
Megújult a feszület a Dózsa György
úton. Az 1930-ban és Gyarmathy
Gusztáv és Ilencsik Teréz által állított
keresztet és környékét a közelében
épült bevásárlóközpont területének
rendezése során tisztították meg a
gyomtól és a bozóttól. Most a gödöl-
lői hívek összefogásának eredmé-
nyeként megújulva, megszépült kör-
nyezetben köszöntötte a húsvétot.
Nagypéntek délelőttjén Szecsődi Pé-
ter kanonok, a Gödöllői Nepomuki
Szent János Egyházközség plébáno-
sa, mint mondotta, szent időben vé-
gezte el az újraszentelését.

Az elmúlt évtizedek során a feszület talapza-

ta megsüllyedt, és az elemek több helyen is

szétváltak egymástól. Az elmúlt esztendõ-

ben, az egyházközséghez többen is felaján-

lást tettek, hogy anyagilag is hozzájárulná-

nak a felújításhoz, amely így Jézus feltáma-

dásának ünnepére elkészülhetett, hogy ismét

szent helyként köszöntse az arra járókat.

„Ahol keresztet helyeztek el, az szent hellyé
vált. Hiszen a hívõk ott megálltak, fohászt
mondtak. Akik perlekedtek az Úrral, azok is
megálltak egy percre, a hitetlenek számára
pedig intõ, felkiáltó jel ... amelyet húsvét
elõtt, szent idõben szentelünk fel“ – mondta

beszédében Szecsõdi Péter plébános.

A felújítás során az elemeket elszállítot-

ták, a talapzatot átcsiszolták és -fényezték,

és újra végezték a betûk vésését is. A kor-

puszt homokszórással tisztították meg és új-

rafestették. Az újra felállított feszület kör-

nyezete is megújult, megtisztították és par-

kosították.

(folytatás a 2. oldalon)
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Szent helyen, szent időben

Keresztszentelés húsvétkor
SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Új, jól olvasható utcanévtáblák segítik a gö-
döllõi közlekedést. Az önkormányzat az idén
12 millió forintot fordít erre a fejlesztésre,
amelynek keretében 1200 táblát helyeznek ki
városszerte. (2. oldal)

Egy korszerû röntgengép veszi át a munkát a
Tormay Károly Egészségügyi Központban.
Az önkormányzat és a Tormay Károly Egész-
ségügyi Közalapítvány támogatásával cseré-
lik le a több mint 30 éves, elavult berende-
zést. (3. oldal)

Az újraszentelt feszület
a Dózsa György úton
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Új, jól olvasható utcanévtáblák segí-
tik a gödöllői közlekedést. Az önkor-
mányzat az idén 12 millió forintot
fordít erre a fejlesztésre, amelynek
keretében 1200 táblát helyeznek ki
városszerte.

Az elmúlt héten megkezdõdött a régi, rosszul
olvasható táblák cseréje, valamint a hiány-
zók pótlása. Az elsõ új tábla a Berente utca
sarkán segíti a tájékozódást. Mint az Guba
Lajos önkormányzati képviselõ elmondta, a
táblák hiánya nem csak az idelátogatóknak,
de sok esetben még a postásoknak is gondot
okozott, s kihelyezésük egységes igényként
jelentkezett mind a lakosság, mind az önkor-
mányzat részérõl. A következõ hetekben fo-
lyamatosan helyezik el az új táblákat.

Az eredeti terveknek
megfelelõen halad az út-
felújítási program is – tájé-
koztatta lapunkat Bokor
Árpád, a VÜSZI Kht. igaz-
gatója. A Berente az Odray
és a Ripka utcában rövide-
sen befejezõdnek az elõké-
szítõ munkák, a csapadék-
víz-elvezetõ csatorna és a
szegélykövezés, jelenleg
már az útfelületelõkészítés
zajlik. A csapadékvíz-el-
vezetõ árkok nem minden-
hol burkoltak, egyes he-
lyeken szikkasztó készül,
ez amellett, hogy költség-
kímélõ, pozitívan hasznosítja a talaj vízel-
nyelõ képességét. Több helyen is lakossági
igényként jelentkezett, hogy a szikkasztót
önerõbõl burkolják. Erre van lehetõség, de
csak a VÜSZI-vel történõ
egyeztetéssel, mivel rend-
kívül fontos, hogy az szak-
szerûen, az érvényes szab-
ványoknak megfelelõen
történjen.

Jó hír az Alsóparkon át
közlekedõknek, hogy a
parkban a zeneiskolától a
mûvelõdési központhoz
vezetõ, éveken át járdaként
használt ösvény burkolatot
kap. Ennek a munkálatai
már az elmúlt héten meg-
kezdõdtek. A VÜSZI még
az idén felméri a parkon
átvezetõ gyalogossétány
rendbetételének költségeit,

s elkészítik a javaslatot, hogy jövõre ennek a
felújítására is sor kerülhessen.

(ny.f.)

Megkezdődött az utcanévtáblák cseréje

Ütemezés szerint halad az útprogram

A Polgármesteri Hivatal megbízásá-
ból a Pro Urbe Mérnöki és Városfej-
lesztési Kft. készíti Gödöllő város köz-
lekedésfejlesztési tervét. A munka a
vizsgálatokkal indult. Ennek kereté-
ben felmérték a tervezők a forgalmi
igényeket, tájékozódtak a közleke-
déssel kapcsolatos kérdésekről. A fel-
adathoz tartozik a távlati úthálózat
fejlesztésével, a tömegközlekedés ja-
vításával, a kerékpáros közlekedés
feltételeinek megteremtésével, a gya-
logos közlekedéssel és a lakóterüle-
tek forgalomcsillapításával kapcsola-
tos javaslatok megtétele is.

A TÁVLATI ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE
Az úthálózat kialakítását a forgalmi igé-

nyek határozzák meg, ami felmérések alapján,
számítógépes módszerrel került meghatáro-
zásra. Figyelembe kellett venni az országos
útfejlesztéseket (új M31-es autópálya és a gö-
döllõi elkerülõ út), valamint a már elhatáro-
zott, több esetben meg is tervezett városi uta-
kat egyaránt. Ezeken  túl a terv további fej-
lesztési javaslatokkal is él. A teljesség igénye
nélkül felsorolunk néhányat:

– az autópálya-lehajtó és a Dózsa György
út csatlakozását és a Testvérvárosok útját ösz-
szekötõ út,

– a Széchenyi utcát és a Mátyás király utcát
összekötõ út,

– az Õz utcai átkötés,
– a Röges utca kiépítése a Rét utcáig.

A TÖMEGKÖZLEKEDÉS
Ebben a fejezetben feltárásra kerülnek a vá-

rosnak azok a területei, amelyek nincsenek
megfelelõen ellátva tömegközlekedéssel.
Vizsgálják a járatsûrûség alakulását az egyes

területek, illetve az egyes napszakok tekinte-
tében. A javaslat végül ezeknek a vizsgálatok-
nak a tükrében születik meg. A tömegközle-
kedés színvonalának a javítása érdekében az
anyag tartalmazni fog olyan javaslatokat is,
amelyek esetleg más városokban beváltak és
foglalkozni fog a HÉV fejlesztési lehetõsége-
ivel is.

A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
Az anyagban egy –

a teljes városra, sõt a
települések közötti
kapcsolatokra is kiter-
jedõ – kerékpáros há-
lózati javaslat szere-
pel. Ez részben önálló
kerékpáru takból ,
részben csendes, biz-
tonságos utcákból áll,
ahol a jármûforga-
lomtól részben, vagy
teljesen elkülönülten
lehet majd kerékpá-
rozni. A terv szerint
elsõ ütemben a Dózsa
György út mentén
már részben megépült
tengely folytatását és
a 3-as út melletti ke-
rékpárút kiépítését,
valamint a kerékpáros
forgalmat leginkább
vonzó létesítménye-
ket (pl. iskolák, intéz-
mények, autóbuszál-
lomás, városközpont,
stb.) megközelítõ uta-
kat kell kiépíteni.

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
Külön anyagrész foglalkozik a Szabadság

tér gyalogosításával, illetve a kastély és a gya-
logosan jól elérhetõ nevezetességek közötti
gyalogutak, gyalogos terek rendszerének a
kialakításával.

FORGALOMCSILLAPÍTOTT TERÜLETEK,
ÚTVONALAK

A terv szerint a város fontosabb útjai közé

esõ lakóterületeket forgalomcsillapítással kell
biztonságosabbá tenni. Kijelölésre kerülnek
azok a jól körülhatárolható területegységek,
amelyeken belül sebességkorlátozást lehet be-
vezetni és a belépési pontokon fizikai forga-
lomcsillapító eszközök elhelyezése (pl. forga-
lomcsillapító küszöb, stb.) javasolt.

PARKOLÁS
Az anyag foglalkozik a városközpont par-

kolási rendszerének továbbfejlesztésével, va-
lamint a kastélyba érkezõ, egyre nagyobb szá-
mú jármû elhelyezésével.

(a.)

A gépjárművel közlekedőket és a gyalogosokat is érinti
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(folytatás az 1. oldalról)
A méltó állapot helyreállítása alkalmából

az egyházközség nevében Szecsõdi Péter
plébános emléklapon köszönte meg a segít-
séget mindazoknak, akik a felújítást anyagi-
lag, vagy egyéb módon támogatták:

Borcsányi Józsefnek, dr. Gémesi György-
nek, Gödöllõ Város Önkormányzatának, Ke-
szég Attilának, a Magyar Nemzeti Lobogó
Társaságának, Simon Károlynak, Tóth Lász-
lónak, a Varga és Fia Kft-nek, Varga Miklós-
nak, a vitézi rendnek és a VÜSZI Kht-nak.

(b.y.)

Szent helyen, szent időben

Keresztszentelés

Az Alsóparkban

Guba Lajos és Gémesi György
felszereli az új utcanévtáblát
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A függöny és a hozzá kapcsolódó kiegészítõk
egyedi és ízléses kialakításában élen járó En-

Teriõr Függöny Stúdió életében kisebbfajta
változás következett be az elmúlt idõszakban.
Afelületes szemlélõ csak annyit vehetett észre,
hogy az üzletben ajtó-ablak zárva, redõny le-
húzva, vagyis bezárt a bazár. Hogy ez meny-
nyire nem így van, arról Karádi Enikõ tulajdo-
nossal beszélgettünk.
– Mi az oka a látszólagos bezárásnak?

– Ez tényleg csak látszólagosan van így. Nem
zártunk be, csak március 15-tõl székhelyvál-
toztatás történt.
– Miért volt erre szükség?

– Részben a munka hatékonyságának növelé-
se, illetve a komplex szolgáltatásaink ösztö-
nöztek arra, hogy ezt a lépést megtegyem.
– Ez mit takar pontosan?

– Mivel összetett és egyedi szolgáltatásokkal
állunk vevõink rendelkezésére, így a munka
oroszlánrésze nem az üzletben történik, hanem

a fejünkben, illetve a megrendelõ terephelyén.
Így sokkal kényelmesebb és hatékonyabb
megoldás, ha a munkavégzést otthon bonyo-
lítjuk le. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a
tõlünk kikerülõ függönyök és egyéb kiegészí-
tõk szervesen illeszkedjenek az adott otthon
légkörébe. Nálunk a tökéletes harmónia meg-
teremtése a cél. Tanácsadással és elõzetes te-
repfelméréssel igyekszünk ezt elérni, termé-
szetesen, ha a vevõ igényt tart rá. Ebben az eset-
ben elõzetes telefon egyeztetés szükséges.
– Mennyiben változott az árukínálat?

– A négyszeresére bõvült a választék a függö-
nyök, karnisok és stíluskiegészítõk tekinteté-
ben. Az anyagok zöme francia, német, spanyol
és osztrák eredetû, melyek kiváló minõségûek.
– Hol található ma a cég?

– A cég a lakásomon található, Gödöllõ, Lég-
szesz u. 7. (a Hajós iskola hátsó bejáratával
szemben). Telefonszám: 06/70-7014-400, il-
letve 06/20-312-1935, Karádi Enikõ.

En-Teriőr Függöny Stúdió
Nem lehet megszabadulni tőle!

Közel 100gyermek zsibong, kacag, fest, futká-
rozik a Petõfi Sándor Mûvelõdési központ 29-es
termében. Húsvétra készülõdnek az apróságok
anyukák, apukák és a Helen Doron-tanárok se-
gítségével. Gipszfigurákat festenek, tojástartó
nyuszit vagdosnak, hungarocell kiscsirkéket ra-
gasztanak. Dajka Klára, a Helen Doron Early

English gödöllõi iskolavezetõje mindenhol ott
van, segít keksszel és üdítõvel, kínálja a megje-
lenteket miközben hozzá lépve megkérdezem:
feltarthatnám-e egy rövid beszélgetés erejéig.
-Klári, tudom, hogy kb.100 gyermek jár az isko-
látokba és sokan tisztában vannak vele, mi ennek
a tanulásnak a lényege, mégis, mondanál egy-két
szót a módszer lényegérõl?
-Helen Doron brit születésû nyelvész, 1985-ben-
szabadalmaztatta saját módszerét az az angol
nyelv második-és nem idegen nyelvként való ta-
nítására. A módszer lényege, hogy ugyanúgy ta-
nítja az angolt, mint ahogy a gyermek az anya-
nevét tanulja. Otthon a gyermek a gyermekek na-
ponta kétszer meghallgatják a számukra speciá-
lisan összeállított CD-ket háttérzeneként. Ami-
kor már ismerõsek a nyelv hangjai, szavai és
mondatszerkezetei, jön a következõ lépés: a már
befogadott hangok jelentésének megtanítása. Ez
4-8 fõs csoportokban, szakképzett Helen Doron-
tanár irányításával történik. Magyarországon
2004 májusa óta, Gödöllõn 2004 szeptembere
óta vehetõ igénybe a HD Early English.
- Aszülõktõl úgy hallottam, a kicsik azt hiszik,

játszani mennek hozzátok.

- Valóban, a gyerekek játék közben tanulnak.
Amit otthon a CD-rõl hallgatnak, azt a foglalko-
záson valamilyen érzékelhetõ formában jelenít-
jük meg nekik. Mozgással, tapintással, esetleg
kóstolgatással. A szavakhoz, mondatokhoz vala-
milyen élmény kapcsolódik, így játékosan tanul-
nak. Mi mindig dicsérünk közben és csak észre-
vétlenül javítjuk ki a hibát.

- Sokan mondják, hogy csak általános iskolá-

ban érdemes elkezdeni a tanulást, ne terhel-

jük a gyermeket már kiskorában is!

-Igen, ez elterjedt nézet, pedig az élet elsõ hat
évében az agy rengeteg tényt és információt fo-
gad be és raktároz el a memóriában. Az agy fej-
lõdése leginkább a megfelelõ információk átadá-
sával ösztönözhetõ. .Kisgyermekkorban a máso-
dik nyelv elsajátítása kiváló lehetõség az agy
idegpályáinak, a hallásnak, a kommunikációs
készségnek és az általános intelligenciának a fej-
lesztésére -mondja meggyõzõen a vezetõ.
- Milyen életkortól lehet ezt a módszert alkal-

mazni?

-Egy és 12 éves kor között érdemes, mert késõbb
már elveszíti érdeklõdését a kiskamasz. Már nem
érdekli a játék, a közösségben is inkább önmagát
keresi. A leghatékonyabb, ha 1-és 5 éves kor kö-
zött kezdi el a tanulást, akkor már 10 éves korára
tud angolul beszélni. Természetesen a folyama-
tos tanulás ehhez elengedhetetlen.
-Hogyan jött az ötleted, hogy húsvét elõtt is 

szervezz egy ilyen közös programot?

-Szeretném, ha az iskolán kívül is közösségé for-
málódnának a csoportok. Nemcsak a gyermekek,
hanem az anyukák között is barátságok szövõd-
tek, jól érzik magukat, együtt lehetnek a csalá-
dok. Nagyon sokat segítenek a tanáraim: Szíjártó
Edit, Somogyi Ágnes, Szabadszállási Edit, Csa-
pó Veronika. Nélkülük ez a húsvéti program sem
jöhetett volna létre. Sok ilyen ötletem van még a
jövõre nézve, például a nyári tábor, de a többi le-
gyen meglepetés. El kell köszönnöm, mert folya-
matosan jönnek a vendégek, már széket is kell
hozatni. Élõ nyuszikat hoznak be a gyermekek
örömére. 
Vidám tavaszi délelõtt, gyerekzsivaj, jókedv-úgy
látszik, semmi sem zavarhatja meg a Helen Do-
ron-programot.                                       Z. Kárpáti Zsófia

Helen Doron – húsvét a
művelődési házban

Bizonyára senki sem fog meglepődi
azon, ha elsőre nem ugrik be Önöknek,
milyen sportágról van is szó. Segítek.
Ez akármilyen furának is hangzik, egy
lovassport. Van ugyanis Gödöllőn egy
olyan lovarda, ahol még Európában is
extrémnek számító westernlovaglás-
ban érnek el sikereket. A Gödöllői Lo-
vas Sport és Hagyományőrző Egyesü-
lethez tartozó Izsó lovardában dolgozó
Titz Sándor alapította meg a western
szakosztályt, amelyben igen sikeresek
a gödöllőiek, köztük Izsó Márta és a
már említett Titz Sándor. Hat verseny-
zőjük nyolc számban szerepel, de erről
inkább meséljenek az érintettek.

– Honnan jött az ötlet, hogy a westernlovag-

lást kipróbálja. Talán sok John Wayne-fil-

met nézett gyerekkorában?

– Annyit, mint más – feleli Titz Sándor, aki
amellett, hogy alapító, versenyez és felkészíti a
versenyzõket és lovakat.
Tetszett ez a jellegû lovag-
lás. Több számban is részt
veszünk, de a legsikere-
sebb a pole bending, ami
egy gyorsasági szlalom
szám, s igen látványos. A
táv 38,5 méter, és termé-
szetesen  idõre megy. Mint
minden ilyen jellegû lovas
szám, ez is Amerikából
származik. Európában kö-
rülbelül hat éve vannak
western versenyek. Jóma-
gam három éve ismerked-
tem meg vele, tanítvá-
nyom, Izsó Márta pedig két
éve ûzi ezt a sportágat

– Ha jól tudom, a nem-

zetközi porondon is megmutathatták tudá-

sukat...

– Igen, a tavaly szeptemberi Közép-kelet
Európa-bajnokságon, amit Lengyelországban
rendeztek, negyedik helyezést értem el – foly-
tatja Izsó Márta –, és csak két tizeddel marad-
tam le a dobogóról. Öt ország (lengyel, osztrák,
cseh, szlovák, magyar) közel 120 versenyzõje
vett részt az Eb-n. Két idõmérõ futam állt a ren-
delkezésére mindenkinek, és a jobbik ered-
mény számított a végsõ rangsornál. Amúgy két
kategória van, egy úgynevezett kezdõ, és hala-
dó. A különbség a ló és lovas felkészültségébõl
adódik. 

– Hogy készülnek fel a nemzetközi verse-

nyekre?

– Egyre népszerûbb már itthon is ez a fajta
lovassport, így mint minden sportágban, ebben
is rendeznek országos versenyt – veszi vissza a
szót az edzõ. – Speciális talán az, hogy az idény
során csak egy ló és egy lovas szerepelhet, tehát

nem ülhet fel más a benevezett lóra, ha sérülés
vagy betegség van, és fordítva. Ha ilyen eset
fordulna elõ, akkor nem veszik figyelembe  azt
a futamot a végelszámolásnál. Hat országos
forduló lesz az idén, ahol összeadódnak a pon-
tok, és az alapján hirdetnek bajnokot. Emellett
rendeznek regionális versenyeket és show jelle-
gû western rendezvényeket is. Bár a 2005-ös
magyar bajnokságot megnyertem, Márti pedig
második lett a pole bending számban, én már
nem fogok indulni az idén, csak a kezdõk kö-
zött. A feladatom most már az, hogy felkészít-
sem a lovakat és a versenyzõket.

– Milyen kritériumoknak kell megfelelni,

amikor lovat keresnek?

– Legjobb erre a gyorsasági számra a paint
horse (festett ló) és a quarter horse (negyedes
ló). Az ismérv: pici pata, nagy test. De az kevés,
hogy van egy jó ló, mert a felépített edzésterv
nélkül semmit sem ér el az egész. Izomzatra
észre lehet venni, hogy alkalmas-e a ló a gyors
vágtákra. Sokat kell edzeni lónak és lovasnak

is. Minden ló más; van olyan lovarda, ahol csak
díjugrató lovakat tartanak, hál Istennek az Izsó
lovardában színes a paletta. 

– Egy törékeny hölgy hogy szeret bele eb-

be a férfias, igen nagy fizikai erõt követelõ

sportágba?

– Elõször csak amatõr szinten ûztem a külön-
bözõ stílusokat. Kipróbáltam a díjugratást és a
dámalovaglást és még sok mást. Egyszer apu-
kám és edzõm rábeszélt arra, hogy próbáljam ki
a pole bendinget, és onnantól nem volt visszaút.
Eleinte sokat szenvedtem, nehezen hangolódtam
össze a lovammal, ami nagyon fontos ebben a
szlalom számban, mert idõre megy és egy mini-
mális hiba is tizedmásodpercekbe kerülhet.

– A lótartás igen költséges...

– Sokat köszönhetünk Márti édesapjának,
Izsó Attilának. Folyamatosan azon dolgozunk,
hogy ne legyenek problémáink, persze ez elég
nehéz, és szívesen várjuk azok jelentkezését,
akik fantáziát látnak bennünk… -cheval-

Az elmúlt hétvégén véget ért a Junior
és Kadet vívó világbajnokság Dél-Koreá-
ban. A világeseményen négy gödöllői
képviselte hazánkat, Benkó Réka,
Nagy Petra, Steiner Dániel és Gémesi
Csanád személyében. Minden bizony-
nyal volt már jobb vb-je a magyar csa-
patnak, de lássuk milyen eredménnyel
zártak a GEAC versenyzői.

Kezdjük a legfiatalabbal, Steiner Dániellel. Az
ifjú tõrözõ 81 induló közül a 41. helyen zárta a
kadet férfi tõr sorozatot. Noh Jong-Hua szemé-
lyében egy hazai versenyzõ állította meg a gö-
döllõiek reménységét. 

Nõi kard kadet kategóriában ketten is képvi-
selték városunkat: Benkó Réka és Nagy Petra.
52 versenyzõ állt rajthoz és Benkó Réka ukrán
ellenfelével nem bírt, így a 17. lett, míg Nagy
Petra útját egy francia hölgy állította meg, így a
24. helyen zárta a versenyt.

A férfi kard junior mezõnyben Gémesi Csa-

nád nagy reményekkel indult, de sajnos a nyolc

közé jutásért belga ellenfelével szemben 15-14-
re alaulmaradt, ezért „csak“ a 9. helyen zárta a
versenyt a 79 induló közül.

A nõi junior kard küzdelmei sajnos nem túl
jól alakultak Benkó Réka számára, aki a 60 ver-
senyzõ közül a 28. helyen végzett. A harminc-
kettõ közé jutásért a szintén magyar Petõ Réká-
val sorsolták õssze a GEAC vívóját, majd a ti-
zenhat közé kerülésért amerikai ellenfelével
már nem bírt a jól vívó gödöllõi lány.

Következett a férfi kard junior csapatver-
seny, ahol Gémesi Csanád is pástra állt. 18 or-
szág képviseltette magát a viadalon, és a ma-
gyarok a kilencedik helyet szerezték meg. A
nyolc közé kerülésért Spanyolország állta útju-
kat a mieinknek.

Az utolsó szám, amiben érdekeltek voltunk
Benkó Réka révén, az a nõi kard junior csapat-
verseny volt, ahol a 15 induló ország közül a
12. helyet szereztük meg. Itt Ukrajna bizonyult
túl kemény diónak.

-spike-

AGödöllõi Kézilabda Club életében nagy változá-
sok történtek. Hámor Tamás személyében új elnö-
köt választottak. A 90-es években oly sikeres férfi
kézilabda (NB I/B) az utóbbi években már nem tu-
dott kiemelkedõ eredményt felmutatni, mert a jó
szereplésnek köszönhetõen sorra vitték el a meg-
határozó játékosokat. A pénzhiány is rányomta bé-
lyegét a klubra, ami 1998-ban megszûnt. Az új el-
nök szerepvállalásával azt remélik, hogy újra régi
fényében tündökölhet a gödöllõi férfi kézilabda.

– A bajnoki címet már csak elveszíteni lehet.

Irány a magasabb osztály?

– Azokkal a játékosokkal, akik elmentek innen,
majd – rengeteg tapasztalattal – visszatértek, a me-
gyei bajnokság I. osztályában veretlenül vezetjük a
bajnokságot, és szeretnénk feljutni az NB II-be. Ez

reális célkitûzésnek látszik.
– Mik ezek pontosan?

– Az, hogy folyamatosan fiatal játékosokat
tudjunk a felnõtt csapatba beépíteni. Egy ilyen
tervnél elengedhetetlen a hosszú távú gondolko-
dás ezért felvesszük a gödöllõi általános és kö-
zépiskolákkal a kapcsolatot és egy olyan progra-
mot szeretnénk közösen kialakítani velük, ami
aztán biztoisítja számunkra a megfelelõ létszámú
utánpótlás bázist.

– Milyen ehhez a klub anyagi háttere?

– A csapat kiemelt támogatást kap a várostól,
amit a mûködésre, versenyeztetésre, utazásra köl-
tünk. Tisztában vagyok vele, hogy a magasabb
osztályhoz és a minõségi utánpótlás képzéshez ez
kevés, de azon dolgozom, hogy egy biztos anyagi
háttere legyen a GKC-nak. Persze, a mai világ-
ban elég nehéz olyan támogatókat találni, akik
hosszú távra gondolkoznak, de én maximalista
vagyok és ha valamit elvállalok, szeretem is meg-
csinálni! -TL-

Izsó Márta Eb-negyedik pole bendingben

Westernkorszak Gödöllőn

Vívás – nem sikerült az éremszerzés

Gémesi Csanád lett a legjobb

Kézilabda

Új az elnök

Izsó Márta
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ÁLLÁS
* Gödöllői márkaszerviz munkatársakat keres autószerelő és
autóvillamossági szerelő munkakörben. Tel.: 30/990-1545.
* Gödöllőn üzemelő étterembe felszolgáló, szakács  jelentkezését
várjuk.Tel.: 30/913-8769.
* A Petőfi Sándor Művelődési Központ állást hirdet a következő
munkakörökbe: titkárnő. Elvárások: felsőfokú végzettség, közép-
fokú angol nyelvvizsga, Előny: több éves szakmai tapasztalat műsza-
ki munkatárs, karbantartó, berendező. Elvárás: jó fizikai
állóképesség A munkavégzés helyszíne: Gödöllő 2100, Szabadság út
6. Jelentkezés a Petőfi Sándor Művelődési Központ titkárságán
lehet fényképes, kézzel írott önéletrajzzal.
* Szakképzett pénztárosokat 2 műszakos munkarendbe felveszünk,
szakképesítés és szakmai gyakorlat szükséges. Bérezés megál-
lapodás szerint. 2100 Gödöllő, Pf. 550.
* Gödöllőn személy és vagyonőri tanfolyamot indít hatósági és
fegyvervizsgával a TESTŐRMESTER Kft. még érettségi nélkül. Rész-
letfizetési lehetőséggel és munkalehetőséggel. Tel.: 30/686-4107.
* 12 éve működő műszergyártó cég megbízható esztergályost
keres. Tel.: 20/2479-739 (munkaidőben)
* Gödöllői T-Mobile Partnerüzlet értékesítőt keres főállásba. Feltételek:
minimum középfokú végzettség és középfokú számítógépismeret, jó
kommunikációs készség. Mobil telekommunikációs tapasztalat előny.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzokat várjuk az allas@t-email.hu e-mail
címre vagy személyesen a T-Voice Kft 2100 Gödöllő, Petőfi tér 14 alá.

* Mezőgépész felsőfokú végzettséggel gépértékesítési területre
munkatársat keresünk. Pályázatokat önéletrajzzal az AGRAMIR Kft
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67. címre, vagy a
postmaster@agramg.axelero.net e-mail címre kérjük. Felvilágosítás:
30/414-7483
* Fodrászt alkalmazottnak felveszek. Tel.: 30/331-5340.
* SISI szalon fodrászt keres vállalkozóival. Tel.: 28/432-512,
30/984-5640.
* Víz-, gáz-, fűtésszerelési bolt eladót keres sürgősen! Tel.: 20/498-
7600
* Gödöllői telephelyre 3 fő elektromos hálozatépítő szakmunkást
vagy betanított munkást felveszünk. Tel.: 70/363-2973
* Gyermekét egyedül nevelő anyukának heti egyszeri alkalommal
bejárónői munkát ajánlok Gödöllőn. Tel.: 30/392-6096
* Gödöllői szépségstúdióba fodrászt keresek vállalkozói igazolván-
nyal. Tel.: 30/372-4056
* Gödöllőn működő humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó
alapítvány keres felsőfokú szociális végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkező munkatársat. Tel.: 514-121
* Multinacionális pénzintézet munkatársat keres gödöllői irodájába.
Minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk. (Diploma
előnyt jelent.) Tel.: 20/472-3919.
* 52 éves érettségizett, nem italozó, leinformálható, referencia
munkákkal rendelkező férfi ház körüli munkát vállal. Kertépítés, föld-
munka, kerítések készítése, javítása, festése, szennyvíz bekötés, lam-
bériázás, parkettázás, stb. Sokmindenhez értek. Tel.: 30/402-7276
* Kőműves, burkoló, ács munkák vállalása, családi házak építése,
felújítása, dryvitolás-térburkolás. Tel.: 30/369-2381.

* Gödöllői könyvelői irodába regisztrált mérlegképes könyvelőt
felveszünk. Tel.: 430-760.
* A gödöllői Club Katlan pultost felvesz. Tel.: 30/9981-496
* Anyagi gondja van? Jó kereseti lehetőség! Nem ügynöki munka.
Tel.: 30/223-4866, 70/382-1673, 20/3809-160, 30/343-2568
* Ház körüli és kerti munkára alkalmi segítőt keresek. Tel.:
30/971-7337
* Gödöllőn a Tesco melletti HS Szépségszalonba kozmetikust és
masszőrt keresünk. Érd.: 70/2995-006
* Kerepesen főútvonal mentén lévő szépségszalonba fodrászt,
kozmetikust keresek. Tel.: 70/779-3558
* Kőművesmunkát, gipszkartonozást, villanyszerelést vállalunk.
Tel.: 30/416-7185

INGATLAN
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú, 2 utcára nyíló családi ház:
75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali,
duplakomforttal 120 nöl-es rendezett  telken, Blahán eladó. Külön
mért közművel, összeköltözésre, üzletnek, irodának alkalmas.
Gödöllői lakótelepi lakást első emeletig beszámítunk. Iár: 26,5 M Ft
Érd: 30/392-3635.
* Áron alul eladó 1+1/2 szobás, felújítandó 40nm-es jó elrendezésű
lakás, gázfűtéses, erkéllyel, garázzsal saját pince helyiséggel a II.
emeleten, tégla építésű társasházban, csendes környezetben az
Ibolya utcában. Jó busz közlekedés! ár: 9,8MFt. Tel.: 30/2411-501.
* Gödöllőn a Remsey körúti mélygarázsban garázsbeálló sürgősen
eladó. Tel.: 70/311-01-55, 20/9332-520.
* Gödöllőn 300 nm-es, panorámás hobbitelek, a Valkói út bal
oldalán eladó. Ár: 6MFt. Tel.: 20/454-61-95
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás.
I.ár: 14 mFt. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 nm-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz,
csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a közpon-
thoz közel. I.ár: 20 mFt. Tel.: 30/562-3475.
* Gödöllőn, a Királytelep legszebb részén 2004-es építésű, 410 nm-
es telken 140 nm alapterületű (nappali, konyha - étkező, kamra, 3
szoba, előszoba, folyosó, 2 fürdőszoba, terasz, garázs) családi ház
eladó. Iár: 35 mFt. Érd.: 30/343-1532
* Gödöllőn, a János utcában 57 nm-es, 2 szobás, nagy erkélyes,
parkettás, egyedi mérőórás, 4. emeleti tégla lakás eladó. Ár: 11 mFt.
Tel.: 30/314-2499
* Sürdősen eladó Galgahévízen összközműves, panorámás, 720nm-
es /200nöles/ belterületi építési telek . Kellemes környezet, jó
szomszédok, jó közlekedés. Ár: 4 mFt. 06-30-851-4025
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es
utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10 mFt. Tel.:
20/9641-386.
* FIGYELEM! Eladó vagy elcserélhető KARTALON lévő kétlakásos,
kétgarázsos felújított családi ház. Mindkét lakás parkettás, a
nagyobbik 3 szobás nagy nappalis, a másik 1 szobás összkomfor-
tos központi fűtéses. Csere esetén csak GÖDÖLLŐI panel vagy
lakótelepi lakás érdekel értékegyeztetéssel. Tel.: 30/369-2615.
* Gödöllő Blaháné úton eladó 10 éves, 5 szobás, 122 nm
alapterületű, tetőtér beépítésű családi ház 770 nm telken (mel-
léképület, kút, termőfák). Helyben 2 szobás, erkélyes lakás
beszámítása 1. emeletig lehetséges. Iár: 34 mFt. Tel.: 70/7725-489
* Gödöllő kertvárosában új építésű ház eladó 360 nm telken: 23,9 mFt.
Ugyanitt nyeles telek eladó: 6,9 mFt. Tel.: 20/8860-165, 20/8860-164.
* Gödöllőn a blahai részen, csendes helyen, az autópályához közel,
2002-ben épült, 700 nm-es összközműves telken, 150 nm-es,
igényesen kialakított szigetelt családi ház, 120 nm-es lakóterülettel:
nappali, három szoba, amerikai konyha, mosókonyha, kamra,
fürdőszoba, hozzá 30 nm-es terasszal azonnal beköltözhető állapot-
ban eladó. A telken 41 nm-es, két beállásos garázs található. A kert
parkosított. Iá.: 34,5 mFt. Tel.: 411-914; 30/326-4443.

* Kazinczy krt-on központhoz közel, csendes, alacsony költségű, 1.
emeleti 60 nm-es, 2 szobás, erkélyes, konvektoros lakás igényesen
felújítva, saját tárolóval + közös pincerésszel, garázzsal eladó. Iár:
13,5 mFt. Tel.: 30/371-8279, 20/827-3702
* Eladó a Kazinczy krt-on egy kétszobás, 64 nm-es, jó állapotban
lévő lakás egyedi fűtéssel, erkéllyel, parkettás szobákkal, külön
tárolóhelyiséggel. Iár: 12,4 mFt. Tel.: 20/226-4045
* Boncsokban 970 nm-es zártkerti ingatlan olcsón eladó. Gáz és vil-
lany a telken. Érd.: 30/9890-061.
* Gödöllőn, központhoz közel 2,5 szobás összkomfortos ház garáz-
zsal, fúrt kúttal eladó. Iá.: 20 mFt. Tel.: 30/353-7433 (este).
* Gödöllőn, HÉV mentén családi házat vennék 32 mFt-ig. Tel.:
30/639-4102.
* Gödöllő-Blaha elején tégla családi ház eladó. Két szoba, nagy nap-
pali. Fűtése gáz + két cserépkályha. Alapterülete 100 nm, a telek
850 nm, csatorna bekötve. Iá.: 22,5 mFt. Konvektoros, egy szobás
lakást beszámítok, második emeletig. Tel.: 20/3586-124, Juhászné.
* Gödöllőn, a repülőtér közelében, zöld környezetben 3,3 hektár eladó.
Farmnak, lovardának stb kiválóan megfelelő. Tel.: 30/491-8406.
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában 2 szobás, magasföldszinti, felújított
lakás eladó. (Vízóra, parketta, kő, beépített bútorok, hidromasszázs
kád.) Ár: 12,2 mFt. Tel.: 30/377-6364
* Gödöllőn, szép környezetben az Erzsébet parknál 2 + félszobás,
erkélyes, tégla építésű, konvektoros, 3. emeleti lakás eladó. Iár: 13,6
mFt. Tel.: 30/2963-604
* Gödöllőn a Nagyfenyvesi részen sorházas jellegű, szélső társasházi lakás
eladó. 136 nm lakóterület, tetőtér beépítéses, 2 állásos garázs, szuterén-
szint, riasztó, panorámás kilátás. Iár: 27,5 mFt. Tel.: 30/410-3767
* Gödöllő Kazinczy krt-on 2. emeleti, 2 szobás, konvektoros, erké-
lyes, 60 nm-es lakás saját tárolóval + közös pincével eladó. Ár: 11,7
mFt. Tel.: 30/9705-640
* Eladó Gödöllőn a Szabadka utcában 2 szobás, konvektoros,
kábeltévés, egyedi vízórás, 3. emeleti, felújított öröklakás. 11,5 mFt.
Magasföldszinti vagy első emeleti csere érdekel. Ugyanitt Patak
parti tégla garázs is eladó. Tel.: 413-816
* Gödöllőn a Szőlő utcában 2001-ben épült kertes társasházban 90 nm-
es, 2 szobás lakás nagy nappalival és étkezővel, parkosított zárt udvar-
ban, garázzsal eladó. Iár: 23,5 mFt. Tel.: 20/9289-951, 30/677-0068
* ELADÓ! Az egyetemhez közel, a Béri Balogh Ádám utcában 827
nm, beépítésre alkalmas sarki telek eladó. Termő gyümölcsös, szőlő.
Rajta 6x4 m-es épület, alatta pince. Víz, villany, telefon bekötve, gáz,
csatrona a kerítésnél. Tel.: 28/420-094 (este 18 után) vagy
28/420-200 1902-es mellék (9-14 óráig).

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL !!
Hirdetési információs szám:Hirdetési információs szám:

70/381-7694, 20/525-536670/381-7694, 20/525-5366
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 900 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig
K E D D EN N I N C S

Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig

Péntek: 8.30-13.30 óráig
Lapzártánk minden héten hétfõ 12 óra.

Címünk: 2100 Gödöllõ,

Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)

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

Köszönjük,
hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta!

Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.
www.lipcsey-ingatlan.hu    Tel: 28-514-990

-Szadán jó helyen 550 m2 telken hangulatos, 3
szobás felújított családi ház garázzsal, nagy
terasszal, parkosított kerttel 16,5 MFt.
-János u-ban 1 szobás tégla, konvektoros
lakás 9 MFt.
-Zombor u-ban 1 szobás tégla konvektoros
lakás 8,7 MFt.
-Hegedûs Gy. utcában épülõ nappali + 3 szobás,
111 m2-es ház garázzsal, 526 m2 telekkel, szoc
pol. felvehetõ 27,5 MFt. 
-Kerengõ u-ban panorámás 533 m2 telken 1
szobás bõvíthetõ tégla ház konvektoros gázfûtés-
sel, szép fürdõszobával, szép kerttel 12 MFt. 
-Panoráma u-ban belterületi 771 m2 telken
alápincézett hétvégi ház garázzsal, víz, villany,
gáz közmûvekkel 9 MFt.
-Tóalmáson 1497 m2 telken 100 m2-es, 3 szobás
jó állapotú családi ház, garázzsal 12 MFt.
-Jászapátin 144 m2 telken 40 m2-es, 1 szobás
ház 3,3 MFt.
-Szilasligeten 185 nöl telken nappali + 4 szobás,
2 fürdõszobás családi ház 25,9 MFt.
-Családi ház építésére megbízást felveszünk. 

Köszönjük,
hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta!

Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig
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* Eladó Gödöllőn egy 2 szobás, igényesen felújított, 4. emeleti lakás
a Szent István téren (beépített konyha és előszobabútor, műanyag
nyílászárók, új párkányok kívül-belül). Iár: 12,5 mFt. Tel.: 410-228,
20/214-0713.
* Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen 2. emeleti, 57 nm-es, 2 szobás,
parkettás, telefonos, kábeltévés, vízórás, felújított, parkra néző
öröklakás eladó. Iár: 11,5 mFt. Érd.: 30/250-6805.
* Gödöllő belvárosában csendes, 74 nm-es (2 szoba, amerikai nap-
pali) 1. emeleti, déli, vadonat új téglaházban lakás eladó extrákkal.
Ár: 19,2 mFt. Tel.: .:30/556-9333, 70/946-2598.
* Gödöllőn Blaha elején tégla építésű családi ház eladó. Kétszoba,
nagy nappali, fürdő, előszoba, konyha, kamra. Fűtése konvektoros
+ cserépkályha. Csatorna bevezetve + fúrt kút az udvaron. A ház
alapterülete 100 nm, a telek 150 nm. Iár: 22.500.000 Ft. Gödöllői
egyszobás, konvektoros lakást beszámítok. Érd.: Juhászné,
20/3586-124
* Gödöllőn, Röges u. elején felújított, 60 nm-es parasztházrész koc-
sibeállóval, kerttel eladó. Iár: 14,8 mFt. Tel.: 30/9727-450.
* Gödöllőn, Királytelepen 300 nöles saroktelken 70 nm-es, 2 szobás
(konvektoros+cserépkályhás) csatornázott, kábeltévés családi ház
(esetleges Szent János utcai csere 1-3. emeletig) eladó. Iá.: 15,8
mFt. Tel.: (17-19 óráig) 20/512-4269.
* Szadán, Aranyhegyen közműves, faházas, panorámás építési
telek 1400 nm 7,5 mFt-ért eladó. Tel.: 30/226-5008
* Aszód, Falujárók útja lakótelepi egyszoba összkomfortos, földsz-
inti, felújított lakás tégla épületben 7,9 mFt-ért eladó. Tel.: 30/478-
5532
* Gödöllőn a Szent János utcában 4. emeleti, 54 nm-es, erkélyes,
konvektoros lakás tárolóval eladó. Iár: 10,5 mFt. Érd.: 30/343-
6284
* Vácszentlászlón 2 szobás családi ház melléképülettel, fiatal termő
gyümölcsössel, 1277 nm-es telken, jó helyen eladó. Iár: 14,5 mFt. 1
+ félszobás lakást beszámítok 2. emeletig. Érd.: 70/335-4305,
20/511-1545
* Gödöllő, Csokonai u. 5. kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540
nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás,
konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari
áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* Eladó kibővített kockaház nagy terasszal Gödöllőn, az Alvégben.
94 nm, részben alápincézve, 1500 nm gondozott telek, dupla
garázs, csatorna, kábelnet, aszfaltos út készül. Iár: 22,5 mFt. Tel.:
20/435-9622
* Kazinczy krt-on 2. emeleti, 2 szobás, egyedi fűtéses, redőnyös,
parkettás, felújított lakás külön pincerésszel eladó. Iár: 11,2 mFt.
Tel.: 30/689-5803
* Jászapátiban, a fürdő közelében kertes családi ház eladó. Iár:
4.200.000 Ft. Tel.: 20/9390-824
* Vácszentlászlón, jogerős építési engedéllyel (lakóépület és 8
férőhelyes lóistálló gazdasági épület) építési telek eladó. Iár:
4.200.000 Ft. Tel.: 20/9390-824
* Gödöllő városkozpontjában 44 nm-es + saját tároló, I. emeleti,
panel, 2 szobás, déli fekvésű, csendes lakás tulajdonostól eladó. Iá.:
9,9 mFt. Tel.: 30/3300-735.
* Domonyvölgyben beterületi panorámás, déli fekvésű 2300 nm-es
építési telek megoszthatóan, rajta 80 nm-es felújítható épület
pincével eladó. Tel.: 421-619
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 69 nm-es, felújított, magasföldszinti 1
+ 2 félszobás, ebédlős, konvektoros, egyedi vízórás, amerikai kony-
hás, nagy erkélyes, kábeltévés lakás szeptemberi kiköltözéssel
eladó! Tel.: 420-305.
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 3. emeleti, 62 nm-es, kétszobás,
erkélyes lakás jó állapotban eladó. Iár: 12,7 mFt. Tel.: 420-346,
30/740-8497
* Eladó Budapesten a XV. kerület Őrjárat utcában, téglaépületben 1
szobás, 35nm-es egyedi fűtéses zöldövezeti lakás. Tel.: 30/354-83-94
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 55 nm-es 2 szobás, II. emeleti,
teljesen felújított lakás eladó. Iá.: 12,4 mFt. Tel.: 20/475-2700.
* Gödöllő központjában, 2 szobás, 55 nm-es, IV. emeleti, teljesen
felújított, parkettás, légkondis, egyedi fűtésű lakás eladó. Tel.:
20/431-4453.
* FÁCÁN SORON eladó egy 58 nm-es földszinti lakás.
Kertkapcsolat, konvektor, vízóra, kocsibeállás, pincerészben zárt
tároló. Csendes ház, tégla építésű a lakás, parkettás, új ablakokkal.
Tel.: 20/912-1979
* Eladó lakás, családi ház, telek. Gödöllőn a központban másfél
szoba + étkezős, 51 nm-es, konvektoros lakás + garázs, iá.: 12,3
mFt; Belvároshoz közeli 5 szobás családi ház 657 nm-es telekkel,
iá.: 26,9 mFt; 5 szobás családi ház + műhely, garázs, 878 nm-es
nyeles telekkel, iá.: 34 mFt; 5 szobás családi ház 460 nm-es
telekkel, iá.: 21,9 mFt; 2 szobás családi ház 913 nm-es telekkel, iá.:
16,9 mFt; 3 szobás üzleti célra is alkalmas családi ház 1200 nm-es
telekkel, iá.: 31,5 mFt; Kétlakásos ház építésére alkalmas 833 nm-
es saroktelek, iá.: 13,8 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn csendes utcában 683 nm-es építési telek, összes
közművel és hétvégi lakható faházzal eladó. Iá.: 13,9 mFt. Tel.:
30/224-1627.

* Eladó lakás Gödöllőn a központban! 1 és félszobás, 44 nm-es lakás
a 8. emeleten eladó (vízóra, reluxa, 2 liftes). Érd.: 70/948-2271
* Fácán soron eladó egy 42 nm-es garzon. Tel.: 20/912-1979
* Gödöllői, János utcában lévő 3 szobás, 72 nm-es, 3. emeleti laká-
somat 2-3 szobás kertes házra cserélném értékegyeztetéssel, vagy
eladnám. Tel.: 70/211-8408
* Isaszegen az Alkotmány utcában egyszobás, összkomfortos ház
összközműves 1123 nm telekkel 10,7 mFt-ért eladó. Érd. du. 3
órától: 415-065, 20/484-7558
* Gödöllő központjában, két liftes ház 3. emeletén, csendes, világos,
44 nm-es öröklakás tárolóval, beköltözhetően, 11,7 mFt irányáron
eladó. Tel.: 30/532-1469
* Gödöllő Kazinczy körúton 57 nm-es, 2 szobás, konvektoros, 4.
emeleti felújított lakás külön tárolóval, erkéllyel 11,9 mFt-ért eladó.
Tel.: 20/389-4526
* Eladó Gödöllőn panorámás 782 nm saroktelek. Iár: 9,8 mFt. Ház
vagy lakáscsere is érdekel. Érd. 14-18-ig: 20/532-4446
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában igényesen felújított, parkettás, 2
szobás, 55 nm-es, összkomfortos, 1. emeleti lakás alacsony rezsiv-
el eladó. Tel.: 30/306-6007
* Gödöllőn, Ambrus köz 7-ben 49 nm-es, 4. emeleti, panorámás,
erkélyes, felújított fürdőszobás, parkettás, összkomfortos, igényes
lakás alacsony rezsivel, önálló vízórával eladó. Tel.: 30/6778-302
* Eladó Kartalon egy 2003-ban épült 65 nm-es családi ház 850 nm-es
telekkel. Az ár a bútorokat tartalmazza (konyhabútor, tűzhely, párael-
szívó, gardróbszekrények, stb). Ára: 15,5 mFt. Tel.: 70/3828-422
* Eladó Gödöllőn Erdőszél u. 27. alatt 774 nm összközműves bel-
területi üdülőtelek alápincézett faházzal, termő gyümölcsössel. Iár:
10,5 mFt. Érd.: 70/509-9369.
* Gödöllő kertvárosi részen eladó egy 112 nm-es, 3
szobás, nappalis, amerikai konyhás, garázzsal ellátott
családi ház 730 nm alapterületű, parkosított kerttel. Iár:
28 mFt. Tel.: 30/274-2867
* Gödöllő Palotakerti lakótelepen sürgősen eladó egy 62 nm 1+2
félszobásra alakított 2. emeleti, parkra néző, redőnyös, jó állapotú
öröklakás. Ára alku nélkül: 12,2 mFt. Tel.: 20/380-7404
* Gödöllőn az Antalhegyen 70 nm alapterületű, 2 szobás (cserép-
kályhával) felújítandó családi ház 870 nöl-es összközműves telekkel.
Iá: 8 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Csanakban 2 lakásos társasházban, 2000-ben épült,
46 nm alapterületű, 1 szobás, konyha-étkezős összkomfortos csalá-
di ház búbos kemencével, dupla garázzsal, melléképülettel, 500 nm-
es parkosított telekkel. Iá: 17 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Alvégben 120 nm alapterületű, nappali + 3 szobás
családi ház garázzsal, 536 nm-es telekkel. Iá: 19,8 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* GÖDÖLLÕN, a Szabadság úton, jól
megközelíthetõ helyen (parkolási
lehetõség) 22 nm-es (konvektoros
fûtés) üzlet eladó. Irányár: 6 mFt
* GÖDÖLLÕN, a Felsõ-parkhoz közel,
803 nm-es telken, 221 nm-es, 12 éve
mûködõ sörözõ, étterem kiszolgáló
helyiségekkel (kocsibeállókkal, jó
parkolási lehetõséggel) teljes beren-
dezéssel eladó.  Irányár: 35 mFt.
* GÖDÖLLÕN a Kossuth L. utcában 55
nm-es, felújított, két szobás, magas-
földszinti lakás extrákkal 11,7 mFt-ért,
ár alatt eladó.
* GÖDÖLLÕN, az Ambrus közben 74
nm-es, 2 és fél szobás 4. emeleti lakás
(tárolóval) eladó. Irányár: 15,8 mFt
* GÖDÖLLÕN, a Szent János utcában
59 nm-es, 2 szobás, 4. emeleti konvek-
toros lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt
* GÖDÖLLÕN, az Erzsébet körúton 36
nm-es, 1 szobás, felújított, magasföld-
szinti lakás eladó. Irányár: 8,5 mFt
* GÖDÖLLÕN, a központhoz közel
2005-ben épült kétszintes tár-
sasházban 3 szoba+nappalis, 94 nm-
es lakás garázzsal eladó. Irányár: 25,5
m Ft

* GÖDÖLLÕN, a központhoz közel
2005-ben épült kétszintes tár-
sasházban 4 szoba+nappalis, 115 nm-
es lakások kocsibeállóval eladók.
Irányár: 29,9 mFt
* GÖDÖLLÕN, a Röges utcában, 2004-
ben épült, 170 nm-es, kétszintes csalá-
di ház 1045 nm-es, megosztható telken
eladó.  Irányár: 39 mFt 
* GÖDÖLLÕN csendes utcában, 460
nm-es telken 47 nm-es, 1 szobás
családi ház eladó. Irányár: 17 mFt
* GÖDÖLLÕN 620 nm-es parkosított
telken, 220 nm lakóterületû, háromszin-
tes, garázsos, igényes családi ház eladó
(úszómedencével, automatalocsoló be-
rendezéssel, szaunával). Irányár: 46 mFt.
* GÖDÖLLÕN, az Isaszegi úton 2880
nm-es gondozott telken 130 nm-es, vál-
lalkozásra is alkalmas, kétszintes
családi ház eladó melléképülettel.
Irányár: 30 mFt 
* GÖDÖLLÕN, a Tábornok utcában
kétszintes, 120 nm-es, amerikai kony-
hás, 3 szobás, klimatizált (két fürdõs-
zoba, dupla garázs, rendezett udvar)
családi ház hosszútávra bérbeadó.
Irányár: 180 e. Ft/hó + rezsi, kéthavi
kaució szükséges.
* GÖDÖLLÕN zöldövezeti csendes
utcában, déli panorámájú, 518 nm-es
saroktelken, 200 nm lakóterületû, két-
szintes családi ház áron alul, sürgõsen
eladó. Irányár: 23 mFt.

* GÖDÖLLÕN a Lázár V. utcában 1500
nm-es, panorámás építési telken régi
nyaraló eladó. Irányár: 15,5 mFt.
* SZADÁN 2001-ben épült 150 nm-es, 4
szobás, igényes családi ház 620 nm-es
telken garázzsal (beépített bútorok,
klíma, szauna) eladó. Irányár: 37mFt
* IKLADON, 2665 nm-es, megosztható
építési telek, teljes közmûvel, érvényes
építési engedéllyel, erdõ szélén, csendes
környezetben eladó. Irányár: 9,5 mFt. 
* KÓKÁN, az Aranyosi dûlõn 1050 nm-
es zártkert, 45 nm-es téglaépülettel
(víz, villany)   eladó.  Irányár: 2,9 mFt. 
* KÓKÁN,  a Felsõ- hegyen 1550 nm-es
zártkert , 40 nm-es (sóskúti kõ) házzal
(víz,villany) eladó. Irányár: 3 mFt. 
* TURÁN csendes környezetben 980
nm-es közmûvesített telken 75 nm-es,
3 szobás, felújított vályogház (konvek-
toros fûtés) eladó. Irányár: 5 mFt.
* TURÁN új építésû, 130 nm
lakóterületû, 3 szoba + nappalis,  kli-
matizált családi ház 960  nm-es
közmûvesített telken, garázzsal eladó.
Irányár: 17,5 mFt.
* TURÁN 1600 nm-es közmûvesített
telken 120 nm-es, 3 szoba + nappalis,
klimatizált, téglaépítésû családi ház
eladó. Irányár:15 mFt.
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* Gödöllőn a Harasztban 960 nm-es, ikerház építésére is alkalmas
saroktelken, 100 nm alapterületű, 2 és fél szobás bővíthető családi
ház, garázzsal, melléképülettel, fúrt kúttal. Iá: 24,3 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyi-dombon 120 nm alapterületű, nappali + 3
szobás, 2 fürdőszobás családi ház, 1080 nm-es ősfás telekkel. Iá:
29,8 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kervárosban 99 nm alapterületű, részben alápincézett
3 szobás családi ház beépíthető tetőtérrel, melléképülettel, 150 nöl-
es telekkel. Iá: 26 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Királytelepen 100 nm alapterületű nappali + 4
szobás, 3 fürdőszobás jó állapotban lévő, igényes kialakítású
családi ház pincével, kertkapcsolatos terasszal, 1100 nm-es
parkosított, ősfás, széles telekkel. Iá: 29,8 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 80 nm alapterületű 4 szobás ,
tetőteres, félig alápincézett családi ház 320 nöl-es telekkel. Iá: 29
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben 2 lakásos ikerházban, 122 nm hasznos
lakóterű, nappali + 4 szobás lakás garázzsal, 550 nm-es déli
fekvésű, panorámás telekrésszel, nyári beköltözéssel leköthető.
Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész állapotban 27 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* Gödöllőn a Kertváros szélén 120 nm alapterületű, 3 és fél szobás
családi ház pincével, garázzsal, nyitott és zárt teraszokkal, 1260
nm-es gyümölcsfákkal beültetett saroktelekkel. Iá: 29 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban '99-ben épült 160 nm lakóterű, nappali
+ 4 szobás, 2 fürdőszobás, színvonalas kialakítású, teljesen
alápincézett családi ház 180 nöl-es, örökzöldekkel beültetett,
parkosított telekkel. Iá: 36,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn téglaépítésű, 50 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtésű, erké-
lyes lakás ALKALMI ÁRON eladó. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870
* Gödöllőn a Kazinczy krt-on 59 nm-es, 2 szobás egyedi fűtésű,
erkélyes lakás. Iá: 11,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szabadság téren Kastélyra néző 59 nm-es, 2 szobás
teljesen felújított lakás. Iá: 12 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Szőlő utcában teljesen felújított (nyílászárók is
cserélve), 69 nm-es 1 + 2 x fél szobás, egyedi fűtésű és vízórás,
erkélyes lakás saját tárolóval. Iá: 14,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Kazinczy krt-on, zöld övezetben 71 nm-es, 3 szobás
felújított I. emeleti egyedi fűtésű lakás. Iá: 15,6 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllői dombságban 770 nm-es panorámás telek, rajta egy 40
nm-es alápincézett faházzal (víz, villany, gáz bevezetve). Iá: 10,3
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahán 200 nöl-es üdülő övezeti telek, 30 nm
alapterületű, alápincézett téglaépítésű, lakható épülettel (víz, vil-
lany, gáz bevezetve). Iá: 12 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* TELEK: Gödöllő, Blaha   2363 m2 /24m -es utcafront/,
összközműves  Ár: 21,5 MFt,  Gödöllő, Csanak ,   420 nm
összközműves . Ár: 8,5 MFt, Gödöllő, Királytelepen  720 nm-es
összközműves. Ár: 13 MFt. 
* LAKÁS- Gödöllő, Központban  2003-ban épített társasházban
82 nm-es  nappali+ 2 szoba, gardrób,  erkélyes, igényes, modern
kivitelezésű 3. emeleti lakás eladó. Ár:21,5 MFt. Cserébe 1+2 1
szobás gödöllői lakást értékegyeztetéssel beszámít.   
* ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS- Veresegyház, Tópart - 5 lakásos igényesen
megépített, tóparti panorámás társasházban , 64 nm  , 2 szoba,
konyha, fürdőszoba, háztart.helyiség, Wc, 20 nm garázs, parlkosí-
tott kert. Ár. 17,5 MFt. .  
* ÜZLET - Gödöllő, Központban  33,4  nm , jól bevezetett drogéria,
berendezéssel, árukészlettel együtt eladó . Ár: 13 MFt.
* CSALÁDI HÁZ- Veresegyház, Tóparthoz közeli, új építésű, 540
nm telek, 90 nm ház, nappali + 2 hálószoba, amerikai
konyha+étkező, kamra, fürdőszoba, Wc, háztart.helység, azonnal
beköltözhető. Ár: 24,8 MFt.
* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő, Máriabesnyő, 70 nm,  2 szoba, konyha
fürdőszoba, kamra,  jó állapotú ház,  966 nm rendezett telek. Ár:
16,5 MFt.
* SORHÁZI LAKÁS - Veresegyház, Termálfaluban, 89 nm,
2szintes, nappali+3szoba, konya+étkező,2fürdőszoba,, garázs,
saját kert.Ár: 19,9 MFt. 
* POLGÁRI HÁZ - Gödöllő, Blaha  panorámás utcájában 1928-ban
épült, 2002-2005 között stílusosan felújított,130 nm,
nappali+étkező, 3 hálószoba, gardrób, fürdőszoba,
konyha+kamra, 20 nm panorámás terasz, előkert ősfákkal. Ár:
31,8 MFt.
* CSALÁDI HÁZ - Gödöllő, Központhoz közeli , fő út mellett lévő -
irodának, rendelőnek is alkalmas - nappali+2 szoba, konyha+étkező,
fürdőszoba, terasz, rendezett kert, garázs.  Ár: 28 MFt
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* LAKÁS- Gödöllő, Központban  2002-ben épített társasházban
magas földszinti 62 nm,
2 szoba, konyha, exclusive furdőszoba,  , igényes belső burkolatok,

gépesített konyha .
Ár: 21 MFt. ( + 53 nm ,  2 kocsi állásos garázs, és tároló .Ár:7MFt)
* CSALÁDI HÁZ - Gödöllő, Blaha  853 nm telek, 90 nm,  nappali +
3 hálószoba , 2fürdőszoba, konyha+étkező,pince, garázs két autó
részére,  panorámás  jól megépített, azonnal beköltözhető családi
ház. Ár: 29,8 MFt.

ALBÉRLET
* Gödöllő, Belvárosában luxus berendezésű 62 nm-es lakás
hosszútávra kiadó. 2 szoba, gépesített konyha, egyedi fürdőszoba,
terasz,  2 kocsi állásos garázs, tároló, parkosított kertrész. Ár: 145
000 Ft./ hó .   INGATLANBANK  Pintér Mariann Tel: 06-70-456-
2101 www.ingatlanbank.hu
* Egyszobás lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 410-641, este.
* Mogyoródon a HÉV-megállóban 90 nm 2 szoba összkomfortos
házrész kocsibeállóval, kábeltévével, 2-3 főnek, 47.000 Ft + rezsiért
kiadó. Csak hosszú távra! 2 havi kauciót kérünk. Érd.: 20/430-
0348, 28/441-038 20 órától 
* Megbízható albérlőtársat keresek. Bérleti díj: 25 ezer Ft + a rezsi
fele. Tel.: 30/388-4706
* Igényesen felújított 100 nm ház (2 szoba+nappali, összkomfor-
tos+garázs) kertesház kiadó hosszú távra, bútor nélkül. Tel.:
28/384-302, 30/384-2872.
* Kiadó Szent János utcában 1,5 szobás lakás hosszú távra gyer-
mektelen párnak, május közepétől. Tel.: 20/998-0266
* Gödöllő Kazinczy körúton 70 nm-es, 3 szobás (nappali, 2 háló,
fürdőszoba, wc, 2 erkély, külön bérelhető zárt garázs) lakás kiadó.
Bútorozatlan, április végétől beköltözhető. Kábeltévé, internet
bekötve. Egyedi gázfűtés, egyedi vízóra. Bolt 20 m-re, óvoda a
közelben. Érd.: 30/510-5814
* Gödöllő város központjában - a posta melletti társasházban - 1,5
szobás, 1. emeleti lakás (alacsony rezsi költséges) - június 1-től -
hosszú távra kiadó! Érdeklődni lehet a 20/4710-363 telefonon.
* Igényesen felújított 1 szobás, konvektoros, parkettás, belvárosi lakás
nemdohányzó részére kiadó. Kaució: 2 hónap. Tel.: 30/350-4346
* Gödöllőn, Paál László közben 1,5 szobás, földszinti, konvektoros,
bútorozott lakás kiadó. Bérleti díj: 55.000 Ft/hó + rezsi + 2 havi
kaució. Tel.: 20/466-2140, 70/339-7080
* Gödöllő központjában kétszoba összkomfortos, bútorozott,
gázkonvektoros, egyedi vízórás, parkettás lakás beépített
szekrényekkel kiadó. Albérleti díj + rezsi + 2 havi kaució. Tel.:
20/578-6848
* Lakás kiadó a Petőfi térnél zárt udvari parkolóval. 52 nm-es, alac-
sony rezsi költségű, új lakás. Tel.: 30/650-5593
* Gödöllő központjában 2 szobás, igényesen berendezett, gázkon-
vektoros, kábeltévés, nagy erkélyes, redőnyös, egyedi vízórás, biz-
tonsági zárakkal ellátott lakás csendes környezetben kiadó. Tel.:
412-463
* Belvárosi déli fekvésű, csendes, 3. emeleti erkélyes, kétszobás,
berendezett öröklakás május 1-től kiadó egy vagy két személy
részére - akár cégeknek is számlásan. Tel.: 20/9461-040
* Gödöllőn, a Palotakerten kiadó egy 46 nm-es, 10. emeleti lakás.
35 ezer Ft + rezsi, kaució szükséges. Tel.: 30/2837-138.
* A Remsey krt-on 1,5 szobás lakás 50 ezer Ft-ért kiadó. Tel.:
20/339-1078 (egész nap)
* Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton egyszobás, bútorozatlan
lakás kiadó. Érd.: 412-614
* Gödöllőn 54 nm-es lakás kiadó, egyedi víz és gázóra, kábeltévé
van. Április végétől beköltözhető: kaució + lakbér + rezsi. Érdeklőd-
ni lehet a 06-70-5010-589 vagy a 28/430-589-es telefonon.
* Kiadó Gödöllőn kétszobás, bútorozatlan, igényesen felújított föld-
szinti lakás egyedi mérőkkel, konvektoros. Érd.: 70/3757-506
* Dózsa Gy. úton 3 szobás, berendezett lakás kiadó 04. 01-től.
Egyedi fűtésű, kábeltévés, internetes hozzáféréssel. 2 hónap kaució
szükséges. Tel.: 70/283-1187, 70/520-6562.
* Gödöllőn családi házban szoba kiadó. Tel.: 70/2763-912
* Gödöllőn 2 szobás lakás üresen hosszú távra kiadó. Alacsony
rezsi, gázkonvektor, parketta. 50 eFt + rezsi, 2 havi kaució. Tel.:
20/425-7922
* Erzsébet park közelében két és fél szobás, első emeleti, gázkon-
vektoros, egyedi vízórás, bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó,
május 15-től. Érdeklődni: 30-975-3597; 30-989-0509.

* Egyszoba összkomfortos házrész kiadó. 38 eFt + rezsi, 1 havi
kaució. Érd.: 20/450-7402, 20/592-8645

KIADÓ
* Gödöllő belvárosában 47m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 30/950-
9396.
* 33 nm-es irodahelyiség 2006. márc. 1-től kiadó a Gödöllő, Dózsa
Gy. út 18. sz. alatti épület 1. emeletén. Érd.: 20/972-5235
* Gödöllő központjában, a Kossuth Lajos utcában jó műszaki
állapotú iroda hosszú távra kiadó. Tel.: 30/9408-038
* Gödöllő Kossuth L. utcai üzletsoron 100 nm földszint + 50 nm
tetőtérből álló, első-hátsó bejáratú üzlethelyiség jó parkolási
lehetőséggel (előtte-mögötte) hosszú távra kiadó. Ugyanitt 50 nm-
es helyiség bérbeadó. Tel.: 30/961-7621.
* Kiadó 70 nm-es lakás irodának a Semmelweis utcában. 55.000
Ft + rezsi. Tel.: 420-273
* Kiadó Gödöllőn az Ambrus Z. közben félgarázs autó részére. Tel.:
30/2242-653
* Szálláshely! 2 ágyas szobák cégeknek, brigádoknak kiadók
(zuhanyzó, felszerelt konyha, stb). Tel.: 20/9461-040
* Irodahelyiségek, szabadterületek kiadók Gödöllőn, az autópálya
közvetlen lejáratánál. Tel.: 28/410-206, 30/940-4765.
* Siófokon vízközelben, szabadstrandnál 4 szobás (9 ágy), 2 fürdős-
zobás, felszerelt konyhás, nappalis független üdülőrész családi
házban (akár) az egész idényre kiadó cégeknek is. Udvarban
parkolási lehetőség. Tel.: 30/971-7337.

SZOLGÁLTATÁS

* Festést, tapétázást, mázolást vállalok, precíz munka gyorsan,
korrekt áron! Tel.: 20/577-29-13.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622.
* Gyorszolgálat! 0-24-ig duguláselhárítás vomával, korszerű gép-
parkkal. Víz-gáz-fűtésszerelés. Tel.: 70/241-8999
* Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű kivitelezését,
lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Gondoljon már most a tavaszi munkák
megszervezésére is! Hívjon bizalommal! Tel:20/560-4643
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-
cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés. Tóth László. Tel.:
30/9229-553
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és moso-
gatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere,
csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás.
LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések,
biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.:
28/452-542, 20/997-4004.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, har-
mónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás.
Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter.
Tel/üz.rögz.: 28/452-542, mobil: 20/368-5888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, konnektor
létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos
hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése.
KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/450-6198 vagy
20/208-2925.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok,
szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* Vállaljuk udvarok rendbetételét, kiszáradt fák kivágását, telek-
tisztítást, teljes körű takarítást, egyben a szemét elszállítását.
Házak bontása, teljes körű takarítása. Tel.: 30/481-4005.
* TAVASZI KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-
200-45, 30/528-7777
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* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész
területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncél-
szekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József Tel: 28/421-
134; 30/959-3804.
* Kőműves munkák, térburkolás, családi házak építése, fel-
újítása, dryvitolás, ács munkák. Tel.: 20/375-5034
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozá-
soknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 30/4020-863,
28/407-122.
* Villanyszerelés! Családi és vikendházak szerelése, felújítása.
Hibaelhárítás 0-24-ig. ELMÜ ügyintézéssel. Tel.: 20/9352-138.
* Gyógylábápolás, tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás, benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. Fényterápiás kezelés, teljes színskála. 25 év szakmai
háttér! Pedikűr szalonom: Gödöllő, Szabadság u. 13, a Busz-
pályaudvarral szemben! Bejelentkezés: Tel.: 20/532-7275. Óva-
kodjon a házaló engedély nélkül dolgozó kontároktól. Bárándy
József.
* Kiváló referenciával rendelkező kertépítő cég vállalja kertek,
parkok szakszerű tervezését, teljes körű kivitelezését és kert-
fenntartását. Gondoljon már most a tavaszi munkára: kert-
takarítás, gazírtás, metszés, télvégi permetezés, bozótírtás,
mohaírtás, sövénynyírtás, fűnyírás, rendszerek telepítése, gyep-
szellőztetés és más kerti munkák. Megbízható, szakszerű, ala-
pos és lelkiismeretes munka magasfokon, rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel.: 06-1-430-2121, 20/926-5522, fax: 06-1-
430-2122; e-mail: info@mega-group-kert.hu.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés.
Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Jöjjön, próbálja ki gyógyító
masszírozásomat! Gödöllőn és környékén, üzemben, gyárban
frissítő negyedórás gyúrást vállalok! Hívjon! Tel.: 28/418-005,
30/393-9927.
* Gyógypedikűr! Esztétikai, frissítő lábápolás mellett megsz-
abadítom a körömbenövés, tyúkszem okozta kínzó fájdalomtól.
Kérésére házhoz megyek. Hívjon bizalommal. Erika: Gödöllő,
Szent J. u. 44. Tel.: 70/232-3424
* Kőműves munkát olcsó, garanciával vállalunk. Tel.: 20/5386-
187.
* Kárpitozás! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megren-
delésre! Tel.: 486-029, 70/384-8711
* Tavaszi kedvezményes bérletek a Tesco melletti HS
Szépségszalonban. Hajszárítás, manikűr, Spa kézápolás. 5 alka-
lom + 1 ajándék. Érd.: 410-647
* Kertész szakember vállal kerti munkát, kertépítést, éves kert-
gondozást. Tel.: 70/2763-912
* Magántervezők figyelem! Tapasztalt számlaképes műszaki
rajzoló rajzolást vállal mindenféle területen (építész, gázterv,
statika, villamostervek, stb). Akár szerkesztéssel is! Érd.:
20/488-5934

ADÁS~VÉTEL
* Kb. 70 nm alapterületű épület (családi ház) bontott épüle-
tanyagai bontási munkáért cserébe elvihetők. Gödöllő, Klapka
Gy. utcában. Tel.: 30/989-8866.
* Eladó 87-es Polski Fiat megkímélt állapotban, női tulajdonos-
tól. Ugyanitt 400 literes fagyasztóláda eladó. Tel.: 430-510
* Eladó! Teljes berendezés szobabútorok olcsón tölgyfából. Egy
csikárparkett. Három karikás gáztűzhely. Zinger és Csepel var-
rógép (üzemképes). Tel.: 414-709 (esti órákban)
* Használt számítógépet jótékonysági, oktatási célra olcsón
megvásárolnék, vagy elfogadom. Internetre alkalmas, monitor-
ral, nyomtatóval. Tel.: 30/971-7337
* Eladó: gáztűzhely, elektromos kukoricadaráló, szőlődaráló,
szőlőprés, kádak, hordók, demizsonok, régi és új bútorok. Tel.:
30/494-6442.
* Hódfarkú, bontott cserép eladó. Tel.: 30/416-7185
* Jó állapotban lévő mountain bike kerékpárok kedvező áron
eladók. Tel.: 30/2672-866

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr,
ár: 990eFt. Tel.: 20/363-97-10.
* Eladó 1988-as évjáratú WV Golf II. 1,8 6TI 16V. Érvényes

műszaki vizsga 2007. 03-ig. Érd.: 70/246-6246
* 1999-es évjáratú Ford Ka típusú személyautó eladó. Érd.:
30/563-8866
* 2004. júniusi évjáratú Suzuki Wagon R+ személygk. eladó tel-
jes hitelátvállalással. Érd.: 20/311-0350
* Üzemképes Lada Combi 1500 köbcm eladó. 1994. évjáratú,
vonóhorgos, 1 éves gumikkal. Ára: 101.000 Ft. Tel.: 415-544,
30/4659-658.

ÁLLAT
* Fox terrier lány kiskutyák eladók. Fekete-fehér színűek, oltva,
féregtelenítve 13 eFt. Érd.: 20/430-0348, 28/441-038, 20
órától
* Középspitz kiskutyák! Fajtatiszta kiskutyák, törzskönyv nél-
kül, féregtelenítve, oltva. Április végén elvihetők. Ára: 20 eFt.
Tel.: 20/9945-956, 28/486-029.
* Moszkvai őrkutya kiskutyák képzett, kitűnő területőrző
szülőktől eladók. Tel.: 30/466-9089.

OKTATÁS
* Angolból 40 órás intenzív szóbeli felkészítés indul max. 5-6 fő
részére. Időpont: június 19-30., reggel 8-12 óra között (közép-
fokú nyelvvizsgához + érettségihez). Takárné Bacsó Márta. Tel.:
28/430-229; 30/4973-066.
* KERESEK 3 középiskolás gyermekem mellé tanárt vagy egye-
temi hallgatót aki német, történelem, matematika és gazdaság-
tan tantárgyakból korrepetálná és érettségire felkészítené őket.
Tel.: 30/556-9601.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő).
Fordítás. Tel: 418-537, 20/548-4046 Kollarics.
* Angol nyelvoktatás fiatal diplomás tanárnőnél. Tel.: 30/653-7808.
* Szaxofon oktatást vállal diplomás művésztanár Gödöllőn. Tel.:
30/949-5449.
* "Quality english". Angliában diplomázott angoltanár "upper-
elementary" és "upper-intermediate" csoportjaiba korlátozott
számban jelentkezőket elfogad. Kommunikációképes, garantált
nyelvtudás. 20/446-8317.
* "Women today". Nyelvtanfolyam jellegű angol nyelvű beszél-
getőkör péntek reggelenként. 20/446-8317.
* "Practise makes perfect". Fluent in english but you still want
to improve? Come and join us in our advanced group on friday
mornings from 10 to 12. 20/446-8317
* "Baba-mama angol". Ötórai teázással egybekötött játékos
angolórák. Angoltudású anyukák jelentkezését várom. 20/446-8317
* TOP-TAN: Talán még van esély, hogy év végéig javíts, ha rosszul áll
a szénád az iskolában. Magán tanulószoba matematika, fizika, kémia
korrepetálás 5-10. osztályosoknak. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. Tel.:
30/908-4130, 28/423-744.
* Az AeroKid Sport Dance Klub tanárok, óvónők, edzők jelentkezését
várja sport-tánc foglalkozások vezetéséhez, gyermekek számára. A
jelentkezők képzésen vehetnek részt, mely után munkalehetőséget,
csoportot biztosítunk. Táncklubok, egyesületek jelentkezését is vár-
juk! 06-20-447-93-42 aerokid@freemail.hu 

TÁRSKERESÉS
* Személyiségközpontú társkeresés minden korosztálynak!
Zsuzsánál! Közösen megtaláljuk az igazit! Már ma randevúzhat!
Non-stop: 20/490-2052
* Személyes találkozás a társ és párkeresőkkel, megbízható, egyéni
igényeket kielégítő társközvetítés minden korosztály részére. Hívjál
és segítek az önbizalom erősítésében is. Tel.: 70/546-2484
* Rendezett körülmények között élő 41 éves férfi komoly kapcsolat
reményében keresi 34-38 éves hölgy ismerettségét. Tel.: 70/584-
7697

EGYÉB
* Személyi edzésre várom azokat, akik nem elégedettek az alakjukkal,
kondíciójukkal. Egyénre szabott edzés és életmódprogram kialakítása
a képességeknek, edzéscélnak megfelelően családias, nyugodt
környezetben. Most itt a lehetőség, hogy neked is legyen személyi
edződ. Hívj bátran! Tel.: 20/382-3321, e-mail: barosa@freemail.hu
* Mézakció Gödöllőn! Export minőségű akácméz 700 Ft/kg, vegyes,
hárs, selyemfű méz 600 Ft/kg áron. 3, 7, 15 kg-os ki-szerelésben
eladó. Tel.: 28/511-736.

Apróhirdetés felvétele cs@k
személyesen!

Gödöllő, KKossuth L. u. 1ossuth L. u. 1..
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„Az a miénk, amit megeszünk.“ Sose
gondolkodtam még el régebben ennek
a mondásnak a jelentőségén, nem tar-
tozom az ínyencek közé, nem csinálok
ügyet belőle, hogy éppen mivel lakom
jól. A fő, hogy ne éhezzünk – szoktam
volt tartani. 

A Kulinária Kiadó, a fõzés, az ételkészítés sze-
relmesének, Stahl Juditnak a kiadója, legújabb
– ötödik – könyve, Marlena de Blasi Ezer nap
Toszkánában címû mûve azonban mintha meg-
ingatott volna az evéssel szembeni közönyös-
ségemben.

Talán mert Marlena de Blasi teljes sorskö-
zösséget vállal a  – legalábbis egy idõre – vá-
lasztott hazája lakóival. Olvastam már koráb-
ban is Toszkánában részben letelepedett ame-
rikai szerzõ rajongó beszámolóját a vidékrõl,
annak régészeti, kulturális értékeirõl, ételeirõl,
italairól, de valamicskét visszatetszett, hogy a
helyieket, az olaszokat kissé úgy tekintette,
mint afféle bennszülötteket, akiknek legfõbb
hivatásuk, hogy neki a kedvében járjanak.

A szintén amerikai Marlena de Blasi, úgy tû-
nik, anyagi javak tekintetében lényegesen rosz-
szabbul áll a fenti szerzõnél, azonkívül olasz
férje van, akivel három évvel korábban, már
nem fiatalon találtak egymásra.

Nem vettek házat Toszkánában, hanem bé-
relnek – egy volt istállót. Télen majd' megfagy-
nak benne, de oda se neki.

Az Amerikából látogatóba érkezett barát
meg is kérdi:

„– Szóval nem zavar benneteket, ha a társa-
dalom perifériájára szorultok?“

Marlena többek közt ezt válaszolja:
„– Engem az érzések, nem pedig a tárgyi ja-

vak érdekelnek. Csak a misztikum örök. Jobb'
szeretem érezni az életet, mint bolondul azt hin-
ni, hogy birtokolom. A biztonsághoz vezetõ
egyetlen út az, ha megértjük, hogy nincs biz-
tonság.“

Aki ezt vallja, szakács, gasztronómiai és bo-
rászati szakíró, éttermi kritikus. Járhatná a világ
legelegánsabb vendéglõit, válogathatna, esetleg
fitymálva, a legfantasztikusabb ételcsodákban.

Ehelyett beül a falusiak, a toszkánok közé, és
túláradó gyönyörûséggel falatozik a sajtos, ola-
jos kenyérbõl. A könyv végére megértettem,
miért kellett annyira örülni a tésztába forgatott,

olajban sütött cukkinivirágnak, amivel érkezé-
sük után elõször megkínálták õket. Az a föld
ajándéka a számunkra, az élet. Amit elfogyasz-
tunk, tart életben. A ház, amit megvásárlunk,
építünk, csinosítunk, különálló tõlünk, s vala-
mikor majd örökre itt hagyjuk. De amit ma-
gunkhoz veszünk, eggyé válik velünk.

A tél elmúltával egy reggel falusi barátjuk
töri meg az álmuk, türelmetlenül dörömböl az
ajtajukon. Mi az izgalom oka? Mi az, ami nem
várhat? „Kinõtt a fû!“ – jelenti határtalan izga-
lommal.

Mehetnek a mezõre szedni az ehetõ füveket.
Majd szednek gombát, gesztenyét, olajbogyót.
Jártak idõk, amikor a helyieknek jóformán nem
is jutott más. Két fejezetcím a könyvbõl: „Vacso-
ra jóformán semmibõl“. Egyébként is koplalás
volt az életünk“.

Mostanában már válogathatnak. Bonyolult do-
log például tíz deka sonka beszerzése a piacon:

„– A comb melyik oldaláról vágod? Kézzel
vagy géppel szeleteled? Édeskés vagy sós? A
közelben érlelték? Mennyire közel? De ha az az
émelyítõen édes himihumi Friuliból, akkor in-
kább a sajátunkat eszem. Elég porhanyós? Nem
száraz? Nem nagyon rostos? Hadd kóstoljam
meg! Hadd kóstoljam meg a másikat is!“

A sonkavétel és a társadalmi élet egymást fe-
di. Ugyanígy az ételkészítés, majd az étkezés is.
Összedolgoznak. Kínálgatnak. Élnek. És meg-
halnak. A barátnõvé fogadott asszony meghal a
könyv végén. Megtudva, hogy halálos beteg-
sége kiújult, hogy itt a vég, még mulatságot
rendez a házában. Táncolnak, közben megéhez-
nek, sütnek, esznek. „…harapdáljuk a forró, ro-
pogós lángost, és közben kortyolgatjuk a hideg,
édes bort. Érzéki emlék valamennyiünknek.“

Így ment el Floriana, így találkozott utoljára
a barátaival. 

Az írónõ és férje csomagolnak. Majd vissza-
jönnek, de most az asszonynak könyvet kell ír-
nia amerikai kiadója számára egy másik olasz
vidék konyhájáról, ideje anyagot gyûjtenie. 

Ebbõl a könyvbõl sem hiányoznak a receptek:
bundázott virágok, zöldségek és illatos füvek; a
Szentlélek cseresznyéje; toszkán kenyérlepény;
szõlõvel sült vincellérkolbász; hamu alatt, flaská-
ban fõtt bab; vaddisznó ízû sertéspörkölt; castag-
niaccio, bruschetta, pecorino…
(Marlena de Blasi: Ezer nap Toszkánában)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Érezni az életet

Ünnepi köszöntõ
Hangverseny a gödöllõi kastélyban

Szokolay Sándor 75. születésnapjára
Az egyik legismertebb kortárs zeneszerzõ,
Szokolay Sándor 75. születésnapja alkalmá-
ból rendeznek ünnepi hangversenyt a Gödöl-
lõi Királyi Kastélyban.
Április 7-én, 17 órától természetesen hang-
szeres és vokális mûvei is elhangzanak.
A mester négy évtizede kapott Kossuth-díjat,
legismertebb operáját, a Vérnászt nagysiker-
rel játszották a világ minden részén.
A gödöllõi kastély dísztermében a Frédéric
Chopin Zeneiskola tanárai és tanítványaik
szólaltatják meg Szokolay Sándor szerze-
ményeit.

Jegyek 1000 forintos egységáron
válthatók a kastélyban és a zeneiskolában.

„A semmi ágán...“ címmel Korhecz Imola és
Érdi Tamás elõadóestjét rendezik meg a
díszteremben, április 22-én, 19 órától. Érdi
Tamás zongoramûvész már többször is óriási
sikerrel szerepelt a Gödöllõi Királyi Kastély-
ban. Ezúttal Bartók mûveket játszik, Kor-
hecz Imola pedig többek József Attila verseit
adja elõ. 
A különleges elõadóesten Korhecz Imola és
Érdi Tamás az elveszett harmónia zenébe és
versbe foglalt megörökítését mutatja be.

Jegyek 2000 és 1500 diák és nyugdíjas)
áron  vásárolhatók a kastélyban, hétfõ

kivételével 10-17 óra között.
Húsvéti nyitva tartás
AGödöllõi Királyi Kastély húsvétvasár-

nap és -hétfõn is 10-18 óra között,
pénztárzárás 17 órakor, szeretettel várja a

látogatókat.
Akastély április 18-án zárva.

A Frédéric Chopin 

Zeneiskola programjai

Április 21. péntek 18 óra
Egy barokk virtuóz – Antonio Vivaldi
dr. Farkas Iván elõadása
Április 26. szerda 17 óra
Zagyváné Molnár Ildikó növendékeinek
hangversenye (oboa, furulya)
Április 27. csütörtök 19 óra
„A határ“ – Egyfelvonásos kisopera Bali Já-
nos zenetörténet csoportjának elõadásában
Április 28. péntek 18 óra
A zongora tanszak hangversenye
Április 29. szombat 11 óra
Béres Ágota növendékeinek hangversenye
(hegedû)
Május 3. szerda 17 óra
Vargáné Korchma Fruzsina növendékeinek
hangversenye (fuvola)
Május 4. csütörtök 17.30
A vonós tanszak hangversenye

A FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA
FELVÉTELT HIRDET

A 2006/2007-ES TANÉVRE

A FELVÉTELI MEGHALLGATÁST
2006. ÁPRILIS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN

A ZENEISKOLA ÉPÜLETÉBEN
TARTJUK 14 ÓRÁTÓL 17.30 ÓRÁIG

Szolfézs elõképzõ osztályba a 6-7 éves gyerme-
kek jelentkezését, hangszeres felvételire elsõ-
sorban a szolfézs elõképzõ osztályt végzett, va-
lamint a zenei tagozatra járó tanulókat várjuk.
Kérjük, hogy minden felvételizõ egy népdal
vagy gyermekdal eléneklésével készüljön.
Zenevárba jelentkezõk számára játszóházat
16 órától és 16.30 órától tartunk.

FODRÁSZAT!
SZOLÁRIUM (új csövekkel)

Kozmetikus: Gyenesné Horváth Anita
Fodrászok: Drávainé Erzsike (20/440-4261) mindenféle stílusú kontyot 

vállalok, Csilla (30/375-5073)
Mûköröm + parafinos kezelés. Bejelentkezés Edinánál (20/363-0040)

Gödöllõ, Petõfi tér 9. Tel.: 28/410-193.
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Gödöllő Város Polgármesteri Hivata-
lának Lakosságszolgálati Irodája ér-
tesíti a város lakosságát, hogy Gödöl-
lő városban az ebek 2006. évi ve-
szettség elleni védőoltásra az alábbi
időpontokban kerül sor:

EBOLTÁSI IDŐPONTOK:

2006. ÁPRILIS 29. (szombat) Szabadság
u.-Besnyõ u. sarok, 8 - 10 óráig
2006. MÁJUS 6. (szombat) Köztársaság út
(sorompó), 8 - 10 óráig
2006. MÁJUS 13. (szombat) Kazinczy krt-i
rendelõ, 8 - 10 óráig

A szervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulaj-
donát képezõ ebet lehet elhozni.
AZ EBOLTÁS KEDVEZMÉNYES DÍJA:
1.800 FT + FÉREGHAJTÓ (A KUTYA
SÚLYÁTÓL FÜGGÕEN 10 KG-KÉNT 1
DB TABLETTA JAVASOLT. A TABLET-
TÁK ÁRA: 150 FT/DB)

Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy
az ebeket – tudományos kutatási és laborató-
riumi vizsgálati célból tartott állatok kivé-
telével – a tulajdonos vagy tartója köteles
évenként – a három hónapos kort elérteket
harminc napon belül, majd hat hónapon belül
ismételten – a saját költségére állatorvossal
veszettség ellen beoltatni.

– A nagytestû ebeket pórázon és szájkosárral
kell az összevont eboltásokra elõvezetni, ennek
hiányában az állatorvos az oltást megtagadhatja.

– Az eboltás – az állattulajdonos külön
személyes megrendelésére – az állat tartási
helyén, valamint állatorvosi rendelõben is el-
végezhetõ, ebben az esetben az oltás (és ki-

szállás teljes költségét az ebtulajdonosnak az
állatorvos részére meg kell fizetni. 
Az állattulajdonos köteles fizetni az eboltás
teljes költségeit, amennyiben az eb veszett-
ség elleni kötelezõ védõoltása a fentiekben
megjelölt idõpontokban és helyen nem tör-
tént meg, illetve ha az eb a három hónapos
kort évközben töltötte be.
– A városi gyepmester a védõoltás alól elvont
ebet – mint emberre egészségügyi szempont-
ból veszélyes, valamint az állatállomány
egészségét veszélyeztetõ beteg, vagy beteg-
ségre gyanús állatot – kártalanítás nélkül ösz-
sze fogja gyûjteni.
– Az eboltás alkalmával az állattartó részére
sorszámmal és Gödöllõ felirattal ellátott bilé-
tát adunk át, amely igazolja a veszettség elle-
ni oltás megtörténtét. A biléta színe jelöli,
hogy az eb a veszettség elleni oltásban része-
sült ebben az évben. Ezt a bilétát kell elhe-
lyezni az eb nyakörvén. Az ebek nyilvántar-
tása a Polgármesteri Hivatalban a biléta sor-
száma alapján történik. Biléta nélkül közte-
rületre jutott ebet a gyepmester begyûjti és a
gyepmesteri telepre szállítja.
– Ha az eb elveszett, elpusztult, vagy más tu-
lajdonoshoz került, kérjük, hogy ezt az állat-
tartó jelezze a Polgármesteri Hivatal Lakos-
ságszolgálati Irodáján.
– A sorszámmal ellátott biléta elvesztése ese-
tén is az elvesztés tényét kérjük jelezze az ál-
lattartó, hogy új bilétával lássuk el az ebet.
– Akik már 2006. év elején beoltatták veszett-
ség ellen a tulajdonukat képezõ ebet, azok szin-
tén a Lakosságszolgálati Irodán vehetik át a bi-
létát az oltási igazolás bemutatását követõen.
Kérjük, hogy a veszettség elleni védõoltásra
az ebtulajdonosok hozzák magukkal az ebol-
tási igazolást, vagy a 2005. évi eboltásnál ka-
pott bilétát.

Homa Ibolya, a Lakosságszolgálati Iroda vezetője

2006. évi eboltási felhívás

FODRÁSZAT!
SZOLÁRIUM (új csövekkel)

Kozmetikus: Gyenesné Horváth Anita
Fodrászok: Drávainé Erzsike
(20/440-4261) mindenféle stílusú
kontyot vállalok, Csilla (30/375-
5073)
Mûköröm + parafinos kezelés. Beje-
lentkezés Edinánál (20/363-0040)

Gödöllõ, Petõfi tér 9. Tel.:
28/410-193.

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY

köszöni minden támogatójának ado-
mányát. Évente rendszeresen pályá-
zat útján támogatja a rezsihátralékos
családokat. Kérjük, továbbra is segít-
sék a Gödöllõn élõ nehéz sorsú embe-
reket! 
Segítség Közalapítvány Kuratóriuma
SZÁMLASZÁM:
BBRT 10103836-13223239-00000003. 
ADÓSZÁM: 19176860-1-13

A 2006. évi Városi Pedagógus Napon 
ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ
GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ.

Az önkormányzati rendelet értelmében a díj
azoknak a személyeknek adományozható, akik

a) „kiemelkedõ eredményeket értek el a ne-
velõ-oktató munkában, illetve  azoknak szer-
vezésében, irányításában,“
b) „magas fokú pedagógiai, szakmai felké-
szültségük alapján, élen járnak az újszerû és
hatékony pedagógiai módszerek kidolgozá-
sában és  alkalmazásában.“ 

c) „színvonalas és eredményes munkájukkal
szolgálták a gödöllõi gyermekek, a gödöllõi
ifjúság gondozását, nevelését,“

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – rész-
letes indoklással – olyan személyre, akit mél-
tónak tartanak e kitüntetõ cím elnyerésére! A
javaslatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatá-
si, Mûvelõdési és Sport Irodájára szívesked-
jenek megküldeni (2100 Gödöllõ, Szabadság
tér 7.). Határidõ: 2006. május 2.

Tisztelettel:  Guba Lajos a
Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Pályázati hirdetmény

A Gödöllõi Piac Kft. (Gödöllõ, Szabadság u.
3.) pályázatot hirdet a városi piac csarnok
földszintjén lévõ 109. sz. üzlet bérleti jogának
megszerzésére 2006. május 1-jétõl.
A pályázaton a városi piac (209 hrsz.) csarnok-
épület földszintjén lévõ 109.sz. 11,58 m2 alapte-
rületû üzlet 2006. december 31-ig szóló bérleti
joga szerezhetõ meg, mely évente meghosszab-
bítható. Az üzletben elsõsorban élelmiszer, zöld-
ség-gyümölcs jellegû termékek kiskereskedelme

folytatható. (Egyéb tevékenység igénye, elõzetes
egyeztetés alapján.). Bérleti díj: 78200 Ft +
áfa/hó, kaució: 2 havi bérleti díj.
A bérlemény megtekinthetõ a piac nyitvatartási
ideje alatt (6-18 óráig, szombaton 6-13 óráig)
Gödöllõ, Szabadság u. 3. sz. alatt. Bõvebb felvi-
lágosítással Vilhelm Ferenc, a piac ügyvezetõje
szolgál a helyszínen, valamint  a 06-30-503-
0777, vagy a 06-28-422-019-es telefonszámon.
Apályázat benyújtásának határideje:
2006. április 21. (péntek), 10 óra

Gödöllői Piac Kft.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
elmúlt évhez hasonlóan a lakótelepeken a
lomtalanítás folyamatos, ezért külön gyûjtési
idõpontokat nem hirdetünk meg.
Az 1100 literes konténerek mellé kitett bú-
tordarabokat, feleslegessé vált tárgyakat a
gyûjtési napokon a VÜSZI Kht. elszállítja.
Kérjük, hogy ömlesztett szemetet, építési
törmeléket, lakásfelújításból származó
anyagokat (ablak, ajtó, fürdõkád, mosdó
stb.) ne tegyenek ki, mert a gyûjtõjármûvek
ezeket nem tudják elszállítani. Az ilyen hul-
ladékok céljára külön konténert szívesked-
jenek megrendelni. A családiházas övezet-
ben a lomtalanítást a VÜSZI április 19-tõl
június 30-ig folyamatosan végzi. Az egyes
területek lomtalanítási idõpontjait rendsze-
resen elõre közöljük. 

KIHELYEZÉS: ÁPRILIS 24., HÉTFÕ
Kandó K. u-ba a Toldi u. és Erkel u. közé
Móra F. u. közepe
Móricz Zs. u. közepe
Virág u. 9. sz. elé
Táncsics M. u-ba a Kossuth u. és a Körösfõi u.
közé
Táncsics M. u. 46. sz. elé
Táncsics M. u. 28. sz. elé
Táncsics M. u. - Kotlán S. u. sarok
Táncsics M. u. - Széchenyi u. sarok
Röges u. - Kazinczy u. sarok

Dózsa Gy. u. 76. sz. elé
Röges u. 23. sz. elé
KIHELYEZÉS: ÁPRILIS 26., SZERDA
Röges u. vége
Kazinczy u. 8. sz. elé
Körösfõi K. A. u. - Dózsa Gy. u. sarok
Petõfi tér 1. sz. elé
Bajcsy Zs. u. közepe
Bajcsy Zs. u. (borozónál)
Szilhát u. eleje
Szilhát u. vége
Surin I. u. 6-8. sz. elé
Ripka F. u. 14. sz. elé
Bethlen G. u. eleje
Bethlen G. u. - Grassalkovich u. sarok

ÁPRILIS 28., PÉNTEK
Bethlen G. u. vége
Bethlen G. u-ba a Grassalkovich u. és Szõlõ u.
közé
Munkácsy M. u. - Szabadság u. sarok (lakóház
és iskola közé a parkolóba)
Zombor u. sarok
Szabadka u. - Munkácsy u. sarok
Tompa u. - Fiume u. sarok
Munkácsy M. u.- Szabadka u. sarok
Munkácsy M. u. - Október 6. u. sarok
Munkácsy M. u. - Március 15. u. sarok
Grassalkovich u-ba az Árpád u. közelébe
Grassalkovich u-ba a Rákóczi u. közelébe
Béke u-ba, Március 15. u., Október 6. u. közé

Tájékoztatjuk Gödöllõ város lakosságát, hogy
a ragadozó emlõsök veszettség elleni immuni-
zálására lakott területen kívül 2006. április
10.-május 5. között idén is sor kerül. A kihe-
lyezett vakcinákat nem szabad kézbe venni, 

megérinteni, amennyiben ez bekövetkezne,
javasolt az illetõt mielõbb háziorvoshoz kül-
deni, illetve a bõrfelületet fertõtlenítõ szerrel
(pl.: Betadine oldat) lemosni. Az immunizá-
lással kapcsolatos minden kérdésben a hatósá-
gi állatorvos ad választ.

Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati és Okmányiroda

VESZETTSÉG ELLEN

Az egyetemi strandra június, július és au-
gusztus hónapra ÚSZÓMESTERI, vagy
USZODAMESTERI VIZSGÁVAL REN-
DELKEZÕ SZAKEMBERT keresünk. 
Információ: Bara László, 06-20-319-1677.

VÜSZI Kht.

LOMTALANÍTÁS 2006.

HIRDETMÉNY

Pest Megye 04. számú Országgyûlési Egyéni
Választókerület Választási Iroda vezetõje tá-
jékoztatja a választópolgárokat, hogy a Vá-
lasztási Bizottság 2006. április 12-én
24/2006. (IV. 12.) OEVB határozatával tudo-
másul vette DR. SZAKÁCS GYULA egyé-
ni képviselõjelölt 2006. április 12-én benyúj-
tott visszalépését a 2006. évi országgyûlési
választások második fordulója elõtt.
Gödöllõ, 2006. április 12.

dr. Nánási Éva
Pest Megye 4.sz.OEVI vezetője

Közlemény

A MÁV RT. vágányhálózatán

2006. május 7-én és 8-án vegyszeres
gyomirtást végez a MÁV KERT Kft.

(Kedvezõtlen idõjárás esetén a munka
elvégzése 1-2 napot csúszhat)
Az érintett terület:

1. Állomási mellékvágány (lakott területen
belül)
2. Nyílt vonal (lakott területen kívül)
A kezelt területen legeltetni, illetve onnan
származó takarmánnyal 14 napon belül etet-
ni tilos!FELHÍVÁS

A kötelezõ kéményseprõ-ipari feladatok
ellá-tásának idõpontjáról. A Pest Megyei Ké-
ményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft. tájékoz-
tatása szerint Gödöllõ városban a 27/1996.
(X.30.) BM. rendelet 3-7. §-a értelmében
elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszol-
gáltatás körébe tartozó feladatokat végez

2006. ÁPRILIS 18-TÓL JÚNIUS 30-IG

A tevékenységet arcképes igazolvánnyal ren-
delkezõ dolgozóikkal látják el, és díjat szednek.

Gödöllő Városi Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati- és Okmányiroda
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Ausztria első energe-
tikailag önellátó pa-
rasztgazdasága.

Nem mese, hanem valóság: néhány kilométerre
a magyar-osztrák határtól, Streitdorfban (Sto-
ckerau és Ernstbrunn között) bemutatásra érett,
üzemszerû sikerekkel büszkélkedõ gazdaságot
mutatnak be, amely teljesen független a közös-
ségi energiaellátó rendszerektõl, saját energia-
szükségletét saját maga termeli meg, tökéletes
körfolyamatba szervezve apáink mindig is tu-
dott örökét.

Az elsõ ilyen gazdaság tulajdonosa, Löser úr
2006. május 6-án, szombaton várja az érdeklõ-
dõket. Városunk európai uniós RECORA pro-
jektje keretében több szakember is részt vesz a
bemutatón, ahol az egész napos elõadások mel-
lett folyamatos bemutatót tart 18 cég.

Láthatunk itt:
– Növényolajjal és elektromossággal mûködõ
jármûveket,
– olajpréseket, autómotor-átszerelõ készlete-
ket,
– gabonatüzelõ kiskazánokat,
– kapcsolt hõ- és áramtermelõ berendezéseket,
– fagázerõmûvet,
– kis szélgenerátorokat,
– fotovoltaikus áramfejlesztõ kisberendezése-
ket,
– napkollektorokat,
– példákat a geotermikus energia hasznosításá-
ra,
– „plusz“-energiával mûködõ épületegyüttest,
– önálló energiaellátásra berendezkedõ közös-
ségeket.

Ízelítõ az elõadások közül:
10.00: Az atomenergia átváltása ökoenergiára.
Brandner Gottfried  brandner@oekostrom.at
10.30: Üzemanyag növényi olajokból – saját
kezû technológiai átalakítás – Biotrieb Egyesü-
let Hanke Ing. Robert. robert.hanke@biot-
rieb.org
11.00: Welsi fõiskola megújuló energiával fog-
lalkozó tanszékének bemutatása. Itzinger Ro-
mann office@itzinger.com
11.30: A növényi olaj hasznosításának úttörõi
Josef Gugerell josef.gugerell@utanet.at
12.00: „Monacoból Hannoverbe és Bécsbe az
e-autóval, beszámoló a tapasztalatokról“ Moro-
cutti Helga knifeshop@gmx.net
12.30: Plusz-energiaház „Kézben tartott enrgia-
árak – Tiszta és környezetkímélõ módon elõál-
lított energiát kínálunk“. Kroiss Uwe office@
energiesysteme.at
13.00: A mezõgazdálkodó mint energiagazda,
növényi magvakból nyert tüzelõanyag. Dipl.

ing. Josef Meisl, iskola igazgató  josef.meisl@
lfs-tulln.ac.at
13.30: Neunkirchen/Enknach útban az energe-
tikai önellátás felé Wurhofer Josef office@
elektrowurhofer.at
14.00: A tetõk és homlokzatok napenergiája.
Winter Franz winter.pvt-austria@aon.at
14.30: Felsõfokú lakáskomfort hatékony hõki-
használás révén. Ing. Konrad Schmid office@
lufti.at

A bemutató nem zártkörû, mindenkit szíve-
sen látnak. Mi Városunk és a VÜSZI részérõl
örülnénk, ha egy hasznos szombati kirándulást
ajánlhatnánk, önköltséges alapon.

Az A22 sztrádáról Stockerau Ostnál kihajta-
ni, az elsõ lámpánál a B3 országúton Stockera-
uba bemenni, a következõ lámpánál a Nikolaus
Heid utcába behajtani (a Penny Marktnál) Lei-
tzersdorf-Ernstbrunn irányába. A Nikolaus
Heid utca végénél jobbra Leitzersdorf/Ernst-
brunnba megyünk, elhagyva Stockeraut. Lei-
tzersdorfon keresztül egyenesen Ernstbrunn
irányába hajtunk. Kb. 5 km múlva balra kanya-
rodunk Streitdorf felé, majd a helységnévtáb-
lánál rögtön élesen jobbra az Untere Dorf-
strasséba. Itt az utolsó ház, a 23. szám bemuta-
tónk színhelye.

A jó közérzetrõl a „Staribacher“ Heuriger
Wirt gondoskodik. Találkozzunk ott!

Akártevõ (myzus persicae) több mint 150 növény-
fajt károsít (pl. õszibarack, kajszibarack, saláta, pa-
radicsom, borsó, cékla, paprika, burgonya, bab,
stb. Aközvetlen kártétel mellett sok kárt okoz a kü-
lönféle vírusok terjesztésével is. 

A kártevõ már nagyon korán megjelenik és a
barack fiatal rügyeit, hajtásait, leveleit szívogatja.
A levelek torzulnak, sárgulnak. Májusban a levél-
tetvek más növényekre (pl. zöldségnövényekre)
telepednek át, miközben terjesztik a vírusokat.

A kártevõ tojás alakban telel át a kéregrepe-
dések alatt, illetve a barackfa rügypikkelyei alatt.
A tojásokból kikelõ lárvák kedvezõ idõjárás mel-
lett már március második felében kikelnek és a
hajtófélben lévõ rügyeket szívogatják. Május vé-
gére 3-4 nemzedéke fejlõdik ki a barackfákon. Ek-
kor a szárnyas egyedek megjelenésével kezd ter-
jedni más kultur- és gyomnövényekre. 18-24 °C
fok mellett nagyon gyorsan szaporodik. Évente
több mint 10 nemzedéke is lehet. Az õszi

nemzedékek
(szeptember
közepe kör-
nyékén) visz-
szatérnek a
barackfákra
és rakják le
áttelelõ tojá-
saikat.

Avédekezés alapelvei:
– A lemosó permetezések alkalmával használt

olajos lemosó permetezõszerek hatékonyan ritkít-
ják az áttelelõ egyedszámot,

– az egész tenyészidõszak során figyelni kell
arra, hogy az egyedszám ne szaporodjon fel. Per-
metezések során figyelembe kell venni, hogy a
gyomokon is képes megélni és szaporodni,

– a hatékony védekezésre javasolt növényvédõ
szerek: Sherpa, Zolone, Pirimor, Actara, Chess.

Besnyői Gazdaáruház

Az újfoundlandit eredetileg sokféle tevékenységre
használták, nemcsak vízimentõként, de munkaku-
tyaként (szánhúzóként, vontató kutyaként és kato-
nai kutyaként) is dolgozott. Víz alatt is képes
úszni.

Hogy mindezen feladatoknak
eleget tegyen, az újfoundlandinak
rengeteg tulajdonsággal kellett ren-
delkeznie, elég nagynak kellett len-
nie ahhoz, hogy felszínre hozzon
egy fuldoklót, elég szelídnek kellett
lennie ahhoz, hogy gyerekeket visz-
szatartson a tavaktól, elég erõsnek
kellett lennie, hogy elhúzza a szánt,
vagy nehéz csomagokat vigyen, és
elég okosnak kellett lennie, hogy
irányítás nélkül elvégezze a men-
tést. Ezenfelül sûrû szõrzetre volt
szüksége, amely megvédi a jeges
víztõl és olyan lábra, mely meg-
könnyíti mozgását a mocsaras területeken.

Feje nagy, masszív, koponyája boltozatos. Sze-
me nem túl nagy, mandulavágású.

Nyaka erõs, izmos, nem túl hosszú. Törzse
masszív, erõteljes. Mellkasa széles és mély. Vég-
tagjai erõsek, izmosak, szabályos állásúak. Man-
csai szélesek, lábujjai között úszóhártya található,

mely szintén az úszásban segíti õt. Nem mondha-
tó, hogy nehézkes a járása, de jellegzetesen riszáló
mozgásra emlékeztetõ. Az újfoundlandi kutyák
szõrzete hagyományosan fekete színû, de létezik
csokoládébarna vagy bronzvörös színû kutya is,
illetve a fent említett fekete-fehér változat, mely
külön fajtaként, landseerként van jegyezve. Az új-
foundlandi kutya kétrétegû, vastag, vízhatlan bun-
dája rendszeres ápolást igényel, de ennek ellenére
tisztán tartása nem nehéz feladat. Szõrzete sûrû és

sima, és kissé zsíros tapintású, mi-
vel ellenállónak kell lennie a vízzel
szemben. Átlagos magassága 66-
71 centiméter, a szuka súlya 53 ki-
logramm, a kanoké 60 kilogramm.

Az újfoundlandinak nem esik
nehezére belopnia magát bárki szí-
vébe. Életmentõ képessége olyan
erõs, mellyel más kutyák nemigen
vehetik fel a versenyt. Hatalmas
termete csak látszatra ijesztõ, való-
jában olyan kedves, amilyen nagy.
Óriási elõnye, hogy gyerekeket is
nyugodtan rájuk bízhatunk, hiszen
nagyon jól kijön velük.

Mindent eltûr tõlük. Megbízható és maximáli-
san alkalmazkodik gazdájához. Odaadó, figyel-
mes és rendkívül hûséges. Byron a következõkép-
pen írt errõl a fajtáról: „Bátorság, vadság nélkül.
Az ember összes erénye, a hibái nélkül.“ Az élet-
mentéssel kapcsolatos egyedi tulajdonsága, hogy
ösztönösen kihúzza az embert a vízbõl, így sokan
azt állítják, képtelenség egy újfundlandi szeme lát-
tára fürdeni, mert azt is kihúzza, aki nincs veszély-
ben. Könnyen tanítható és igen szeretetre méltó.
Aki már találkozott újfundlandival, bizonyára csak
megerõsíteni tudja az itt leírtakat.

Következik: a weimari vizsla.
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Telefon:

Pintér Zoltán
20/ 350-8592

Karaszi Pál
30/318-7255
Adósz.: 19816016-1-41

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

másfél éves keverék kan. Tel.: 30/952-1305

3 éves keverék kan

8 hónapos keverék kan

Állati dolgok

Az újfoundlandi

Gazdaszemmel

A zöld őszibarack-levéltetű

Zöld Sarok: RECORA

Önellátás

7 hónapos puli keverék kan

2 éves keverék kan

MEGHOSSZABÍTOTT NYITVA TARTÁS 

Meghosszabított nyitva tartással várjuk 
a kedves állattulajdonosokat a 
Állatgyógyászati Patikánkban!

2100 Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Nyitva tartás:

hétfőtől-péntekig 9-12; 13-20 óráig
szombaton 9-12 óráig

Tel.: (28) 513-710
KoVaVet Bt.

ELTŰNT!

ELTÛNT A KÉPEN LÁTHATÓ SZÜRKE
SZÍNÛ, 3 ÉV KÖRÜLI, IVARTALANÍ-
TOTT, BARÁTKOZÓS TERMÉSZETÛ

FIÚ CICA 2006. ÁPRILIS 1-JÉN GÖDÖL-
LÕN, A SZENT JÁNOS UTCÁBÓL.

A MEGTALÁLÓNAK 
JUTALOM JÁR!

TEL.: 28/412-934
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Ügyeletek

ORVOSI ÜGYELET 18-08 óra között,
valamint hétvégén. Tel.: 430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 17-23-ig: Medicína, Dózsa György
út 12. Tel.: 410-251
Április 23-30-ig: Ezüstkehely, Petõfi S. u.
1/a. Tel.: 416-551.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK 
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/937-
6375.PAX Temetkezési Iroda, Gödöllõ, Dózsa
Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Április 22-23.: dr. Sebesztha László, Veres-
egyház, Vásárhelyi u. 8. Tel.: 30-974-8301.

Tisztelt Szerkesztõség!

„Naponta vonatozom Gödöllõ és Pest kö-
zött, így minden reggel és délután szembesü-
lök a vasútállomáson uralkodó állapotokkal.
Az elmúlt télen többször is majd a bokám
törtem. Örülök, hogy a MÁV és a gödöllõi
önkormányzat rendbe teszi ezt a részt, amely
méltatlan Gödöllõhöz is, és a királyi váróhoz
is…Igaz, az állapotán némileg javított vala-
mit, hogy nemrég belülrõl kifestették, és pó-
tolták a lepotyogott vakolatot is. Sajnos,
azonban ez kevés. Ha valaki vonattal érkezik
ide, az elsõ benyomása a leszállás után nem
éppen pozitív, én is több kritikát kaptam már

az ismerõseimtõl. Nagyon ráfér már a rend-
betétel erre a területre...“
Cs.F.

„...Nagyon jónak tartom, hogy körzeti meg-
bízottat állított szolgálatba a rendõrség.
Még több kellene belõle, szerintem minden
lakótelepre egy. Szomorúan olvastam nem-
rég, hogy szélhámosok járták a várost és
idõs embereket károsítottak meg. Szerintem
az ilyen esetek felderítésében sokat segíthet
egy körzeti megbízott, pláne, hogy nõ, mivel
vele az emberek közvetlenebb kapcsolatot
alakíthatnak ki, így olyan ügyekkel is bátrab-
ban fordulnak hozzájuk, amelyek esetében
kellemetlen, hogy nem viselkedtek elég oko-
san...“
Z.A.

Tisztelt Szerkesztõség!

„Azok közé tartozom, akik csak ritkán gyako-
rolják hitüket, így nekem csak most tûnt fel,
hogy a máriabesnyõi kegyhelyen az eddig
„csak“ ráccsal védett stációkat beüvegezték.
Én szemüveggel így már végképp alig látom
õket, szeretném tudni, mi lehet ennek az oka,
hiszen eddig is védve voltak...“
( név és cím a szerkesztõségben)

Kedves Olvasónk!
A máriabesnyõi plébánián érdeklõdtünk, hogy
mi is az oka, hogy most már üveggel is borítot-
ták a stációkat. Mint megtudtuk, az utóbbi idõ-
ben elszaporodott rongálások miatt szükséges a
fokozott védelem, mert sajnos a rácsok önma-
gukban nem nyújtottak megfelelõ biztonságot.

1. Ön szerint miért van az, hogy
négy évenként az esőzések és az ol-
vadás katasztrófahelyzetet eredmé-
nyeznek?
2. Ön szerint szükséges-e, hogy az
árvíz kapcsán, egy közvetlenül nem
érintett város (mint például Gödöllő)
megnyilvánuljon?

Ezekre a kérdésekre vártunk választ az el-
múlt héten, azután, hogy városunk lakói –
immáron nem elsõ alkalommal – összefog-
tak, hogy segítsenek a bajba jutottakon, ese-
tünkben a váciakon. Íme néhány idézet a
témában hozzánk érkezett levelekbõl.

„...Szép dolognak tartom, hogy sok gödöllõi
fiatal ment Vácra dolgozni. A mai fiatalokat

nagyon sokszor szidják, ezért is örülök min-
dig, hogy ha jó dolgot olvasok róluk. Örülök,
hogy sokan vannak ilyenek, akik példaképek
lehetnek az ifjúság körében. Az ilyen alkal-
mak lehetõséget adnak arra, hogy mit is ér-
nek valójában, hogy nem csak diszkózó, dro-
gozó és randalírozóak a mai kamaszok..."
D.L.

„…Jól emlékszem, hogy néhány éve a Tisza
mellett dolgoztak a gödöllõiek. Szomorú,
hogy azóta is nagyon kevés dolog történt az
árvizek elleni védekezésben, nem tett elegen-
dõ lépést a kormány a gátak megerõsítése ér-
dekében. Remélem, nem csak akkor fognak
majd erre odafigyelni, amikor nem csak
anyagi károk mellett emberéletet is követel
majd a víz...“  K. Z.

„...Érthetetlen számomra, hogy évrõl-évre
problémákat okoznak vagy az esõzések, vagy
az olvadás. Ez a nemtörõdömség döbbene-

tes! A négy évvel ezelõtti óriási árvíz óta
semmi sem történt azért, hogy megvédjék
azokat az embereket, akik a Duna és a Tisza
mellett élnek. Nem tudom, hogy meddig lehet
arra számítani, hogy majd az emberek úgyis
összefognak, és segítenek egymásnak. Ezzel
nem arra gondolok, hogy nem kell segíteni.
De mennyi pénzt spórol meg az állam az ön-
kéntesek által végzett munkával?...“ J. L.

„...Minket még arra neveltek, hogy aki baj-
ban van, annak segíteni kell. Nem nézni hon-
nan jött, kicsoda, hanem segíteni. Nagyon
megragadtak Pásztori Attila tanár úr gondo-
latai: „Meg kell látni, hallani a ki nem mon-
dott kérést is. A rászoruló emberen akkor is
segíteni kell, ha nem kér.“ V. G.

E heti kérdésünk:
Ön szerint mi az oka annak, hogy év-
ről-évre egyre nagyobb esőzésekkel
kell számolunk?

Fórum 

A hét kérdése Országgyűlési
választás 2006

A parlamenti választások má-
sodik fordulójának időpontja:

2006. ÁPRILIS 23.,
VASÁRNAP

Szavazni reggel 
6 órától este 19 óráig lehet.

RÉGISÉGBOLT
(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

Régiségek vétele és eladása!
Nyitva: H-P.: 10-17 óráig, Sz.: 10-12 óráig

Tel.: 06/30-5099-170
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Ismét gumicsizmás, gereblyével és vas-
villákkal „felfegyverkezett“ felnőttek
és gyermekek népesítették be az Úrréti
tó környékét a húsvét előtti héten. A
Blaháért Társaság hívására megint so-
kan jöttek el a tó sorsát szívükön viselő
gödöllőiek, hogy megtisztítsák a kör-
nyékét és a vízfelületet.

Mint arról már beszámoltunk a közelmúltban
ismeretlenek megrongálták a zsilipet és leen-
gedték a tó vizét, de mára újból megtelt a me-
der, ugyanakkor rengeteg rothadó sás és egyéb
rothadó növényi maradvány került a felszínre.
Ezt a több konténernyi uszadékot egymáshoz
kötözött és a vízen úsztatott gerendákkal, csó-
nak vontatással húzták partközelbe – és mint-
egy „lefölözve“ a tavat, kicsáklyázták a vízbõl.
Ennek az újabb közmunkának köszönhetõen a
tó körül lombot bontó fûzfák idén már tiszta és
áttetszõ vízben tükrözõdve köszönthetik a hús-
vétot.

A gödöllõiek – elsõsorban a blahaiak – pedig
megint egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz,
hogy egy rendezett, és parkosítandó pihenõhely

létesüljön az Úrréti tó mellett. Az önkormány-
zat, a VÜSZI és a Lokálpatrióta Klub is támo-
gatja ezt a törekvést, a Fõépítészi Irodában pe-
dig már készülnek egy a tóparton felállítandó
kis játszótér tervei.

dr. Bucsy László

Csáklyákkal, csónakkal tisztították a vizet

Rendben az Úrréti tó

Április 23-án, vasárnap este 19 órakor a
Gödöllői Királyi Kastély dísztermében ad
hangversenyt a Gödöllői Waldorf Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mű-
vészeti Intézmény.

Az iskola mûvészeti életébe tekinthet be az elõa-
dásra érkezõ, szólóhangszeres elõadókat, kamara
csoportokat, az iskola kórusait hallhatja, s az eurit-
mia érettségire készülõ diákok mûsorát láthatja.

Két évvel ezelõtt indult el útján a Zeneház. Ma
90 tagja van, 44-en tanulnak – fõként kiscsoport-
ban – hangszeren. Jelenleg furulya, fuvola, cselló,
zongora és trombita közül lehet választani. Igény
lenne hegedû, gitár tanítására is, és egyre több
hangszer után érdeklõdnek diákjaink. Hosszú távú
célunk a Gödöllõi Waldorf Zeneiskola létrehozása.
Most elsõ lépésként egy alapítványt szeretnénk
életre hívni, amelyen keresztül elkezdõdhet önál-
lósodásunk és támogatásokat, adományokat tu-
dunk gyûjteni. Awaldorfos hangszeroktatás célja a
minél teljesebb, lelkileg egészségesebb ember fej-
lõdése, kiteljesedése. A hangszerhez való közelí-

tés itt más módon történik, eleinte nem haszná-
lunk kottát, utánzással tanítunk, amely sok-sok já-
tékra épül. Ahangszeres tanulásra jellemzõ, hogy a
zene egyéni találkozások útján, egyéni tanulási
tempóban, tehetségnek, érdeklõdésnek megfelelõ
módon kerül feldolgozásra. Legfontosabb szem-
pont, ami miatt ez úton próbálunk tanítani, hogy
lelki, szellemi megújulást, fejlõdést és megnyug-
vást adhasson a hangszeres játék, a zenélés, s így
egész életen át tartó örömforrássá váljék.

Zeneházunkról további információt a www.
waldorf-godollo.hu-n olvashatnak, vagy az isko-
lában kaphatnak 28/419-052.

Ezúton is szeretnénk kérni minden zenebarátot,
zenekedvelõt segítse Zeneházunk fejlesztését, le-
hetõségeinek kibontakoztatását.

A koncert elõtt a Gödöllõi Waldorf Iskola tit-
kárságán (Tessedik S. u. 4/D) és az Ötletkuckó
Kézmûves Boltban (Átrium Üzletház) illetve a
koncerten is vásárolhatnak támogatói „hangjegye-
ket“, amellyel hozzájárulhatnak a Zeneház céljai-
nak megvalósításához.

Farkas-Molnár Judit, Zeneház-koordinátor

Április 12-én szerdán, sok éves ha-
gyományt követve megyei vers és
prózamondó verseny zajlott a Petőfi
Sándor Általános Iskolában. A gyere-
kek német és angol nyelven adták
elő a választott meséket, verseket.

Évek óta növekszik az érdeklõdés e magas
színvonalú verseny iránt. Az idén csaknem
200 résztvevõ érkezett a megyébõl. A nyitó
ünnepség a helyi hatodikosok német és angol
nyelvû mûsorával kezdõdött: zenés, táncos
musical részlettel és humoros jelenetekkel
szórakoztatták a közönséget.

A diákok negyediktõl nyolcadik évfolya-
mig, az életkoruknak megfelelõ korcsoport-
ban mérték össze tudásukat. Egyre több szü-
lõ és pedagógus kíséri figyelemmel az elõ-
adásokat. Egy-mást hallgatva, friss tapaszta-
latokra, új ismeretekre tehetnek szert a gye-
rekek és felnõttek egyaránt. A hagyományos
gyermekversek és mesék mellett egyre több
versenyzõ választ mai modern angol irodal-
mi alkotásokat, kortárs írók mûveit. A kívül-
álló nem is gondolná, hogy egy-egy 3-4 per-
ces idegen nyelvi szöveg betanulása mekko-
ra szorgalmat, kitartást, hetekig tartó felké-
szülést igényel. Sokat számít az is, hogy a
feszült versenyhelyzetben ki hogyan tud tel-
jesíteni. A befektetett munka azonban a diá-
kok számára sokszorosan megtérül: rutint
szereznek felvételi elõtt, fejlesztik memóriá-
jukat.

ANGOL NYELV
4. osztály:

1. Bálint Dániel (Monor, Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola)
2. Klément Zsuzsanna (Cegléd, Mészáros Lõ-
rinc Katolikus Általános Iskola)
3. Paulusz Krisztián (Tököl, Tököli Ált. Isk.)

5. osztály:
1. Igrici Dániel (Pécel, Szemere Pál Ált. Isk.)
2. Gyüre Ákos (Pécel, Szemere P. Ált. Isk.) és
Kiss Zsombor (Göd, Németh László Ált. Isk.)

3. Kerezsi Melinda (Monor, Kossuth L. Ált. Isk.)
6. osztály:

1. Kis Máté (Gyál, Ady Endre Ált. Isk.))
2. Jámbor Ákos (Monor, Kossuth L. Ált. Isk.)
3. Molnár Mercédesz (Monor, Kossuth L. Ált Isk.)

7. osztály:
1. Janicsek Petra (Tököl, Tököli Ált. Isk.)
2. Tóth Csanád (Érd, Bólyi Ált. Isk.)
3. PERÉNYI KINGA (GÖDÖLLÕ, PETÕFI
SÁNDOR ÁLT. ISK.)

8. osztály:
1. Diószegi Réka (Gyál, Ady E. Ált. Isk.)
2. Pálházy Henriett (Érd, Bólyi Ált. Isk.)
3. Hetey Krisztián (Göd, Németh L. Ált. Isk.)

NÉMET NYELV
4. osztály:

1. Nyírõ Rozina (Göd, Németh L.Ált. Isk.)
2. Kovács Dorottya (Vácszentlászló, Szent
László Ált. Isk.) és Megyesi Richárd (Gyál,
Ady E. Ált. Isk.)
3. Hodozsó Benjámin (Érd, Bólyi Ált. Isk) és
Sárváry Viktória (Gyál, Ady E. Ált. Isk.)

5. osztály:
1. Sára Attila (Vácszentlászló, Szent László
Ált. Isk.)
2. Gábor István (Dömsöd, Széchenyi István
Ált. Isk.)
3. MARIK EMESE (GÖDÖLLÕ, PETÕFI S.
ÁLT. ISK.)

6. osztály:
1. Bíró Anna (Gyál, Õszi Rózsa Ált. Isk.)
2. Bene Dávid (Nagykõrös, Kossuth L. Ált. Isk.)
3. Pintér Dávid (Tárnok)

7. osztály:
1. Schmidt Gréta (Gyál, Ady E. Ált. Isk.)
2. Pintér Alexandra (Nagykõrös, Kossuth L.
Ált. Isk.)
3. Végh Dávid (Göd, Németh L. Ált. Isk.)

8. osztály:
1. Virág Zsanett (Gyál, Ady E. Ált. Isk.)
2. Hornos Dániel (Göd, Németh L. Ált. Isk.)
3. Csuhaj Annamária (Gyál, Ady E. Ált. Isk.)

Bereczki Éva szervező tanár

Idegen nyelvi verseny a Petőfi Iskolában

Vers és prózamondás

Az egykori halicsi királyra, Kálmán her-
cegre emlékeztek a muhi csatavesztés
évfordulóján a gödöllõiek. A Premontrei
Szent Norbert Gimnázium és a Gödöllõi
Lovas Sport és Hagyományõrzõ Egye-
sület által szervezett rendezvényen Len-

csés Barna elevenítette fel a 1241-es tra-
gikus kiementelû eseményeket.

Az egykori premontrei gimnázium
épülete elõtt minden esztendõben meg-
emlékeznek a csatában súlyosan megse-
besült Kálmán hercegrõl, aki életét adta
a testvéréért, IV. Béláért. Beszédében
Lencsés Barna kiemelte, a magyar törté-
nelemben sajnálatosan ritka az olyan kapcsolat,
mint amilyen Kálmánt és Bélát összekötötte, in-
kább az ellenségeskedés volt a jellemzõ.

A megemlékezésen Gödöllõ városának önkor-
mányzata mellett több gödöllõi oktatási intéz-
mény és civil szervezet is elhelyezte a megemlé-
kezés koszorúit.

*
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

dicsõséges napjaira emlékeztek a lovas katonai
hagyományõrzõk, akik évrõl évre április elsõ
napjaiban végigjárják a tavaszi hadjárat útvona-
lát. A királyi kastély udvarában az idén is kö-
szöntötték a résztvevõket, akik innen a Dózsa
György úti temetõbe, az isaszegi csata emlékmû-

véhez látogattak el, hogy leróják kegyeletüket a
hõsi halottak elõtt.

Az egykori Grassalkovich-kastélyban 1849
áprilisában egyaránt megfordultak az osztrák és
a magyar csapatok. Amikor Isaszegnél az ötszö-
rös osztrák túlerõvel szemben a magyarok gyõ-
zelmet arattak, Windischgrätz csapatai a kastély-
ban voltak elszállásolva, amelyet az éj leple alatt
hagytak el. Távozásuk elõtt azonban az akkor
még meglévõ – s azóta ismét helyreállított – ki-
rálydombi pavilonban lévõ portrékat összeszab-
dalták, köztük saját császáraik arcképét is. Más-
nap reggel Kossuth és tábornokai érkeztek meg a
kastélyba, s itt kezdték el megfogalmazni a Füg-
getlenségi Nyilatkozatot.

A Gödöllői Waldorf Iskola koncertet ad

Zeneház-produkció

Muhi csata, Tavaszi hadjárat

Történelmi megemlékezések

„ÜNNEPEINK MÉLTÓSÁGA“
VENDÉGÜNK:

EPERJES  KÁROLY SZINMÜVÉSZ

Házigazda:
BIRÓ  ILDIKÓ

a Polgárok Háza kulturális igazgatója
GÖDÖLLÕI VÁROSI KÖNYVTÁR DÍSZTERME

2006. máj. 19. péntek, 18 óra
Belépődij: 1.600,-Ft/fő

Mindenkit szeretettel vár a 

POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS FÓRUM
Tel: 70/634-5680, 20/924-1221, 20/982-0466
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Új, korszerű röntgengép veszi át a
munkát a Tormay Károly Egészségü-
gyi Központban. Az elmúlt esztendők-
ben az intézmény vezetői folyamato-
san próbáltak pályázati pénzeket el-
nyerni, ám a kormány által meghirde-
tett forrásokhoz nem sikerült hozzá-
jutniuk. Mivel azonban a jelenleg mű-
ködő berendezés cseréje már nem
várhat tovább, az idei esztendőben az
önkormányzat és a Tormay Károly
Egészségügyi Közalapítvány támoga-
tásával cserélik le a régi, elavult gépet.
Erről tájékoztatta lapunkat dr. Szabad-
falvy András az egészségügyi központ
igazgatója.

– Mióta tervezik a jelenlegi röntgengép cse-

réjét?

– Lassan öt esztendeje próbálunk új beren-
dezést beszerezni, de az anyagi lehetõségeink
eddig ezt nem tették lehetõvé. Ez a beruházás
szerepel a tavaly elõtt elfogadott egészségügyi
fejlesztési tervben is. Megvalósításának eddig
a forráshiány szabott gátat, az idén azonban az
önkormányzat 40 millió forintot jelölt ki költ-
ségvetésében erre a célra. Így már nincs aka-
dálya annak, hogy kiírjunk egy közbeszerezési
pályázatot, s így válasszuk ki a számunkra leg-
inkább megfelelõ berendezést.

– A jelenlegi gépet mióta használják?

– Harminc éve került hozzánk, de már akkor
is használtan. Azóta minden alkatrészét javí-
tották, cserélték olyan alkatrészekkel amelye-
ket más, szintén használt gépekbõl vettek ki.
Legutóbb már a mûködési engedélyét sem
kaptuk meg a rendes két éves idõtartamra,
csak azután, hogy ráköltöttünk újabb másfél
millió forintot. De még így is szerencsénk
volt, mert a másik röntgengépünk használatá-

ra, amely szintén hasonló korú, már egyáltalán
nem kaptunk engedélyt.

– Mit tud és mibe kerül az, amelyet most

szándékoznak megvásárolni?

– Összességében közel nyolcvanmillió fo-
rintba kerül ez a korszerûsítés. Ebbõl a beren-
dezés 40 millió, de majdnem ugyanennyibe
kerül a hozzá tartozó számítógépes háttér. De
ezek sokkal modernebb, korszerûbb, környe-
zetbarátabb, multifunkcionális gépek, ame-
lyek kisebb helyet foglalnak el, sugárvédelmi
és technikai szempontból is biztonságosabbak,
és távirányítással mûködtethetõek. A mai tech-
nológiával sikerült elérni, hogy alkalmasak át-
világításra, felvételkészítésre és rétegfelvétel
készítésre, s nem kell hozzá filmet, elõhívót
használni, mivel digitális rendszerû. Ezzel el-
érhetjük, hogy az orvos online jusson hozzá a
lelethez, mégpedig néhány perc alatt. Ez a

hozzájutás ma még
csak házon belül, a
szakorvosaink szá-
mára válik lehetõvé.
A város és vonzáskör-
zete háziorvosai csak
egy további hálózat-
fejlesztés után kap-
csolódhatnak be. Ez a
további fejlesztési
terveinkben szerepel
és újabb beruházás
(ill. pályázaton nyert
forrás) kell, hogy lét-
rehozza. A berende-
zés már a beszerzése-
kor is alkalmas erre.

– Ez azt jelenti,

hogy ha elkészült a

felvétel, az orvos a

város másik végében

megnézheti a szá-

mítógépen?

– Így van. Tudom,
hogy ez a nyolcvan-
millió forint elsõ
hallásra nagyon sok-
nak tûnik, de a szá-
mításaink szerint
mindössze nyolc év
alatt megtérül.

– Mikor írják ki

a közbeszerzési el-

járást?

– Várhatóan má-
jusban kerül erre
sor.

– Ezek szerint ez

a pénz már a ren-

delkezésükre áll?

– Mint már mondtam az önkormányzat –
amely városunkban mindig is kiemelten kezel-
te az egészségügy kérdését – negyvenmillió
forintot már elkülönített erre a célra az idei
költségvetésben, amelyet mi a Tormay Károly
Egészségügyi Közalapítvány pénzébõl kiegé-
szítünk. Ezért, megkerestük a térségben mûkö-
dõ cégeket, vállalkozásokat, s tõlük is kértünk
támogatást. Eddig a tapasztalataink rendkívül
pozitívak, volt olyan vállalkozás, amely több
millió forintot adományozott nekünk erre a
célra. Minden évben jelentõs összeg gyûlik a
számlánkra a személyi jövedelemadó 1 száza-
lékának befizetéseibõl is. Az idei esztendõben
ez az összeg már most közel 400 ezer forint.
Szeretném megragadni a lehetõséget, hogy
megköszönjem a segítséget valamennyi támo-
gatónknak, de továbbra is várjuk az adomá-
nyokat.

(j.k.)
Fotó: a szerző

Korszerű, multifunkcionális lesz az új röntgengép

Nyolcvanmilliós egészségügyi beruházás

A Tormay Károly Egészségügyi Közalapít-
vány adószáma: 18688980-1-13. Bankszám-
laszám: 10103836-44596200-00000004.

dr. Szabadfalvi András a
régi röntgengép mellett

Tizenkettedik alkalommal adott otthont a
Magyar Gyógytornászok Társasága Pest
megyei Szervezete tanácskozásának a
Petőfi Sándor Művelődési Központ. A
konferencia ezúttal a betegvizsgálattal
foglalkozott. A témát a szakmai javaslata
alapján választották, aktualitása, hogy az
egységes szakmai protokoll most áll ki-
dolgozás alatt.

Köszöntõ beszédében dr.

Gémesi György polgármes-
ter kiemelte, orvosként ma-
ga is tudja, milyen jelentõs
munkát végeznek azok,

akik a rehabilitáció során dolgoznak együtt a be-
tegekkel, s jelezte, a városunkban folyó termál
program e szakma mûvelõinek is rövidesen új le-
hetõségeket nyit.

– Amíg jogos büszkeség dagasztja a mellünket a
tudomány eredményei, a technika, a civilizáció si-
kerei láttán, egyre emelkedik az egészségügyi gyó-
gyító-megelõzõ ellátás pácienseihez sorolható em-
bertömegek száma. Ebben elõkelõ helyet foglal-
nak el a mozgásszervi betegségek – mondta be-
szédében dr. Szabadfalvi András, a Tormay  Ká-

roly Egészségügyi Központ vezetõje, aki kifejtet-
te, ez a terület nem csak szerves része a gyógyítás-
nak és a rehabilitációnak, de az nem is létezhet
nélküle.

Akiállítással és gyakorlati bemutatókkal egybe-
kötött konferencián a gerinc leggyakoribb elválto-
zásairól, a felsõ és az alsó végtag leggyakoribb el-
változásairól és azok vizsgálatáról cserélték ki vé-
leményüket, tapasztalataikat a Pest megyei szak-
emberek, akik szeptemberben városunkban ün-
neplik majd az 55. fizioterápiás világnapot.

Betegvizsgálat elméletben és gyakorlatban

Gyógytornász-tanácskozás

A Gödöllõi Cu-
k o r b e t e g e k
Egyesülete a Magyar Hypertonia Társaság támo-
gatásával részt vesz a Nemzeti Népegészségügyi
Programban. Gödöllõ város és annak vonzáskör-
zete lakosságát ezúton tájékoztatja, hogy 2006.
május 4-én 18 órai kezdettel tartja a II. rendelõ
nagytermében az „Éljen 140/90 alatt“ címû prog-
ramját. Elõadó: dr. Kiss Éva diabetológus, belgyó-
gyász szakorvos.

Éljen 140/90 alatt!
Magyarországon a magasvérnyomás-betegség

okolható közel minden nyolcadik halálesetért. A
megfelelõ célvérnyomás-érték elérésével akár a
felére is csökkenthetõ a szövõdmények és a halá-
lozás esélye, ennek ellenére a már kezelt betegek
nagy részénél nem érik el a megfelelõ eredményt.

A Magyar Hy-
pertonia Tár-

saság „Éljen 140/90 alatt!“ címû programjának
célja, hogy az érintettekben tudatosítsák: a 140/90
Hgmm alatti vérnyomásérték elérésével és fenn-
tartásával a késõbbi szövõdmények kialakulásá-
nak kockázata csökkenthetõ.

Minden magas vérnyomással küzdõ, illetve cu-
korbeteg érdeklõdõt szívesen látunk, várunk. Az
elõadás elõtt 17 órától ingyenes vércukor és vér-
nyomás ellenõrzés lesz. Kérjük érdeklõdésükkel,
kérdéseikkel tegyék még tartalmasabbá munkán-
kat. A rendezvényen a Magyar Hypertonia Társa-
ság is képviselteti magát! Részletekrõl Nyári Ist-

vánné 70/295-7297 ad felvilágosítást.

Tisztelettel: dr. Kiss Éva diabetológus,
belgyógyász szakorvos, Nyári Istvánné GCBE elnöke.

Nem csak cukorbetegek figyelmébe!
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Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres 
sziklasír mellett

BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: 2006. ÁPRILIS 20.

Az 12. szám rejtvényének helyes megfejtése:

„Az ember emberségének teljes dimenziójá-

ban csak akkor él, ha képes meghaladni ön-

magát az igazság és a szeretet hatalmával“

A BAGOLY KÖNYVESBOLT 1000 FT ÉRTÉKÛ

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYÁT NYERTE: Naszódi
Istvánné, Kossuth L. u. 68., Monori Éva,

Százszorszép u. 46.

A TRAFO CLUB BELÉPÕJÉT NYERTÉK:
Kerekes Tibor, Palotakert 15. fsz. 3.

A PETÕFI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

ELÕADÁSÁRA 2 FÕ RÉSZÉRE BELÉPÕT NYERT:
Mezei Gézáné, Palotakert 9. II/3.

A BESNYÕI GAZDABOLT 1000 FT-OS VÁSÁR-
LÁSI UTALVÁNYÁT NYERTÉK: Veres Tibor,
Szent J. u. 9. IV/17., Nagy Erzsébet, Ka-

zinczy Krt. 12. I/5. 
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