gondot
okoz, mint védelmet.

A hosszú szőrzet védi a
bőrt a nap káros sugaraitól,
de a nagy hőségben a bőr
nem képes egészségesen
szellőzni, és a vastag bunda
alatt a takaróréteg előbb be-
fülled, majd a gyulladt felületre egy má-
sodlagos bakteriális fertőzés kerül. Ez
bőrgyulladást okoz.

Gyakran előfordul rövidszőrű álla-
toknál is ez a jelenség, de szerencsére
hamarabb észre lehet venni a bajt. A
hosszú szőrű ebek rendszeres ápolása,
átfésülése megfelelő, de ha lehetséges a
szőrzetet nyárra vágassuk le rövidre. Ha
esetleg hasonló tüneteket vesznek észre
kutyájukon, azonnal forduljanak állat-
orvoshoz, hiszen a bőr állapota egy fél
nap alatt is sokat romolhat.

A nyár másik nagy problémája a tűző
nap, ami ránk nézve is veszélyes és ká-
ros. Főleg a rövid szőrű kutyákat érinti a
leégés veszélye, illetve a hosszú szőrű
kutyáknál az orrhát, fül és szemtájék ke-
rülhet veszélybe. Ott, ahol a szőr rövi-
debb, a nap sugarai közvetlenül érint-
keznek a bőrrel, így az a terület ugyan-
úgy le tud égni, ahogy a mi bőrünk. A
világosszőrűek, illetve a fehér albínó ál-
latok tízszer olyan érzékenyek a nap ká-
ros sugaraira, mint a többi eb. A nap su-
garai ellen a legbiztosabb védekezés, ha
az állat az árnyékban tölti a meleg órá-
kat, a legbiztosabb védekezés a hűvös
árnyékos szoba.

Mivel nekünk, embereknek is megnő
a folyadékfogyasztásunk kánikulában,

ezért természetesen házi kedvenceink-
nek is több vizet kell biztosítanunk, amit
ha lehetséges naponta többször cserél-
jünk, frissítsünk. Azonban oda kell fi-
gyelnünk arra, hogy a víz ne legyen túl
hideg, mert ez megfázást okozhat. A
légkondicionálóval, és a ventilátorral
óvatosan bánjunk, hiszen ezekre ők
még érzékenyebbek, mint mi.

Ami legveszélyesebb a nyárban,
hogy a nagy melegben sok kutya, macs-
ka, vagy akár rágcsáló könnyen hőgutát
kaphat. Míg mi képesek vagyunk a bő-
rünkön keresztül párologtatni, és ezáltal
hűteni magunkat, addig a kutya csak li-

hegéssel a nyelvén keresztül képes
ugyanerre. Ha a hőmérséklet egy autó-
ban vagy valamely zárt helyiségben túl
magasra szökik, és a levegő nem cseré-
lődik, akkor a területet az állat hamar
belihegi, a páratartalom megnő, és már
nem képes hűteni magát lihegéssel, vé-
gül hőgutát kap. Ekkor az állat hőmér-
séklete akár 40-42 fokra szökik, kiala-
kul az agyi ödéma, és sokszor kritikussá
válik az állapota. Ebben az esetben is
legfontosabb a megelőzés, hagyjuk az
állatot jól szellőző helyen, figyeljünk a
megfelelő légmozgásra, és arra, hogy a
hőmérséklet maximuma ne legyen több
mint 30 °C.

Vannak a hőgutára kiemelten érzé-
keny fajták, mint a bulldogok (francia,
angol) illetve a rövid orrú fajták mind-
egyike veszélyeztettet, akiknél az óvin-
tézkedéseket még szigorúbban kell ven-
ni. Sokszor azonban még ezek nem elé-
gségesek, ilyenkor az állat vízzel való
hűtése sokat segíthet (vizes törülköző,
vagy fürdetés). Ha fürdetni, úsztatni jár-
tatjuk a kutyánkat, ügyeljünk arra,
hogyha lehetséges ne álló, hanem folyó-
vízben úsztassuk, melynek tisztaságáról
előre meggyőződtünk. Ha ezekre mind
odafigyelünk, kellemesen és panasz-
mentesen tölthetjük el a forró napokat.

Állati dolgok

Állati hőség

Kertünk lakói

A nagy szarvasbogár



2008. június 12. Gödöllői Szolgálat 9 Mozaik

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

Június 8-15-ig: Máriabesnyői, Szabadság út
167. Tel.: 419-749.
Június 15-22-ig:Medicina, Dózsa Gy. út 12.
Tel.: 410-251. 

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

LOMTALANÍTÁS

Június 18., szerda: 
Isaszegi u. 112. sz. elé, Malomtó utca, Gép-
gyári lakótelep közepe, Podmaniczky u. 4. sz.
elé, Podmaniczky u. 30. sz. elé, Podmaniczky
u. 52. sz. elé, Fácánsor –Erdész köz sarok,
Fácánsor 23-26. sz. közé, Fácánsor 24- 40. sz.
közé, Fácánsor 66-67. sz. elé, Premontrei u. 6.
sz. elé, Köztársaság u. – Erdész köz sarok;
Június 20., péntek: 
Köztársaság u. – Thököly u. sarok, Köztár-
saság u. –Szabó P. u. sarok, Köztársaság u. –
Veres P. u. sarok, Köztársaság u. – Béri B. Á.
u. sarok, Köztársaság u. – Őz u. sarok, Thökö-
ly u. 20. sz. elé, Thököly u. 40. sz. elé, Kiss E.
u. 10. sz. elé, Nagy L. u. 5 sz. elé, Thököly u. –
Kiss E. u. sarok, Esze T. u. 7. sz. elé, Esze T. u.
30. sz. elé.

A régi községháza helyén
megnyílt Erzsébet királyné
Szálloda étterme és kávéhá-
za várja Önöket!

Napi 3 fogásos menüajánlat:
1000 Ft/fő. 

Hétvégenként büféajánlat: 3000 Ft/fő. 

A büféasztal négyféle előételt, kétféle levest, nyolc-
féle főételt, három desszertet kínál korlátlan fo-

gyasztással, hozzá ízlés szerint csapolt sörrel, vörös- és fehérborral, vagy üdítőkkel.

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és Accor ticket utalványát!

Szeretettel várjuk újonnan megnyílt teraszunkon a belső udvarban. 

A Futball-EB mérkőzéseit nézze nálunk! A teraszon óriás kivetítőn élvezheti a
meccseket speciális ételkínálatunk mellett!

Nyitva tartás:              Étterem: 12–24            Kávéház: 7–24.
Asztalfoglalás és információ: 28/816-819 

info@erzsebetkiralynehotel.hu
MUNKAERŐFELVÉTEL: NYELVISMERETTEL RENDELKEZŐ GYAKORLOTT 

FELSZOLGÁLÓT, VALAMINT SZAKÁCSOT FELVESZÜNK. 
Tel.: 30/9719-770.

Gödöllőn a Láng Fitnessben
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 35., 

a temető mellett)
06-30/825-9416 (du. 15 órától)

06-30/267-6966
tancoktatasok@gmail.com

PROFI TÁNCOSOKKAL INDULÓ 
PROGRAMJAINK:

– ERŐSÍTŐ AEROBIC
– FLAMENCO

– BALETT (gyerekeknek)

Újdonság!

A NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE
kirándulást szervez 

Kárpátaljára 

2008. AUGUSZTUS
11-14-ÉN.

Megbeszélés a Petőfi Sándor
Művelődési Központban 
június 13-án és 20-án 

16 órakor. 

Útlevél szükséges! 

Szatmáry Béláné: 28/418-
315

Pályázati hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) pá-
lyázatot hirdet a Gödöllőn, a Szabadság téren levő teniszpálya
és a hozzátartozó öltözők, valamint a volt Rézgombos ven-
déglő tulajdonjogának megszerzésére.
Az  ingat lanok  i smertetése :
1. A 413/14/A/16 helyrajzi számú, Szabadság tér 26-28.
szám alatti, 94,07 m2 alapterületű, üzlethelyiség megneve-
zésű ingatlanban a teniszpályához tartozó öltözők, büfé, rak-
tár, vizesblokkok és iroda található.
2. A 413/15 helyrajzi számú, Szabadság tér 20. szám alatti,
2552 m2 területű, sporttelep megnevezésű ingatlanon te-
niszpályák létesültek.
3. A 414 helyrajzi számú, 1515 m2 területű, vendéglő megne-
vezésű, Szabadság tér 1. szám alatti földrészleten levő épület-
ben korábban a Rézgombos vendéglő működött. 
Mindhárom ingatlan „központi vegyes terület” építési övezet-
be sorolt. A helyi építési szabályzat az ingatlanokra részletes

szabályozást nem tartalmaz, ezért a kiíró
lehetőséget biztosít településrendezési 
szerződés megkötésére a pályázat nyerte-
sével. Az ingatlanok – korábbi funkcióiknak
megfelelően – közművekkel ellátottak.
Az  ingat lanok  i rányára i :
1. 16.500.000 Ft + 20 % ÁFA
2. 60.000.000 Ft + 20 % ÁFA
3. 50.000.000 Ft + 20 % ÁFA
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban előírtakat kell tar-
talmaznia. Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet
233. számú helyiségében vehető át. Az érdeklődők részére rés-
zletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 233.
sz. helyiség). Telefon: 28/529-253, e-mail: tolnai@godollo.hu
A pá lyázat  benyú j tásának  he lye  és  határ ide je :
Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási
Iroda, 233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatárs-
nak, 2008.  szeptember  1- je  16 órá ig .

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy a Gödöllő Városi 

Polgármesteri Hivatalban  
2008. július 1-jén (kedden) nem lesz 
ügyfélfogadás, a hivatal zárva tart.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII.tv. 71/a.§. értelmében július 1-e a

közigazgatási szerveknél munkaszüneti nap. 
dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Közhasznúság i  j e lentés  a  2007.  évrő l
Gödöllői Kazinczy Körúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Engedé ly  száma:  1 .  Pk .60 .104./2001/5.
Adószám:  18691360-1-13

1. Számviteli beszámoló (adatok e Ft-ban)

2. Az alapítvány részére központi állami támogatásból, a személyi
jövedelemadó 1 %-ából a tárgyévben befolyt   összeg: 322 e Ft.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok e Ft-ban): Anyagi
jellegű ráfordítások 49; Értékcsökkenési leírás 34; Tárgyi eszköz
vásárlás 210 
4. Az alapítvány 2007. évben a közhasznú tevékenység keretében
nem nyújtott pénzbeli juttatásokat.
5. Az alapítvány központi költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, önkormányzati tár-
sulástól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
6. A vezető tisztségviselők 2007. évben juttatásban nem részesültek.
7. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az alapítványi célnak megfelelően udvari játékszereket, csoport-
szobai fejlesztő eszközöket vásároltunk. Köszönjük a támogatá-
sokat, melyek nagymértékben segítik gyermekeink személy-
iségfejlesztését. A jövőben is várjuk, és köszönettel fogadjuk a
sikeres működésünket segítő felajánlásokat. Az alapítványi cél
megvalósítása érdekében 2008. évben is folytatjuk az
adományok gyűjtését.

Számlaszámunk:  65600168-11047832
Az alapítvány kuratóriuma

ESZKÖZÖK: 1.024 FORRÁSOK: 1.024
A. Befektetett eszközök 133 C. Induló tőke 78
B. Forgóeszközök 91 D. Tőkeváltozás 664
E. Céltartalék 0 F. Tárgyévi eredmény 282



ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését várjuk.
Érd.:  30/913-8769.
* Exkluzív Gödöllői étterembe, igényes, gyakorlott szakácsot felveszünk. Érd.:
06-20-322-0372 
* Opel Gaál Márkakereskedés vizsgabiztost keres! 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
67. Tel.:  30/ 9 320-476, e-mail: opelgaal@vnet.hu
* Opel Gaál Márkakereskedés értékesitő kollégát keres! Fényképes önéletrajz-
zal: opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67.                
* Gödöllői piac zöldség boltjába gyakorlattal rendelkező fiatalos munkaerőt
keresünk. Nem dohányzók előnyben. Tel.: 30/9492-228, 30/2301-953
* Gödöllői Királyi Kastély Kht. könyvelőt keres azonnali belépéssel. Feltétel: közgaz-
dasági szakközépiskolai végzettség. Előny: mérlegképes könyvelői vizsga. Kézzel
írott önéletrajzokat a kastély igazgatói titkárságára várjuk. Gödöllő, PF. 406.
* Gödöllői Királyi Kastély Kht. üzemeltetési vezetőt keres azonnali belépéssel.
Feltétel: felsőfokú műszaki végzettség, 10 év szakmai, 5 év vezetői tapasztalat.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a kastély titkárságán Vámosi Ritánál, vagy
emailen a: vamosi.rita@kiralyikastely.hu. Tel: 28-420-331,
* Gödöllői Királyi Kastély Kht olyan cégek vagy vállalkozások jelentkezését várja,
melyek el tudják vállalni a Közhasznú Társaságunk számítógép hálózatainak
működtetésével járó rendszergazdai feladatokat. Jelentkezést írásban a 2100
Gödöllő, Pf 406. címre, telefonon 28/420-331 várjuk.
* Gödöllői ABC kétműszakos munkaidős beosztásban felvesz eladókat és
pénztárosokat. Önállóan dolgozni tudó, pontos, precíz munkatársak jelen-
tkezését várjuk, fényképes önéletrajzzal: 2101 Gödöllő, Pf: 353.
* Gödöllőn hamarosan nyíló beltéri melegburkolatot forgalmazó
kiskereskedelmi egységünkbe eladó kollégákat keresünk! europar-
kett@europarkett.hu Fax: 1/256-3414 
* Oroszul beszélő eladót keresünk benzinkúti üzletünkbe. Munkavégzés helye:
M3-as gödöllői lehajtó, Jet kút. Tel: 30/206-4618, 30/747-7363
* Gödöllői étterem FIATAL, ÉRETTSÉGIZETT FELSZOLGÁLÓNŐT 30 éves korig
FELVESZ. Gödöllő és környékiek jelentkezését várom. Tel: 20/9148-885
* Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk szakképzett pultos höl-
gyet gyakorlattal. Érd: 70/406-2022, 30/530-4864
* Gödöllői KÁVÉZÓBA felveszek végzettséggel vagy gyakorlattal ren-
delkező PULTOS FELSZOLGÁLÓT. Keresek KISEGÍTŐ MUNKATÁRSAT is.
Tel: 30/259-2430
* Melegkonyhás étterem gyakorlott felszolgálót keres azonnali kezdéssel.
Érdeklődni 10:00 h után. Tel: 20/9716-272
* Saválló ill. szénacél anyagok hegesztésében jártas CO-2 hegesztőket
keresünk. Kiemelt bérezés, szállás biztosított. Tel: 20/34-86-695
* Gödöllői nyílászárókat gyártó cég keres gépészmérnöki végzettséggel AUTO-
CAD ismerettel rendelkező munkatársat műszaki előkészítő munkakörbe. Önéle-
trajzokat a femszer@femszerkft.axelero.net e-mail címre, valamint a 28/420-
649 faxszámra kérjük.

* Gödöllői munkahelyre porszóró és lakatos munkakörbe nem dohányzó férfi
munkatársat keresünk. Tel: 20/802-1287
* Önállóan dolgozni tudó, JÓL HEGESZTŐ CSŐSZERELŐKET keresek azonnali
kezdéssel. Tel: 70/537-2043, 20/919-6250
* TAKARÍTÁST VÁLLALOK. Heti rendszerességgel, illetve alkalmanként is. Tel:
20/410-1012
* Fiatalos, aktív nyugdíjas nénit keresek takarításra, vasalásra, alkalmankénti
gyermekfelügyeletre, ill. otthon végezhető vasalásra keresek vasalni szerető és
kiválóan tudó hölgyet. Tel: 20/433-2780, 20/354-1633
* Veresegyházon az Árnyas Óvoda most induló új 4. csoportjához óvónő
munkatársat, valamint délutános dajkát keresünk. Érd: 20/9323-756
* Gödöllői áruházunkba délelőttös ill. éjszakai takarítókat felveszünk. Palotai
János 30/482-2490
* Fehérnemű üzletbe gyakorlott, kereskedelmi végzettséggel rendelkező eladót
keresünk. Tel: 30/9441-308

INGATLAN
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort. Lakások
saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek.
Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
* Gödöllőn, a központban 2003-ban épült, 2 szintes lakás ELADÓ. Irodának is
alkalmas. Érd.: 70/591-2776.
* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon megkímélt állapotú
160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi ház. Nappali, étkező, 3 szoba, 2
fürdőszoba, 2 WC, kamra, gardrob, garázs 780-an telkkel. Tel.: 20/9-805-765
* Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában egy 71 m2-es III. emeleti, 3
szobás, erkélyes, (nem panel) lakás. A fürdőszoba, wc, konyha és az előszoba
szépen felújított. Parkettás szobák, új radiátorok, egyéni vízórák, és csendes,
otthonos környezet jellemzi a lakást. Iá: 13,8mFt. Telefon: 20/414-2024.
* Fenyvesben családi ház nagy telekkel csendes utcában eladó Iár 16,8 MFt
20-772-2428
* Sürgősen eladó 2 szobás részben felújított, panorámás lakás Gödöllőn
központban! Iár 9 Mft 20 772-2429
* Eladó 2 szoba+nappalis, erkélyes, felújított lakás a Kossuth L.u.-ban, csendes
helyen. Jó vétel! I.ár:13,8 MFt  20-772-2429 

* Eladó 44 nm-es II.em-i lakás a Palotakerten, egyedi mérő
bevezetve.I.ár:8,9MFt 20-772-2429
* Eladó János u-i lakás 2 szobás I emeleti konvektoros Iár11,9 Mft 20-772-2429
* Kertvárosban 2 szobás, lakható ház Iár 16,3 Mft 20-772-2429
* Sürgősen eladó a Kazinczyn 2 szobás, III. em. téglalakás Iár 10,4 Mft 20-772-2429
* Eladó 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth L. utcában Iár 9,8 Mft 20-804-2102
* Eladó 3 szobás téglaház Alvégben, nagy telekkel Iár 22 Mft 20-772-
2429 Sápi Balázs
* Új építésű családi ház  a Fenyvesben 3 szoba+nappali kulcsrakész ár:
33 Mft 20-772-2429
* Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 3szoba nappali, emeltszintű ár 23
Mft 20-772-2429
* Eladó Palotakerten 2 szobás egyedi fűtésmérős lakás Iár 10,45 Mft.
20-7722428
* Szadán 1440 nm-es, panorámás építési telek eladó 6,3 MFt-ért 20-772-2429
Gödöllő Ingatlanközpont  Szada és Gödöllő legnagyobb telekválasztéka!
www.godolloihaz.hu
* Kertvárosban ÚJ ÉPÍTÉSŰ 3 szoba + nappalis ikerház eladó Iár 27,5Mft Új
építésű ikerházak házak nagy választékban irodánkban! Gödöllő Ingatlanközpont
20-7722429 www.godolloihaz.hu
* Árzuhanás! Gödöllőn Csanakban 2+3 félszobás családi ház 1200 m2 telekkel
eladó. Iár 32 MFt www.godolloihaz.hu. 20-7722429
* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT
LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722429
/ 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/525-536620/525-5366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

Nyitvatartás:H: 8.30 – 13-ig, KEDDEN
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS, Sz-cs: 8.30-

15.30-ig, P: 8.30-12-ig
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirde-
tést nem áll módunkban elfogadni. A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget
nem vállalunk.
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-Keresünk első vagy második emeleti gödöl-
lői eladó lakást.
-Épülő egyszintes 100m2 lakóház 500m2
telekkel kulcsrakészen 28 MFt.
-Épülő lakóház nappali + 3 szoba + garázs kis
telekkel Rögesben  kulcsrakészen 28,5MFt.
-Épülő 110m2 lakóház Rögesben 300m2
telekkel kulcsrakészen28,8MFt.
-Szarvas u.-ban 569m2 telken alápincézett
50m2-es tégla családi ház 21,5 MFt
-Palotakerti parkra néző 2. emeleti erkélyes
2 szobás lakás 12,6 MFt.
-Boncsok Gödöllő 1000m2 telek faházzal,
villany fúrt kút gáz 12MFt.
-Boncsok Szada 1441m2 belterületi telken
kis  tégla lakóház 12,8 MFt.
-Szadán  épülő 114m2 lakóház 700m2
telekkel  kulcsrakészen 27,5 MFt.
-Kiadó bútorozott 2 szobás erkélyes konvek-
toros lakás 50ezer Ft/hó.
-Kiadó Fácán soron 1 szobás lakás 45ezer Ft/hó
-Kiadó Szabadka utcában 2 szobás erké-
lyes lakás 60ezer Ft/hó



* Eladó ház Hévízgyörkön! 70m2-es, lakható 2 szobás konvektoros I ár 7,2
mft.20-804-2102
* Eladó ház Aszódon nappali +2 és fél szobás felújított Iár 16,2MFt. 20-804-2102
* Eladó magasfszti, felújított, tégla, 35 nm-es konvektoros lakás Aszódon,
központban. 35m2, burkolatok, ablakok cserélve. Iár: 8,3 MFt. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT (20) 772-2429
* Eladó családi ház Szadán, csendes, nyugodt helyen,! 1200m2-es telken
90m2-es. Iár: 16.5MFt. Gödöllői 1+2 félszobás lakásbeszámítása lehetséges.
(20) 772-2429
* Eladó építési telek Gödöllőn, központhoz közel! 870 nm-es D-i fekvésű telek
csendes utcában. Iár: 15,5 MFt. (20) 772-2429
* Eladó új építésű SZOCPOLKÉPES ikerház Kistarcsán! 450 m2-es telken, 71m2
hasznos 3,5 szobás Iár: 19 MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20) 772-2428
JÓ VÉTEL! Eladó új építésű, SZOCPOLKÉPES ikerház Veresegyházán, 3 szoba +
nappalis, garázzsal. Iár: 24 MFt GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20) 772-2429
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában I. emeleti, átalakított és részben felújított 57
nm-es, 2 szobás lakás. Iá: 12,7 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a kastély-park közelében 2007-ben felújított és átalakított nappali +
3 szobás, színvonalas belső kialakítású, alápincézett családi ház 900 nm-es
telekkel. Iá: 37 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a városközpontban, 2003-ban épült, színvonalas belső kialakítású,
nappali + másfél szobás, 55 nm hasznos alapterületű kétszintes lakás kis
kertrésszel eladó. (Téglaépítés, gázcirkó fűtés, redőnyök, minőségi burkolatok).
Iá: 19,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a központban III. emeleti, 59 nm-es, részben felújított, 2 szobás,
Kastélyra néző erkélyes lakás. Iá: 11,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 2 generáció részére is alkalmas, 2 külön lakrésszel (2
és 3 szobás) rendelkező családi ház 540 nm-es telekkel, medencével, üvegház-
zal, melléképülettel. Iá: 37,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a központban teljesen felújított, 44 nm-es, másfél szobás lakás. Új
burkolatok, szaniterek, új beépített konyhabútor, új beltéri fa nyílászárók. Iá:
11,3 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a János utcában 58 nm-es, 2 szobás részben felújított, erkélyes
lakás. Iá: 12 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn 34 nm-es üzlethelyiség kis raktártérrel eladó. Iá: 9,5 mFt. T:20-919-4870
* Gödöllőn az Ambrus közben 73 nm-es, 3 szobás, erkélyes, nagyon szép
állapotú, teljesen felújított lakás. Iá: 16,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) 57 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás. Iá: 11,5 mFt.
Érd: 0620/9194-870
* Gödöllő központjában, téglaépítésű háztömbben 58 nm-es, 2 + fél szobás, tel-
jes körűen felújított erkélyes lakás (új nyílászárók, burkolatok, új beépített és
gépesített konyhabútor), saját pincerésszel. Iá: 14,8 mFt. Érdekl.:28/411-086
* Gödöllőn a Blahán 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel beül-
tetett saroktelken, hangulatos kialakítású, 3 szintes hétvégi ház, borospincével.
Iá: 16,9 mFt. Telefon: 06-20/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyi részen, 770 nm-es, belterületi üdülő övezeti (15%-os
beépíthetőség) telek. Víz, villany, gáz a telken. Iá: 9,9 mFt. Tel.06-20-919-4870

* Gödöllőn teljesen felújított és 1 + 2 x fél szobássá átalakított, 61 nm-
es, III. emeleti erkélyes lakás (egyénileg szabályozható fűtés). Iá: 13,5
mFt. Tel. 28/411-086
* Igényes, felújított családi ház eladó Bagon 940m2 parkosított telken:
3szoba+nappali konyha, fürdő, WC, 70m2 szuterén +melléképületek,
pince. Iár: 23,7MFt. T: 30/659-0381
* Garázsok eladók! Új épületben a Kazinczy körút környékén és a
Remsey körúton. Érd: 30/201-7329
* MARIKATELEPEN CSÁRDA után kb. 750 m2 külterület szép helyen
eladó. 70/508-8727
* 1500 m2 telekrész Gödöllő Isaszegi úton (nem lakóövezet) eladó. Tel:
30/528-7777
* SZADÁN Aranyhegy utcában panorámás, összközműves, 2679 m2-es, bek-
erített 2 utcára nyíló osztható TELEK áron alul SÜRGŐSEN eladó. (60m2
szuterén, gyümölcsfák, ásott kút.) Tel: 20/985-3659
* Szadán 3280m2 közművesített építési telek 9,5M iáron, uitt kb. 360 m2-es
közművesített ikerház építésére alkalmas telekrész eladó. Iá: 3 M. Tel: 28/404-
124, 30/2766-526
* Gödöllőn, Antalhegyen 760 m2 belterületi üdülőtelek (15 %-a beépíthető),
csendes részen eladó. Aszfaltos utca, teljes közmű. Ár: 7,8MFt. Érd: 20/329-9694
* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek
faházzal, 12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal,
dísznövényekkel eladó. Érd: 70/534-7803
* FÁCÁN soron eladó egy 80 m2-es felújított sorházi öröklakás. Iár: 26,5
MFt. Érd: 30/9338-064
* Sürgősen eladó Palotakerten 62 m2-es 4. emeleti (lift nincs) lakás. Iár:
10,8 M Ft. Azonnal költözhető. Kedvező fiz. feltételek. Ingatlanosok ne
keressenek! Köszönöm. T: 20/381-6226
* Gödöllőn eladó 69 m2-es 1+2 félszobás, étkezős, erkélyes, csendes,
világos, egyedi fűtésű, alacsony rezsijű lakás a Szőlő utcában.
Magánszemélytől. Tel: 30/211-3193
* Eladó Palotakerten 44 m2-es 1 szobás 5. emeleti lakás. Ár: 9,3MFt, ill. Kör
u.-ban 44 m2-es 3. emeleti 1,5 szobás teljesen felújított lakás 12,2 MFt. Ár:
12,2 MFt. Tel: 30/287-0311
* Gödöllő központjában, Szabadság téren 59 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás
eladó. Iár: 11,7 MFt. Érd: 20/945-0404, 30/377-1940
* Kossuth L. utcában 4. emeleti jó állapotban lévő 2 szobás loggiás 63 m2-es
panorámás lakás eladó. Iár: 12MFt. Érd: 20/9704-328
* Gödöllőn csúcspanorámás 250 m2-es dupla komfortos családi ház 200 nöl
saroktelken eladó. Iár: 29,9MFt. Tel: 30/445-6159
* Gödöllőn, a Szabadság téren (OTP fölött) eladó egy 44 m2-es 1,5 szoba
–konyhás felújított lakás. Azonnal költözhető. Iá: 11,5 M Ft. Érd: 20/210-4725
* CSALÁDI OKOK MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ! Szt. János utcában egyedi fűtés-
es, Digi tévés lakás korlátlan Internet hozzáféréssel. Érd: 20/8080-677
* Gödöllő belvárosában eladó 2,5 szobás, konvektoros, téglaépítésű 3. em.
napfényes öröklakás (új: burkolatok, víz, villanyvezeték, konyha) műanyag
ablakokkal. Iár: 14,8M. T: 70/315-4111
* NEM PANEL! 64,5 m2-es, 2,5 szobás (amik külön bejáratúak), erkélyes, NAGY-
ON ALACSONY REZSIJŰ lakás eladó! Kombinált cirkó fűtés (lapradiátorok), külön
víz-, gáz-, villanyóra. Szt. János u. 30./b 3. em. Iár: 14,5MFt. Tel: 30/461-4308
* Gödöllő központjában 34 m2-es téglaépítésű, teljesen felújított magasföldsz-
inti lakás eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 30/587-2932

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is. Csendes helyen,
új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt
környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna
+ ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
* Gödöllőn, Kör u. eladó 69 m2-es 1+2félszobás, egyedi fűtésű, 3 éve teljesen
felújított (padlók, tapéta, fürdő, wc, újracsövezett víz, nyílászárók, rolós szúnyo-
gháló, amerikai konyha), nagy erkélyes 4. em. lakás, gyönyörű kilátással, külön
tárolóval. 15,55MFt. Érd: 20/369-3545
* Kertkapcsolatos, felújított társasházi lakás eladó Gödöllőn. Bővebb informá-
ció: www.eladoingatlan.5mp.eu iá: 15MFt. Érd: 30/361-2299
* Betegség miatt eladó Blahán kétszintes családi ház 800 négyszögöles
gyümölcsössel (2 család részére is megfelel). Iár: 35MFt. Érd: 06-28/432-588
* Gödöllőn a belvárosban eladó 2 szoba összkomfortos 1. emeleti lakás. Csere
is érdekel értékegyeztetéssel. Érd: 28/412-116 (17h után), 20/255-3925
* Eladó Aszód központjában, csendes helyen felújításra szoruló 347 m2
alapterületű ingatlanon lévő 2+1szobás, konvektoros családi ház. Iár:
12,5MFt. Tel: 28/401-618
* Eladó tulajdonostól Gödöllőn a Dózsa György úton, liftes házban, 44 m2-es,
1,5 szobás 2. emeleti lakás. Iár: 11,3MFt. Tel. 28/412-479
* Eladó Gödöllőn, Blahán 3 szobás családi ház (teljes közmű, ipari áram, ásott
kút) 2044 m2-es telken. Iár: 24MFt. Érd: 20/224-0976
* Valkón 3 szobás, alápincézett összkomfortos családi ház óvodától 2, központ-
tól 5 percre eladó. Iár: 12,8MFt. Tel: 30/202-8559
* Gödöllőn az Ibolya utcában eladó 56 m2-es, felújított 1+2 félszobás, erkélyes,
gázfűtéses lakás bekerített telken álló tégla társasházban. Iár: 13,8MFt. Érd:
28/414-899 (18h után)
* Palotakerti 2szobás lakás 10,8MFt, 1000m2 telek Köztársaság út baloldalán
4,5MFt, 1000m2 telek Irtványban 650EFt-ért eladó. Turán 3szobás komfortos
ház 12MFt. HÁZ és VÁR BT: 28/430-890, 20/435-7387
* AKCIÓ! Júniusi szerződéskötés esetén 11,5MFt-ért eladó tulajdonostól egy
gyönyörűen felújított 2 szobás konvektoros János utcai lakás. Tel: 30/399-4849
* Gödöllőn, téglaépületben eladó 1. em. 1 szoba összkomfortos lakás 10 M Ft-
ért. Érd: 30/566-8635
* Iseszegen kétlakásos családi házban 110 m2-es lakás 300 nöles
összközműves telken, mellette 80 m2-es jól bejáratott üzlet (jelenleg italbolt), de
bármilyen tevékenységre alkalmas, együtt eladó 20,5 M Ft-ért. Érd: 30/912-
0252, 30/494-8518
* Palotakerten eladó 1+3 félszobás, erkélyes, redőnyös, kábeltévés, felújított
lakás. Érd: 20/221-4408, 20/334-9670
* Gödöllő központjában egyedi fűtésű, teljesen felújított 37 m2-es földszinti
lakás azonnali költözéssel eladó. Iár: 10,65MFt. Érd: 20/9604-298
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
* A Fenyvesben 564 nm-es, panorá-
más, közművesített építési telek 90
nm-es házalappal eladó vagy elcserél-
hető ikladi, hévízgyörki, aszódi házra,
(tervrajz, építési engedély). Iá: 9,5 mFt.
* A Kossuth L. utcában, új építésű, 33
nm-es, tetőtéri, egyedi fűtésű, lakás,
kocsi beállóval SÜRGŐSEN eladó.
Irányár: 11,5 mFt.
* A Kossuth L. utcában, új építésű, 47
nm-es, amerikai konyhás, tetőtéri,
egyedi fűtésű lakás kocsi beállóval
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 14,5 mFt.
* Az egyetemtől néhány percre130 nm-
es, nappali +3 szobás, 2003-ban épült,
kétszintes erkélyes lakás extrákkal,
garázzsal eladó. Iá: 34 mFt.
* A Paál László közben 2+fél szobás,
konvektoros, kéterkélyes, jó elren-
dezésű, igényes, első emeleti lakás
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 70 e
Ft/ hó+ rezsi.

* Szadán 29 nm-es, 1 szobás társasházi
lakás pici előkerttel eladó. Iár: 6,8 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nap-
pali + 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 35 mFt.
* A Szabadság úton, 2088 nm-es,
ősfás telken, 55 nm-es, 2 szobás,
felújítandó ház eladó mel-
léképületekkel.  Iá: 16 mFt.      
* A Kertvárosban, 980 nm-es,
panorámás telken, 3 szobás, hangu-
latos polgári ház csendes, kellemes
utcában eladó. Gondozott kert, ásott
kút, garázs. Csereként gödöllői, egyedi
fűtésű lakás beszámítható Iá: 28 mFt.
* A Kertvárosban 720 nm-es telken 150
nm-es, felújított 3 szobás, garázsos
családi ház eladó. Irányár: 24,5 mFt.
* A Kertvárosban 548 nm-es telken 2
utcára nyíló 150 nm-es lakóház,
működő üzlethelyiségekkel eladó.
Vállalkozásra kiválóan alkalmas!
Irányár: 29 mFt.
* A Kertvárosban 725 nm-es telken 70
nm-es, 2 szobás családi ház (szer-
kezetkész tetőtér) eladó. Iá: 16,9 m Ft.
* A Harasztban 693 nm-es, két
utcára nyíló telken, régi építésű,
felújított ház eladó. Gondozott
kert, boros pince. Iá: 23 mFt.
* Máriabesnyőn 1057 nm-es,
közművesített telken, 58 nm-es, 2+
fél szobás lakóház eladó (ásott kút,
melléképületek). Irányár: 14,5 mFt.

* Az Alvégben 3469 nm parkosított
telken (halastó, patak) 260 nm-es, 6
szobás családi ház (sokféle vál-
lalkozásra alkalmas) eladó. Iár: 52 mFt. 
* Királytelepen, 820 nm-es telken, 200
nm-es, nappali+ 4 szobás családi ház
eladó. A telken még egy különálló 1
szobás ház is van.  Irányár: 31 mFt.
* A Fenyvesi dűlőn 2680 nm-es,
művelt külterületi telken (a bel-
területtől 300 m-re) 60 nm-es, két-
szobás lakóház eladó. Gazdálko-
dásra kiválóan alkalmas! Iár: 15 mFt.
* A Csanakban 2002-ben épült nap-
pali +4 szobás, dupla garázsos
családi ház 1120 nm-es telken
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 32 mFt.
* A Fenyvesben 840 nm-es parkosított
telken nappali + 3 szobás, 120 nm-es
(beépíthető tetőtérrel) igényes családi
ház eladó. Irányár: 43,9 mFt.
* A Fenyvesben 670 nm-es telken nap-
pali + 3 szobás, 140 nm-es, új építésű
családi ház eladó. Irányár: 38 mFt.
* A Lázár Vilmos utcában, panorámás
domboldalban, 1800 nm közművesített
telek, 80 nm–es, felújítandó házzal
eladó. Irányár: 18 mFt. 



* Gödöllőn, máriabesnyői templomhoz közel, domboldalon, befejezés előtt álló
parasztjellegű 85 m2 hasznos lakterű fszt + tetőteres családi ház 2400 m2-es
telken eladó. Iár: 23,4MFt. Érd: 30/210-5283
* Gödöllőn a Szőlő u. 24 sz. magasföldszinti 37 m2-es felújított lakás 11 M Ft
irányáron eladó. Tel: 20/945-2774
* Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen 2 szobás összkomfortos erkélyes
4. emeleti lakás. Iár: 13,5MFt. Tel: 30/336-3680
* SZADÁN 2004-ben épült 110m2 hangulatos családi ház 1520m2 telekkel
38,6MFt eladó. 3+félszoba, 2fürdő, tetőtér beépíthető. Extrák, infó,
képek:www.ingatlanok.hu 20/399-8105
* Nagyfenyvesben, Király utcában eladó 5 szobás, 3 fürdős 170 m2-es sorházi
ingatlan 320 m2 telekkel. Garázs és tárolók még 100 m2. Ár: 35,9 M Ft. Érd:
70/422-4170
* Gödöllő Kertvárosban 884m2 telken 2szoba összkomfortos 130m2 lakterű
kertes ház 2 autóbejáróval, aknás garázzsal, nagy műhellyel, ipari árammal,
szép kerttel eladó. Iá: 22MFt. Érd: 20/446-1941
* Valkó központjában 2 szobás összkomfortos családi ház eladó. Szép, ren-
dezett udvar és kert termő gyümölcsfákkal, melléképületekkel. Iár: 6,2 M Ft.
érd: 20/510-2480
* Gödöllőn, a Kazinczy lakótelepen 2 szobás, 60 m2-es, 3. emeleti erkélyes
lakás eladó. Érd: 30/439-0474
* Eladó Gödöllő központjában 2 szobás, 55 m2-es, jó állapotban lévő magasföld-
szinti lakás 12 M Ft-ért. Tel: 28/414-572
* Eladó Gödöllőn, Erzsébet krt-on 2 szobás 55 m2-es felújított (radiátor, ablak,
redőny, csempe, járólap stb.) légkondis, alacsony rezsijű lakás közös hely-
iséghasználattal. Ár: 13MFt Tel: 30/490-8516
* Gödöllő-Máriabesnyőn 980 m2-es telken 2001-ben felújított két szoba +
étkezős 80 m2-es családi ház eladó. Iár: 21 millió. Tel: 20/669-2655
* Domonyvölgyben belterületi építési telkek, panorámás elhelyezkedéssel 800-
1600 m2 területűek eladóak. 30/415-4102
* GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és  1,5MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLETEK, IRODÁK kiadók 12 m2 – 160 m2-ig a Központban.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 73 m2-es, nappali, 2hálószobás, kocsi-
beállós, előkerttel, azonnal beköltözhetően. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en eladótér, iroda,
áruátvevő, öltöző. Ár:335.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházi lakás a Remsey körúton. 54 m2, nappali, 1+1/2 szoba,
saját belsőudvar Ár:18,5M Ft INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban 1.emeleti, 82m2-es, nappali, 2szoba +2
félszobás, teraszos, tárolós. Ár: 19,5MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* KOSSUTH L.U.-ÚJ LAKÁS liftes házban, 63m2-es 2szobás, nagy-teraszos,
egyedi fűtésű, minőségi, beköltözhető állapotú. Ár:18,8MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* KIADÓ LAKÁS 3. emeleti, világos, 60m2-es, egyedi-mérős, 2 szobás, teraszos,
gardróbos, légkondis, teljesen felszerelt. Ár:80.000,- Ft/Hó. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nappali, 3hálós-
zobás, tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár:24,7M Ft INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
* NAGYFENYVESBEN 630m2-es gondozott telken, kitűnő állapotú, azonnal
költözhető, 183m2-es családi ház. Nappali, 4szoba, garázs, terasz. Ár:35MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* NAGYFENYVESBEN 976m2-es parkosított telken, újszerű állapotú, 225m2-
es, nappali, 3szobás családi ház, 120m2-es szuterén, garázs, terasz. Ár:39,5MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100

* 1. EMELETI LAKÁS. Központban jó állapotú, 56m2-es, amerikai-konyhás, nap-
pali, 2szobás lakás eladó. Ár: 13,9 MFt. INGATLANBANK 06704562103  
* TÉGLA ÉPÍTÉS, EGYEDI FŰTÉS! Központban teljesen felújított, földszinti,
35m2-es, 1 szobás, azonnal költözhető lakás eladó. Ár: 10 MFt. INGATLANBANK
06704562103  
* EGYEDI FŰTÉS, TÉGLAÉPÍTÉS! Központi, felújított, 3. emeleti, 63m2-es, nap-
pali, 2szobás, teraszos lakás, konyhabútorral, gépesítetten eladó. Ár: 14,8MFt.
INGATLANBANK 06704562103  
* SZADAI CSALÁDI HÁZ 830m2-es teleken, jó minőségben megépített, 145m2-
es ház, nappali, 4szoba, terasz, garázs, medence, tároló. Ár: 36,5MFt. INGAT-
LANBANK 06704562103  
* FENYVESI CSALÁDI HÁZ. 560m2-es teleken, igényesen kivtelezett, 100m2-es
családi ház, kertkapcsolatos nappali, 3hálószoba, terasz, garázs. Ár: 35 MFt.
INGATLANBANK 06704562103  
* NAGYFENYVESBEN 44 m2-es téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás 2szoba, pince
kocsibeállóval. Ár:12,5MFt INGATLANBANK  Mátrai Zsuzsa 06704562104
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban téglaépítésű házban 3.emeleti, 50m2-
es, 2szobás, erkélyes. Ár: 11,4 MFt. INGATLANBANK  Mátrai Zsuzsa
06704562104
* FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban 7.emeleti, 44m2-es, 2 szobás lakás,
beépített fenyő bútorokkal, külön tárolóval. Ár: 11,5 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
* FELÚJÍTANDÓ LAKÁS! Palotakerten 2.emeleti, 44m2-es, egyedi mérőórás
távfűtéses egyszobás lakás eladó. Ár: 9,4 MFt. INGATLANBANK  Mátrai Zsuzsa
06704562104
* FÖLDSZINTI LAKÁS Palotakerten. 58m2-es, egyedi mérőórás távfűtéses két-
szobás lakás eladó. Ár: 10,55 MFt. INGATLANBANK  Mátrai Zsuzsa
06704562104
* KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ Besnyőn. Alsó szinten nappali, 2szoba, felújí-
tandó, tetőtérben 2szoba, igényes kialakítás, garázs, 486m2-es telek.
Ár:25,8MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* CSANAKBAN 330m2 telken felújítandó 60 m2-es, nappali és 2 szobás családi
ház eladó. Ár: 18,63 MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* SZADÁN CSALÁDI HÁZ szerkezetkész állapotban, tájvédelmi terület mellett
1011m2-es panorámás, összközműves telken áron alul eladó. Ár:18,6MFt.
INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104

ALBÉRLET

* Gödöllőn a központban KIADÓ téglaépítésű, egyedi fűtésű, 69 nm-es, 3 szobás
felújított erkélyes lakás. Tel: 28/411-086
* Gödöllőn a központban 57 nm-es, 2 szobás, felújított erkélyes lakás kiadó
55.000,-Ft + rezsi/hó. Érd: 06-28/411-086
* Gödöllő központjában 2 és félszobás lakás bútorozottan hosszabb távra kiadó.
Feltételek: 110 eFt kaució, 55 eFt/hó bérleti díj + rezsi. Tel: 20/543-1199,
20/911-5451
* Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás hosszútávra kiadó. Tel: 70/509-9172
* Gödöllőn, központban Kossuth Lajos utcában 1 szobás lakás alapbútorokkal
45E + rezsiért kiadó. Érd: 70/413-7007
* Gödöllő belvárosában 60 m2-es konvektoros, bútorozott lakás hosszútávra,
igényesnek kiadó. Tel: 20/212-1350
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* Gödöllőn, János utcában 1,5 szobás lakás kiadó. 40 E Ft/hó + 2 havi kaució.
Tel: 30/494-8518, 30/912-0252
* Kiadó a János utcában 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan lakás. Alacsony
rezsi. 52 E Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 70/517-1370
* Lakás kiadó Gödöllőn hosszabb távra, igen kedvező feltételek mellett. Érd:
28/417-533
* Szt. János u. 23/c alatti összkomfortos, berendezett lakás saját fogyasztás-
mérőkkel hosszútávon kiadó. Tel: 28/416-809
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.:
(70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es lakás
(bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Kétszobás konvektoros lakás a Szent János utcába kiadó. Ár: 55.000 Ft +
rezsi + 1 havi kaució Érd: 20-340-4861
* Gödöllőn, Blahán, zöldövezetben családi ház tetőtéri, külön följárós, 80 m2-es
bútorozott lakása kiadó. Panorámás, teraszos, kandallós, 2 kocsibeállóval. Tel:
70/556-8381
* Palotakert sétányon 2szobás, 1. em. felújított távfűtéses vízórás lakás
hosszútávra kiadó. Költözhető, bútorzat egyeztetéssel. Kaució szükséges. Tel.
20/928-0973
* A központban 1,5 szobás lakás hosszútávra kiadó. Tel: 20/336-4068
* Kétszobás bútorozatlan lakás kiadó Gödöllőn, János utcában. Tel: 20/966-5773

KIADÓ

* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
* 80 négyzetméteres helyiség kiadó a vasútállomás közvetlen közelében az
Állomás téren. A helyiség sikeresen működő vállalkozások tőszomszédságában,
forgalmas helyen, közvetlenül a Studio Online Nyelviskola mellett található. A
helyiség a bérlő igényeinek megfelelően átalakítható. Riasztó, saját vizes blokk.
Raktárnak, üzletnek, irodának is kialakítható. Megegyezés alapján már 50 ezer
Forinttól kiadó. Tel: (20) 9349013
* Gödöllőn, jól bevezetett ABC bérleti joga teljes felszereléssel és árúkészlettel
+kamera és riasztórendszer hütőkamra + hütők, grillsütő, fagyizó reális áron
eladó. Érd.:20/9414-638
* 86 m2-es ÜZLETHELYISÉG Gödöllőn a REMSEY körúton (Fibernet mellett)
ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: 70/295-6693
* Gödöllő központjában, főútvonal mellett kétszobás, kertkapcsolatos lakás
iroda céljára is bérbeadó. Rövidtávra is. Érd: 20/9427-379
* Gödöllő városközpontban 50 m2-es helyiség kiadó kozmetikus, fodrász,
manikűr, pedikűr céljára. Érd: 20/454-8451
* Különbejáratú, bútorozatlan családi házrész (80 m2) luxus környezetben igényes
bérlőnek hosszútávra kiadó. Gépkocsi beállás biztosítva. Tel: 30/202-0050
* Gödöllő központjában, Szt. Imre utcában 100m2 alapterületű 2szintes ingat-
lan jó parkolási és megközelítési lehetőséggel iroda v. lakás célra hosszútávra
kiadó. Érd: 30/380-5875
* Tágas (42 m2) garázs fele a Szőlő utcában hosszútávra egy megbízható autó-
tulajdonosnak július 1.-től kiadó. Érd: 28/412-068, 20/3682-240
* Garázs kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcában. Tel: 30/490-8516

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok
gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu 
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-
555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu 
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak
teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel.: 70/613-5662.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL SZOBAFESTÉST-
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, GIPSZKARTONSZERELÉST, DRYVITOLÁST,
DÍSZÍTŐFESTÉST. T: 28/415-581, 20/9361-233.
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50 
* FOGYASZTÁS, EDZÉS, FESZESÍTÉS! A háromdimenziós rezgésen alapuló pro-
fesszionális edzőgépen. Életkortól, testsúlytól, kondíciótól függetlenül mindenk-
inek ajánlott. 30 perc, biztos hatás! Tel: 70/4141-629
* HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK
ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos bútorok
készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
* 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.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel.:
70-944-2377

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.:
20/9133-165
* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK MŰSZAKI
ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka!
Tel.: 70/505-1177.
* Házhoz megyek! Gödöllő és Pécel környékén hajápolást, vágást, festést, alka-
lmi frizurakészítést, valamint idős és otthonukból kimozdulni képtelen emberek
segítését, ügyeik intézését vállalom. Érd: 20/2068-745
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli munkát vál-
lal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás,
festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás.
Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
* GÉPI VAKOLÁST ÉS EGYÉB KŐMŰVES MUNKÁT VÁLLALUNK. Tel: 30/535-
1822, 30/280-3077
* Bakelit hanglemezek digitalizálását, zajtalanítását, minőségjavítását, CD-re,
DVD-re írását vállalom. Igény esetén CD borító készítése. Tel: 20/514-6866, e-
mail: bakelitdig@gmail.com 
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* SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ MUNKÁK, KÜLSŐ
– BELSŐ FESTÉS. Korrekt árak! GARANCIA! Tel: 20/55-66-047
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhe-
ly, szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
* Újra nyitva a fodrászat a Kőrösfői utcában. Női hajvágás: 1500,- férfi
hajvágás 800,- gyermek hajvágás 500,- Szeretettel várom a kedves
vendégeket: H-P: 9-20-ig. 70/280-2276
* Megbízható ács brigád vállalja tetőszerkezetek kivitelezését,
javítását, könnyűszerkezetes faházak, előtetők, szaletnik-építését, gip-
szkarton szerelést, tetőtér kiépítést referenciával. Ingyenes felmérés-
sel. Tel: 20-3658-779
* Kedves, ápolt, szakképzett masszőrhölgyek várják vendégeiket
Gödöllő Belvárosában a következő masszázsokra: svéd frissítő, lazító,
relaxáló, talp és lábszár masszázs, izom-izületi gyógymasszázs.
Bejelentkezés: 9-18-ig 70/601-3484, 70/601-2501
* Földmunka vállalása, földmunkaképek és tartozékok adás-vétele. Tel:
30/9362-846, 30/415-4102

OKTATÁS 
* Gödöllőn 12 éve működő CSALÁDI NAPKÖZI várja a gyerkőcöket,
kisebbeket és nagyobbakat 1,5 éves kortól. Családias környezet,
kézműves foglalkozások, játékos gyermektorna, iskola előkészítés,
igény szerint játékos angol, mérsékelt árak. Érd: 30/365-6901
* Zongoratanárnő július – augusztusban korrepetálást, gyermekfelü-
gyeletet, orosz nyelv társalgás órát vállal Gödöllőn és környékén. Tel:
20/477-1688
* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon Június 12-től szeptemberi
nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség van. Tel: 30/273-9479,
30/504-1222
* TOP-TAN: Angol és német intenzív középfokú nyelvvizsgára felkészítő
60 órás tanfolyamok angol: jún 23-júl.18-ig: hétfő-szerda-péntek
16.00-20.00-ig, német jún.23-júl.4-ig és júl. 28-aug. 8-ig 15.00-18.45-
ig. További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás, pótvizsgára, pótérettségire felkészítés
matematika, fizika, kémia tantárgyakból. További érdeklődés: 28-423-
744, 30-908-4130.
* TOP-TAN: Angol szuperintenzív egyéni felnőtt, 2 hetes intenzív 4-5.
és 6-7. osztályosoknak június 30-július 11-ig, beszédkészség - fejlesztő
1 hetes tanfolyam június 9-13-ig. Érd: 28-423-744, 30-224-75-63. 
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál, minden szinten, minden korosztá-
lynak. Nyári intenzív középfokú írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára
felkészítő 40+40 órás tanfolyamok indulnak (csak 4fő esetén). Telc:
júl.7.-aug.8. (heti 2×4óra) Origó: júl.21.-aug.22. (heti 2×4ó). Érd:
Kollarics Katalin 28/418-537, 30/611-0036

ADÁS~VÉTEL
* EREDETI NÉMET GYÁRTMÁNYÚ, 5 FILTERES OZMÓZISOS VÍZSZŰRŐ
AKCIÓS ÁRON 89.000 FT HELYETT 75.000 Ft-ért ELADÓ. TEL. 06-
70/930-8682 
* FELÚJÍTÁSBÓL eladó: 2db Hajdú bojler (120 és 80 L), 2db ETI-25
gázkazán, keringető szivattyú, tágulási tartály, fürdőkád, zuhanykabin,
lemezradiátorok. Tel: 20/414-6927

* Kétlapú gázrezsó (beszabályozható) 25L-es gázpalackkal (10E), víz-
ibiciklis gumimatrac (5E), szivacsos nyugágy (5E), komplett reluxák
(1,5-4E-ig). Új összecsukható csővázas kempingszék (2E), lábtartós
(1,5E). Cipős gőrkori 39-es (2,5E), és 22-30 cm-ig állítható, cipőre
(1,5E). Diplomatatáskák (5 és 8E), faliszekrény 30×60 cm-es (3E), és
70×70 cm-es (5E), Gulden Spuki tip. kondigép dig. kijelzőkkel (15 E).
Tel: 20/358-5309
* Négylángos gáztűzhely és kombi hűtőgép eladó. Érd: 20/340-4861
* TAG SALE: költözés előtti kisebb holmik (edények stb.) olcsó
kiárusítása. Uitt KERESEK repülőre felvihető használt kutya hordozót
56×36×35 méretben. Tel: 28/417-533
* Cheesterfield vadonatúj bőrgarnitúra eladó. Alvásra is alkalmas.
70/508-8727
* Alig használt lakótelepi konyhabútor (alsó, felső sor) (180 cm) kom-
binált tűzhellyel eladó. Tel: 30/490-8516
* Házi mechanikus 18L-es permetező kanna, 2×25 m ľcolos locsoló
tömlő, 1db 2 tarifás kapcsoló óra és Simson motorkerékpár eladó. Érd:
70/223-7154
* Suzuki Intruder 250 motorkerékpár és 500 db szürke viacolor tér-
burkoló kő eladó. Érd: 30/419-5159

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Renault Clio 1,5dci Privilage felszereltséggel +automata klíma,
CD tár, könnyűfém felni, autom. esőérzékelős ablaktörlő, hővédő üveg.
2002. 05. Ár: 1.550EFt. T: 20/460-2468
* Opel Corsa 1,4i. 1989-es 2009. műszakival katalizátor, rádió-magnó,
vonóhorog 150E km. Hölgy tulajdonostól Iár: 250EFt. Uitt: Tudás-fája
össz. példány, keményfedelű eladó. Tel: 70/599-6784

EGYÉB
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű méz 1060 Ft/kg +
üveg. Napraforgó, repceméz 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
* BÚZA ELADÓ. Érd: 28/416-809
* Lovastábor Domonyvölgyben a Detti Lovardában nyári szünet ideje
alatt heti turnusokban, bentlakással v. napközis formában. Tel:
30/330-1000
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ÚSZÁSOKTATÁS
A FUT Alapítvány úszásoktatást szervez  5-10 éves korig (kezdőknek és már

úszni tudóknak) a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájában Gödöllőn
2008. június 16 - július 4. naponta 8-10 óra között
választható időpontok: 8 -8.40,  8.40 -9.20, 9.20 -10.00

Részvételi díj: 12000 Ft
Jelentkezés és érdeklődés naponta: Bencsik Ernőnél, reggel 7 és 9 között, 

valamint 19 óra után a 420 632-es telefonszámon

Június 5-én Budapesten, az UTE Atléti-
kai Stadionjában mérték össze tudásu-
kat az ország legjobb III. korcsoportos
többpróba csapatai és egyéni verseny-
zői. A 60 m, 600 m, távolugrás és kislab-

dahajítás versenyszámaiban 23 leány és
23 fiúcsapat között volt a Hajós iskola
leány csapata is, akik a színvonalas és
nagyszerű versenyben leiskolázva a me-
zőnyt az első helyen végeztek és elnyer-
ték a Sasvári Gizella Vándordíjat, ame-
lyet a Zala Megyei Diáksport Szövetség
alapított. A bajnokcsapat tagjai: Ujvári
Izabella, Varga Fanni, Vágó Vivien,
Horváth Réka, Jászai Vanda, Dániel
Mónika, testnevelő: Zsemberyné Simics

Judit, edző: Benkő Ákos. Az egész ver-
senyen remekül teljesítettek a fiatalok és
kimagaslottak a mezőnyből. A GEAC
utánpótlás korú atlétái –akikkel Benkő
Ákos mesteredző foglalkozik– sorra

igazolják, hogy az
utánpótlás nevelésben
milyen fontos szerepet
játszik a szakértelem.
Simics Judit testneve-
lő így értékelt: – Na-
gyon oda tették ma-
gukat a lányok, akik
egy korcsoporttal lej-
jebb már egyszer meg-
nyerték az országos
döntőt kettő évvel eze-
lőtt, így mondhatni
egyeduralkodónak
számítanak. Az új sze-

relés, amit Zmák Júlia igazgató asszony
csináltatott a gyerekeknek szerencsét és
újabb dicsőséget hozott a Hajós iskolá-
nak.
Június 4-én, Tatán került megrende-
zésre az Atlétika Diákolimpia II. kor-
csoportos többpróba bajnokság orszá-
gos döntője, amelyen a szintén Hajó-
sos tanuló, Tóth Attila remekelt és ért
el harmadik helyezést egyéniben.

-ll-

Mind a bajnokságban, mind a ku-
pában trónfosztásra került sor az
idén. Az utóbbi évek egyedural-
kodójának számító Gödöllői Bi-
kák a 2007/2008-as NB I-es te-
remlabdarúgó bajnokságban
mindössze a 8. helyen végzett,
míg a kupából már a legjobb 16
között búcsúzott a csapat. Pecze
Dánielt, a Gödöllői Sport Klub el-
nőkét kérdeztük az elmúlt sze-
zonról és a jövőről.

– Nyáron átalakult a Gödöllő csapata,
habár maradtak rutinos játékosok,
ám más koncepció alapján kezdődött
a felkészülés Kis János vezetésével.

– A keret csakugyan változott, ám
volt egy kötelességünk, jelesül az UEFA
Futsal Kupában kellett elindulnunk. En-
nek persze örömmel tettünk eleget, és
úgy vélem, hogy mindent megtettünk
azért, hogy a nemzetközi porondon tisz-
tességesen szerepeljünk. Egy győzelem,
két vereség volt a mérlegünk.

– Tavaszra ismét változott a keret
összetétele, s egy új koncepcióval állt
elő a Gödöllő.

– Az őszi és a tavaszi szezont is ha-
sonlóan sikeresnek ítélem meg. A kon-
cepció azonban nagyban eltért a két fél-
évben. Ősszel a nemzetközi porondon a
tisztességes helytállás motivált bennün-
ket, hiszen Magyarországot képviselhet-
tük nemzetközi szinten, míg hazai szín-
téren az első négy hely valamelyikének
megszerzése volt a cél.. Kis János felállt
a kispadról, illetve többen Győrbe iga-
zoltak. Két okból is szerettük volna eze-
ket a változtatásokat. Az addig elért
eredmények nagyon sok pénzt emész-
tettek fel, gondolok itt a játékosok fize-
téseire. Tavasszal nem volt más a feladat
mint, hogy anyagilag konszolidáljuk a
klubot, másrészt pedig a fiatalokat dob-
juk be a mélyvízbe. Ez elég jól sikerült.
Azt tudtuk ősszel, hogy minél több pon-
tot kell szereznünk, mert tavasszal annál
kevesebbet fogunk, s erre fel is hívtuk az

ifjú játékosaink figyelmét.
Ehhez képest három győze-
lemig jutott a csapat, jó mér-
kőzéseket játszottunk, sok-

szor csak a rutintalanságunk miatt nem
tudtunk nyerni. A nyolcadik helyet ezért
pozitívan értékelem. A másik fontos cél-
kitűzés, az U21-es bajnoki cím megszer-
zése volt, mely szintén sikerült.

– A kupaszereplés hamar véget ért,
a Cső-Montage parancsolt megálljt.

– Az volt elég furcsa számunkra,
hogy két kiemelt csapat játszott egymás-
sal a nyolc közé kerülésért, ráadásul csu-

pán egy meccset. Ezután oda-visszavá-
gós rendszerben folytak a küzdelmek, a
kupadöntő is. Három-egyre kikaptunk,
ám ha nem egy meccsen dől el a tovább-
jutás, akkor talán nem a korai kiesésről
beszélnénk most.

– Milyen egyéb negatív illetve pozi-
tív tapasztalatai vannak az elmúlt év-
vel kapcsolatban?

– A bajnokság lebonyolítása kissé
hektikusra sikerült. Ugyanezt tudom
mondani az utánpótlás bajnoksággal
kapcsolatban is. Példa rá fiatal csapa-
tunk, akiknek volt olyan, hogy 1 hét alatt
négy meccset kellett játszaniuk, majd
egy hónapig pályára sem léptünk. Ilyen
terhelést egy profi klub profi játékosai
sem kapnak meg. Talán egy kicsit ki-
számíthatóbbá kellene tenni a bajnoksá-
got, ez a nézők számára is áldásos volna.
Ez azért is fontos lenne, mert köztudott,
hogy a következő futsal Európa-bajnok-
ságot hazánk rendezi, így nem árt, ha a

hazai kiírás is meg van tervezve. 
– Az U21-es válogatottba igen sok

játékost adott a Gödöllő, hogyan látta
az ő szereplésüket, illetve a felnőtt csa-
patról mi a véleménye?

– Az utánpótlás bajnokság már há-
rom-négy éve működik, mégis a fiata-
lokat nagyon kevés csapat építi be. A mi
csapatunkon látszott, hogy kell nekik a
mélyvíz. A felnőtt szinthez még nem ér-
tek oda. Mi vagyunk a bizonyíték arra,
hogy U21-es bajnok létünkre a sokat bí-
rált színvonalú NBI-ben még kevesek
voltunk. A válogatott még csak most in-

dult, hisz a nemzet-
közi versenyeztetés
is csak most vette
kezdetét. A felnőt-
teknek csak gratu-
lálni lehet, az ukrá-
nok ellen csak a 
szerencsén múlott,
hogy nem jutottunk
ki a világbajnokság-
ra. A jelenlegi válo-
gatottunk átlagélet-
korát nézzük meg, s
ehhez vegyük hoz-
zá az U21-es csa-
pattagokat, s a kettő

között nem sok játékost találunk, aki al-
kalmas lehet nemzetközi szinten. Nagy
tehát a űr... Ebben kellene fejlődni.

– Mik a tervek Gödöllőn jövőre?
– Együtt akarjuk tartani fiatal csapa-

tunkat, tovább akarunk erősödni, s a jö-
vő együttesét építeni. Azt szeretnénk,
hogy a mostani társaság egy-két év
múlva ugyanannyival nőjön a mezőny
fölé, mint tették azt anno Lódiék. Jó
hírről számolhatok be, hiszen ta-
vasszal a Gödöllői Sport Klubba beol-
vadt a Gödöllői Góliát DSE, így az
utánpótlás szakosz-tályunkban 270
gyerek sportol. Ebből tudunk válogat-
ni, a 6 évestől a 19 évesekig. Után-
pótlás problémánk sohasem volt, és
azt hiszem ezután sem lesz. Fiatal csa-
patunkhoz folyamatosan szeretnénk
„termelni" a játékosokat. Ám ami a
legfontosabb, feladatunk nem csupán
futballistákat nevelni, sokkal inkább
Embereket!                -lt-

A hétvégén Balatonbogláron rendezték
az 1998-as korosztályban a fiú és leány
szivacskézilabda országos bajnokság
nyolcas döntőjét, amin a Gödöllői SE le-
ány csapata is részt vett. Ádám Rita ta-
nítványai, hason-
lóan a 97-es fiúk-
hoz fantasztikusan
szerepeltek és
megnyerték a baj-
nokságot, ezzel két
korosztályos baj-
noki címmel zár-
ták a szezont.
A gödöllőiek a B
jelzésű csoportba
kerültek, a Bercsé-
nyi DSE Jászbe-
rény, a Rajczy Imre Sportiskola Szom-
bathely és az UKSE Szekszárd csapa-
taival együtt, míg az A csoportban a
Eötvös József Általános Iskola, Dorog,
Szilágyi ISK, Dunaújváros, Hort SE,
Kézilabda Szeged SE négyes küzdött
egymással. A mieink a csoportmeccsek
során előbb a jászberényiekkel, majd a
szombathelyiekkel, végül pedig a szek-
szárdiakkal mérkőztek és nyertek mind-
három ellenfelük ellen, így az első he-
lyen jutottak tovább. Az elődöntőben
következett az A csoport második he-
lyén végző budapesti Hort SE, akik 
szintén nem okoztak problémát a GSE
csapatának, így következhetett a finálé.
Az aranycsatát a csoportmeccsek során
egyszer már legyőzőtt Bercsényi DSE
ellen játszották a mieink és hasonlóan
ahhoz, most is magabiztosan nyertek a
szivacskézis gödöllői lányok, így meg-
érdemelten ünnepelhették az aranyérem

és az ezzel járó országos bajnoki cím
megnyerését. Ádám Rita, edző értékelt:
– A lányok egész éves remek szereplé-
sükre tették fel a koronát. A bajnoki cí-
met a kiváló védekezésünknek köszön-

hetjük és ami még
nagyobb rangot ad az
aranynak az, hogy
107 csapat közül let-
tünk végül elsők egy
nagyon erős mezőny-
ben. A sikereknek kö-
szönhetően egyéb-
ként felfigyeltek ránk
külföldön is. Nyáron
egy meghívásnak te-
szünk eleget és Hor-
vátországban ve-

szünk majd részt egy korosztályos tor-
nán a 97-es fiú csapattal, ami úgy gon-
dolom, nagy elismerés mind az egyesü-
letnek, mind a városnak. Szeretnénk a
jövőben további dicsőségeket szerezni
Gödöllő városának és aki kedvet érzett,
hogy kipróbálja magát mint kézilabdá-
zó, azt szeretettel várjuk az edzéseken a
Hajós iskola tornatermében.
Az országos bajnok csapat tagjai vol-
tak: Botyik Alexandra, Györe Fanni,
Hornyák Bernadett, Horuczi Fédra, Ma-
joros Sarolta, Stollár Fanni, Szekeres
Dóra, Laki Bianka.
Eredmények:
Csoportmeccsek: GSE – Bercsényi
DSE Jászberény 24–19; GSE – Rajczy
Imre Sportiskola Szombathely 19–17;
GSE – UKSE Szekszárd 22–16;
Elődöntő: GSE – Hort SE 27–17; Dön-
tő: GSE – Bercsényi DSE Jászberény
24–20. -tt-

Vasárnap hazai pályán fogadta a Diós-
dot a Gödöllői SK a bajnokság utolsó
előtti, 29. fordulójában. A találkozót má-
sodik félidei eredményes játékának kö-
szönhetően a mieink nyerték, ezzel a 
bajnoki tabella 11. helyét (36 pont) fog-
lalja el a csapat. A mérkőzésnek, mint
már hetek óta megszokhattuk, a gödöllői
életben maradás volt a tétje. Jól kezdtek
Nagy Dániel tanítványai és akár az első
játékrészben eldönthették volna a 3 pont
sorsát, de ekkor még rosszul céloztak a
vendégek kapuja előtt. A folytatásra le-
szakadt az ég és erős esőzésben játszot-
ták le a felek a második 45 percet. Ez
nem zavarta meg a gödöllői játékosokat
és hatalmas küzdeni tudásról tanubi-
zonyságot téve Pádár László és Holló
Miklós találataival megnyerték a mecs-
cset, ezzel egy fordulóval a bajnokság
vége előtt kettő pont a már kiesést jelen-
tő, 12. helyen álló Délegyháza előtt az
előny. Az utolsó játéknap pikantériája,
hogy éppen a mieink mögött lihegő ri-
válisához látogat a Gödöllő. Az ifik szo-
kásukhoz híven simán nyertek a diósdi
fiatalok ellen. Sokatmondó adat, hogy a
Száraz Szabolcs (5 gólt lőtt) és Nagy Ro-
land (3 gólig jutott) vezette csapatunk
29 mérkőzés alatt 183-szor volt ered-
ményes.
Pest megyei I. osztály, 29. forduló
Gödöllői SK – Diósd 2–0 (0–0)
Gólszerzők: Pádár L., Holló M.
Ifi: Gödöllői SK – Diósd 11–1
Gólok: Száraz Sz (5), Nagy R. (3),
Sztriskó István (2), Kigkics Gábor.

Pest megyei Kupa – Döntetlen-
nel búcsúzott a GSK

A Magyar Kupa 2008/2009-es főtáblára

kerüléséért lépett pályára az elmúlt szer-
dán, június 4-én a GSK felnőtt csapat
Dányban. Nagy Dániel együttese mind-
végig jobban játszott, ennek ellenére és
a kihagyott gólhelyzetek miatt (a máso-
dik félidő elején, 2-1-es gödöllői veze-
tésnél büntetőt majd ziccert hibáztak a
mieink) csak 2–2-es döntetlent ért el,
ami az alacsonyabb osztályú hazaiaknak
kedvezett, így városunk csapata az utol-
só pillanatban maradt le a továbbjutásról
és a főtáblát jelentő helyről.
Pest megyei Kupa, mérkőzés a
főtáblára kerülésért
Dány – Gödöllői SK 2–2 (1–2)
Gólszerők: Hegedűs Csaba (11-esből),
Nyári András.

Megyei tartalék bajnokság –
Bronzérmes a GSK II.

Harmadik helyen végzett a megyei tar-
talék bajnokság északi csoportjában sze-
replő Gödöllői SK II. csapata (36 pont,
49-34-es gólkülönbség). Az ősszel még
hét csapattal rajtoló bajnokságot (a Kis-
tarcsa visszalépett) a Maglód II. nyerte,
a Délegyháza II. és a mieink előtt. Le-
géndi György együttese a záró forduló-
ban a hévízgyörkieket fogadta és nyert
1–0-ra, így szépen zárta az évet. 
Megyei tartalék bajnokság
GSK II. – Hévízgyörk II. 1–0 (0–0)
Gól: Urbán Viktor

Megyei III. osztály – Ötödikként
zárt a GEAC

Ötödik helyen zárta az idei bajnokságot
a GEAC csapata, akik 51 ponttal (81-
39-es gólaránnyal) végeztek az élme-
zőny mögött a tabellán. Nagy Béla le-

génysége az utolsó játéknapon Galga-
györkre látogatott és gólparádéval bú-
csúzott a 2007/2008-as kiírástól.
Megyei III. osztály
Galgagyörki SE – GEAC 1–7               -li-

Atlétika – Diákolimpia többpróba országos döntő

Bajnok a Hajós csapata
Futsal – Évértékelés

Fiataloké a jövő

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Záporos győzelem
Öreg halak – Bajnok az öreg-
fiúk csapata

Egy év szünet után ismét bajnoki cí-
met ünnepelhet a Gödöllői LK csapa-
ta. A Gödöllő Körzeti Öregfiúk baj-
nokságban vitézkedő mieink egész
évben kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tottak és 4 fordulóval a bajnokság vé-
ge előtt már bonthatták a pezsgőket. A
bajnokságon kívül még különböző
kispályás kupákon is elindult az idén
a GLK, amiken szintén legyőzhetet-
lennek bizonyult (Nádas Kupa, Nosz-
talgia Kupa, SZAC év végi focigála).
Bánhegyi Béla, a csapat játékosa és
edzője elmondta: – Nagyon örülünk
az újabb bajnoki címnek, amivel be-
bizonyítottuk, hogy a tavalyi második
hely csak kisiklás volt és mi vagyunk
a legjobb öregfiúk csapat a környé-
ken. A bajnokság során volt egy hul-
lámvölgyünk, de ezen is át tudtunk
lépni és a siker titka talán abban rejlik,
hogy igazi csapatként, baráti társaság-
ként működik az együttes. A játékoso-
kon kívül említést érdemel a csapat
ügyeit intéző Pintér Miklós, valamint
az együttes technikai és gazdasági
dolgait felügyelő Bara László és Ma-
latinszki József magas színvonalú
munkája is.
A bajnokcsapat tagjai: Krausz László,
Budai László, Kelemen Barna, Sass
Béla, Dobes Attila, Ivanovics Károly,
Bartalis Zsolt, Szobonya Zoltán, Lutz
Gyula, Kiss Csaba, Gémesi György,
Bankó György, Gedei Sándor, Sztris-
kó István, Dénes Csaba, Bánhegyi
Béla, Juhász József, Rab Péter, Vojna
Gábor, Sági Attila, Pataki József.

Kézilabda – Országos gyermek bajnokság

Bajnok a 98-as GSE csapat

V ÍVÁS  –  FÜLÖP  MIHÁLY  EMLÉKVERSENY  –  DOBOGÓN A  GÖDÖLLŐ IEK
A 2007/2008-as Fülöp Mihály versenysorozat záró gáláján a GEAC tőrözői közül négyen szerepeltek: Varga
Zsuzsa, Varga Anett, Varga Beatrix és Liszkai Tamás. A gálán az idei év gyermek, újonc és serdülő korosz-
tályaiban legeredményesebben szereplő nyolc magyar vívó vehetett részt. Mind a négy gödöllői dobogós
helyezést ért el.
A serdülő lány korosztályban (14 év alattiak) Varga Zsuzsanna a harmadik helyezést érte el. Az újonc korosz-
tályban (13 év alattiak) Varga Anett és Liszkai Tamás egyaránt a dobogó harmadik fokára állhattak fel. A gyer-
mek mezőnyben (12 év alattiak) a leányoknál Varga Anett ezüstérmet, Varga Beatrix bronzérmet szerzett.
Liszkai Tamásnak, ahogyan az újoncoknál, úgy a gyermek korosztályban is bronzérmet akasztottak a nyakába.
Edzőjük: Fekete Gábor és Steiner Ádám. Zsőzső
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Beküldési határidő: június 19.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Sztarenszky Tiborné, Mandula u. 6.,
dr. Raátz Elemérné, Tavaszmező u. 19.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Feketéné Sipos Ildikó, Erzsé-
bet királyné krt. 1., Szatmáriné Ádám Réka, Sztelek D. u.10.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Guba László, Bocskai u. 36., Mészáros
István, Bethlen G. u. 35.

Recept

CSERESZNYÉS  TÚRÓTORTA

HOZZÁVALÓK:
50 deka cseresznye, 75 deka sovány tehéntúró, 2 deci tej, 1
csomag vaníliás pudingpor, 1 evőkanál citromlé, 1 citrom re-
szelt héja, 2 tojás, 1 evőkanál vaj, 5 deka mazsola, kevés liszt,
12.5 deka cukor.

ELKÉSZÍTÉS:
A cseresznyéket megmossuk, leszárazzuk és kimagozzuk. A tú-
rót, a tejet, a pudingport, a vaníliáscukrot, a citromhéjat, a cit-
romlét és a két tojás sárgáját egy tálba tesszük és sima krém-
mé keverjük.
Egy 24 centméter átmérőjű tortaformát kivajazunk. Összeke-
verjük a mazsolát és a lisztet. A tojásfehérjéket habbá verjük,
cukrot adunk hozzá és tovább verjük, egészen addig, amíg a hab
kemény nem lesz. A mazsolát és a tojásfehérjét a túrókrémbe
keverjük, a formába öntjük és elsimítjuk. Cseresznyét teszünk a
tetejére.
A tortát előmelegített sütőben 150 fokon 2 óra alatt megsütjük.
Tálalás előtt tejszínhabbal díszíthetjük.
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Egy önkormányzat legfontosabb feladata,
hogy lakóinak megfelelő környezetet, életkö-
rülményeket biztosítson, vegye figyelembe a
polgárok akaratát, a körülmények, és a lehe-
tőségek tükrében. Az önkormányzat kötelező
feladatait törvény határozza meg. Ezekhez a
feladatokhoz állami normatív támogatás is jár,
igaz, egyre kisebb mértékben. Ez ma már csak
mintegy felét fedezi a költségeknek. A köte-
lező feladatok mellett a települések a polgá-
rok igényeinek megfelelően számos más fel-
adatot is ellátnak, amihez az állam nem ad
támogatást, így ezt saját bevételeikből fede-
zik.

Egy önkormányzatnak alapvető érdeke a
település múltjára jellemző emlékek, hagyo-
mányok, értékek megőrzése, fenntartása,
ápolása. Egy múlt nélküli település átjáróház-
zá válhat, nem biztosít otthont, csupán szál-
lást, az emberek csak aludni járnak házaikba,
s az első adandó alkalommal elhagyják. Nincs
összetartó erő, nincs „település-imázs”. Az el-
múlt évszázad viharos történelme so-
rán sajnos nem mindig tartották szem
előtt a múlt értékeit, emiatt egyre ke-
vesebb a megőrizni való, éppen ezért
szükséges azt a keveset, ami talán
nem is olyan kevés, fokozottan gon-
dozni.

A megmaradt épületek, épület-
együttesek jelentős értéket képvisel-
nek, emiatt fennmaradásukhoz, fenn-
tartásukhoz, hasznosításukhoz jelen-
tős gazdasági, kulturális, település-
politikai érdekek fűződnek. A telepü-
lésen élő emberekben, akik egyben
választópolgárok is, él a vágy múltjuk
megismerésére, a hagyományok
megőrzésére, építészeti emlékeik
megtartására, felújítására, ezek erő-
sítik a lokálpatriotizmust, az összetar-
tozás, a közösséghez tartozás érzé-
sét, növeli a település lakosságmeg-
tartó erejét, vonzza és ösztönzi a be-
fektetőket, ami végső soron a hason-
ló elvet valló és megvalósító önkor-
mányzat megbecsüléséhez vezet. Az
emberek szívesen élnek olyan helyen,
ahol büszkén megmutathatják vendé-
geiknek építészeti emlékeiket, érté-
keiket és a köré szervezett progra-
mokat.

A múlt emlékeinek, hagyományai-
nak megőrzése mindezeken túlme-
nően gazdasági előnyökkel is járhat,
hiszen megfelelő programokkal kiegé-
szítve egy-egy építészeti emlék köré
jelentős vendégforgalom is szervez-
hető, ami munkahelyeket teremt, élővé, élhe-
tővé, vonzóvá tesz egy várost, egy községet,
egy falut. Nem csak saját lakói számára válik
vonzóvá, hanem szívesen választják mások is
lakóhelyükként. Megállítható az elvándorlás,
versenyképessé válik a település.

Mindehhez természetesen pénz kell, sok
pénz, amiből a mai szűkös világban az önkor-
mányzatoknak is egyre kevesebb van. Van
azonban az önkormányzatok számára olyan
tennivaló is, amely nem kerül olyan sokba. Így
az emberek tudatformálása nem anyagi kér-
dés, inkább sok munkát igényel. Ezért is ér-
demes már iskolás korban elkezdeni a telepü-
lés történetének, műemlékeinek, hagyomá-
nyainak megismertetését. A gyermekeken ke-
resztül a talán nem ebben a szellemben fel-
nőtt szülőket is el lehet érni, érdekes prog-
ramok segítségével elmélyíteni az esetleges
felszínes ismereteket.

Az értékek nemcsak az épületekben, köz-
terekben rejlenek, hanem alapvetően az em-
beri szokásokhoz, a hagyományokhoz, a kul-
turális értékekhez való viszonyában. A tele-
pülésfejlesztés feladata a polgárok javára, a
jelen és a jövő számára, az értékek megőr-
zése mellett az élhető település kialakítása.
Az ehhez szükséges forrásokat valahonnan

elő kell teremteni és a feladatok elvégzésénél
is célszerű prioritásokat meghatározni. Így pl.
hiába szeretnénk először aszfaltozni az uta-
kat, ha nincs benne csatorna és nincs rá for-
rás. Először meg kell teremteni a pénzügyi
hátteret, majd a műszaki feltételek szerinti
sorrendben kell haladni. Példánkban ezt úgy
lehet lefordítani, hogy először munkahelyeket
kell teremteni, amelyeknek az adójából, az ál-
lami és a lakossági hozzájárulást kiegészítve
megépíthető a csatorna, s miután minden ve-
zeték benn van a földben, jöhet az aszfalto-
zás.

A településfejlesztés tehát egyformán szol-
gálja a múlt értékeinek megőrzését, a polgá-
rok igényeinek kielégítését és a helyi gazda-
ság fejlesztését. Ezek a folyamatok szorosan
összefüggenek egyik a másik nélkül nem mű-
ködik.

A település fejlesztéséhez pénz kell, nagyon
sok pénz, még akkor is, ha sikerül pályázatot
elnyerni, hiszen a pályázati önrész adott eset-

ben akár ötven százalékot is kitehet. És akkor
még nem beszéltünk a ÁFÁ-ról, ami bizony
minden önkormányzati fejlesztést is terhel.
Mindemellett egyre kisebb a működési célú
normatív támogatás reál értéke, bizonyos fel-
adatoknál ez a költségek felét sem éri el. Te-
hát, ha egy település előre akar jutni, pénzre
van szüksége. Ehhez a gazdaság fejlesztésén,
a munkahelyek telepítésén, az emberek fog-
lalkoztatásán keresztül vezet az út. Az önkor-
mányzatnak vállalkozásbarát környezetet kell
kialakítani, biztosítani kell a vállalkozás sike-
res működésének a feltételeit, amihez nem
csak az tartozik, hogy legyen aszfaltos út, víz,
gáz, villany, telefon, hanem az is, hogy legye-
nek szakképzett dolgozók, ezeknek a dolgo-
zóknak a gyerekei járhassanak iskolába, és
szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni.
Mindez elősegíti a vállalkozások letelepedé-
sét, amelyek helyi adót fizetnek, de nem zár-
kóznak el egy-egy egyszeri fejlesztéstől sem,
pl. megépítik a hozzájuk vezető utat, ami ne-
kik is érdekük. De a legtöbb vállalkozás szíve-
sen támogat különböző jó célokat is, kulturá-
lis, sport, és oktatási intézményeket, rendez-
vényeket egyaránt. Az sem hanyagolható el,
hogy a dolgozók fizetésüket jelentős részben a
településen költik el, ami hozzájárulhat az

újabb munkahelyek létrejöttéhez. Mindamel-
lett a személyi jövedelemadó egy része (saj-
nos egyre kisebb része helyben maradó) is az
önkormányzat bevételeit növeli.

A gazdaságfejlesztésnél nem szabad elfe-
ledkezni a település vagyonának hasznosítá-
sáról sem. Nem csak arról van szó, hogy a te-
lepülés bérbe adja, vagy eladja alaptevékeny-
ségéhez nem szükséges, szabadon értékesít-
hető vagyonát, hanem arról is, hogy a befolyt
bevételből ingatlant fejleszt, vagy olyan vállal-
kozások számára értékesíti, amely később be-
vételt termel. A fejlesztés eredményeként
ugyanis többletérték keletkezik, amely, ha
esetenként nem is közvetlenül, de többlet jö-
vedelmet eredményez.

Ugyancsak gazdasági kérdés, és külön
megfontolást igényelnek a leromlott épületek
felújítására irányuló fejlesztések. Egyre maga-
sabb az épületek üzemeltetési költsége, me-
lyek közül az energia költségek eddig még so-
hasem látott magasságba kerültek. A felújítá-

sok során kiemelt figyelmet kell fordítani az
energiatakarékosság szempontjaira, hiszen
már viszonylag szerény beruházással is akár
felére lehet csökkenteni az energia számlát.
Az új beruházásoknál mindenképpen szem
előtt kell tartani az energiatakarékos megol-
dások alkalmazását és a megújuló energiafaj-
ták hasznosítását.

Az 1990-es években Gödöllő helyzete nem
volt jobb, mint bármelyik más településé. Ato-
mizálódott társadalom, alvó városi szerep, 12
százalékos munkanélküliség, lerobbant intéz-
ményhálózat, hiányos infrastruktúra, fogyó
népesség, kiüresedett funkció nélküli város
benyomását keltette. Az induláskor az elsőd-
leges feladat a lokálpatrióta szemlélet kiala-
kítása, megerősítése volt, amivel az embere-
ket érzelmileg is a városhoz lehetett kötni.
Meg kellett győzni az embereket arról, hogy ér-
demes Gödöllőn élni és minden elvárható
igény teljesíthető. Ehhez elsődlegesen mun-
kahelyek kellettek, így a fontos feladat a mun-
kahelyteremtés volt. A rendelkezésre álló for-
rásokkal elsősorban a jövedelemtermelő te-
vékenység megalapozása történt, gyárak, ki-
sebb nagyobb vállalkozások települtek le, több
ezer munkahely jött létre. Ezzel megterem-
tődött a további fejlesztések és a kormányzat-

tól való részbeni függetlenség anyagi alapja.
Második igen fontos lépés az oktatás színvo-
nalának emelése. Kevés pénzből, külső támo-
gatók felkutatásával tartalmas programok
kerültek megrendezésre és kialakultak a sza-
badidő kulturált eltöltésének a lehetőségei. Az
anyagi feltételek megteremtése után vált
lehetővé a hangulatjavító intézkedések meg-
tétele, utak aszfaltozása, környezet szépíté-
se.

Ma Gödöllő növekvő város, biztos anyagi
alapokon áll, színes kulturális élettel, megfe-
lelő szintű közszolgáltatásokkal rendelkezik.
Az emberek szeretnek Gödöllőn élni. Mindezt
nem lehet csak a kedvező földrajzi helyzettel
magyarázni, hozzá kellett tenni valami mást is,
kezdeményező készséget, nagyon sok mun-
kát, becsületet és tisztességet.

A lehetőségeket a befektetők is meglátták,
ennek eredményeként megújult a belváros és
teljesen ujjá épült a községháza, létre jött a
térség legmagasabb színvonalú szállodája. Ki-

épült egy jelentős keres-
kedelmi infrastruktúra. A
város hathatós közremű-
ködésével jelentősen elő-
rehaladt a kastély felújí-
tása is, ami tovább von-
zotta a befektetőket. Az
1990-es évekhez képest
megtöbbszöröződött a vá-
ros idegenforgalma, ma
Gödöllő, a Gödöllői Királyi
Kastély nemzetközileg is
jegyzett, évente több
százezer ember által láto-
gatott kiemelkedő idegen-
forgalmi célpont.

Az elmúlt húsz évben
több milliárd forint került
Gödöllőn beépítésre, ezek
nagy része épületek,
munkahelyek képében
látható, de nagyon jelen-
tős az a rész is, amit infra-
struktúra formájában a
földbe építettek. A fej-
lesztésekhez felhasznált
pénz túlnyomó részben
befektetői tőkéből, kisebb
részben, de azért milliár-
dos nagyságrendben ön-
kormányzati és állami for-
rásokból származnak, de
nem elhanyagolhatók az
ugyancsak milliárdos
nagyságrendű pályázati
források sem.

Az elmúlt időszakban a város megterem-
tette azt az alaphelyzetet, ami egyre inkább
vonzóvá teszi Gödöllőt a befektetők számára,
nem feledkezett el természet és építészeti ér-
tékeinek megtartásáról, és az alapkövetel-
ményként megfogalmazott minőségről. Minő-
ség az oktatásban, minőség a kultúrában és
minőség a szolgáltatásokban. Ahhoz tehát,
hogy a szűkülő állami források ellenére to-
vábbra is dinamikusan fejlődjön a város, a be-
fektetői tőkén kívül további forrás bevonásra
van szűkség. Ennek egyik lehetősége pályáza-
tok formájában történhet, a másik a város va-
gyonának olyan hasznosítása, ami hozzájárul
a helyi gazdaság fejlesztéséhez. Egy megerő-
södő helyi gazdaság kompenzálhatja a kieső
állami forrásokat, és újabb alapját képezheti
további, a minőségi követelményeknek is
megfelelő fejlesztéseknek.

Így függenek össze az értékvédelem, a vá-
rosfejlesztés, és a helyi gazdaság megerősö-
dése. A város az általa és a magán szektor ál-
tal biztosított szolgáltatások színvonalának
megőrzése és minőségi javítása mellett, va-
gyonának hasznosításával igyekszik aktívan
segíteni a helyi gazdaság megerősödését, s
ezzel további teret biztosítani a fejlesztési tö-
rekvéseknek.
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Az alábbiakban csokorba
szedtük azokat a projekteket,
amelyek a város további fej-
lődését mutatják.

Saját forrásból megvalósuló, már
eldöntött projektek:

Damjanich iskola
A fejlesztés célja a több színhe-

lyen lévő elavult épületek kiváltása,
az előírásoknak nem megfelelő tor-
na és egyéb helyiségek átépítése,
az egyre növekvő keleti városrész
oktatási igényeinek magas szintű ki-
elégítése, XXI. századi iskola kiala-
kítása.

A fejlesztés során emeletráépí-
téssel, 8 tanteremmel bővül a
Batthyány úti épület, új tornaterem
kerül kialakításra, elbontásra kerül
a barakk épület, és felújításra kerül
a többi épületrész.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást, a pályázat eredménytelensége
miatt teljes egészében az önkor-
mányzat biztosítja. Az építkezés vár-
hatóan 2009 szeptember elejére
fejeződik be. Az építkezésre vonat-
kozó közbeszerzési eljárás folyamat-
ban van.

Utak aszfaltozása
A fejlesztés célja a nem pormen-

tes lakó utak pormentesítése.
A fejlesztés során aszfalt réteget

kap a műszakilag és jogilag meg-
építhető összes gödöllői lakóutca,
kiegészítve a vízelvezetéssel.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást az önkormányzat biztosítja. Az
építkezés folyamatos, az utolsó ut-
cák aszfaltozása 2010-ben fejező-
dik be.

Járdák felújítása
A fejlesztés célja a járdák felének

átépítése.
A fejlesztésekhez szükséges for-

rást az önkormányzat biztosítja. Az
építkezés folyamatos, 2010-ben fe-
jeződik be.

Önkormányzati épületek energia-
takarékos felújítása

A fejlesztés célja az épületek
energiafelhasználásának csökken-
tése.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást az önkormányzat biztosítja. Az
építkezés folyamatos, 2010-ben fe-
jeződik be.

Befektetői forrásból megvalósuló,
eldöntött projektek:

A Pelikán-ház megépítése
A fejlesztés célja a belváros és a

piac kereskedelmi kínálatának bőví-
tése, a piac melletti üres területek
hasznosítása, a Szabadság út felől
egységes városkép kialakítása.

A fejlesztés során a növekvő par-
kolás igények kielégítésére 2 szin-
tes mélyparkoló épül, beépül a Pe-
tőfi Sándor utcai üres telek, a Sza-
badság út 3 és 5 szám alatti épü-
letek átépítésével többszintes ke-
reskedelmi és iroda épület kerül
megépítésre.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást vállalkozói tőke biztosítja. Az
építkezés várhatóan 2010-re feje-
ződik be.

Petőfi Sándor utcai vasbolt he-
lyén kialakítandó épület

A fejlesztés célja a leromlott, volt
vasbolt helyén korszerű, a város-
képbe illő épület építése, a Szabad-
ság út felől egységes városkép ki-
alakítása.

A fejlesztés során mélyparkoló,
üzletek és lakások épülnek.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást vállalkozói tőke biztosítja. Az
építkezés várhatóan 2010-re feje-
ződik be.

Buszvégállomás
A fejlesztés célja korszerű hely-

közi közlekedési csomópont kialakí-
tása.

A fejlesztés során átépítésre és
bővítésre kerül a buszvégállomás,
felújításra és lefedésre kerül a bu-
szok várakozó, le- és felszálló he-
lye, a felső szinten megépítésre ke-
rül egy nagy méretű kereskedelmi
központ, nagy számú parkolóval
együtt. Az épületet mozgáskorláto-
zottak számára is használható felül-
járó köti össze a Szabadság út má-
sik oldalával.

A szükséges forrásokat vállalkozói
tőke biztosítja. Az építkezés várha-
tóan 2010-re fejeződik be.

Stop-Shop üzletház
A fejlesztés célja a város keres-

kedelmi kínálatának bővítése, a
Tesco melletti üres területek hasz-
nosítása, a Dózsa György út felől az
egységes városkép kialakítása.

A fejlesztés során megépül egy
Stop-Shop rendszerű, több üzletnek
helyet biztosító kereskedelmi köz-
pont, a szükséges számú parkolóval
együtt. A munkát a környező utcák
megépítése egészíti ki.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást vállalkozói tőke biztosítja. Az
építkezés várhatóan 2009-re feje-
ződik be.

Pályázati forrásból (már elnyert)
megvalósuló, támogatott önkor-
mányzati projektek:

Az 1. sz. rendelő akadálymente-
sítése

A fejlesztés célja az 1. sz. rendelő
és a vele egy épületben lévő patika
teljeskörű akadálymentesítése.

A fejlesztés során megépül az
épületbe bevezető, a lépcsőt kike-
rülő rámpa, a mozgáskorlátozottak-
nak alkalmas WC, és a mindenki

számára infor-
mációt mutató
tájékoztató rend-
szer.

A fejlesztések-
hez szükséges
forrást, az önkor-
mányzat pályázat
útján és vállalko-
zó bevonásával
biztosítja. Az
építkezés várha-
tóan 2009-ben
fejeződik be.

Hulladékgazdálkodási projekt
A fejlesztés célja 106 település

kommunális hulladékának feldolgo-
zására szolgáló korszerű hulladék-
gazdálkodási központ kialakítása, a
lerakásra kerülő hulladék arányának
70 százalékos csökkentése, vala-
mint a hulladék újrafeldolgozásának
növelése.

A fejlesztés során megépítésre,
és bővítésre kerül a nógrádmarcali
és az ökörtelekvölgyi hulladéklera-
kó, a hozzátartozó válogató művek-
kel, egy átrakó állomás Vác térsé-
gében, több szelektív gyűjtést elő-
segítő hulladék udvar és minden te-
lepülésen gyűjtőszigetek kialakítá-
sára kerül sor. A projekt keretében
rekultivációra kerül több, köztük az
ökörtelek-völgyi régi lerakó, és bőví-
tésre, átépítésre kerül a Repülőtéri
út.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást, az önkormányzatok pályázati
és állami támogatás útján biztosít-

ják. Az építésre vonatkozó tender
elbírálása folyamatban van. Az épít-
kezés 2010-re fejeződik be.

Jelzőlámpás kereszteződés
A fejlesztés célja a 3. sz. főút köz-

lekedésbiztonságának javítása.
A fejlesztés során megépül a 3-as

út és a Besnyő utca kereszteződé-
sében jelző lámpás csomópont ki-
építése.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást, az önkormányzat pályázat út-
ján biztosítja. Az
építkezés várható-
an 2009-ben fejező-
dik be.

Pályázati forrásból
(még nem elbírált)
megvalósuló, meg-
pályázott önkor-
mányzati projektek:

Batthyány úti óvo-
da

A fejlesztés célja a
több színhelyen lévő elavult épüle-
tek kiváltása, az egyre növekvő ke-
leti városrész óvoda ellátási igénye-
inek magas szintű kielégítése, XXI.
századi óvoda kialakítása.

A fejlesztés során a Batthyány úti
iskolaépület mellett 8 csoportszo-
bás új épület épül.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást, az önkormányzat pályázat út-
ján kívánja biztosítani. Az építkezés
sikeres pályázat esetén várhatóan
2010-re fejeződik be. A pályázat el-
bírálása folyamatban van.

Gondozóház kialakítása

A fejlesztés célja az egyes gondo-
zó intézetek egy épületbe költözte-
tése, a kapacitás bővítése.

A fejlesztés során a tüdőgondozó
épülete emeletráépítéssel bővítésre
kerül, további rendelők kerülnek ki-
alakításra.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást, az önkormányzat pályázat út-
ján kívánja biztosítani. Az építkezés
sikeres pályázat esetén várhatóan
2010-re fejeződik be. A pályázat el-
bírálása folyamatban van.

A szennyvíztisztító telep korszerű-
sítése

A fejlesztés célja a környezet-
védelmi előírásoknak nem meg-
felelő tisztítómű rekonstrukciója,
a tisztított szennyvíz minőségének
javítása, illetve a szennyvízmi-
nőség miatt kirótt bírság elkerü-
lése.

A fejlesztés során a meglévő
rendszer gépi berendezései teljes
egészében felújításra kerülnek, nit-
rogén és foszfor kivonására alkal-
mas gépek kerülnek beépítésre, ez-
zel párhuzamosan kapacitás bőví-
tése is történik.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást, az önkormányzat pályázat út-
ján kívánja biztosítani. Az építkezés
sikeres pályázat esetén várhatóan
2013-ra fejeződik be. A pályázat
beadása folyamatban van.

Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont felújítása

A fejlesztés célja a már építéskor
is korszerűtlen épület energiataka-
rékossági szempontokat figyelembe
vevő átépítése, bővítése.

A fejlesztés során megvalósul a
teljes épület megújulása, új fogadó
tér és többfunkciós rendezvény tér
kerül kialakításra, a bejárati rész át-
fordításával a kastély irányába, el-
készül az egész épület hőszigetelé-
se, a fűtési és világítási rendszer át-
építése.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást, az önkormányzat a városköz-
pont rehabilitációja keretében pá-

lyázat útján kívánja biztosítani. Az
építkezés sikeres pályázat esetén
várhatóan 2010-re fejeződik be. A
pályázat beadása folyamatban
van.

Polgármesteri hivatal
A fejlesztés célja az épület ener-

giatakarékossági szempontokat fi-
gyelembe vevő átépítése.

A fejlesztés során megvalósul az
épület hőszigetelése, a fűtési és vi-
lágítási rendszer átépítése homlok-
zatának a városképhez illeszkedő
átalakítása.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást, az önkormányzat a városköz-
pont rehabilitációja keretében pá-
lyázat útján kívánja biztosítani. Az
építkezés sikeres pályázat esetén
várhatóan 2010-re fejeződik be. A
pályázat beadása folyamatban
van.

A Damjanich iskola látványterve

A leendő Gondozóház

A Batthyány úti óvoda látványterve

A buszpályaudvar látványterve
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Főtér átépítése
A fejlesztés célja a vonzó közös-

ségi tér kialakítása.
A fejlesztés során megvalósul a

térburkolat átépítése, a gépjármű-
forgalom megszüntetése, a ma is

használatos rendezvényi, közössé-
gi tér újjáépítése, a park terület
bővítése, zöld növényzet telepíté-
se, a tér biztonságának növelése,
utcabútorok elhelyezése, közvilágí-
tás átalakítása, a pezsgő főtéri
hangulat megteremtésére vendég-
látó teraszok kialakításának előse-
gítése.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást, az önkormányzat a városköz-
pont rehabilitációja keretében pá-
lyázat útján kívánja biztosítani. Az
építkezés sikeres pályázat esetén
várhatóan 2010-re fejeződik be. A
pályázat beadása folyamatban van.

Kossuth Lajos utca felső szaka-
szának átépítése

A fejlesztés célja a forgalombiz-
tonság növelése, a Kossuth Lajos
utca átépítése a Dózsa György út és
a Petőfi tér közötti szakaszának ren-
dezése.

A fejlesztés során teljes széles-
ségben megvalósul a térburkolat át-
építése, a járó felület aszfaltozása,
a parkolás rendezése, a vízelvezetés
megépítése. Átépül továbbá a Dó-
zsa György út Kossuth Lajos utca
kereszteződése, jelzőlámpás cso-
mópont kialakítása, kanyarodó sá-
vok elhelyezése.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást, az önkormányzat a városköz-
pont rehabilitációja keretében pá-
lyázat útján kívánja biztosítani. Az
építkezés sikeres pályázat esetén
várhatóan 2009-re fejeződik be. A
pályázat beadása folyamatban van.
Sikertelen pályázat esetén az önkor-
mányzat a fejlesztést ugyancsak
2009-es határidővel önerőből hajtja
végre.

Királyi váró felújítása
A fejlesztés célja műemlék királyi

váróterem felújítása és hasznosí-
tása.

A fejlesztés során magas tetővel
felújításra kerül a királyi váró épü-

lete, a kivitelezés után idegenforgal-
mi hasznosítás szándékával.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást az önkormányzat pályázat útján
kívánja biztosítani. Az építkezés si-
keres pályázat esetén várhatóan

2011-re fejeződik be. A pályázat el-
bírálása folyamatban van.

Alsópark felújítása
A fejlesztés célja az Alsópark  fel-

újítása és hasznosítása. 
A fejlesztés során kivágásra ke-

rülnek a beteg, elpusztult fák, a ker-
tészeti tervek szerint új növényzet
kerül elültetésre, a patak menti
vizes élőhelyek érintetlenül hagyá-
sával. Megtörténne a királyi korszak-
ban meglévő hattyús tó rehabilitáci-
ója, a padok, más térbútorok elhe-
lyezése, a Világfa felújítása.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást az önkormányzat pályázat útján
kívánja biztosítani. Az építkezés si-
keres pályázat esetén várhatóan
2011-re fejeződik be. A pályázat el-
bírálása folyamatban van.

Erzsébet-park felújítása 
A fejlesztés célja az Erzsébet-park

felújítása és hasznosítása.

A fejlesztés során kivágásra ke-
rülnek a beteg, elpusztult fák, a ker-
tészeti tervek szerint új növényzet
kerül elültetésre. Megtörténik a Kál-
vária teljes körű felújítása, padok,
más térbútorok javítása, elhelyezé-
se, Erzsébet királyné szobrának res-
taurálása.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást az önkormányzat pályázat útján
kívánja biztosítani. Az építkezés si-
keres pályázat esetén várhatóan
2011-re fejeződik be. A pályázat el-
bírálása folyamatban van.

A Grassalkovich
filagória felújítása 

A fejlesztés célja
az Grassalkovich fi-
lagória felújítása és
elhelyezése. 

A fejlesztés során
restaurálásra és a
Máriabesnyői temp-
lom melletti parkban
felállításra kerül a
Grassalkovich idejé-
ben készült filagória.

A fejlesztésekhez
szükséges forrást az
önkormányzat pályá-
zat útján kívánja biz-
tosítani. Az építkezés
sikeres pályázat
esetén várhatóan
2011-re fejeződik
be. A pályázat elbí-

rálása folyamatban van.

A Szent István téri játszótér fel-
újítása

A fejlesztés célja a játszótér EU-
konformmá való átalakítása.

A fejlesztés során kicserélésre
kerülnek a játszó eszközök, és pa-
dozat, és körbe lesz kerítve.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást az önkormányzat pályázat útján
kívánja biztosítani. Az építkezés si-
keres pályázat esetén várhatóan
2009-re fejeződik be. A pályázat el-
bírálása folyamatban van.

Aszfaltozott utak felújítása
A fejlesztés célja aszfaltozott utak

teljes felújítása.
A fejlesztés során 3 utca aszfalt

szőnyegezése történik meg.
A fejlesztésekhez szükséges for-

rást az önkormányzat pályázat út-
ján kívánja biztosítani. Az építke-
zés sikeres pályázat esetén vár-

hatóan 2009-re fejeződik be. A
pályázat elbírálása folyamatban
van.

Pályázati forrásból megvalósuló,
megpályázott nem önkormányzati
projektek:

Kastélyrekonstrukció
A fejlesztés célja a Gödöllői Királyi

Kastély felújítási munkálatainak
folytatása.

A fejlesztés kiemelt kormányzati
projekt formájában történik, ennek
során a kastély további részei kerül-
nek felújításra, a Rudolf-szárny, a
Gizella-szárny és a kastélykert,

megépül az Erzsébet-veranda. A
projektnek nem része, de kapcsoló-
dik hozzá a kastély melletti szálló
építése.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást a működtető társaság pályázat
útján kívánja biztosítani. Az építke-
zés sikeres pályázat esetén várha-
tóan 2010-re fejeződik be. A pályá-
zat elbírálása folyamatban van.

Az egyetem épületének felújítása
A fejlesztés célja a Szent István

Egyetem gödöllői főépületének a
felújítása.

A fejlesztés során felújításra kerül
a „gépész” kari épület, a benne lévő
aulával és tanszéki helyiségekkel.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást az egyetem pályázat útján biz-
tosítja. Az építkezés várhatóan
2010-re fejeződik be.

Ipari park
A fejlesztés célja a város

ipari terület kínálatának bőví-
tése, a kis és középvállalko-
zók tevékenységének segíté-
se.

A fejlesztés során meg-
épül a vállalkozói központ
és inkubátorház épülete, to-
vábbá bővítésre kerül az
ipari park hasznosítható te-
rülete.

A fejlesztésekhez szüksé-
ges pénzeszközöket vállal-
kozói tőke és pályázati for-
rások biztosítják. A bővítés
2009-re, az építkezés vár-
hatóan 2010-re fejeződik
be.

Tervezett önkormányzati pro-
jektek:

Táncsics Mihály utcai
sportcentrum

A fejlesztés célja
a régi elavult fut-
ballpálya helyén
korszerű sport-
centrum kialakítá-
sa.

A fejlesztés so-
rán egy műfüves és
egy füves labda-
rúgó pálya kerül ki-
alakításra, emellett
egy 1200 néző be-
fogadására alkal-
mas, nemzetközi

sportrendezvények által támasztott
követelményeket is kielégítő sport
és rendezvény csarnok kerül meg-
építésre. 

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást az önkormányzat saját erőből,
más hasonló célú ingatlan eladá-
sából, esetlegesen kiírásra kerülő
pályázat útján kívánja biztosítani. Az
építkezés sikres pályázat esetén
várhatóan 2011-re fejeződik be. Si-
kertelen pályázat esetén az első
ütem, a pályák kialakítása önkor-
mányzati forrásból 2009-ben vár-
ható.

A főtér egyik látványterve

A Grassalkovich-filagória látványterve

A hajdani királyi váró
A kálvária az Erzsébet-parkban
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Játszótér-projekt
A fejlesztés célja az EU normák-

nak nem megfelelő játszóterek át-
építése, megszüntetése.

A fejlesztés során több ütemben
új játszóterek épülnek, további üte-
mekben több játszótér átépítésre
kerül, a kis forgalmú, használaton
kívüli játszóhelyek megszüntetésre
kerülnek.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást az önkormányzat magántőke
bevonásával és pályázat útján kí-
vánja biztosítani. Az első ütem vár-
hatóan 2008-ban és 2009-ben fe-
jeződik be, a további ütemek a pá-
lyázati források megnyílásával pár-
huzamosan készülnek el. 

Tervezett befektetői projektek:

Repülőtér fejlesztés

A fejlesztés célja korszerű kisgé-
pes repülőtér kialakítása.

A fejlesztés során a meglévő
sportcélú épületegyüttes és füves
leszálló pálya megtartásával,
amellett megépül a szilárd burko-
latú kifutó pálya, a szükséges ki-
szolgáló utakkal, utasforgalmi
épület, a repülőgépek tárolására
szervizelésére szolgáló hangár-
épületek, üzemanyagtöltő állomás
és a forgalom irányítására és
egyéb adminisztrációs célokat
szolgáló épület.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást vállalkozói tőke biztosítja. A
hasznosításra szolgáló közbeszerzé-
si eljárás kiírása folyamatban van.
Az építkezés várhatóan 2012-re fe-
jeződik be.

Termálvíz hasznosítás
A fejlesztés célja a városban ta-

lálható termálvíz gyógyászati célú
hasznosítása, a gyógyidegenforga-
lom feltételeinek megteremtése.

A fejlesztés során kiépítésre kerül
egy termálvíz feldolgozó üzem, egy
gyógyászati központ és termálfürdő,
amelyet egy gyógyszálló egészít ki. A
projekt keretében megépül a kas-
tély területén létesítendő szállót el-
látó termálvíz távvezeték is.

A fejlesztésekhez szükséges
pénzeszközöket vállalkozói tőke és
pályázati források biztosítják. A
projekt megvalósulása több ütem-
ben várható, a vízfeldolgozó 2009-
ben, sikeres pályázat esetén a
gyógycentrum építése várhatóan
2012-re fejeződik be. A kutak fel-
újítása, bővítése megtörtént, ter-
málvíz gyógyvízzé nyilvánítása fo-
lyamatban van.

Geo te rm i kus
energia haszno-
sítása

A fejlesztés cél-
ja a városban ta-
lálható magas hő-
mérsékletű víz fű-
tési célú haszno-
sítása, a távfűtési
célú gázenergia
részbeni kiváltása
geotermikus ener-
giával.

A fejlesztés so-
rán az előzetes

kutatásokra alapozva további vizs-
gálatok készülnek, amelyek során
meghatározásra kerül a termelő
és a visszasajtoló kút helye, pozitív
vizsgálati eredmények esetén ki-
építésre kerül a termelő és a visz-
szasajtoló kút, megépülnek a
szükséges gépi berendezések, és
összekötésre kerülnek a távfűtő
művek hálózatával.

A fejlesztésekhez szükséges
pénzeszközöket vállalkozói tőke
biztosítja. A projekt megvalósu-
lása több ütemben történik, a
vizsgálatok eredménye 2009-ben
várható, pozitív esetben a projekt
teljes megvalósítása 2011-re vár-
ható.

Kastélyszálló
A fejlesztés célja a Gödöllői Királyi

Kastély területén magas színvonalú
szálloda építése. 

A fejlesztés során 120 szo-
bás 4+ csillagos, wellness
részleget is magába foglaló
szálloda kerül megépítésre, a
hozzátartozó kiegészítő léte-
sítményekkel együttesen. A
második ütem tartalmazhatja
a lovarda, az istálló és a ko-
csiszín hasznosítását is, de
ez jelen projektnek nem ré-

sze.
A fejlesztésekhez szük-

séges pénzeszközöket
vállalkozói tőke biztosítja.
A projekt megvalósulása
2010-re várható.

A Petőfi tér rendezése
A fejlesztés célja a Pe-

tőfi tér forgalombiztonsá-
gának növelése, a foghíj-
telek hasznosítása, a bel-
városi parkolási gondok
enyhítése.

A fejlesztés során a Petőfi
téri foghíjtelken vállalkozók
bevonásával kereskedelmi
célú épület épül, melynek
pinceszintjén – a Petőfi tér
alá benyúlóan – mélyparkoló

kerül kialakításra. A fejlesztés
második ütemében elkészülhet a
Petőfi téri körforgalom kialakítá-
sa.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást, az önkormányzat részben pá-
lyázat útján, részben vállalkozó be-
vonásával, vállalkozói tőkéből kí-
vánja biztosítani. Az építkezés sike-
res pályázat esetén várhatóan
2010-re fejeződik be..

Szabadság téri teniszpálya terü-
letének hasznosítása

A fejlesztés célja a teniszpálya
helyének sport szabadidős célú
hasznosítása.

A fejlesztés során a környezeti ár-
talmak elől elzárt épület épül sport
és szabadidős célokra.

A fejlesztésekhez szükséges
pénzeszközöket vállalkozói tőke biz-
tosítja. A projekt megvalósulása
2010-re várható.

Szabadság téri Rézgombos terü-
letének hasznosítása

A fejlesztés célja a Rézgombos

épület helyének idegenforgalmi célú
hasznosítása.

A fejlesztés során lebontásra kerül
a Rézgombos épülete, helyén egy kor-
szerű idegenforgalmi központ épül, tu-
rista információval, programszervezés-
sel, étteremmel, emléktárgy, turisztikai
kiadványokat forgalmazó üzletekkel. A
téren további parkosítás is várható.

A fejlesztésekhez szükséges
pénzeszközöket vállalkozói tőke biz-
tosítja. A projekt megvalósulása
2010-re várható.

Kerülőút megépítése 
A fejlesztés célja Gödöllő belte-

rületének az átmenő járműforgalom
alól történő tehermentesítése.

A fejlesztés során több ütemben
épül meg a tehermentesítő út. Az

első ütemben a Dózsa György út,
Szadai határtól kiindulva, az M3 ke-
resztezésen keresztül éri el a 3-as
úton kiépített körforgalmi csomó-
pontot. A további ütemek a kerülő
út a város peremén haladva érinti a

Repülőtéri utat, keresztezi az Isasze-
gi utat, majd a Köztársaság út felett
áthaladva éri el ismét a 3 főutat.

A fejlesztésekhez szükséges for-
rást az állam biztosítja. Az építkezés
első üteme, többszöri halasztás
után, várhatóan 2011-re fejeződik
be. A további ütemezés nem isme-
retes.

Az M31-es megépítése
A fejlesztés célja az M0 és az M3

autópálya összekötése, a K-Ny és a
K-D irány lerövidítése.

A fejlesztés során megépül az
átkötő szakasz az M0 nagytarcsai
csomópontjától kiindulva az M3
gödöllői csomópontjáig, beleértve a
csomópont átépítését is.

A fejlesztésekhez szükséges
pénzeszközöket az állam pályázati
forrásból biztosítja. Az építkezés
többszöri halasztás után, várhatóan
2010-re fejeződik be. A terület biz-
tosítása megtörtént.

Mindezen elképzelések megva-
lósításához szükséges a pályáza-
tok elnyerése, további befektetői
tőke idevonzása, s tekintettel a
korlátozottan rendelkezésre álló
hitelfelvételi lehetőségre, a város
minden mobilizálható ingatlanja-
inak fejlesztési célú értékesítése.

A Lokálpatrióta Klub képviselői

A Petőfi téri parkoló...

Uszodai látványterv


