
Útnak indult Gödöllőre a Világ-
béke Gong, amelyet Indonézia
adományoz városunknak. A
150 kilogramm súlyú műalko-
tást, amit május 2-ikán a Város-
háza előtt ünnepélyes keretek
között avatnak fel, Illés Mihály
jakartai nagykövet vette át áp-
rilis 14-én Bogorban, Gödöllő
leendő testvérvárosában.

A közel negyvenmillió lakosú Nyu-
gat-Jáva Tartomány észak-nyugati
részén fekvő, a Jakartától 50 km-re
lévő, XVII. századi holland kor-
mányzói palotájáról, botanikus kert-
jéről, hatalmas teaültetvényeiről és
könnyűiparáról híres város, Bogor
polgármesteri hivatala előtti téren
került sor a Világbéke-gong Ma-
gyarország részére történt ünnepé-
lyes átadására.

A rövid kulturális műsort követő-
en Diani Budiarto polgármester
mondott köszöntőt, majd Djuyoto
Suntani, a Világbéke Bizottság elnö-
kétől Illés Mihály, hazánk jakartai
nagykövete vette át a Világbéke-
gongot, aki rövid beszédben köszön-
te meg azt, hogy az európai orszá-
gok közül elsőként Magyarországot
tüntették ki a világbéke, a toleran-
cia, a testvériség és együttműködés
jelképéül választott alkotással.

(folytatás a 2. oldalon)

Már ősszel hatályba léphet az a
kormányrendelet, mely jelen-
tősen megszigorítja a színes-
fém-kereskedelem szabályait
– jelentette be egy budapesti
sajtótájékoztatón Kondorosi
Ferenc, az Új rend és szabad-
ság kormánybiztosa, valamint
dr. Gémesi György, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségé-
nek (MÖSZ) elnöke.

A változás oka az, hogy rendkívüli
mértékben elszaporodtak az életve-
szélyt okozó, és a közszolgáltatásokat
veszélyeztető színesfém-tolvajlások,
például kábelek, vasúti sorompók be-
rendezéseinek ellopása. S egyre
gyakrabban visznek el köztéri szob-
rokat, műalkotásokat is. A tervezet ér-
telmében a jövőben csak üzletben
lesz végezhető színesfém-kereskede-
lem, amit engedélyhez, és ingatlan-
vagy pénzügyi biztosítékhoz kötnek.
Minden megvett áruról és eladóról
naprakész nyilvántartást kell vezetni,
amit rendszeresen ellenőrizni fog a
hatóság. Kötelező lesz biztonsági
kamerát üzemeltetni, és a nagyobb
értékű tárgyakat egyedi azonosítóval
ellátni.

A „Bádogember kommandó” elne-
vezésű akcióval és a jövedéki termé-

kekhez hasonló törvényi
szigorításokkal akarják
visszaszorítani a színes-
fémtolvajlást – ötpárti
egyezséggel és széles
társadalmi támogatott-
sággal 3 hónapon belül
életbe léphetnek a szük-
séges szigorítások. Gé-
mesi György múlt hét
pénteken jelentette be,
hogy a színesfémtolvaj-
lás fölszámolására szé-
leskörű összefogás, egy-
séges kormányzati, párt,
valamint szakmai és civ-
il akarat van.

A MÖSZ-elnök emlé-
keztetett arra, hogy az
utóbbi időben sorra tör-
téntek olyan bűncselek-
mények, amelyek a jó
ízlés határán túl vannak,
és a társadalom tűrőké-
pessége kezd elfogyni a tolvajokkal
szemben. Ellopták Teleki Pál, Antall
József és Hofi Géza szobrát, a leg-
utóbb már egy harangot is leszereltek
és elvittek  a tolvajok. Ezek mellett
rongálják a vasúti biztosító-beren-
dezéseket, ellopják az elektromos ká-
beleket, veszélyeztetik a tömegközle-
kedést.

Az öt parlamenti párt képviselői, a
Pénzügyminisztérium, a Környezet-
védelmi- és Vidékfejlesztési Minisz-
térium, a Gazdasági Minisztérium, az
ORFK és a Vám- és Pénzügyőrség
vezetői közösen döntöttek arról, hogy
a jövőben nem csak az ilyen jellegű
bűncselekmények felderítésében
lesznek hatékonyabbak, hanem az in-

tézkedésekhez szükséges jogszabályi,
anyagi, tárgyi és személyi feltételeket
is megteremtik. Kondorosi Ferenc
kormánybiztos elmondta: arra törek-
szenek, hogy a jogszabályok egyér-
telműen határozzák meg, mit értünk
fém- és színesfém-kereskedelem
alatt.

(folytatás a 2. oldalon)
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Világbéke-gong

Úton van
Indul a „Bádogember kommandó”

Vadászat a színesfémtolvajokra



(folytatás az 1. oldalról)
A jövőben pedig csak üzletben

lehet értékesíteni ilyen termékeket, a
VPOP folyamatosan ellenőrzi a ke-
reskedőket, pénzügyi-, és/vagy ingat-
lanfedezet szükséges az értékesítés-
hez, folyamatos vevő- és termék-
kontrollt vezetnek be, a VPOP online-
rendszerben ellenőrzi a színesfém-ke-
reskedelmet és a jövedéki termékek-
hez hasonló szigorú monitoring rend-
szert alkalmaz majd. Továbbá a szob-
rok és más kultikus tárgyak védelmé-
ben ezentúl csak hatósági engedéllyel
történhet a beolvasztás és egyedi azo-
nosítókkal szeretnék ellátni a veszé-
lyeztetett köztéri fémalkotásokat.
Ezentúl akármilyen fémterméket az
átvétel után tíz napig nem lehet fel-
dolgozni, hogy az esetleges bűncse-
lekmény után a bizonyítási eljárásban
még használható legyen. Szeretnék
online-kapcsolattal és biztonsági ka-
merákkal fölszerelni a veszélyeztetett
helyszíneket, továbbá az ORFK és a
VPOP a folyamatos ellenőrzések
mellett intézkedési tervet dolgozott ki
a közeljövőben tervezett, a Bádogem-
ber Kommandó elnevezésű nagy el-
lenőrzési műveletre. Kondorosi hoz-
zátette: szeptember körül a rendelke-

ző jogszabályok életbe is lépnek és
indítanak egy ingyenesen hívható
zöldszámot, amin keresztül a lakos-
ság is segíthet a fémtolvajlás vissza-
szorításában.

Néhány héten belül megszületnek a
normaszövegek, több törvényt kell
módosítani, de leginkább a
kereskedelmi törvény módosítása
szükséges. A jogalkotási folyamatok
szeptemberre teljesednek ki. Gémesi

György elmondta: a javaslatokról
május 15-én rendeznek konferenciát.
Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt
időszakban megszaporodott köztéri
szoborlopások, rongálások, szolgál-
tatók sérelmére elkövetett bűncselek-
mények adták a motivációt, hogy
találjanak olyan eszközrendszert,
amellyel ezeket fel lehet számolni és
meg lehet akadályozni.

(t.a.)
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A gong első ünnepélyes megszólal-

tatása előtt Hassan Wirajuda külügy-
miniszter köszöntőjét az indonéz kül-
ügyminisztérium tájékoztatási és népi
diplomáciai főosztályának igazgatója

olvasta fel. Indonéz részről hangsú-
lyozták: a 2002. december 31-én éj-
félkor – a bali szigeti terrorista me-
rénylet több mint 200 áldozatára em-
lékezve – az akkori államfő, Mega-
wati Sukarnoputri által felavatott in-
donéziai gong után Indonéziától Kí-
na, India, Mozambik és Laosz kapott
– külföldi országként – ilyen gongot.
A május 2-án Gödöllőn – Bogor le-
endő testvérvárosában – felavatásra
kerülő emlékművel a világ országai
közül Magyarország az ötödik, s egy-
ben az első az európai államok között
aki megkapja ezt a műalkotást. Mél-

tatták Magyarország eredményeit és
Indonézia iránti szolidaritását az el-
múlt évek természeti katasztrófái, így
a szumátrai szökőár, a yogyakartai ár-
víz kapcsán küldött segélyekért, ma-
gyar mentő- és orvoscsoportokért, a
Banda Aceh-i Meuraxa kórház felépí-
téséért. Abban, hogy a Világbéke-
gongot Gödöllőn állítják fel, nagy
szerepet játszott, hogy városunk az
utóbbi években intenzív kapcsolatot
ápol Indonéziával. 2005-ben elsőként
itt szerveztek segélykoncertet a cuna-
mi áldozatainak megsegítésére, vala-
mint folynak az előkészületei a test-

vérvárosi kapcsolat megkötésének
Bogor városával, amiről várhatóan az
átadást követően szándéknyilatkoza-
tot írnak alá. A Világbéke-gong kül-
detése az, hogy hirdesse a világbéke
és a földkerekség népei testvériségé-
nek eszméjét.

A 2 méter átmérőjű, bronzból ké-
szült, 150 kg súlyú gong megalkotója
Djuyoto Suntani indonéz szobrász-
művész. Az emlékműként funkcioná-

ló műalkotás három koncentrikus
körmezőre oszlik. A külső körcsíkon
a világ nemzeteinek zászlói, a közép-
sőn a világvallások szimbólumai, a
belsőn bolygónk, a Föld óceániai le-
nyomata nyert elhelyezést.

A gödöllői gong helyéről a képvi-
selő-testület döntött, követve a helyi
hagyományokat. A tartószerkezet a
mészkő oszlopokkal, a gödöllői épí-
tett környezet hagyományait, míg a
rozsdamentes acélívek a Föld hosszú-
sági köreinek szimbolizálásával az
egész emberiség lakhelyét, a földgo-
lyót és ezen keresztül a mű nemzet-

köziségét hivatottak megfogalmazni.
A tartószerkezet, a kapuzat, monolit

vasbeton, az oszlopok és a gerenda süt-
tői mészkő burkolattal ellátottak, a
gongot felül acél sodronykötél, míg
alul kovácsoltvas biztonsági zár rögzí-
ti. A kapuzathoz hátulról csatlakoznak
a hengerelt, rozsdamentes acél ívek.

A gong esti megvilágítására burko-
latba süllyesztett lámpákat helyeznek
el. Közvetlen környezetét burkolatok-
kal és növényzettel alakítják ki, szem
előtt tartva, hogy köréje lehessen
gyűlni, vagy találkozási pontként
szolgálhasson.

Világbéke-gong

Úton van

MEGHÍVÓ
Gödöllő város önkormányzata szeretettel
meghív minden tisztelt gödöllői érdeklődőt
a Világbéke-gong felavatására,
május 2-án, pénteken 11 órára, a Városháza előtti térre.

Köszöntőt mond MÁDL FERENC, Magyarország volt
köztársasági elnöke, a rendezvény fővédnöke,

SZILI KATALIN, a Magyar Országgyűlés elnöke,
MANGASI SIHONBING indonéz nagykövet,

DJUYOTO SUNTANI, a Világbéke Bizottság elnöke.
Az ünepi műsorban közreműködnek:

a Gödöllő Táncegyüttes, a Talamba Ütőegyüttes, indonéz kulturális csoport.

Jól halad a járdafelújítás, aka-
dályokba ütközik azonban az
úttakarítás. Röviden így lehet
összefoglalni az elmúlt hét ta-
pasztalatait. Mindkettő jelen-
tős munkákat adott a VÜSZI-
nek, s ad a következő hetek-
ben is.

Négy utcában dolgozik a VÜSZI a
járdák rendbetételén. Folyik a mun-
ka a Szabadság úton és a Röges, va-
lamint a Tavaszmező utcában, vala-
mint megkönnyítik a babakocsival
közlekedők helyzetét a Zombor és a
Testvérvárosok útja kereszteződésé-
nél. Itt a héten kezdik meg a járda
mellett a szerpentines felhajtó kiala-
kítását.

Mint azt már korábban jeleztük,
megkezdődött a tavaszi úttakarítás,
amit az idén már nem csak a kert-
városban, hanem a belváros egyes
útjain is végeznek. Először a Kos-
suth Lajos utcát takarítják heti rend-
szerességgel, majd a későbbiekben a
tervek szerint a Remsey körutat és a
Dózsa György utat is bekapcsolják a
programba. Jelenleg a Kossuth La-
jos utcában takarítanak, minden pá-
ros héten a páros számozású, párat-
lan héten pedig a páratlan számozá-
sú oldalon. Erről az illetékesek már
korábban többször tájékoztatták az
érintett területek lakóit, akiknek a
munkavégzés idejére gondoskodni
kell az egyébként itt parkoló gépjár-
művek elhelyezéséről. Ám hiába jut-
tatták el a postaládákba, majd a kö-
zös képviselők útján valamennyi

lépcsőházba az erről szóló ér-
tesítést, sajnos sokan nem tet-
tek eleget a felszólításnak an-
nak ellenére, hogy a gépjár-
művek szélvédőjén is elhe-
lyezték a tájékoztatókat, vala-
mint táblákkal is jelezték, a
parkolási tilalmat.

Mivel a jövőben a takarítást
rendszeresen végzik, célszerű
odafigyelni annak időpontjai-
ra, tekintettel arra, hogy a
helyszínen maradt gépkocsik
tulajdonosai pénzbírságra szá-
míthatnak.

Két alkalommal okozott
gondot a csőtörés a Petőfi té-
ren egy héten belül. Bár a szakembe-
rek azonnal megtették a szükséges
intézkedéseket a hiba elhárítására,

kedden hosszabb időre víz nélkül
maradt a Török Ignác Gimnázium és
a Református Líceum épülete.

Lapzártánk idején még nem
született megállapodás a BKV
Zrt. vezetősége és a szakszer-
vezeteket képviselő sztrájkbi-
zottság között, így várhatóan
április 18-án, pénteken ismét
sztárjkolni fognak a tömegköz-
lekedési vállalat dolgozói.

A szakszervezet ezúttal 24 órás mun-
kabeszüntetést helyezett kialátásba,
amennyiben nem vonják vissz a ter-
vezett járatritkításokat és a csoportos
létszámleépítéseket. Emellett követe-
lik a munkakörülmények javítását és
azt, hogy a menedzsment vonja be a
szakszervezeteket a döntéselőkészítő

folyamatokba. A kilátásba helyezett
pénteki egész napos sztrájk idején
nyújtandó elégséges szolgáltatásról is
folynak még az egyeztetések: a BKV
az 50 százalékos minimumot tartja
elfogadhatónak. Az április 7-én hét-
főn tartott félnapos munkabeszünteté-
sen, a nem sztrájkoló alvállalkozók-
kal együtt is csak a hét százaléka üze-
melt a normális szolgáltatásnak.

A főváros a tervek szerint Volán-
járatokkal pótolná a sztrájk miatt ki-
eső járatokat.

Huszonnégy órára állhat le a közlekedés

Ismét sztrájkol a BKV?

Munkák a gödöllői utakon

Takarítás, járdaépítés
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– Mit jelent az ön számára a
környezetvédelem?

„…Már kisgyermekkorban megta-
nultuk, hogy a környezetünkre vi-
gyázni kell. Ebbe az tartozott bele,
hogy nem szemetelünk, hogy rendet
tartunk a házunk körül, nem csak a
kertben, hanem az utcán is, és nem
rongáljuk, pusztítjuk a növényeket.
Szerintem ez az alapja annak, hogy
az ember később környezettudato-
san éljen. Ha ezt ma is minden em-
ber betartaná, sokkal előbbre tarta-
nánk a környezetvédelem terén…” 

(Szigeti M.)

„Hogy az emberek nagy része meny-
nyire fontosnak  tartja ezt a kérdést,
az abból is látszik, hogy ahol megin-
dulnak az olyan programok, mint
például a szelektív hulladékgyűjtés,
ott a lakosság nagy része támogatja
azt, és él a lehetőséggel. Csak ezek
az „apró eredmények” nem kapnak
akkora publicitást, mint egy-egy
környezetkárosítás…”

(L. V.)

„ Sokszor vannak kétségeim az ilyen
akciók miatt, amikor azt látom, hogy
kicsiben az emberek igyekeznek min-
dent megtenni, ugyanakkor a nagy
cégek fütyülnek az előírásokra, s ha
meg is büntetik őket, játszva kifizetik
a bírságokat. Azt hiszem, szülőként a
legtöbb amit tehetek, hogy a gyere-
keimet úgy nevelem, hogy vigyázza-
nak a környezetükre…” 

(Kovács K.)

„…Sokszor olyan kevés elég, hogy
tegyünk valamit: nem kell kocsival
menni oda, ahová tízperces sétával
eljutunk, a szemetet nem dobáljuk el,
nem betonozzuk le az udvart, ha fü-
vet is ültethetünk, hogy csak néhány
apróságot mondjak. Sokat hallunk
arról, milyen sok kárt okoz a nagy
gépjármű-forgalom. Mégis, nagyon
kevés olyan embert ismerek, aki kap-
ható arra, hogy egy kicsit gyalogol-
jon, pedig ezzel a saját egészségéért
is tenne valamit…“ 

(Lajkóné)

A hét kérdése: 
– Mit szól ahhoz, hogy Gödöl-
lőn állítják fel az első európai
Világbéke-gongot?

A hét kérdése

Az önkormányzati rendelet értel-
mében a díj azoknak a személyeknek
adományozható, akik

a). „kiemelkedő eredményeket értek
el a nevelő-oktató munkában, illetve
azoknak szervezésében, irányítá-
sában,”
b). „magas fokú pedagógiai, szak-
mai felkészültségük alapján, élen
járnak az újszerű és hatékony pe-

dagógiai módszerek kidolgozásában
és  alkalmazásában.” 
c). „színvonalas és eredményes
munkájukkal szolgálták a gödöllői
gyermekek, a gödöllői ifjúság gon-
dozását, nevelését,”

Tisztelettel kérem, tegyenek javasla-
tot – részletes indoklással – olyan
személyre, akit méltónak tartanak e
kitüntető cím elnyerésére. A javasla-

tot a Polgármesteri
Hivatal Közokta-
tási, Művelődési és
Sport Irodájára szíveskedjenek 
megküldeni. 
Cím 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási és 
Ifjúsági Bizottság elnöke

FELHÍVÁS

2008. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a
Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj.

Határidő: 2008. május 2.

1970. április 22-én Denis Hayes
amerikai egyetemi hallgató moz-
galmat indított el a Föld védel-
mében. Már kezdeményezésé-
nek megindításakor több mint 25
millió amerikai állt mögé, ma pe-
dig szinte az egész Földre kiter-
jed az általa kezdeményezett fo-
lyamat, s ezernél több szervezet
vesz részt benne. A Föld napja
célja, hogy tiltakozó akciókkal
hívják fel a figyelmet a környe-
zetvédelem fontosságára. Ná-
lunk 1990 óta rendezik meg.

Az idén városunkban nagyszabású  kör-
nyezetvédelmi program várja az e témá-
val foglalkozókat és az érdeklődőket a
Petőfi Sándor Művelődési Központban
április 22-én. A rendezvények között ki-
állítás és konferencia kap helyet, melyek
szervezésében az ÖKO-Pack Kht. és a
Környezetvédelmi Szolgáltatók és
Gyártók Szövetsége mellett a VÜSZI
és a Zöld Klub vesz részt. 

A Föld Napja programsorozat kere-
tében mutatkotik be többek között a
„Hulladékból termék” című  kiállítás,
ahol azt mutatják be, hogy az egyes em-
berek mit tehetnek a jövőért, szűkebb és

tágabb környezetünkért. Ez a társadalmi
célú tájékoztatást szolgáló tárlat olyan
hazai termékeket mutat be, amelyek a
Magyarországon szelektíven gyűjtött és
újrahasznosított hulladékokból készül-
tek. A bemutató már megjelenésében is
tükrözi az újrahasznosított anyagok
egyik újszerű felhasználási lehetőségét,
ugyanis a kiállítás installációja maga is
karton-papírból készült. A legszínesebb
és legváltozatosabb részét a műanyag
termékek újrahasznosításával létreho-
zott termékek alkotják, de az érdeklődők
megtudhatják azt is, hogyan lesznek az
általunk elfogyasztott üdítőitalok fém-
dobozából a londoni metró szellőzőven-
tilátorának alkatrészei, vagy a hulladék
gumiabroncsokból játszóterek és futó-
pályák burkolata.  
A Hulladékból Termék kiállítás elsősor-
ban a lakosság – ezen belül is kiemelten

a közép- és általános iskolások – tájé-
koztatását szolgálja. Az első kiállítás óta
több tízezer látogató (óvodás, iskolás, 
fiatal, pedagógus, vállalkozó) ismerte
meg a legkülönbözőbb anyagfajták újra-
hasznosításának szükségességét, az eb-
ben rejlő lehetőségeket. A bemutatójára
2006. márciusában Budapesten került
sor és az itt tapasztalt rendkívüli érdek-
lődésre való tekintettel napjainkig több
mint 20 hazai nagyvárosban, sőt nemré-
gen Ukrajnában (Munkácson) is láthat-

ták az érdeklődők. A
megnyitót követően
Hulladékgazdálko-
dási Konferencia ke-
retében rövid szakmai
előadások hangzanak
el, melyeket egyaránt
sok érdekességet tar-
togatnak a diákoknak
és a felnőtteknek. 
A GATE Zöld Klub
Egyesülettel közösen

a gödöllői székhelyű oktatási intézmé-
nyek számára egy hulladékszobor-építő
versenyt is hirdetnek a szervezők. A be-
érkező pályamunkák a kiállítás részét
képezik és az eredményhirdetésre május
9-én kerül sor. 

A kiállítás mellett 10 órától Játszóház
is várja az érdeklődőket, ahol megismer-
kedhetnek a kartonpapír világával, haj-
togathatnak kartonbútorokat, a hulladé-
kos totóval pedig hasznos ajándékokat
nyerhetnek! A rendezvényen, ami április
22-én 15 órakor nyílik és május 9-ig lesz
látható a művelődési központban,
lehetőség lesz arra is, hogy a működés-
képtelen mobiltelefonokat, szárazele-
met, cd-ket és műanyag palackokat, a
helyszínen, a megfelelő gyűjtőedénybe
dobják, hogy azok a későbbiekben újra-
hasznosításra kerülhessenek.

-bb-

Kiállítás és konferencia a jövőért

A Föld napja Gödöllőn

Erzsébet királyné kedvenc virágának nevében zaj-
lott az idei Ibolya Nap április 12-én szombaton, a
Gödöllői Királyi Kastélyban.
Az egész napos programok között ásványkiállítás,

kézműves vásár, bábelőadás és több koncert várta az érdeklődőket; este a díszteremben többek
között Vivaldi, Kodály és Beethoven dallamai csendültek fel.
A kastélyba látogatók a tavalyi évhez hasonlóan az idén is találkozhattak „Erzsébet királynéval és
udvarhölgyeivel“. Fotók: KK

Ibolya Nap a Gödöllői Királyi Kastélyban

Színes forgatag

A téma azért is aktuális, nem csak Ma-
gyarországon, hanem az EU más álla-
maiban is, mert – amint arra nemrégi-
ben Varga János állatorvos professzor

akadémiai székfoglalójában is rámuta-
tott – a gazdasági haszonállatok állat-
egészségügyi helyzetében a fertőző be-
tegségek még mindig igen jelentős sze-

repet játszanak. Bár a nyugat-európai
országok és a fejlett világ több állama is
meg tudott szabadulni a fertőző beteg-
ségek jó részétől az elmúlt évtizedek-
ben, vagy azokat jelentős mértékben
vissza tudta szorítani, újabb kihívások,
újabb betegségek jelentek meg. Ráadá-
sul a fertőző betegségek elleni védeke-
zés irányításában kulcsszerepet játszó
állategészségügyi hatósági létszámokat
jelentősen csökkentették, a szolgálato-
kat átszervezték, anyagi lehetőségeiket
szűkítették. Annak érdekében pedig,
hogy az európai országokat a nagyobb
járványok a jövőben is elkerüljék, a 
diagnosztikai kapacitás működőképes-
ségét „békeidőben is” fenn kell tartani.

Egységes ebtartási rendeletet
javasol a települési jogalkotók-
nak a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége (MÖSZ). A szerve-
zet az állampolgári jogok or-
szággyűlési biztosának ajánlá-
sát figyelembe véve készítette
el az eb- és macskatartási ren-
deletét, mely nem kötelező,
csak ajánlás az önkormányza-
tok számára. A szövetség sze-
rint egy ilyen szabályzat létre-
hozására azért van szükség,
mert számos joghézag találha-
tó a helyi ebtartásra vonatkozó
rendeletekben, amiket a tele-
pülések önállóan alkothatnak
meg,  s ezeknek sok esetben
áldozataivá válhatnak a szabá-
lyokat betartó hivatásos te-
nyésztők. A szabályzatot a Ma-
gyar Ebtenyésztők Országos
Egyesülete is jóváhagyta.

„Az állampolgári jogok országgyűlési
biztosa 2007. decemberében jelentést
készített az ebek tartásával, tenyészté-
sével összefüggő jogi szabályozásról.
A jelentés intézkedést tartalmaz egye-
bek mellett arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzati és területfejlesztési mi-
niszter hívja fel valamennyi helyi önkor-
mányzat képviselő-testületének figyel-
mét, hogy fordítsanak különös gondot
állattartási rendeleteik – az Alkotmány-
bíróság töretlen gyakorlatából megis-

merhető szempont szerint – ne tartal-
mazzanak alkotmányellenes rendel-
kezéseket. 

A Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége, a Magyar Ebtenyésztők Or-
szágos Egyesülete, valamint a Ma-
gyar Állat- és Természetvédők Szö-

vetsége tavaly megállapodást írt alá,
melyben elkötelezik, hogy tisztázzák
az önkormányzati rendeletek erre vo-
natkozó rendelkezéseit. 

A MÖSZ a helyi önkormányzatok
részére az állampolgári jogok ország-
gyűlési biztosának jelentését figye-
lembe véve összeállította, és ezúton
közzéteszi az eb- és macskatartás sza-
bályait.

Az eb- és macskatartásra vonatko-
zó rendelkezéseket az állatok tartásá-
ról szóló önkormányzati rendeletben
kell meghatározni. Az állatok tartásá-
ról szóló rendelet hatályának megha-
tározásakor szükséges kitérni a rende-
let hatálya alá nem tartozó állattartás-

ra is, amely az ebtartás esetén például:
vakvezető-, rendőr-, polgári védelem
mentőkutyái, stb.
Célszerű továbbá a rendeletben foga-
lom meghatározó rendelkezéseket be-
iktatni, ahol pontosítani lehet például
a kis- és nagytestű, támadó, kiszámít-

hatatlan természetű fogal-
makat annak érdekében,
hogy a rendelet szabályai
lehetőleg mindenki számá-
ra egyértelműek és világo-
sak legyenek. A minta el-
készítésénél a MÖSZ figye-
lembe vette az Európai
Gazdasági és Szociális Bi-
zottság 2006. október 6-án
elfogadott az állatjólétért és
az állatok védelméért foly-

tatott közösségi cselekvési tervet.
Ezen véleményben kifejtettek szerint
az állatok jóléte és védelme iránt egy-
re nagyobb az érdeklődés az EU jelen-
tős részében és az Unión kívül is. A
jobb és szakszerűbb jogalkotás első-
sorban a tudományos- és társadalmi,
gazdasági ismeretekre épüljön, emel-
lett azonban figyelmet kell fordítani
az állatok jólétére vonatkozó különle-
ges igényeknek. 

A Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége az elkészült ebtartási rendelet
javaslatot minden önkormányzat ré-
szére eljuttatja. Azonban a rendelet
csak ajánlás jellegű, betartására az ön-
kormányzatok nem kötelezhetőek.”

Felértékelődik az állategészségügy

Sok a kihívás...
Medgyasszay László állatorvos, országgyűlési képviselő kezdemé-
nyezésére szervezte meg Gödöllőn április 10-én a Barankovics Ist-
ván Közhasznú Alapítvány Az Élelmiszerellenőrző és az Állategész-
ségügyi Szolgálat szervezeti felépítésének jelene és jövője című
szakmai konferenciát. Az eseményen részt vett Süth Miklós orszá-
gos főállatorvos, szakállamtitkár és Solti László akadémikus, a
Szent István Egyetem rektora, aki maga is állatorvos. 

Egységes ebtartási rendeletet javasol a MÖSZ

Kiküszöbölné a joghézagokat
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Az elmúlt időszakban olvasóink-
tól érkezett olyan kérdésekből
válogattunk a héten, amelyek
megválaszolása mások számá-
ra is tanulságosak lehetnek.
Továbbra is várjuk kérdéseiket,
észrevételeiket a Pf. 112. illetve a
szolgalat@libori.hu címekre. 

A 2007. évi személyi jövedelem-
adóm tekintetében munkáltatói
adó-megállapítást kértem, de el-
felejtettem leadni az adóm 1 %-á-
ról rendelkező nyilatkozatomat.
Pótolhatom-e, és milyen módon?

Igen, 2008. január 1. napjától a be-
vallásától függetlenül, lezárt boríték-
ban is eljuttathatja azt május 20-ig az
adóhatósághoz postán vagy szemé-
lyesen is.

2007. novemberében eladtam a
családi házamat. A telket még 1991-
ben vásároltam, de a ház csak 1995-
ben készült el, a használatba vételi
engedélyt 1996-ban kaptam. Me-
lyik év lesz az adó szempontjából a
„szerzés éve”?

A 2007. évre érvényes szabályok
szerint 1991. Az Szja törvény értel-
mében ugyanis a föld tulajdonjogá-
nak megszerzését követően az oda-
épített épület szerzési idejeként a föld
megszerzésének időpontját kell tekin-
teni. Ebből következően – mivel eltelt
a 15 év – adókötelezettség az ingatlan
értékesítésével összefüggésben nem
keletkezik. 

Házasságomból 4 kiskorú gyer-
mekem van. A feleségem beadta a
válópert, ami jelenleg folyamatban
van. Mi az a maximális összeg amit
levonhatnak a fizetésemből tartás-
díjként? 

A tartásdíj összegét gyermeken-
ként a kötelezett átlagos jövedelmé-

nek 15-25 %-ában állapítja meg a
bíróság. Azonban az összes tartási
igény a kötelezett jövedelmének
50%-át nem haladhatja meg, attól
függetlenül, hogy hány gyermek tar-
tására köteles. Így az Ön esetében is
maximum a jövedelmének 50%-a tilt-
ható le tartásdíjként. 

Munkaadóm a fizetésemet a
bankszámlámra utalja. A munka-
szerződésem szerint a munkabér
kifizetésének napja minden hónap
ötödik napja. Ezzel szemben a
munkaadóm az utalást indítja 5-én,
így a számlámra csak 2-3 nappal
később érkezik meg a fizetés. Joga
van ehhez? 

Nincs. Az átutalásnak úgy kell
megtörténnie, hogy a munkavállaló a
kifizetési napon rendelkezhessen a
munkabérével. Tehát a fizetésének
minden hónap 5. napján az Ön szám-
láján kell lennie. 

Kb. 3 évvel ezelőtt voltam utol-
jára a Földhivatalban adásvételi 
szerződés beadása miatt, és az ügy-
intézésért nem kellett fizetnem. A
múlt héten ismét adásvételi szerző-
dést kötöttem, a Földhivatali ügyin-
tézést az ügyvéd vállalta, és ezért
6.000 Ft-ot kellett nekem fizetnem.
Mióta kell a Földhivatali ügyinté-
zésért fizetni? Vagy ez az ügyvéd
költsége volt?  

Ez az összeg nem tartozik az ügy-
védi munkadíjba. Az 1996. évi
LXXXV. tv. 32/A-§-ának (1) bekezdé-
se szerint 2006. január 01. napjától kell
az ingatlan-nyilvántartás elsőfokú eljá-
rásának ügyintézéséért ingatlanonként
az eljáró Földhivatalnak 6.000 Ft-ot fi-
zetni. Amennyiben Ön igényt tart so-
ron kívüli ügyintézésre, úgy ingatla-
nonként további 10.000 Ft megfizeté-
sével erre joga van. A jelzálogjog be-
jegyzése, valamint a bejegyzés módo-
sítása iránti eljárás díja a változással
érintett ingatlanonként 12 000 forint. A
vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti
jog) törlése iránti eljárás díja 2.000 Ft. 

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

Megkezdődött a Damjanich Já-
nos Általános Iskola és a Moldvai
Csángó Szövetség közös oktatá-
si programja, aminek keretében
Moldvában magyar nyelvet tanító
pedagógusok látogatnak a gö-
döllői iskolába, ahol tanórák ke-
retében szakmai továbbképzé-
sen vesznek részt. 

Április elején érkezett az első csoport öt
pedagógussal, s egy hétig, azaz öt taní-
tási napon át elsősorban az egyéni bá-
násmód, a magyar nyelv tanítása és a
felzárkóztatás módszereivel ismerked-
tek. Szász Csilla öt éve kapcsolódott be a
szövetség munkájába, ami jelenleg ti-
zenkilenc településen folytat magyar
nyelvoktatást. A tanárnővel, aki jelenleg
Lujzikalagorban dolgozik, tapasztalatai-
ról beszélgettünk. 

– Nagyon sok jó ötletet, hasznosítha-
tó tudást kaptunk az itt eltöltött egy hét
alatt, amiket a mindennapok gyakorlatá-
ban jól alkalmazhatunk majd. Ez az ok-
tatási rendszer egészen más, mint ami-
ben mi dolgozunk, s nagy hasznát vesz-
szük annak, amit a felzárkóztatásról ta-
nultunk. Ez azért fontos, mert a falvak-
ban ahol dolgozunk, sem a gyerekek tu-
dásszintje, sem a nyelvi alapok nem
azonosak. 

– Nagyon sokat hallunk arról, hogy
milyen nehéz körülmények között
dolgoznak, sokszor akadályozzák az
önök munkáját…

– Eddig mindig sikerült elfogadtat-
nunk magunkat ott, ahol megjelentünk.
Általában az első időszakban nem fo-
gadnak bennünket szívesen, de amikor
rájönnek, hogy nem akarunk semmi
rosszat, akkor már nem gátolják a mun-
kánkat. 

– Jelenleg hány településen dolgoz-
nak a szövetség munkatársai?

– Tizenkilenc településen oktatunk, s
ebből tizennégy helyen már az iskolá-
ban van rá lehetőségünk. Amikor meg-
kezdjük a munkát, kell találnunk egy
épületet, ahol összegyűjthetjük a diáko-
kat, és elkezdjük az oktatást. Csak ké-
sőbb, amikor már megvannak az alapok,
akkor nyújthatják be a szülők az igényt
arra, hogy biztosítsanak helyiséget szá-

munkra az iskolában. 
– A helybéliek részéről mekkora az

igény a magyar nyelv tanulására?
– Amikor megjelenünk egy faluban,

általában néhány gyerekkel indul a
program, és azután lassan csatlakoz-
nak hozzájuk egyre többen. Még soha
nem fordult elő, hogy valahol apadt vol-
na a létszámunk. De nem szabad meg-
feledkezni arról sem, hogy mi sokszor
nem csak magyar nyelvet oktatunk, hi-
szen sokszor a diákok kérik, hogy egy-
egy tantárggyal külön is foglalkozzunk. 

– Milyen órákon vesznek részt a
program résztvevői? – kérdeztük Ko-
lozsváriné Kottán Eleonóra könyvtá-
rost, aki a Damjanich iskola részéről

koordinálja a továbbképzést.
– A résztvevők választják ki, milyen órá-
kon kívánnak részt venni. A legnagyobb
érdeklődés a magyar, a kézműves, a
néptánc, a dráma és a fejlesztő órák iránt

van, hiszen ezeken foglalkoznak azok-
kal a dolgokkal, amiket ők a minden-
napokban átadnak a tanulóiknak. 

– Egyszerre hány fő vesz részt a
munkában?

– Öt fős csoportokban jönnek a pe-
dagógusok, rövidesen érkezik a követ-
kező küldöttség, akiket nagy szeretettel
várunk.

– Úgy tudjuk, további terveik is
vannak a Moldvai Csángó Szövetség-
gel való együttműködésre...

– Nem szeretnénk, ha ez a kapcsolat
csupán erre a programra korlátozódna,
tartani kívánjuk a kapcsolatot a taná-
rokkal, s a későbbiekben felkeresni az
iskolákat, ahonnét jöttek, hogy így is se-
gítsük a munkájukat. Hogy ez  mennyire
eredményes, annak legjobb példája a
szövetség Reverinda című gyermeklap-
ja, amit Szász Csilla szerkeszt, s annak
februári számában a magyar nyelvről
többek között így vall Simon Lőrinc,
VII. osztályos lészpedi tanuló: „A múlt
időben a gyermekek az iskolában ma-
gyarul tanultak, úgy, hogy románul nem
tudtak semmiként…Ez után valami tör-
tént, ami én nem tudok, de akkortól az
emberek nem beszélgetnek olyan sokat
magyarul, csak a legöregebb emberek.
Akkortól a gyerekek az iskolában romá-
nul tanulnak, írnak, beszélgetnek. Azt én
nem szeretem…Szeretek menni magyar-
órára. A barátaimat is odavittem és úgy

szerették, hogy beiratkoztak ők es. Egy-
szer elfáradtam, hogy menjek magyar
órára, és az édesanyám azt mondta, ha
beíródtam, menjek elfelé. Akkor rosszul
esett. Azután megköszöntem, hogy nem

„Én a magyar nyelvet egyszersem hagyom el.”

Csángó tanárok a Damjanich iskolában

M O L D VÁ B A  I S  M E H E T N E K  A  M A G Y A R O R S Z Á G I  1  % - O K

Három éve alakult meg A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány, amely azóta jelentős összegekkel támogatta a
moldvai csángók magyar anyanyelvi oktatását. Az alapítvány – főként kispénzű keresztszülők és néhány vál-
lalkozó befizetéseiből – a moldvai magyar oktatás költségeinek közel kétharmadát fedezi.
Ezekből a befizetésekből nemcsak az iskolán kívül magyart tanítók bérére, de a program működtetésére is ke-
rül: a lábnyiki, csíkfalui és magyarfalusi Gyermekek Háza épületeiben ugyanúgy ott van az AMMOA által küldött
pénz, mint a „magyar iskolák” építésére megvásárolt újabb házakban, telkekben, a tantermek felszerelésében
és a csángó gyermekek által használt oktatási eszközökben. 
Idén újabb magyarországi forrással gyarapodhat a moldvai magyar oktatás. A mostani adóbevallási időszakban
már A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány is jogosult a személyi jövedelemadóból a civil szervezetek részére
felajánlható 1% fogadására. Az alapítvány adószáma: 18710209-1-13.
A befizetett pénzek ugyanúgy a moldvai magyar oktatásra fordítódnak, mint az eddigi befizetések.

A Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um ad otthont az IKSZ gödöllői szerve-
zete jótékonysági süteménysütő verse-
nyének, április 27-én, 14-től 16 óráig. A
megmérettetésre családok és kisebb la-
kóközösségek jelentkezését várják a 
szervezők, akik két, a legjobb ház sós, és
a legjobb házi édes sütemény kategóriá-
jában hirdetnek eredményt. Amellett,

hogy a győztesek jutalomban részesül-
nek, a legjobb recepteket az IKSZ lapjá-
ban, a Fixpont májusi számában meg is
jelentetik. Az IKSZ azonban nem csak
versengésre, hanem adakozásra is buz-
dítja a verseny résztvevőit, mivel a be-
nevezett finomságokból a kóstolókon
túl egy-egy tálcányit kérnek a beneve-
zőktől, s ezeket még aznap eljuttatják az

Egyesített Szociális Intézmény lakói-
hoz.  A sütemény kóstolás mellett  a csa-
ládokat egyéb programokkal is várják:
míg a gyermekek anyáknapi kézműves
foglalkozáson vehetnek részt, addig a
felnőtteket borkóstolásra és kulturális
programokra invitál-ják, de különböző
vetélkedőkön is összemérhetik tudá-
sukat a résztve-vők. 
Jelentkezési és nevezési határidő:
április 21-ig lehet, Terejánszky Pé-
ternél, a 06-20-594-2234-es telefon-
számon. Minden érdeklődőt szeretettel
vár a Gödöllői IKSZ!

Jótékonysági süteménysütő verseny

Verseny és ajándék

A Török Ignác Gimnázium 10. D
osztályos csapata a VolvoAd-
venture környezetvédelmi ver-
senyen országos második he-
lyezést ért el. A viadalon való
részvételhez a diákoknak első-
ként egy angol nyelvű pályáza-
tot kellett írniuk, amelyet a
döntőben elő is kellett adniuk. 

A gimnazisták témájuknak a gödöllői
szelektív hulladékgyűjtés témakörét
választották. A hulladékfelhasználás-
sal kapcsolatban több feladatot is meg-
oldottak: segítettek az iskolai papírgyűj-
tésben (16 tonna gyűlt össze, amiért
az iskola alapítványa 160 ezer forintot
kapott); kérdőíveztek az elemgyűjtésről;
létrehoztak egy új elemgyűjtő ládát, és

látható helyre tették (a
ládába közel 40 kg ve-
szélyes hulladéknak mi-
nősülő elemet gyűjtöttek
össze); készítettek egy

kisfilmet ez elemgyűjtés hasznáról (ezt
az érdeklődők a www.youtube.com in-
ternetes oldalon, illetve  az iskola hon-
lapján is megtekinthetik). 

A versenyen Juhász Árpád geoló-
gus, a zsűri elnöke kiemelte, hogy
nagyon nagy dolognak tartja a gö-
döllőiek jövőbeni terveit is: ugyanis
az önkormányzat segítségével sze-
retnének részt venni minél előbb a
városi szelektív hulladékgyűjtésben.
A csapat tagjai köszönettel tartoznak
a GATE Zöld Klubjának is a fel-
készítésben való segítségért. 
A csapat tagjai: Sengel Olívia, Swit-
zer Nasim, Mihály Zsófia, Pawletko
Péter, Szabados Gábor. 
Felkészítő tanár: Guba András.

ga

VolvoAdventure verseny

Gödöllői siker

A súlyosan beteg gyermekeken

segít adója 1%-ával.

Adószámunk: 18670945-1-13

Cím: Gödöllő, Petőfi S. u. 1.

Mint arról már beszámoltunk, Ba-
ba-mama klubot indított a Gödöllői
Védőnői Szolgálat, ami szerdán-
ként 13.35-től 15.30-ig várja az ér-
deklődőket a Petőfi Sándor Műve-
lődési Központ 22-es termében.  
Ebben a  hónapban még két alka-
lommal várják a szervezők az édes-
anyákat és a gyermekeket a közös
beszélgetésre és tapasztalatcserére.
Ennek keretében április 23-án a
fogzásról hallhatnak előadást az ér-
deklődők, április 30-án pedig szü-
lésre felkészítő tanfolyamon vehet-
nek részt, áttekintve mindazt, ami a
fogantatástól a születésig történik.
A foglalkozásokra minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak a Gödöllői
Védőnői Szolgálat munkatársai. 

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

140 éve született Mária-Valéria
140 évvel ezelőtt, 1868. április 22-én korán ébredtek Pest-Budán.
„…fél hat órakor megdördültek Buda vár ágyúi; a közönség, mely elébbi
napon már fiu felől volt értesülve, nem akart hinni számításának, midőn csak 21 dördület hallszott. Pedig valóban le-
ány született és 22-kén, a mint az orvosi jelentés tudatta: Ö Felsége a Császárné és Királyné ma reggel 5 órakor sze-
rencsésen egy főherczegnőt szült. Mind Ő Felsége a Császárné és Királyné, mind az ujon-szült főherczegnő hogyléte
teljesen kielégitő.“

A várandós Erzsébet királyné már 1868. február 5-től a budai ki-
rályi palotában várta „lebetegedését”. Ragaszkodott hozzá, hogy a
magyaroknak koronázási ajándéknak szánt utódot Magyarhonban
hozza világra. Reménykedett, hogy újabb fiúval ajándékozhatja
meg a férjét, nevet is választott, az első magyar királyról, István-
nak szerette volna elnevezni gyermekét. Lány lett, így Mária or-
szágában mi más keresztnevet kaphatott volna, mint éppen a bol-
dogságos Szűzanyáét, s egyben keresztanyjáét, Mária nápolyi ki-
rálynéét, aki Erzsébet húga volt. A Valériát azért választották, mert
így hívták Pannónia, az egykori római provincia keleti részét.
Ferenc József, az édesapa mérhetetlenül boldog volt, a pápa apos-
toli áldását küldte, a magyar képviselőházban pedig örömmel
nyugtázták, hogy több mint három évszázad után magyar földön
született királyi sarj. (Azelőtt 1540-ben, a későbbi János Zsig-
mond, erdélyi fejedelem és választott magyar király látta meg a
napvilágot hazánkban.)
Gödöllőn is futótűzként terjedt az örömhír, és várták mikor hoz-
zák végre a kastélyba a királykisasszonyt. Ennek ősszel jött el az
ideje, de előtte még fontos teendője volt a kastély személyzeté-
nek: keresniük kellett egy szoptatós dajkát. Több jelölt közül vé-
gül a szomszédos Szadáról, Juhász Sámuelné Legéndi Julianna

mellett döntöttek. A fiatalasszony május 26-án szült, szintén lányt. Néhány évvel ezelőtt Szadán, nem messze attól a
helytől, ahol a Juhász család lakott, szépen rendbe hozták a hajdani kutat, melynek avató ünnepségen Lévai Anikó,
Orbán Viktor miniszterelnök felesége, adta át „az anyaság emlék-
kútját”, amiből Magyar Zoltán, a szoptatós dajka dédunokája húzha-
tott először vizet. (A baleset miatt korán elhunyt első szoptatós daj-
ka, Orbán Rózi árván maradt kisfát, Mária Valéria másik tejtestvé-
rének nevelését rendszeres adománnyal segítette a királyné.)
A gödöllői királykisasszony lakosztályát a kastély emeletén alakítot-
ták ki. Középen volt a világoskék színű szalon, jobbra a kis toalett
szoba, balra pedig a háló. Ez utóbbiból lehetetett átmenni a nevelő-
nő, Kornis grófné lakrészébe. Amikor a gödöllői királykisasszony
férjhez ment a szobagarnitúrát – szép emlékként – magával vitte
(Vélhetően most is megvan a leszármazottaknál). 
Gödöllőn cseperedett a kislány legkedvesebb játszótársa, a (mária)-
besnyői Véner Mariska. Míg kisebb volt, gyakran vitte hintó barát-
nőjéhez, útközben sokan megsüvegelték. Ha kicsiny gyermekkel ta-
lálkozott, mindig ajándékkal kedveskedett, volt úgy, hogy elfo-
gyott a pénze, ilyenkor a kocsistól kért kölcsön, amit aztán a kastély-
ba visszatérve a szülők természetesen kamatostól visszaadtak.
A Mulattató 1875. évi újévi számában így tudósított Mikszáth Kál-
mán: „A kis Mária Valéria királykisasszony gazdag karácsonyfát ál-
líttatott Gödöllőn; aztán összehívatta az egész falu gyermekeit, s az ajándékokat és az aranypénzeket ő maga osztotta
ki az örömben úszó szegény parasztgyermekek közt.”
Rónay Jácint paptanár vezetésével nevelők egész csapata foglalkozott a királykisasszony tanításával. A kastélyban
francia, angol, olasz anyanyelvű kisasszonyok segítségével tökéletesítte tudását. Szüleivel, testvéreivel és a sze-

mélyzettel mindig magyarul beszélt, és mivel játszópajtásai gödöl-
lői gyerekek voltak, akiktől elsősorban a népi nyelvet sajátította el,
úgy döntöttek, magyar nevelőnőre is szükség van. Az illetőt Serák
Lujza személyében találták meg. A nevelőnő elragadtatva beszélt
fenséges tanítványáról: „A rám bízott gyermek szívében minden jó-
ra fogékony talajt találtam, hitbuzgó lendületet, szigorú igazság-
szeretetet és nagy lelkiismeretességet.”
1888 őszén, amikor az udvar ismét Gödöllőre költözött, egy addig
ismeretlen fiatalember tűnt fel a vendégseregben. A kastélyparkban
mindig a királykisasszony társaságában lehetett látni. Ferenc Szal-
vátor főherceg, mert ő volt a titokzatos fiatalember, végül is ugyan-
azon a helyen, Bad Ischl templomában vette feleségül Mária Valéri-
át, ahol annak idején a menyasszony szüleit jegyespárként megál-
dotta a pap.
Megható jelent volt, amikor az egykori szoptatós dajka, Legéndi
Lili Szadáról azokat a cipőcskéket vitte nászajándékba, amit a ki-
rálykisasszony piciny korában hordott. A házasságból tíz gyermek
született. (Érdekesség, hogy Mária Valéria tejtestvére Magyar Ist-
vánné is tíz gyermeket hozott világra.)
A boldog fiatalasszony élete legtragikusabb napját, 1898. szeptem-
ber 10-én élte meg, amikor édesanyját Genfben meggyilkolták.
Ugyanazon év novemberében fájdalmas feladat várt Mária Valéri-
ára Gödöllőn: számba vette a királyné személyes tárgyait. Az akkor

negyven éves asszony finom tapintattal próbálta rendezni a hagyatékot, gondosan ügyelve arra, hogy az Erzsébethez
közelállók mindegyikének jusson valami emlékbe. Magyarul írt levelében a következőket kérte Ferenczy Idától, a
királyné felolvasónőjétől:
„Kérem kedves Ida, ha még lehetséges cserélje ki a Lichtensteinek szánt poharat, melyet inkább Carmen Sylvának
kellene adni, Lichtensteinek pedig egy petsétet. Ha nővérem, Gizella még ott van kérem neki mondani. Ezer üdvözlet-
tel: Valérie.”
Még egyszer biztosan járt Gödöllőn, 1901-ben, amikor az Erzsébet-parkban felavatták édesanyja szobrát. 1924-ben
halt meg 56 évesen. Úrnője szemét Kornisné Vécsey Mária főudvarmesternő („Zulimuli”, ahogy kiskorában becézte
őt Mária Valéria) fogta le. Mária Valériát, férjét, gyermekeit, valamint Kornisné Vécsey Máriát Sindelburg temető-
jében helyezték örök nyugalomra. Szabó Margit

GÖDÖLLÕ ANNO

Mária Valériát Jókai Mórnak mutatják

Meghívó
Lakossági fórum, 2008. április 24., 18 óra

Készül Gödöllő Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) célja a stratégiai és területi szemléletű városfejlesztés támoga-
tása, valamint a fejlesztendő városi akcióterületek kijelölése. 
A dokumentum megalapozza Gödöllő városrehabilitációs projektjeit, melyekre a Közép-Magyarországi Ope-
ratív Program keretében pályázik az önkormányzat a következő években. 
A stratégia összhangban van a város elfogadott településfejlesztési koncepciójával és középtávú gazdasági
programjával. A stratégia lakossággal való egyeztetésére április 24-én 18 órakor a Városháza nagytermében
kerül sor, melyen feltétlenül számítunk az Ön megjelenésére is.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos véleményeket, javaslatokat a foter@godollo.hu címre
lehet eljuttatni. Várjuk továbbá az alábbi öt kérdésre adott válaszaikat is. Kérjük, hogy észrevételeiket, javas-
lataikat juttassák el az önkormányzathoz a foter@godollo.hu e-mail címen, vagy postai úton: 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.
Segítségüket és együttműködésüket köszönjük!

KÉRDÉSEK A VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN:
1./ Kérjük, jelölje meg, hogy Ön szerint mi jelenleg Gödöllő 3 legfontosabb problémája!
2./ Milyen hiányosságok jelennek meg az Ön közvetlen lakókörnyezetében?
3./ Mi az a 3 dolog, amit az elkövetkező három évben szükségesnek érez megvalósítani lakóhelyének kör-
nyékén?
4./ Véleménye szerint mi a leginkább fejlesztendő terület, illetve funkció városunk központjában?
5./ Kérjük, adja meg, hogy melyik utcában lakik Ön.

Kálmán herceg, a muhi csata hősi ha-
lottja előtt tisztelegtek április 10-én a
Szent István Egyetem előtt álló lovas-
szobránál. Premontrei Szent Norbert
Gimnázium és a Gödöllői Lovassport
és Hagyományőrző Egyesület által
szervezett rendezvényen az önkor-
mányzat nevében Krassay László al-
polgármester, valamint a városunk-
ban működő oktatási és kulturális in-
tézmények és több civil szervezet is
koszorúzott.

II. András és Gertru-
dis gyermeke, IV. Béla
király és Árpád-házi
Szent Erzsébet testvére
jelentős birtokadomá-
nyokkal segítette a pre-
montrei rend magyaror-
szági működését, s
amikor a trianoni szer-
ződés következtében a
felvidéki és erdélyi is-
koláit elvesztő rend át-
költözött Gödöllőre, e
birtokokra felvett köl-
csönök segítségével valósulhatott
meg az 1948-ig a premontrei gimná-
ziumnak és rendháznak helyet adó
épület. A rend 1931-ben, az ifjúság
évében, Szent Imre herceg halálának
ezredik évfordulója alkalmából dön-
tött bőkezű jótevője lovas szobrának,
Róna József alkotásának felállításá-

ról, hogy példaképül állítsa őt az ifjú-
ság számára. Mint azt Bárdi Péter, a
Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um igazgatója elmondta, Kálmán her-
ceg igazi lovagi életet élt, s minden-

ben segítette bátyját, IV. Bélát. Így
tett akkor is, amikor 1241. április 11-
én hajnalban a tatárok rátörtek a Muhi
pusztán felállított magyar szekértá-
borra, ahol saját testével védte a ki-
rályt, s ennek következtében olyan
súlyos sebet kapott, amibe néhány
nappal később belehalt. Hősiessége
és testvére önzetlen szolgálata miatt a
történelem úgy őrizet meg emlékét,
mint aki IV. Bélának karja és kardja
volt.

Mint azt Bárdi Péter igazgató el-
mondta, a gimnázium tanárai és diák-
jai nem csak Gödöllőn emlékeznek
meg a premontreiek jótevőjéről, ha-
nem minden esztendőben részt vesz-
nek a Muhiban tartott rendezvényen
is, ahol a helyiekkel és a templomos
lovagokkal – akiknek elődei Kálmán

herceg és IV Béla ki-
rály mellett harcolva
a csatában mind egy
szálig elestek – közö-
sen tisztelegnek az
Árpád-házi herceg
emléke előtt. A gö-
döllői  szobor is meg-
örökíti a csatában hő-
siesen harcolt temp-
lomosokat, hiszen a
talapzatán látható
egyik dombormű
Montreali Jakabot, a
templomosok nagy-

mesterét, a másik Ugrin kalocsai
érseket ábrázolja, aki – csakúgy, mint
az esztergomi érsek, három püspök és
a nádor is – szintén hősi halált halt.

(k.j.)

Jótevőjükre emlékeztek a premontreiek

IV. Béla kardja volt
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Sose találnák ki, kiket tart egy
nagy, sikeres amerikai reklám-
ügynökség vezetője a legve-
szélyesebb ellenfeleinek, vál-
lalkozása lehetséges csődbe-
juttatóinak. A kiskereskedő-
ket. A kiskereskedői márkák
reklámozását nem bízzák ügy-
nökségekre, egyszerűen csak
kiteszik a kirakatba, esetleg
hirdetést adnak fel róluk a he-
lyi lapban. 

A kiskereskedők félelmei tehát attól,
hogy tönkreteszik őket a mamutcé-
gek, legalábbis David Ogilvy Egy
reklámszakember vallomásai című
könyve szerint megalapozatlanok.
Csak éppen találékonyaknak kell len-
niük. Merészeknek, rámenőseknek.
Na és, nem utolsósorban  jóknak. 

David Ogilvy változatos élete so-
rán ezt szívta magába: ha jó vagy, sike-
res leszel. Bármilyen foglalkozást űzöl
is, bármilyen képtelenségnek tűnő
dologba vágsz is bele. 

Pályáját szakácsként kezdte. A pá-
rizsi Hotel Majestic konyháján dolgo-
zott, mely „alighanem minden idők
legjobb konyhája volt. Itt tanulta
meg, hogy szigorúan be kell tartani a
minőségre vonatkozó szabályokat.

S így, mikor aztán skót létére, min-

denki elképedésére reklámügynök-
séget nyitott Amerikában – mert
ugye, mit érthet egy skót a reklám-
hoz, ami amerikai műfaj –, hamaro-
san a legsikeresebbek közé küzdötte
fel magát. 

Senki számára nem tanulság nél-
küli a jó reklám csínjáról-bínjáról írt
könyve. Elvei, fogásai az élet minden
területén alkalmazhatók. Hogyan sze-
rezzünk ügyfeleket? Hogyan tartsunk
meg ügyfeleket? Milyen a jó ügyfél? 

A fenti kérdések könyvének feje-
zetcímei közül valók, s a rájuk adott
válaszok bárki számára tartogathat-
nak hasznosíthatókat. 

Hogyan lehet a csúcsra jutni? Ez is
fejezetcím. David Ogilvy úgy tartja,
bizonyos magatartástípus a nyitja
mindennek. Vagy – ezt persze tekint-
sük csak tréfának – a boldogtalan há-
zasság. „Az elmúlt negyven év egyik
legkiválóbb ügynöksége annak kö-
szönheti sikerét, hogy alapítója bol-
dogtalan házasságban élt, és éjfél
előtt sosem hagyta el az irodáját.”

Mint a fenti mondat mutatja, szóra-
koztató stílusban történik az olvasó
beavatása a számos titokba, amire a
szerző kitér. 

A reklám pedig immár, akár tet-
szik, akár nem, életünk része. Sok eset-
ben hatást fejt ki ránk. Akár szerethet-

jük is, mert jópofa. Ha gyerek, ha ku-
tya szerepel egy-egy tévéreklámban,
akárhányszor szívesen végignézzük –
legalábbis én azok közé tartozom,
akik igen –, de a gyerekre, a kutyára
koncentrálva nem biztos, hogy eljut a
tudatunkig, tulajdonképpen mit is
reklámoznak. Vagy mégis eljut? Amúgy
hátulról? A reklám is, mint oly sok más
az életben, tudat alatt hat. Egyszer csak
motoszkálni kezd bennünk valami, s
nem tudjuk, miért. Hol a forrás? 

David Ogilvy segítségével eljut-
hatunk a különböző forrásokhoz, sőt,
azt is végigkövethetjük, hogyan válik
egy-egy forrásból folyam. 
(David Ogilvy: Egy reklámszakem-
ber vallomásai) - nád -  

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A siker titka

Április 12-én egy két helyszínt is magába foglaló
textilművészeti eseményt rendeztek Gödöllőn. A
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóhá-
zában egy négy napig tartó kortársművészeti ka-
mara kiállítás nyílt meg Naoko Yoshimoto japán
és Sue Hiley Harris walesi textilművészek mun-
káiból. A kiállítás megnyitó előzményeként a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Információs Központ-
ban az alkotók egy rövid vetítéses előadás kere-
tében saját műveikről, szakmai pályájukról szá-
moltak be az érdeklődőknek.
A rendezvényt Gémesi György polgármester nyi-
totta meg, akinek köszöntője után Simonffy Már-
ta Ferenczy Noémi-díjas textilművész, a Magyar
Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének
elnöke méltatta a két művész munkásságát.

A kiállítók – rendhagyó módon – mű-
veiket hazautazásuk alkalmával ma-
gukkal vitték, így azokat csak négy na-
pig láthatták a GIM-házba látogatók.

Forma, kifejezés, emlékezés

Kiállítás a GIM-házban Ötödik alkalommal rendezi meg az or-
szágos népzenei versenyt a Frédéric
Chopin Zeneiskola. A hét végi  megmé-
rettetésen három napon át öt kategóriá-
ban és négy korcsoportban mérik össze
tudásukat az autentikus népzenével
foglalkozó diákok. A versenyhez nép-
zenei konferencia és táncház is kapcso-
lódik. 
Több mint negyven hazai településről
érkeznek a fiatalok Gödöllőre a hétvé-
gén, hogy bemutassák tudásukat szóló-
ének, szólóhangszer, hangszeres együt-
tes, énekegyüttes és hangszeres-énekes
együttes kategóriában. Az autentikus
népzenét bemutató verseny  célja a zenei
anyanyelv hagyományainak őrzése és

annak értékeinek bemutatása mellett a
tehetségkutatás. A rendezvényt április
18-án délután 13 órakor dr. Halmos Béla
népzenekutató nyitja meg. A verseny-
programban pénteken és szombaton
száztizennégy produkciót láthat a kö-
zönség a Chopin zeneiskolában, köz-
tük huszonkét alkalommal gödöllői
versenyzőknek szurkolhatunk. Az or-
szágos versenyt területi válogatók
előzték meg, Gödöllőn az ezekről to-
vábbjutott műsorszámokat láthatják
az érdeklődők. A fellépők értékelésé-
re vasárnap délelőtt kerül sor, majd a
díjazottak 11 órakor a királyi kastély
dísztermében megtartott díjkiosztó és
gála keretében  mutatkoznak be.

Április 4-én rendezte meg a Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola
Idegen Nyelvi Munkaközössé-
ge az immár hagyományosnak
mondható megyei idegen nyel-
vi vers -és prózamondó ver-
senyt. Erre a megmérettetésre,
ami évről évre népszerűbb
mind a diákok, mind a nevelőik
körében, 12. alkalommal került
sor. 

A megnyitón a 6. a osztályosok német
nyelvű jelenetét láthatták, amit Vass-
né Albert Mária tanított be. Ezt kö-
vette az 5. és 6. osztályosok angol
nyelvű műsora Barabás Enikő tanár-
nő irányításával. A Petőfi iskola nö-
vendékeinek szereplése nagy tetszést
aratott, és egyben megadta a verseny
alap-hangulatát, amin a megye különbö-
ző településeiről, Gyálról, Gödről, Vác-
szentlászlóról, Nagykőrösről, Aszódról,
Vácról, Nagytarcsáról, Pécelről, Tö-

kölről, Hernádról és Gödöllő összes
iskolájából összesen 143 tanuló vett
részt. A diákoknak,  a helyes és szép
kiejtés mellett a szöveg pontos tolmá-
csolására és a megfelelő előadásmód-
ra is figyelniük kellett.

A zsűri évfolyamonként az első
négy helyezettet díjazta, s városunk
tanulói is szép eredményeket értek el.
Angol nyelv: 4. osztály: 2. helyezett:
Kukolya Hanga (Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola); 3. helyezett: Bíró Ákos
(Petőfi); 7.osztály: 1. helyezett: Kó-
bor Júlia (Török Ignác Gimnázium);
8.osztály: különdíj: Kupai Nándor és
Tóth Dániel (Damjanich János Álta-
lános Iskola)
Német nyelv: 5.osztály: 1. helyezett:
Szabó Dávid (Petőfi); 6. osztály: 1.
helyezett: Andresin Klaudia (Petőfi);
7. osztály: 2. helyezett: Marik Emese
(Petőfi); 3.helyezett: Kovács Ádám
(Petőfi)

Benedekné Juhász Katalin

Három településről hívott
vendégeket a Gödöllői Vá-
rosi Vegyeskar az április
19-ei immáron hagyomá-
nyos tavaszi Gödöllői Kó-
rustalálkozóra. A Gödöllői
Városi vegyeskar vendégei-
ként újabb két olyan kórust
is köszönthetünk, akik elő-
ször lépnek fel városunk-
ban. 

A Török Ignác Gimnázium aulá-
jában április 19-én szombaton 17
órakor mutatkozik be a püspök-
hatvani Pro Musica vegyeskar
karöltve az Aszódi Civil Városi
Kórussal. Vezetőik a kiváló, Kár-
pátaljáról hozzánk került Pál La-
jos és Pál Katalin tanár-házaspár,
akiknek népzenei csoportja szin-
tén e napon szerepel városunk-

ban a népzenei találkozón. A Hat-
vani Grassalkovich Énekegyüttes
szintén először lép fel Gödöllőn.
A néhány éve alakult 18 tagú
együttes máris számos verse-
nyen, minősítő hangversenyen
került az érdeklődés középpont-
jába.Vezetőjük a fiatal, nagyon
tehetséges Molnár Tamás.

A Gödöllői Városi Vegyeskar-
ral (vezetője Pechan Kornél) te-
hát három különböző arculatú
kórus ad változatos, tavaszi han-
gulatú hangversenyt szombaton.
Az érdeklődők madrigálokat,
motettákat és népies hangulatú
zeneműveket hallhatnak, többek
között Kodály Zoltán és Kocsár
Miklós művei csendülnek majd
fel a német és olasz zeneművek
mellett.

-kj- 

Több mint százan énekelnek és zenélnek

Országos népzenei verseny 

Eredményesek voltak a gödöllői diákok

Vers, próza idegen nyelven

Sue Hiley Harris (balra) és Naoko Yoshimoto (jobbra) a GIM-házban

Hangverseny a TIG-ben

Négy kórussal A Ludas Matyit mutatták be április 4-én a művelő-
dési központban az Erkel iskola logopédiai osztá-
lyai. Játékuk előtt Mészáros Györgyné, a Tiszta Be-
széd Alapítvány kuratóriumi elnöke foglalta össze
a tíz évvel ezelőtt a szülők által létrehozott szerve-
zet munkáját. Mint elmondta, az alaptőkét három
szülő ajánlotta fel, majd néhány év múlva a szemé-
lyi jövedelemadó 1%-os felajánlásának fogadására
is lehetőséget kaptak. Az így összegyűlő pénzből
számos célra tudtak fordítani kisebb-nagyobb ösz-
szegeket. Vásároltak udvari játékokat, sporteszkö-
zöket, beszerezték a logopédiai képzés speciális 
tárgyait. Támogatták az úszásoktatást, hozzájárul-
tak kirándulások költségeihez a nyári táborozók ki-
adásaihoz. Pályázatokon is eredményesen vettek
részt, számítógépet is nyertek. Mészáros Györgyné
megköszönte a szülők áldozatvállalását, a pedagó-
gusok munkáját, az önkormányzat számukra ked-
vező döntéseit, személy szerint Gémesi György
polgármester kiállását a logopédiai osztály beindí-
tásáért, fejlesztéséért. Végül arra kért mindenkit,
hogy az eddig tapasztalt támogatást folytassák, te-
gyenek meg mindent azért, hogy miközben ország-
szerte iskolákat zárnak be, ez a speciális képzés to-
vább folytatódhasson Gödöllőn.

Tízéves a Tiszta Beszéd Alapítvány 
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GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
Május köszöntő a Gödöllői Királyi Kastélyban
Május 1.: 9.00  Díjugrató lovasverseny a kastélyparkban; 15.00.:  Vuk, a kis
róka című interaktív gyermekelőadás a PeTimi Társulattal
Május 2.: 10.30 Jumpers táncegyesület gyermek előadása; 11.00: Őrző - védő kutyabemutató a
kastélyparkban; 14.00: Harmónia és Lendület Tánciskola előadása; 15.00: Szaniszló New Vibe
Project jazzkoncertje a díszteremben
Május 3.: 10.00 Íjászverseny a kastélyparkban; 11.00: Mazsorett előadás; 11.30: Harmónia és
Lendület Tánciskola gyermek és ifjúsági előadás; 13.00: Jumpers táncegyesület felnőtt csoport
előadása; 13.30: Harmónia és Lendület Tánciskola előadása; 15.00: Szekeres Erzsébet kiál-
lításának megnyitója a Lovardában
Május 4.: 11.00 Őrző-védő kutyabemutató; 14.00: Kistarcsai Pannónia táncegyüttes hagyo-
mányőrző csoportjának előadása; 15.00: Varázsfuvola Együttes koncertje
Folyamatosan zajló programjaink 10-18 óra között: Kézművesfoglalkozások a Barokk
teremben,friss kürtőskalács a kastélyparkban,kézművesek vására a díszudvaron,hintózási és 
pónilovagolási lehetőség, karikaturista.

www.kiralyikastely.hu

Gödöllői Új
Művészet 

Közalapítvány
A Gödöllői Új Művészet

Közalapítvány és a Gödöllői
Iparművészeti Műhely

tisztelettel meghívja Önt 

2008. április 26-án
(szombaton) 17 órára

A GIM-HÁZ kiállító termébe
KUNSZT VERONIKA 

textilművész, népi 
iparművész,

kiállításának megnyitójára

Köszöntőt mond: Gaálné Dr.
Merva Mária, a Gödöllői Vá-
rosi Múzeum igazgatója
Megnyitja: Káldy Mária, a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
(Szentendre) Múzeumi Okta-
tási és Képzési Központ igaz-
gatója
Közreműködik: a CIBRI
Énekegyüttes. Művészeti ve-
zető: Benedek Krisztina, a Nép-
művészet Ifjú Mestere
Rendezte: Kecskés József, a
Közalapítvány titkára és Seres
Imre, a Petőfi Sándor Művelő-
dési Központ munkatársa.
Megtekinthető: 2008. május
24-ig szombat, vasárnap 14
órától 18 óráig illetve előze-
tes bejelentkezés alapján más
napokon is.

GIM-HÁZ – Gödöllői Új
Művészet Közalapítvány

Alkotóháza (Gödöllő, 
Körösfői utca 15-17.)

Felelős vezető: Katona Szabó
Erzsébet elnök

Telefon/fax: 28-419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

Gödöllői Városi Múzeum

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programja

Április 17. csütörtök 17 óra
Tóthné Pataki Anikó növendé-
keinek hangversenye (cselló)
Április 18-20.: V. Országos
Népzenei verseny
Április 18. péntek: 13 óra:
Ünnepélyes megnyitó
18-án délután és 19-én egész
nap verseny
18-án és 19-én 19.30: Népze-
nei konferencia
Április 20. vasárnap 11 óra:
Díjkiosztás és gálaműsor a Gö-
döllői Királyi Kastély Díszter-
mében
Április 21. hétfő, 18 óra
A Gyermek Vonószenekar és
az Ifjúsági Vonószenekar hang-
versenye
Április 22. kedd 18 óra
Ella Attila és Lázár Attila nö-
vendékeinek hangversenye
(rézfúvó)
Április 23. szerda 18 óra
Székely Judit növendékeinek
hangversenye (furulya)
Április 24. csütörtök 17.30
Nyitrai Mónika növendékeinek
hangversenye (hegedű)

VENDÉGBARÁT MÚZEUMOK
KÉRJÜK, SZAVAZZON MÁJUS 1-IG A

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMRA,
A VENDÉGBARÁT MÚZEUMOK 

PÁLYÁZATON

www.vendegvaro.hu/vendegbaratmuzeum
(a regionális jelentőségű 

múzeumok között)

A Városi Múzeum Gödöllői Művésztelep
Alapítványa, melyet a XX. század eleji sze-
cessziós művésztelep tárgyi- és doku-
mentum-anyagának gyűjtésére és gondo-
zására, a művészteleppel kapcsolatos tu-
dományos és közművelődési tevékenység
támogatására hozott létre a múzeum
1991-ben, kéri, hogy adójának 1 százalé-
kával 2008-ban is támogassa az alapít-
vány célkitűzéseit.
A Gödöllői Művésztelep Alapítvány 
adószáma:19179148-2-13



Egy lakóépület, egy utca, egy
városrész otthonosságát, laká-
lyosságát – többek között – a
virágos ablakok száma alapján
lehet megítélni. Itt az ideje,
hogy a virágos ablakokat meg-
tervezzük.

Ehhez mindenekelőtt a virágládákat
kell beszerezni. Legalkalmasabbak a
vékony falú, műanyag ládák, me-
lyeknek csekély az önsúlyuk és vi-
szonylag nagy mennyiségű föld fér el
bennük. Fontos, hogy a ládák alján
vízelvezető lyukak legyenek, mert
különben a felesleges öntözővíz nem
tud elszivárogni belőlük. A ládákat
biztonságosan, szilárdan kell rögzí-
teni az ablakban, mert egy emeleti
ablakból lezuhanó virágláda, bizony
súlyos balesetforrás lehet.

A virágládák megtöltéséhez jó mi-
nőségű talajra lesz szükség. A leg-
egyszerűbb dolog volna kimenni a
város szélére és valahol, egy szántó-
földön zsákba gyűjteni a kívánt föld-
mennyiséget. Ezt azonban senkinek
sem ajánljuk, mert a föld gyomirtó-
szer maradékot, gyommagvakat tar-
talmazhat és az ilyen talajban a virág-
palánták rövid időn belül elpusztul-
nak. Azt se javasoljuk, hogy a közeli
erdőből származó földdel töltsék meg
a virágládákat, mert ezzel az erdei
fák életkörülményeit rontanák!

A virágok számára tehát meg kell
vásárolni a földet. Ez manapság már
nem olyan bonyolult, hiszen a leg-
több virágkereskedésben, kertészet-
ben szinte bármilyen növényhez be
tudjuk szerezni a szükséges földet.

Ráadásul a kertészek
még tanácsot is tudnak
adni számunkra, hogy
ültetendő növényünk-
höz melyik a legjobb
föld. A zsákolt talaj bő-
ségesen tartalmazzon
humuszt és növényi
tápanyagokat. A ládá-
kat úgy töltse meg föld-
del, hogy a talaj szintje
egy ujjnyival a láda pe-
reme alatt legyen!

Persze a nagy kérdés, hogy milyen
virágot ültessünk?

A kérdés lehet, hogy egyszerűen
hangzik, de bonyolultabb, mint azt
sokan gondolják. Talán Önök is jár-
tak már úgy, hogy míg barátaiknál
egy-egy növény gyönyörűen burján-
zott, addig az Önök balkonján épp

csak vegetált. A megoldás vi-
szont sokszor egyértelmű. Nem
mindegy, hogy milyen fekvésű
erkélyünk. Mert másfélét aján-
latos ültetni a déli, napsütötte, és
másfélét az északias, kevés nap-
sütésben részesülő, vagy szeles,
hűvös ablakokba. Szóval, ehhez
az egyszerűnek látszó feladat-
hoz is kell egy kis előretekintés
és némi hozzáértés. A megálmo-
dott növények palántáit ráér áp-
rilis második felében beszerezni
és elültetni, hogy a virágok

gondozójának és az utcán járó-
kelőknek minél több öröme tel-
jék bennük!

Akinek világos, napsütötte
erkélye van, az kedvére válo-
gathat a szebbnél szebb fény-
kedvelő balkonnövények közül.

A balkonláda növényeinek ki-
választásakor elsődleges szem-
pontként kell figyelembe ven-
nünk az erkélyünk fekvését, a
környező épületek és fák árnyékoló
hatását. A tápanyag- és vízutánpótlást
tudjuk szabályozni, de a fényviszo-
nyokat kevésbé. Ha egész nyáron
pompázó balkont szeretnénk, min-
denképp a helyhez illő virágfajok
közül kell válogatnunk.

Napos helyre ültethetők: kerti
muskátli, petúniák, csüngő verbéna,

törpe dália, záporvirág, illatos kakas-
sarkantyú.

Akinek északi vagy árnyékos erké-
lye van, az se csüggedjen, bemutat-
juk a legszebb árnyékkedvelő bal-
konnövényeket, amelyek közül bát-
ran válogathat.

Az északi oldalra néző balkon ese-
tén közvetlen napfényt alig kap a nö-
vény, ezért ide árnyékkedvelő növé-
nyeket kell válogatnunk. Nem kell
szomorkodnunk, az árnyékos oldalt
kedvelő virágok között sem kisebb a
választék.

Árnyékos helyre ültethetők: apró-
levelű (angol) muskátli, illatos mus-
kátli, színes levelű muskátlik, fuk-
sziák, begóniák.

Egy szép, virágos balkon nem csak
saját szívünknek, lelkünknek okoz
örömet, hanem szinte teljes környe-

zetünkre pozitívan hat. Mennyivel
szebb egy virágos erkély, mintha ezt
a részt raktárnak, lomtárnak hasz-
náljuk.

Nem mindenki él hatalmas kert-
ben, de varázsolhatunk mini kerteket
szinte mindenhol.

Tegyünk együtt egy virágos váro-
sért!

Gyümölcsöskertjeink legkedvesebb
és leghasznosabb rovarvendégei a há-
ziméhek. Magyarországon a méhész-
kedésnek a házak körül nagy múltja
van; a legtöbb méhész szórakozásból,
amatőr módjára foglalko-
zik e hasznos rovarok te-
nyésztésével. A legutóbbi
adatok szerint Magyaror-
szágon mintegy 600 ezer
méhcsalád él 38-40 ezer
méhész tulajdonában. A
szorgalmas méhek évente
800-900 vagonnyi mézet
gyűjtenek össze.

A méz nagyon ízes és
egészséges táplálék. Noha
a mi éghajlati és környe-
zeti viszonyaink nagyon is alkalma-
sak a méhészkedésre, viszonylag ke-
vés mézet fogyasztunk. Egy lakosra
évente 30-35 dkg méz, vagyis napon-
ta 1 grammnyi jut, szemben más, a
méhészetre kedvezőtlen körülmé-
nyekkel rendelkező országgal, ahol a
fejenkénti fogyasztás az 1 kg-ot is
meghaladja. Így a termelt mézmeny-
nyiségből bőven jut külföldre is.

Gyümölcstermő növényeink szinte
kivétel nélkül idegen megporzásra
szorulnak. A megporzó vad rovarok
száma évről évre jelentősen csökken:
ennek következtében fokozódik a
méhek szerepe a gyümölcsfák meg-
porzásában. Ha valaki egy virágzó
cseresznye- vagy meggyfa alatt tar-
tózkodik szélmentes, napos időben,
akkor maga is meggyőződhet arról,
hogy a virágokat milyen tömegben
lepik el a virágport gyűjtő házimé-
hek. Ezek egyik fáról a másikra rep-
kedve a lábukra és potrohuk szőreire
tapadt virágport a bibékre juttatják,
megporozzák a virágokat.

A méhek először a kaptárukhoz
legközelebb eső fákat keresik fel. Mi-
nél távolabb van a gyümölcsöskert a
méhestől, viszonylag annál kevesebb
dolgozó méh jut el a virágokra. A mé-
hek 2 km-nél nagyobb távolságra
nem is repülnek.

Sok gyümölcsöskertben volna le-
hetőség méhek tartására. Ha azonban
nem akarunk méhészettel foglalkoz-
ni, akkor legalább ne pusztítsuk, ha-
nem védjük e hasznos segítőtársain-

kat. A gyümölcsfák nö-
vényvédelme sok áldo-
zatot szed a méhek tár-
sadalmából. A növény-
védelemhez és a mé-

hekhez nem sokat értő emberek sok-
szor indokolatlanul és oktalanul
okozzák a méhek tízezreinek pusztu-
lását. Pedig csak néhány alapvető
permetezési szabályt kellene figye-

lembe venni és megtartani! Virágzás
idején csak szükség esetén permetez-
zünk gyümölcsösben! Virágzó gyü-
mölcsfát rovarölő szerrel soha ne per-
metezzünk! Ha erre kényszerülünk,
pl. moniliás fertőzés elleni permete-
zéskor, akkor várjuk meg a napnyug-
tát, amikorra a méhek már nem tevé-
kenykednek kertünkben.

Sokan félnek a méhektől és ezért
nem szeretik, ha a kert közelében
méhkaptárt állítanak fel. A félelem-
re azonban nincs ok. A virágokat
szorgalmasan keresgélő méhek csak
kivételes esetben támadják meg az
embert. A kertjében nyugodtan dol-
gozó, sétáló vagy pihenő embert a
méhek nem szúrják meg. Csupán a
kivételesen erős szagok (izzadság,
erős parfüm) irritálja a méheket ar-
ra, hogy fullánkukat az ember bő-
rébe mélyesszék.

A méhszúrás (nem csípés!) nyo-
mán a bőr felületén kisebb daganat,
pirosodás, később viszketés jelent-
kezik, amely azonban veszélytelen
és néhány óra alatt elmúlik. A szú-
ráskor keletkezett kellemetlen ér-
zést ecetes borogatással enyhíthet-
jük. És gondoljuk el, a méhek szú-
rása nekünk kis kellemetlenséget
okoz, de a méheknek (szemben a
darazsakkal) ez az életébe kerül.
Jobb békességben meglenni egymás
mellett és inkább védelmezzük eze-
ket a szorgos rovarokat, amik nélkül
nem lennének gyümölcsök és le-
mondhatnánk a mézes teáról is.
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HEROSZ

Vigyél haza!

3 hónapos keverékek 5 hónapos tacskó keverékek

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

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

3 hónapos puli keverékek

Állati dolgok

Kertünk dolgozói

Április 19-20.:

dr. Kovács Ilona

Tel.: 20/9-455-495

Gödöllő, Úrréti u. 14.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

3 hónapos keverékek

3 hónapos keverék szukák

Eboltás
Gödöllő város Polgármesteri Hivatalának Lakos-
ságszolgálati Irodája értesíti a város lakosságát,
hogy Gödöllő városban az ebek 2008. évi veszett-
ség elleni védőoltásra az alábbi időpontokban kerül
sor 8 - 10 óráig:
április 19. (szombat) Köztársaság út sorompó
május 3. (szombat) Kazinczy krt. rendelő
május 10. (szombat) Vásártér

Nem csak kertészeknek...

Virágot az ablakba, erkélyre!

Előző számunkban írtunk a bé-
kák védelmének fontosságá-
ról. Így most bemutatjuk kert-
jeink leggyakoribb kétéltű la-
kóit, hogy közelebbről is meg-
ismerhessük őket.

A zöld levelibéka igen korán, már
március végén előbújik téli álmából,
amelyet a talajban vagy a tó mélyén,
az iszapban tölt. Ekkor a közeli vizek-
hez indul, hogy élete – de legalábbis
az évben soros – párját megtalálja.

A levelibéka szereti, és kifeje-
zetten igényli a napsütést. Órákon
keresztül képes sütkérezni a napon
egy kényelmes faágon, bőre még-
sem szárad ki, szemben más béka-
fajokkal. Borús és hűvös időben
viszont elrejtőzik a földön. Régen
azt gondolták, hogy mozgása az
időjárással áll összefüggésben.
Befőttesüvegbe zárták, amibe ki-

csi falétrát állítottak, így szegény ál-
latka kénytelen volt ebben a sivár,
szűk térben tölteni az idejét.

Prédáját leshelyzetből figyeli, és
mihelyst mozgást észlel, lecsap. Ösz-
töneinek olykor saját családjának ki-

sebb tagjai is áldozatul esnek.
Tápláléka: apró repülő rova-
rok, pókok és egyéb kis terme-
tű ízeltlábúak.

A kert egyik állandó lakója
és sokan hiszik, hogy árt a nö-
vényeknek. Pedig ez az ártat-
lan smaragdzöld teremtény
csak néhány póknak és egyéb
ízeltlábúnak okoz fejfájást. A
zöld levelibéka egész Európá-
ban elterjedt, kivéve Nagy-

Britanniát és Franciaország déli ré-
szét, ahol nem igazán érzi jól magát.
Magyarországon szerencsére egyre
többel találkozhatunk; ellene véteni
tilos, hiszen védett faj!

Kertünk élővilága

A zöld levelibéka

Április 9-én reggel 7.30 körül a blahai részről elve-
szett egy 8éves mopsz szuka kutya. Ismertető jele
az öszülő pofája. Vele volt egy 3 éves pekingi pincsi
szuka kutya is. A pincsi ismertető jele hatalmas fa-
rok, görbe első láb. A NYOMRAVEZETŐNEK 50.000
Ft jutalmat adunk. Elérhetőségeink: 70/297-5999
és 20/460-6115. Éjjel-nappal várjuk a telefonokat.
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18-08 óra között és hétvégén. 
Tel.: 28/430-655.

Április 13-20-ig: Sanitas (Tesco,
Thegze L. u. 2.). Tel.: 545-585.
Április 20-27-ig: Egyetemi, Egyetem
tér 1. Tel.: 420-243.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG 
BALATONLELLÉN

2008. június 24-tól - augusztus 30-ig az
önkormányzat Balatonlellei 

Gyermeküdülőjében korlátozott 
számban üdülési lehetőséget ajánlunk

fel gödöllői családok részére 
2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban. 

Üdülési díjak 8  napos turnusokra 
(szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:

Óvodás korú gyermek:
12.341 Ft/fő

Általános- és középiskolás tanuló:
27.104 Ft/fő

Felnőtt: 43.316 Ft/fő
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas:

36.659 Ft/fő
Nem gödöllői gyermek:

33.159 Ft/fő
Nem gödöllői felnőtt:

2.318 Ft/fő
Üdülési csekket is elfogadunk!

Részletes tájékoztatást kérni és időpontot
egyeztetni személyesen a Polgármesteri Hivatal

Közoktatási Irodáján (222-es szoba), vagy a 
529-139-es telefonszámon lehet.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁRVERÉST HIRDET GÖDÖLLŐN, A DAMJANICH JÁNOS
UTCÁBAN TALÁLHATÓ KÉT EGYMÁS MELLETTI LAKÓTELEK, VALAMINT A BONCSOK- ÉS A 

KECSKÉS-DŰLŐBEN FEKVŐ MEZŐGAZDASÁGI RENDELTETÉSŰ FÖLDRÉSZLETEK 
TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE

I. Lakótelkek:
1.) A 4003/4 helyrajzi számú, 1272 m2 területű, családi ház építésére alkalmas ingatlan Gödöllőn, a 
Damjanich János utca 21/a. szám alatt található.
2.) A 4003/5 helyrajzi számú, szintén 1272 m2 területű, családi ház építésére alkalmas ingatlan Gödöllőn, a Damjanich János utca
21/b. szám alatt található.
Az ingatlanok közművel ellátatlanok. A Damjanich János utcában víz, elektromos energia, gáz, szennyvíz és telefon közművek talál-
hatóak.
Mindkét telek kikiáltási ára: bruttó 10.800 Ft/m2, azaz bruttó 13.737.600 Ft.
II. Mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek:
1.) 7010/2 hrsz-ú, 1055 m2 területű, kert művelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 4.000 Ft/m2,
2.) 7186/2 hrsz-ú, 598 m2 területű, kert művelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 4.000 Ft/m2,
3.) 7257/2 hrsz-ú, 3552 m2 területű, kert és szántó művelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 2.000 Ft/m2,
4.) 7290/1 hrsz-ú, 2907 m2 területű, szántó művelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 2.100 Ft/m2.
Az árverés helye: Gödöllő, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség
Az árverés ideje: 2008. április 22., 15 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele: 
Bánatpénz címén a megszerezni kívánt ingatlan kikiáltási ára 20 %-ának megfelelő összeg befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által
biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.
Az árverésre a mezőgazdasági földrészletek esetében csak belföldi magánszemélyek jelentkezhetnek!
Jelentkezni lehet 2008. április 21-én 16 óráig a Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján, a II. em.
233. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529-253),  aki az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad, illetve az ingat-
lanok megtekintésére időpont egyeztethető vele.

8 NAPOS ERDÉLYI 
KÖRUTAZÁS

JÚNIUS 18. ÉS 
JÚNIUS 25. KÖZÖTT. 

TELEFON: 
30/266-4789, 28/420-634 ÜZLETBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A

VÁROSI PIACI CSARNOK
EMELETÉN!

Érdeklődni: 06-30/5030-777.

PARKOLÓ BÉRLÉSI LEHETŐSÉG A
PIACI MÉLYGARÁZSBAN! 

Kamerás megfigyelés, biztonsági
felügyelet, 24 órás 

hozzáférhetőség, kedvező ár.
Érdeklődni: 06-30/5030-777.

LOMTALANÍTÁS
A családiházas övezetben a jövő héten a  következő
helyeken és időpontokban lesz lomtalanítás:  
Április 21. hétfő:
Báthory u. 22. sz. elé; Báthory u. vége; Szabadka u-i
garázsokhoz; Grassalkovich u. – Bercsényi u. sarok a
39. sz elé; Bercsényi u. közepe; Bercsényi u-ba a Szív
és az Arany J. u. közé; Testvérvárosok útjára a Grassal-
kovich u. és Nagyvárad u. közé; Testvérvárosok útjára
a Nagyvárad u. és Kodály u. közé; Testvérvárosok
útjára a Kodály u. és Szabadság u. közé; József A. u-ba
a Szabadság út és a Grassalkovich u. közé; József A. u-
ba Grassalkovich u. és a Nagyvárad u. közé;József A.
u-ba a háztartási bolt közelébe
Április 23. szerda:
Ferenczi (holland) bútorbolt mögé; Kiss J. u. – Kodály
u. sarok; Kiss J. u. – Brassó u. sarok; Kiss J. u. –
Nagyvárad u. sarok;Bartók B. u. – Tátra u. sarok;
Nagyvárad u. – Fillér u. sarok; Brassó u-ba a Vörös-
marty u. és a Jókai u. közé; Brassó u. 7. elé; Kodály Z.
u. - Vörösmarty u. sarok; Vörösmarty u-ba a Kodály Z.
u. és a Szabadság u. közé; Jókai u. – Kaffka u. sarok;
Kodály Z. u. – Jókai u. sarok
Április 25. péntek: 
Forint u. – Tátra u. sarok; Grassal-kovich u. – Bocskai
u. sarok; Szív u. – Bocskai u. sarok; Bocskai u-ba a
Szív és az Arany J. u. közé; Arany J. u. – Bem u. sarok;
Bem u. – Szív u. sarok; Arany J. u. – Szív u. sarok;
Arany J. u-ba a Hajó u. és a Babati u. közé; Arany J. u.
– Brassó u. sarok; Arany J. u-ba a Hegedűs és a
Nagyvárad u. közé; Arany J. u. – Kodály u. sarok;
Arany J. u. – Bocskai u. sarok

FELHÍVÁS

Értesítem a tisztelt szülőket,
hogy a tanköteles korú, leendő
első osztályos gyermekük be-
iratására a következő időpon-
tokban kerül sor:

ÁPRILIS 18., PÉNTEK, 8-18 ÓRÁIG
ÁPRILIS 19., SZOMBAT 8-12 ÓRÁIG

A beírás a gyermek születési anyakönyi kivona-
tának és az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanusító igazolás bemutatása alap-
ján, a lakóhely vagy tartózkodási hely körzeté-
ben található általános iskolában történik.

dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRŐ
VIZSGÁLATRA

2008. április 1-jétől járványügyi
szűrést végzünk a gödöllői beje-
lentett lakcímmel rendelkező 30
év feletti lakosság részére.
A tüdőszűrő vizsgálatra a fertőző
betegségek és járványok megelő-
zése céljából kerül sor. A lakosok-
nak beutalót nem kell hozniuk, be-
hívásuk a Tüdőgondozóban re-
gisztrált. 

A vizsgálat eredményéről értesítést csak
utánvizsgálat szükségessége esetén

küldünk!

A 30 év alatti lakosok szűrése csak
háziorvosi vagy szakorvosi  beutalás 

esetén lehetséges.
Munkaalkalmassági vizsgálathoz végzett

mellkasfelvétel térítési díja 2000.- Ft.
Korábban elkészült tüdőszűrő vizsálatról
kiadott, munkaalkalmassági vizsgálathoz

szükséges 
szakvélemény térítési díja 350.- Ft. 

Dr. Farkas Éva 
Gondozóvezető főorvos

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI 
KASTÉLY KHT. 

TAKARÍTÓNŐT KERES 
határozatlan időre azonnali

belépéssel. 
Pozíció: 

takarítócsoport vezető 
Jelentkezés önéletrajzzal a 

Kastély titkárságán 
Vámosi Ritánál. 

Tel: 28-420-331.



ÁLLÁS
* Képesítéssel rendelkező eladót felveszünk 4 vagy 8 órában. Tel.: 20/9414-638
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését várjuk.
Érd.:  30/913-8769.
* Idény jellegű munkára október 31-ig büfébe eladót felveszünk. Nyelvtudás
előny. Érd.: 30/223-98-01
* Gödöllői autósiskola elméleti és gyakorlati oktatót keres. Tel.: 20/9414-638
* Gödöllői exkluzív kávéházba szakácsot, eladót, felszolgálót felveszünk. Érd:
20/322-03-72.
* Közjegyzői iroda középfokú végzettséggel rendelkező, számítógép kezelésében
jártas munkatársat keres. A Jelentkezéseket lehetőleg fényképes önéletrajzzal,
az elérhetőségek megjelölése mellett a szabovdr@vnet.hu.email címre várjuk.
* Cégünk keres gyakorlott CO-2 HEGESZTŐKET Gödöllői munkahelyre. Kiemelt
bérezés. Szállás, utazás biztosított! Tel: 20/492-3044
* Kft keres CO-2 hegesztőket hosszútávra. Kiemel bérezés, szállás, utazás biz-
tosítva. Tel: 20/3486-695
* A MÉDIALOG ZRT. HAJNALI HÍRLAPKÉZBESÍTÉSRE MUNKATÁRSAKAT
KERES. Érd: 30/817-0361
* Gödöllői cég keres középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalókat 2
műszakos munkarendben hosszútávra, versenyképes fizetéssel könnyű fizikai
munkára. Szintén Gödöllőre keresünk elektrotechnikust, elektroműszerészt és
villanyszerelőt. Érd: 28/545-525, 30/868-4381
* Délutáni munkára jogosítvánnyal és autóval rendelkező tapasztalt gépkoc-
sivezetőt keresek. Tel. 30/694-5702

* Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű betanítással orvostechnikai ter-
mékek irodaházon belüli értékesítésére. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Tel: 30/857-7940
* Újonnan nyíló gödöllői irodánkba keresünk irodai munkára megbízható
munkatársakat. Uniós fizetés. Számlaképesség előny. Tel: 70/634-1132
* KATEDRA NYELVISKOLA Gödöllő angol, spanyol és olasz nyelvtanárokat
keres. Tel: 20/984-5070, www.katedra.hu, godollo@katedra.hu 
* Számítógépes tudással rendelkező alkalmazottat keresünk zöldség-nagyk-
ereskedésünkbe Gödöllőn, részmunkaidőben. Érd: 30/304-4161, 30/9519-
566
* Műkövest, csiszolót, segédmunkást felveszek. Tel.: 30/968-9084 
* Gödöllői objektumba VAGYONŐRÖKET KERESÜNK 40 éves korig. Érettségi,
alapfokú angol nyelvismeret előnyt jelent. Érd: 30/358-4996
* Alkalmi és folyamatos munkalehetőséggel, Gödöllőn és környékén téged vár
változatos munkákkal (SZERELÉS, ELŐKÉSZÍTÉS, CSOMAGOLÁS) a Fürge Diák
Iskolaszövetkezet! Cím: 2100Gödöllő, Páter K. u.1. Tel: 28/516-520, 70/313-
8477,(honlapunkon is jelentkezhetsz munkáinkra www.furgediak.hu 
* Cégünk Budapest XV-i munkahelyre keres asztalost szerelésvezetői
munkakörbe. Munkahelyre való bejárás megoldható. Érd: 30/9146-478
* Szakközépiskola RAKTÁROS munkakörbe munkatársat keres. Word, Excel
felhasználói szintű ismerete szükséges a munkakör betöltéséhez. Érd:
28/520-716
* Szakközépiskola ADATRÖGZÍTŐ munkakörbe munkatársat keres. Gyors- és
gépírás, Word, Excel felhasználói szintű ismerete szükséges a munkakör
betöltéséhez. Érd: 28/520-711, 70/501-0589
* GÖDÖLLŐI VARRODÁBA BEDOLGOZÓNAK PROFI VARRÓNŐKET KERESEK.
Tel: 20/553-5434
* Angol tanárt keresek két kisgyermekem mellé. Előny: „Aki házhoz jön”. Érd:
30/255-6566
* Hamarosan nyíló szépségszalonba keresünk: fodrászokat, manikűröst –
pedikűröst – műkörmöst. Érd: 20/200-2725, 30/2288-403
* Középkorú hölgy nagytakarítást, háztartási, házkörüli, kerti munkát alka-
lmanként ill. rendszeresen vállalna referenciával. Tel: 30/359-5690
* Nyugdíjas nagymama gyermekfelügyeletet, háztartásba besegítést, vasalást
vállal. Kedd, szerda, péntek. Tel: 20/572-7566 délután
* Vendéglátásban jártas frissnyugdíjas kiváló német nyelvtudással munkát vál-
lal. 28/421858
* 60-as leinformálható nő idős embernél takarítást vállal Gödöllőn heti 1-2
alkalommal. Tel: 70/236-5667
* GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE TAKARÍTÓNŐT KERESÜNK FŐÁLLÁSBAN, AZON-
NALI KEZDÉSSEL. Érd: 30/915-1029
* Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk szakképzett pultos höl-
gyet, ill. konyhai kisegítőt részmunkaidőbe. Gyakorlat előny! Érd: 70/2199-934
* Fiatal női eladót keresünk kereskedelmi végzettséggel. Kézzel írott,
fényképes önéletrajzot zárt borítékban kérjük leadni: 2100 Gödöllő, Petőfi tér
16. Happy Boksz Ajándékbolt
* Szadai melegkonyhás étterem keres gyakorlott KONYHALÁNYT,
FELSZOLGÁLÓT és SZAKÁCSOT. Tel: de. 10 órától 28/404-692, 20/971-6272
* Fodrászt és műkörmöst keresünk!! Gödöllői Szépségszalonba. Alacsony
bérleti díjjal. /Vendégkörrel rendelkezők előnyben./ Érd: Tóth Mónika:
30/369-3499, 20/937-0221
* Gödöllői Szépségszalonba vendégkörrel rendelkező vállalkozó
FODRÁSZT keresünk. Tel: 70/320-6985
* Kft keres XV, ker.-i munkahelyre CNC gépkezelőket, hagyományos
forgácsolókat, lakatosokat, csiszolókat. Kiemelt bérezés hosszútávra,
szállás biztosított. T: 20/236-9797
* Természetes gyógymódok iránt érdeklődő, vállalkozó kedvű, pozitív
gondolkodású emberek jelentkezését várom kötetlen munkaidőben
végezhető munkára. T: 20/911-4980
* Pedikűröst, manikűröst, műkörmöst keresek bevezetett üzletembe.
Tel: 20/9810-696

INGATLAN
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort. Lakások
saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek.
Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
*Eladó Kazinczy körúton III. emeleti 2 szobás lakás, lift és erkély nincs. Irá: 10.4MFt.
Érd.: 70/342-2553
* Gödöllőn a REMSEY krt.-i TEREMGARÁZSBAN AUTÓBEÁLLÓ ELADÓ! Iár: 1,7MFt.
Érd: 30/924-6979
* GARÁZS eladó a János utcai garázssoron. Elektromos áram, szerelőakna. Iár:
1,75MFt. Érd: 30/924-6979
* Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-es telek, termő gyümölcsössel 650
ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/375-4849.
* MARIKATELEPEN a CSÁRDA után kb. 750 m2 külterületi zárt kert eladó.
20/531-4333
* Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás 2350 m2-es megosztható
építési telek 80 m2-es felújítható házzal eladó. Tel: 28/421-619
* Eladó Isaszegen Március 15. u. 11sz. alatti 2 szoba + am. konyhás összkomfortos
családi ház 300nöl kővel burkolt, parkosított kerttel, klímával, elektromos kapu +
garázsajtóval. Tetőtér beépíthető. Iár: 23 M Ft. Tel. 30/316-5335
* Gödöllőn, Röges utcában újonnan épülő ikerház eladó. Érd: 30/645-5659
* Felújított palotakerti 2 szobás panellakás eladó május végi költözéssel. Iár: 12 M
Ft. Érd: 20/3328-342
* KERESEK Gödöllőn és környékén eladó ingatlanokat; országos hálózat. Katona:
30/640-1180
* Építési telek Gödöllőn, Sajó utcában, csendes helyen, kis lakóházzal, jó közlekedés-
sel, ásott kúttal, összközműves, tehermentes, tulajdonostól eladó. Iár: 15,9 MFt tel:
30/264-9694
* Gödöllő Blahai részén 95 m2, 2+2 szobás családi ház 320 négyszögöles
panorámás telken eladó. Iár: 30,9 M Ft. Érd: 30/670-2487
* Gödöllőn a Szt. János utcában 64 m2-es, 2 szobás, 2. emeleti, jó állapotú, konvek-
toros, klimatizált, napfényes lakás eladó. Iár: 12,4 M Ft. Tel: 30/481-4161

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/911-864320/911-8643
Iroda: 20/525-53-66

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

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 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: 8.30-12 óráig

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.
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-Belvárosban 69 m2 első emeleti cirkó fűtéses,
tégla újszerű lakás magas minőségű burkolatok-
kal 26 MFt. Iroda ill. vállalkozásra is alkalmas.
-Belvárosban kiadó lakás új építésű 1,5
szobás 2.em.-i  60ezerFt/hó.
-Központi elhelyezkedésű 86m2 helyiség
kiadó jó parkolással 130eFt/hó.
-Új építésű lakás 70m2-es beállóval kis
telekrésszel 20,5 MFt.
-Szép régi építésű lakás 51m2 beállóval kis
telekrésszel 14,5 MFt.
-Családi ház egyszintes 105m2 a telek 702 m2
kétlakásosként is használható 24,9 MFt.
-Sorházi 130m2 lakóház 360m2 telek 36m2
garázs 36m2 terasz 22 MFt. 
-Téglaépítésű 50m2 cirkó fűtéses lakás
garázzsal 12,5 MFt.
-Egyedi fűtéssel rendelkező felújított 44m2-
es lakás 9,7 MFt.
-Panorámás 930m2 telken 117m2 családi ház
beépíthető tetőtérrel 28MFt.



* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is. Csendes helyen, új
kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt
környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel, kis
pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
* Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két generációnak alka-
lmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két fürdős-
zobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es telekkel, ásott kúttal, kiváló
közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* Eladnám vagy központi 1,5-2 szobás, erkélyes lakásra cserélném Gödöllő
Kertvárosban 706 m2 telken lévő 86 m2-es 2,5 szobás családi házamat parkosított
kerttel, kerti tóval, 2 autó részére fedett beállóval. Iár: 23 M Ft. Érd: 20/545-5182
* Palotakerten, parkra néző 2 szobás, felújított, jó állapotú lakás eladó a folyosón és
a pincében tárolóval. (Kábel TV, NET, Tel. van.) Érd: 70/366-8026
* Palotakerten 2. emeleti 2 szobás 61 m2-es részben felújított lakás 12,2MFt-ért
eladó. Tel: 20/597-1286
* VENNÉK GÖDÖLLŐ CENTRUMÁBAN magasföldszinti v. 1.em. 40-50m2 körüli
EGYEDI FŰTÉSŰ újszerű v. felújított LAKÁST TULAJDONOSTÓL. T: 30/859-6759
* Gödöllő Erzsébet kirné krt-on 1szobás, 34 m2-es, távfűtéses, parkra néző, egyedi
vízórás 3.em. lakás eladó. Telefon, kábeltévé előkészítés van, szolg. pill. szünetelve. T:
20/9138-221
* Eladó Gödöllő Állami Telepen, zöldövezetben, 88 m2-es társasházi lakás, amihez
saját kert, tároló, garázs tartozik. Ár: 15 M Ft. Érd: 30/210-5749
* Gödöllő központjában (Kőrösfői K. A. u. 39.) 2 utcára nyitható, kertes (693m2), 3
szoba összkomfortos családi ház eladó. Iár: 23 M Ft. Érd: 20/551-7194
* Sürgősen eladó IKLADON KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ gyönyörű parkosí-
tott kerttel, halastóval áron alul , családi okok miatt. Iár: 18,5MFt. T: 20/413-
2243, 20/561-4412
* KISKÖRÉN, a Tisza parton közművesített üdülőtelek eladó. Érd: este 36/345-408
* 2 és fél szobás összkomfortos valkói kertes családi házamat gödöllői lakásra
cserélném. Tel: 30/697-3609
* Kézpénzzel vásárolnék 10 M-ig Gödöllőn, csendes helyen 1. v. 2. emeletig erkélyes
2 szobás lakást, nem lelakottat. Ingatlanosok ne hívjanak! Tel: 70/503-5223

* Gödöllőn, belvárosban, a Városmajor utcában 170 m2-es tetőteres családi ház
eladó. Tel: 20/3550-008
* Antalhegyi u. 79./A 135 m2-es sorházi lakás+40m2 beépített tetőtér, kétállásos
garázs, kert, cirkófűtés, beépített bútor, riasztó szép állapotban eladó. Iár: 28,9MFt.
Tel: 30/6454-273
* Eladó Gödöllőn, Szabadka u. 1. em. 2 szobás lakás és Máriabesnyőn 850 m2
közműves belterületi telek érv. ép. engedéllyel. Esetleg csere kertes házra érték-
egyeztetéssel. T: 20/255-9325, 16h után: 28/412-116
*Gödöllőn az Alvégben 50 m2-es felújítandó, téglaépítésű társasházi 1 szobás lakás
előkerttel eladó. Iár: 8,2MFt. Tel: 20/496-1450
* Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában eladó 55m2-es, 2 szobás magasföldsz-
inti, felújított lakás 12,1 M Ft-ért. Tel: 28/414-572
* Gödöllőn, központban 45 m2-es, vízórás, kábeltévés 1+2 félszobás 2004-ben
felújított 1. em. déli fekvésű lakás eladó, folyosón tárolóval (egyedi fűtés folyamat-
ban). Érd: 20/911-8939
* Gödöllőn téglaépítésű, földszinti, 59 m2-es konvektoros, központi fekvésű lakás
eladó. MIHÁLY DÉNES KÖZ. Tel: 30/290-8534
* Gödöllő Palotakerten 64 m2-es 2 szobás nagykonyhás, parkra néző, nagyerkélyes
4. emeleti panellakás 12,2 MFt-ért eladó. Tel: 28/482-071
* Gödöllőn, a Kazinczy körúton eladó 2. emeleti 64 m2-es gázkonvektoros, konyhás,
bútorozott, erkélyes lakás. Iár: 13,2MFt. Tel: 30/225-3371
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN CSENDES, IGÉNYES 55 m2-es FELÚJÍTOTT LAKÁS
ELADÓ. Iár: 12,9MFt. Érd: 30/6811-270
* ÚJSZERŰ TÉGLAHÁZ Gödöllő, Csanakban! Földszintes 100 m2 + 28 m2 garázs,
nappali + 2szobás, 2004-es építésű, 2generációs, önálló bejáratú házrész külön
utcára nyíló 500 m2-es parkosított kerttel eladó. Iár: 30,5MFt. Tel: 30/385-5569
* Gödöllő központjában 2 szobás, erkélyes, jó állapotú, téglaépítésű, konvektoros,
csendes lakás saját tárolóval magánszemélytől eladó. Iár: 13MFt. Érd: 70/372-2258
* SÜRGŐSEN ÁRON ALUL ELADÓ a Remsey krt. 3. sz. alatti 65 m2-es 1+2 fél
szobás 3. emeleti lakás. Iár: 14,8 M. Tel: 70/221-7502, 70/581-3736
* Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon extra panorámás 1850 m2-es dupla
sortelken egy 450 m2-es, 3 szintes 4 éves családi ház. 80 m2-es amerikai konyhás
nappali, 50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, dupla garázzsal stb. Érd: 30/9425-103
* Nem panel! 64,5 m2, 2,5 szobás (a szobák külön bejáratúak), erkélyes, alacsony
rezsijű lakás eladó! Cirkófűtés (lapradiátorok), víz-, gáz-, villanyóra. Szt. János u.
30/b3.em. Tel: 30/461-4308

* Eladó Királytelepen 120 m2-es összkomfortos egyszintes gázfűtéses családi
ház dupla garázzsal, melléképületekkel, uitt eladó 689 m2 építési telek. 1,5-2
szobás konvektoros lakáscsere is érdekel. Iár: 23MFt(cs.ház telekkel), 10MFt
telek. 20/532-4446, 20/592-8665
* Gödöllő Szőlő utcában 78 m2-es, 1+2 félszobás lakás eladó. Tel: 70/2032-482
* Sürgősen eladó Gödöllő központjában egy teljes körűen felújított 116 nm-es 3
szoba+nappali ikerházfél, 500 nm-es telekkel Iár: 29,9MFt Tel: Tóth Andrea 06-
30-415-7665 
* Sürgősen eladó Aszód központjában egy 57 nm-es 1 + 2 félszobás szép
állapotú nagy erkélyes lakás. Iár: 12 M Ft Tel: Tóth Andrea 06-30-415-7665 
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Palota-kerten egy X. emeleti 57 nm-es 2 szobás
felújított lakás. Iár.: 12,9 M Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665
* Eladó, Palotakertben 44 nm-es, 6. emeleti, másfél szobássá átalakított, déli
fekvésű lakás tulajdonostól, jó állapotban. Fűtésszabályozás kialakítása folyamat-
ban. Irányár: 10,2MFt. Tel: 06-30/345-7033.
* Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás lakás
részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
* Gödöllőn János utcában 54 m2 1,5 szobás, azonnal költözhető lakás eladó. Iár:
12 M Ft. Tel: 30/4917-301
* Gödöllő belvárosában eladó 2,5 szobás, konvektoros, téglaépítésű 3. em.
napfényes öröklakás (új: burkolatok, víz, villanyvezeték, konyha) műanyag
ablakokkal. Iár: 15,7M. T: 70/315-4111
* Galgahévíz központjában eladó felújítandó, téglaépítésű családi ház fürdőszobá-
val. Hitelfelvételnek megfelel. Bolt, iskola, óvoda szomszédban. Kitűnő buszkö-
zlekedés Bp.-re. Telek 2200 m2. Érd: 30/419-0766
* Galgamácsa legszebb részén eladó egy új építésű földszintes családi ház. Nagy
nappali, hálószobák, automata garázskapu, vállalkozásnak kialakított pinceszint.
Külön vízóra, telefon. Alkalmas fodrászat, fittnesz v. szolárium működtetésére.
Érd: 30/419-0766
* Gödöllőn a Honvéd utcában 596 m2 telken régi parasztház eladó. Iár: 14,9 M
Ft. Érd: 28/420-474
* Gödöllőn, Harasztban kétszintes sorházban 115 m2-es 4 szobás, étkezős, fürdős-
zobás (+kézmosó), teraszos, loggiás lakás gázkazán-fűtéssel, elöl, hátul kerttel, ipari
árammal eladó. Iár: 25 M Ft. Tel: 28/420-238
* Gödöllőn, Paál László közben 3. em. téglaépítésű, konvektoros, parkettás,
kábeltévés 2 éve felújított lakás eladó. Érd: 20/224-9118
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INGATLANOK FORGALMA-
ZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGAT-
LANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*A Fenyvesben 564 nm-es,
panorámás, közművesített építési
telek 90 nm-es házalappal eladó (ter-
vrajz, építési engedély). Iá: 10 mFt.
*A Kossuth L. utcában, új építésű, 33
nm-es, tetőtéri, egyedi fűtésű, lakás,
kocsi beállóval SÜRGŐSEN eladó.
Irányár: 11,5 mFt.
*A Kossuth L. utcában, új építésű, 47
nm-es, amerikai konyhás, tetőtéri,
egyedi fűtésű lakás kocsi beállóval
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 14,5 mFt.
*A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN,
erdő mellett 69 nm-es, első emeleti
(étkező konyha, nappali + háló), 2002-
ben épült, igényes, erkélyes,
padlófűtéses lakás, tárolóval, saját
parkolóval eladó. Iá: 19.5 mFt.
*Az egyetemtől néhány percre130 nm-
es, nappali +3 szobás, 2003-ban épült,
kétszintes erkélyes lakás extrákkal,
garázzsal eladó. Iá: 34 mFt.

*A Kertvárosban 70 nm-es, 3 szobás
sorházi lakás 650 nm-es gondozott
kerttel, pincével, 40 nm-es mel-
léképülettel (vállalkozásra alkalmas)
eladó. Irányár: 23 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Királytelepen 1167 nm-es parkosí-
tott telken két lakóház eladó: egy 100
nm-es, 3 szobás és egy 50 nm-es, 1
szobás (melléképületekkel, garázzsal).
Irányár: 28,3 mFt.
*A Kertvárosban 725 nm-es telken 70
nm-es, 2 szobás családi ház (szer-
kezetkész tetőtér) eladó. Iá: 17,5 m Ft.
*Máriabesnyőn 1057 nm-es,
közművesített telken, 2+ fél szobás
lakóház eladó (ásott kút, mel-
léképületek). Irányár: 15 mFt.
*A Fenyvesben 840 nm-es parkosított
telken nappali + 3 szobás, 120 nm-es
(beépíthető tetőtérrel) igényes családi
ház eladó. Irányár: 43,9 mFt.
*A Blahán, 1270 nm-es telken, 1999-
ban épült, nappali+ 5 szobás igényes
családi ház (parkosított telek, kis tó a
kertben, dupla garázs, pince) eladó.
Irányár: 45 mFt.
* Az Antalhegyen, 981 nm-es telken
133 nm lakóterületű, 2000-ben épült,
nappali + 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 35 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*ISASZEGEN 888 nm-es telken 83 nm-

es, 2 szobás, konvektoros lakóház (pin-
ce, kamra, ásott kút) eladó. Iár: 12 mFt.

*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nm-
es, 3 lakásos családi ház (fúrt kút,
garázs) eladó.  Iá: 42 mFt. 
*VERESEGYHÁZON most épülő 130
nm-es, kétszintes, nappali+3 szobás
családi ház, 410 nm-es közművesített
telken eladó. Iá: 29,8 mFt.
*CSÖMÖRÖN, 110 nm-es, nappali +2
szobás, földszintes felújítandó ház,
630 nm-es telekkel eladó. Iár: 18 mFt.
ÚJ LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-
es telken most épülő, 102 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 31,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nm-
es telken most épülő, 136 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 33  mFt.
*SZILASLIGETEN a Rózsakert
Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű,
új építésű, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók. 
*KISTARCSÁN, a kórház mögött 700
nm-es telken most épülő,72 nm-es,
nappali+ 3 szobás ikerházi lakások
májusi átadással leköthetők. Szoc. pol.
felvehető. Iá:18,5  mFt.
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*Gödöllő városközpontban régi építésű földszinti 90 m2-es polgári lakás saját udvar-
résszel eladó! Iár: 21,8 M Ft. Tel: 20/3238-106
*Egri 1,5 szobás, 37 m2-es, 1 éve felújított lakásomat cserélném gödöllői, budapesti
v. vonzáskörnyéki lakásra értékegyeztetéssel! Minden megoldás érdekel! Iár: 7,8MFt.
Tel: 30/550-1742
* Nem panel 55 m2 2 szobás saját vízórás, gázkonvektoros fűtésű, 3. em., erkélyes
lakás Szt. János utcában csendes helyen központhoz, tömegközlekedéshez közel
eladó. T: 20/370-6407
* Eladó Isaszegen a lakótelepen egy 60 m2-es téglaépítésű földszinti 1+2 szobás
lakás. Egyedi fűtés, saját tároló. Érd: 30/3115-058
* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek faházzal, 12
m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel eladó. Érd:
70/534-7803
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 67 m2-es, jó állapotú
lakás. Ár: 13,5MFt. tel: 70/320-6985
* Gödöllő Fenyvesen eladó egy I. emeleti, 86 nm-es 3 szobás, erkélyes lakás garáz-
zsal, pincével, kerthasználattal. Tel: 30/538-2358
*Gödöllő központjában 125 m2-es felújítandó családi ház aprócska kerttel 26 M Ft-
ért eladó. Tel: 30/667-4812
* Domonyvölgyben 800 m2-es építési telek buszmegállóhoz közel 13 m-es
utcafronttal 4,5 M Ft-ért eladó. Tel: 30/667-4812
*Gödöllőn, csendes helyen, de közel a központhoz 58 m2-es konvektoros lakás 14,9
M Ft-ért eladó. Tel: 30/667-4812
*Gödöllő Dózsa Gy. úton 74 m2-es nappali +3 szobás jó állapotú, egyedi fűtésű lakás
eladó 21 M Ft-ért. Tel: 30/667-4812
*Rögesben 650 m2 összközműves építési telek 18 m utcafronttal eladó 9 M Ft-ért.
Tel: 30/9776-665
* Antalhegyen 1020 m2-es építési telek 23 m utcafronttal, 30% beépíthetőséggel
12,5 m Ft-ért eladó Tel: 30/9776-665
* Gödöllő Thököly u.-ban 1055 m2-es telken 227 m2-es családi ház eladó. Egyedi
belső kialakítás, légkondicionálás. 58M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Gödöllő-Máriabesnyőn 300 nöl-es telken 100 m2-es 2004-ben felújított családi
ház eladó. 22M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Gödöllő Aulich u.-ban családi ház eladó. 2 fürdőszoba-wc, konyha,étkező, nappali,
3 hálószoba, galéria, könyvtárszoba.. 35.7M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Gödöllő-Rögesben 166 m2-es légkondicionált családi ház SÜRGŐSEN eladó.
Medence, szaletli, sütögető, szauna. 38.9M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Gödöllő Királytelepen tavaly felújított családi ház eladó. Telek:700 m2,össz
ter.:240 m2. 35M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
*Gödöllőn Szőlő utcában jó elosztású, konvektoros fűtésű 1+2 fél szobás társasházi
lakás eladó. 13.9M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Gödöllő-Központban téglaépítésű társasházban egyedi fűtéses, alacsony rezsivel
rendelkező igényes 3.em. 2+félszobás lakás eladó. 16.5M Kvadrát Ingatlaniroda
06/30 9514907 
* Gödöllőn Asbóth u.-ban 281 m2 alapterületű,2 szintes ingatlan eladó vagy kiadó.
Ár:47M+áfa, bérleti díj:400E/hó+rezsi Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Gödöllő „Rózsadombján” örökpanorámás, nyugodt környezetben fekvő lakóház és
udvar besorolású ingatlan eladó. Telek:1091 m2. Ár: 26.5M Kvadrát Ingatlaniroda
06/30 9514907 
* Gödöllőn telephely eladó. Jelenlegi tulajdonos értékesítés után visszabérli. Felépít-
mények: 1216 m2. Telek: 4975 m2. Ár: 165M+áfa Kvadrát Ingatlaniroda 30/ 9514907 
* Gödöllőn 1180 m2-es belterületi építési telek, kertvárosi övezetben eladó.
Közművek a telek előtt találhatók. 15M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Veresegyházon 500 m2 belterületi ipari ingatlan eladó. Telek:2000 m2. 47M+áfa
Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Szadán belterületi összközműves építési telkek eladók. Telkek:1509-1718
m2.Ár:9,3M-10,5MFt Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907  
* Szadán 4896 nm-es belterületi fejlesztési terület eladó.  Telkek :686-1498 m2.
Ár:8.500,-/m2. Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
*Szada központjában belterületi, új parcellázású, összközműves, közvilágítással ellá-
tott telkek aszfaltos utcában eladók. 9M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Őrbottyán külterületén átminősítés előtt álló 2 hektáros szántó besorolású terület
eladó. A területen áram van. 15.9M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Kartalon 2002-ben teljesen felújított, két generációs családi ház /100+60
m2/eladó. 17.8M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Kistarcsán 2008.május végi átadással, ikerház felek eladók. Szoc.pol. igénybe
vehető! 18.5M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Dányban 300 nöl összközműves telken lévő 100 m2 alapterületű, 2 szintes, tégla
családi ház eladó. 22.9M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Erdőkertesen 2008. májusi átadással kulcsrakész 180 m2-es családi ház eladó.
Kertkapcsolatos terasz, télikert, kandalló. Referencia megtekinthető. 40M Kvadrát
Ingatlaniroda 06/30 9514907 

* Erdőkertesen 135 m2-es tetőtér beépítéses családi ház eladó. 56 m2-es nappali,5
hálószoba, gardróbszoba, 2 fürdő .47M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Eladó Gödöllőn, Szabadka u. 1. em. 2 szobás lakás és Máriabesnyőn 850 m2
közműves belterületi telek érv. ép. engedéllyel. Esetleg csere kertes házra érték-
egyeztetéssel. T: 20/255-9325, 16h után: 28/412-116
* Gödöllőn, a Rákos pataktól 2 percre Határjáró utcában eladó 1066 m2-es,
üdülőövezeti 3%-ban beépíthető telek, kerítés, kút, villany van, fiatal gyümölcsfákkal
beültetve. Ára: 4,5 M. Tel: 30/9545-917 
*Kistarcsán az újabb építésű Eperjesi úti lakótelepen eladó 60 nm-es, 2 szobás felújí-
tott, 2 erkélyes magasföldszinti lakás (egyedi háztömbfűtés). Iá: 13,5 mFt.
Tel.70/322-5239
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás (+társalgó) teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nm-es örökzöldekkel beül-
tetett telekkel. Iá: 27 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a városközpontban, 2003-ban épült, színvonalas belső kialakítású, nappali
+ másfél szobás, 55 nm hasznos alapterületű kétszintes lakás kis kertrésszel eladó.
(Téglaépítés, gázcirkó fűtés, redőnyök, minőségi burkolatok). Iá: 20,5 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 1050 nm-es telken (26 m-es utcafronti szélesség) eladó
120 nm alapterületű, 3 szobás családi ház. Iá: 23,8 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Blahán 702 nm-es telken eladó 2 generáció részére alkalmas, 2 külön
bejáratú (50 nm-es 1 szobás, felújított ill. 55 nm-es másfél szobás) lakóépület garáz-
zsal, melléképülettel. Iá: együtt 24 mFt; vagy külön-külön is megvásárolhatóak 12-12
mFt-ért közös telekhasználattal. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb részén 500 nm-es saroktelken eladó
100 nm alapterületű, nappali + 2 szobás családi ház, garázzsal, egy külön bejáratú
(szoba, konyha, fsz.) lakrésszel. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában II. emeleti ÚJ ÉPÍTÉSŰ, 33 nm-es 1 szobás, déli
fekvésű lakás (téglaépítés, egyedi fűtés). Iá: 11,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban, parkra néző, 54 nm-es, magasföldszinti, teljesen felújított,
igényes kialakítású, 2 szobás lakás. Egyedi fenyő nyílászárók, új konyhabútor; új
burkolatok, szaniterek; új víz-és villanyvezeték rendszer. Saját szabályozású fűtés
kialakított!! Iá: 13,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szőlő utcában 65 nm-es, 2 + fél szobássá átalakított, egyedi fűtésű
lakás. Iá: 13 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Ambrus közben 73 nm-es, 3 szobás, erkélyes, nagyon szép állapotú,
felújított lakás. Iá: 17,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Aszódon a központ közelében, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 118 nm lakóterületű, nappali + 4
szobás, igényes külső és belső kialakítású egyszintes sorházi lakás 570 nm-es saját
telekrésszel, nagy terasszal, garázzsal. Iá: 25,6 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöl-
lő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Szadán ÚJ ÉPÍTÉSŰ 100 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás tetőteres
ikerház garázzsal, nagy terasszal, 430 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 19,99 mFt.
(Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahán 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel beültetett
panorámás telken, teljes berendezéssel együtt eladó 35 nm alapterületű (nappali, kony-
ha, fürdőszoba, tetőtérben hálószoba), hangulatos kialakítású nyaraló, tágas fedett
terasszal, borospincével, kerti grillezővel. Iá: 16,9 mFt. Telefon: 06-20/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyen 740 nm-es, parkosított, örökpanorámás (összközműves)
telken eladó másfél szobás, déli fekvésű ÚJ ÉPÍTÉSŰ családi ház nagy terasszal. Iá.
19,8 mFt Érd: 20-919-4870
* Isaszegen 888 nm-es telken jó állapotban lévő, hangulatos belső kialakítású, 88 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház beépített verandával, kis pincerésszel eladó. Iá:
12mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* Szadán 2082 nm-es telken eladó 2 generáció részére is alkalmas, 60 nm-es, más-
fél szobás + 70 nm-es, nappali + 2 szobás, külön bejáratú lakrésszel rendelkező csalá-
di ház. Iá: 20 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 20/9194-870
*Kerepesen a sportpálya közelében családi házas csendes környezetben 677 nm-es
belterületi építési telek, rajta egy 110 nm alapterületű egyszintes családi ház kész
alapjával (érvényes építési engedéllyel, tervrajzzal) eladó vagy gödöllői 1 szobás, egye-
di fűtésű lakásra cserélhető. Érd.: 70/322-5239
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* GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és  1,5MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÁRON ALUL ELADÓ DOBÓ KATICA UTCAI TELEK 755 m2-es, 20m-es utcafrontú,
közműves, műút melletti. Ár: 11MFt+Áfa. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en eladótér, iroda, áruátvevő,
öltöző. Ár:335.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KIADÓ ÚJÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Dózsa Gy. úton 33 m2-es üzlet kiadó, kocsibeállóval.
Ár:4.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 73 m2-es, nappali, 2hálószobás, kocsibeállós,
előkerttel, márciusi átadással. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* KOSSUTH L.U.-ÚJ LAKÁS liftes házban, 63m2-es 2szobás, nagy-teraszos, egyedi
fűtésű, minőségi, beköltözhető állapotú. Ár: 18,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS a Remsey körúton. 3. emeleti, világos, 65m2-es, nap-
pali + 2 hálószobás, tárolós. Ár:15,5MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* CSALÁDOSOKNAK SORHÁZ Remsey körúton, 90m2-es, nappali + 3 hálószobás,
nagy teraszos, garázsos. Ár:24,4MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*TÉGLA ÉPÍTÉS, EGYEDI FŰTÉS! Központban teljesen felújított, földszinti, 35m2-es,
1 szobás, azonnal költözhető lakás eladó. Ár: 10,5 MFt. INGATLANBANK
06704562103  
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁS! Központban 2007-es téglaépítés, cirkó fűtés, 2. emelet, 2 szo-
ba, azonnal költözhető. Kocsibeálló. Ár: 14,5 MFt. INGATLANBANK 06704562103  
* FELÚJÍTOTT 3 SZOBÁS! Kossuth utcai 72m2-es, 2. emeleti, teraszos, világos, új
burkolatokkal, új nyílászárókkal. Ár:16,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* VÁROS SZÍVÉBEN, 105m2-es, csendes, téglaépítésű, nappali, 2+1/2szobás,
2fürdőszobás, felújított, légkondicionált, saját kocsibeállós lakás. Ár:27MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban 7.emeleti, 44m2-es, 2 szobás lakás, beépített
fenyő bútorokkal, külön tárolóval. Ár: 11,5 MFt. INGATLANBANK  Mátrai Zsuzsa
06704562104
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban tégla építésű házban 3.emeleti, 50m2-es,
nappali, 1 szoba, erkélyes. Ár: 12 MFt. INGATLANBANK  Mátrai Zsuzsa
06704562104
* ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nappali, 3hálószobás,
tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár: 24,7M Ft INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* KERTVÁROSI CSALÁDI HÁZ 236m2, igényes kialakítás, világos terek, 2nappali,
4hálószoba, szauna, terasz, garázs, 702m2-es telek. Ár: 57,5MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ Alsó szint felújítandó, nappali, 2szoba. Tetőtérben
2szoba, igényes kialakítás, garázs, 486m2-es telek. Ár: 25,8MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
* CSALÁDI HÁZ a Harasztban. 126m2, nagy belmagasságú, 3szoba, félszoba,
garázs, 430m2-es telek. Ár:26MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* SZADÁN CSALÁDI HÁZ szerkezetkész állapotban, tájvédelmi terület mellett
1011m2-es panorámás, összközműves telken áron alul eladó. Ár: 18,6MFt. INGAT-
LANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* SZADÁN kétgenerációs családi ház, 720m2-es gondozott telken, két különálló
lakrészben konyha, 2-2 szoba, fürdőszoba. Ár: 22MFt. INGATLANBANK Mátrai
Zsuzsa 06704562104
* NAGYFENYVESI CSALÁDI HÁZ 703 m2-es telek, 132 m2-es családi ház, nappali,
2szoba, beépíthető tetőtér, terasz, pince, garázs. Ár: 26,9MFt. INGATLANBANK
06704562103
*ÚJÉPÍTÉS A FENYVESBEN. 1170 m2-es parkosított telek, 200 m2-es családi ház,
cserépkályhás nappali, 3szoba, gardróbhelyiségek, garázs, teraszok. Ár: 65,9MFt.
INGATLANBANK 06704562103

ALBÉRLET
* Gödöllőn a központhoz közel 60 nm alapterületű, 2 szobás családi ház, 430 nm-es
saját telekrésszel kiadó június 01-től; (70.000,-+ rezsi bérleti díj). Tel: 20/9194-870;
28/411-086
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen KIADÓ 40 nm alapterületű (2 szoba, konyha,
fürdőszoba-wc, terasz) téliesített faház saját telekkel 40.000,-Ft + rezsi bérleti díjért.
Érd: 28/411-086
* Kiadó lakás Gödöllőn az egyetemtől 2 percre. Két különbejáratú szoba, alacsony
rezsi. Tel: 20/470-5584
*Gödöllőn Lázár Vilmos u.-ban 255 m2-es családi ház kiadó. Pazar panoráma, csendes
nyugodt környezet.180.000/hó+rezsi Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
* Szadán 1 szoba összkomfortos bútorozott KERTES HÁZ KIADÓ. Érd: 70/409-8820
* Önálló kis családi ház (szoba-konyha) zöldövezetben hosszútávra kiadó. 50 EFt/hó
+ rezsi, 2 havi kaució szükséges. Tel: 30/978-5416
* Bútorozott lakás kiadó ápr. 1.-től Gödöllő központjában. Érd: : 28/385-601 este,
20/4192-291
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 szobás 4. emeleti lakás hosszútávra kiadó. Tel:
30/3822-498
* Gödöllőn az Ambrus közben 2 szobás, nagykonyhás, bútorozott lakás kiadó.
55EFt/hó + rezsi. 1 havi kaució szükséges. Érd: 20/4789-122
* Gödöllő központjában 44 m2 bútorozott, másfélszobás, távfűtéses lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 30/983-5854

* Központban, 2 szobás, bútorozatlan, 3. emeleti napfényes szép lakás kiadó
55EFt-ért + 1 havi kaució. Érd: 20/333-0526
* Gödöllő központjában igényes 85 m2-es 2 +2 félszobás bútorozott,
amerikai konyhás, parkolós lakás, valamint Kossuth L. u.-ban 45 m2-es rak-
tár kiadó. Tel: 30/9617-621
* Két szobás, konvektoros, kis rezsis, szép állapotú lakás kiadó a Paál László
közben. Tel: 20/544-2228
* Gödöllő központjában másfélszobás, gázkonvektoros 2. emeleti lakás kiadó.
Ár: 50EFt + rezsi. Tel: 20/325-0425
* Gödöllőn központban távfűtéses, telefonos, kábeltévés, bútorozott 44 m2-
es lakás hosszútávra május 15.-től kiadó. Jó közlekedés vasút, HÉV, Volán. T:
28/410-346, 20/587-5191
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.:
(70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es lakás
(bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Kiadó hosszútávra, a Szent János utcában egy 64 m-es, kétszobás, étkezős,
egyedi gázfűtéses bútorozott/bútorozatlan lakás 60.000 Ft+Rezsi/hó-ért.
Garázsbeállás megoldható. Érd.: 20/951-4746.
* Külön bejáratú szerény albérleti szoba (zuhanyzó, WC, gázkonvektor) kiadó
Gödöllőn, Kertvárosban, buszmegállótól 20m-re, két fő részére is.
40EFt+rezsi. Érd: 413-757, 70/576

KIADÓ
* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
* Üzlethelyiség kiadó Vácszentlászlón a butik soron. Tel: 20/585-4083
* Gödöllő belvárosában Gábor Áron u. 1. sz. alatt 55 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Tel: 20/456-2944, 28/489-975
* Gödöllő központjában a Remsey körúton különálló 150 m2-es kétszintes,
felújított lakás irodának és üzletnek is kiadó! Szükség esetén garázs is megold-
ható. Tel: 30/2266-221
* Remsey krt.-on a mélygarázsban dupla zárt garázs kiadó. Tel: 30/2266-221
* 2 db25 m2-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gödöllő, Kőrösfői u. 14. sz. alatt. Uitt
100 m2-es helyiség LAKÁSNAK v. IRODÁNAK kiadó. Tel: 30/209-0517
* GÖDÖLLŐN BÜFÉ BERENDEZÉSSEL ÁTADÓ! Érd: 20/393-0350
* Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában 34 m2 udvari bejáratú irodahe-
lyiség hosszútávra kiadó. Tel: 30/9835-854
* Gödöllő városközpontban 25 m2-es helyiség kiadó fodrász, kozmetika, iroda
céljára. Érd: 20/3238-106
* Gödöllőn Isaszegi úton 86 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd: 28/430-298,
20/775-2106
* Gödöllőn Kastély mellett 30 m2-es helyiség irodának kiadó nagyon kedvező
bérlettel, rezsi nincs! Tel: 30/307-7314
* Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
20/945-5583.
* Kiadó János utcában 4. emeleti 2 szobás, konvektoros lakás hosszútávra.
Alacsony rezsi. 52.000 Ft/hó +rezsi +2 havi kaució. Tel: 70/517-1370
* Gödöllő városközpontban frekventált forg. helyen bevezetett 40 m2-es föld-
szinti üzlethelyiség hosszútávra kiadó. Érd: 28/414-149, 30/9496-319
* KIADÓ-ELADÓ EGY 35m2-es ÜZLET A KÖZPONTBAN. Érd: 06-1/3408-365
* Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában, nagyon jó helyen. Jól bevezetett
nívós üzlet. Tel: 30/9428-275

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom
rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás,
kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendsz-
eresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50 
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán
belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu 
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu 
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi
házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.:
70/241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel.: 70/613-5662.
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* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-
cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth
László. Tel.: 30/9229-553.
* Gépi kaszálást, i l letve ker tészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel.: 70-944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron!
Tel.: 20/9133-165
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozások-
nak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel. Reuma,
izületi bántalmak, hátfájás, stressz oldására, fájdalmak megszün-
tetésére. Tel: 70/701-9510
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL SZOBAFESTÉST-
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, GIPSZKARTONSZERELÉST, DRYVITOLÁST,
DÍSZÍTŐFESTÉST. T: 28/415-581, 20/9361-233.
* Tetőjavítást, felújítást, bádogozást vállalok rövid határidőre. Tel:
70/949-7007
* Könyvelés, bérszámfejtés, teljes körű TB ügyintézés: 06-70-366-
7935 Csáki Judit
* Rátkai Lajos ács: 06-70-564-7473, tetőszerkezet, pavilon, garázs,
kerti bútor, kerítés. Hétvégi és családi ház építés fából. Referencia
munka és garancia. 
* VÁLLALKOZÁSÁNAK KÖTELEZŐ! Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatait
bízza ránk! Tel: 20/444-7203, 30/221-5203, www.fonix2002bt.hu 
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás, csomagolás,
zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit
bármikor bárhová! Tel.: 30/9243-216, 28/418-203. a10trans@hotmail.com.
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely,
szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
* MASSZÁZS szolgáltatás indul a HS-Sportközpontban Gödöllő, Dózsa György
út 152. /TESCOmellett/ Érdeklődés, bejelentkezés: 06-30-960-1519
Mindenkit szeretettel várunk.
* Tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastaggombás benőtt köröm szaksz-
erű kezelése, ápolása. Talpmasszázs. 25 év szakmai gyakorlat. Óvakodjon az
engedély nélküli kontároktól. T: 20/532-7275
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDEN-
BEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Fürdőszoba felújítás.
Fűtés felújítás. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli munkát
vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés,
javítás, festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás, par-
kettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
* Nyugdíjas nagymama gyermekfelügyeletet, háztartásba besegítést,
vasalást vállal. Kedd, szerda, péntek. Tel: 20/572-7566 délután
* Gödöllőn és környékén megbízható, szakképzett, számlaképes favágó
favágást, fakivágást vállal. Tel: 20/359-8333
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
* Vállaljuk udvarok teljes körű takarítását sitt, szemét elszállításával; házak
bontását, teljes tereprendezését, fák kivágását. Ár megegyezés szerint.
Nagyméretű kalapácstégla eladó. Tel: 30/481-4005
* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK MŰSZAKI
ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.
* Fogyasztás, edzés, feszesítés! A háromdimenziós rezgésen alapuló pro-
fesszionális edzőgépen. Életkortól, testsúlytól, kondíciótól függetlenül min-
denkinek ajánlott. 30 perc, biztos hatás! Tel: 70/4141-629

OKTATÁS
* TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak folyamatos csatlakozási
lehetőséggel. Érd: 20/544-8021

* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál (Origo, TELC, GOETHE), nyelvvizsgára
felkészítés minden szinten, minden korosztálynak, egyéni és kiscsoportos,
egész nap. Délelőttönként intenzív Tel: 28/418-537, 20/548-4046 Kollarics.
* Nyári intenzív, általános és túlélő nyelvtanfolyamok a Katedra
Nyelviskolánál. Cím: Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 20/984-5070,
www.katedra.hu, godollo@katedra.hu
* Eladó jó állapotban lévő hagyományos Hajdú mosógép és centrifuga,
megkímélt 3/4-es padlizsán színű olasz bőrkabát kb.40-es méret. Érd:
20/5694-299 
* Diplomás angoltanár óraadást vállal kezdők, újrakezdők részére. Felkészítés
alapfokú nyelvvizsgára. Gyermekeknek korrepetálás. Érd: 20/224-5824
* TOP-TAN: Angol felnőtt kezdő tanfolyam indul délelőtti egyeztetett időpon-
tokban, heti 2x2 órában. További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás matematika, fizika, kémia tantárgyakból, s meg-
tanítjuk a helyes tanulási módszerek elsajátítására is 5-10 osztályos fiát és
lányát. Érd: 28-423-744, 30-908-4130.
*Makrobiotikával az egészségért. Ha akarsz életmódodon is változtatni, tenni
is saját és családod egészségéért, s nem gondolod, hogy néhány kapszulával
tartósan csökkentheted vagy növelheted súlyod, akkor a vegán makrobiotika
épp neked szól. Egyéni tájékoztatás 30-224-75-63. 

ADÁS~VÉTEL
* Pataktéri GARÁZS KIADÓ. Eladó Csepel varrógép, magyar vadászkabát,
Nimród folyóiratok, magyar és eszperantó könyvek, szarvasagancs. Tel:
28/410-236, 20/455-8044
* Fehér fa hálószoba bútor eladó: francia ágy, szekrénysor, 2 db éjjeli
szekrény, fésülködő, ágynemű-, és fehérneműtartó szekrény, hozzáillő csillár
és egy éjjeli lámpa. Ár: 120 E Ft. Tel: 20/345-0247, 20/9789-918
* Eladó kb. 80-100 éves nagy tükrös fésülködő asztal. Tel: 70/311-5767
* Gáztűzhely, 4 karikás eladó 15.000 Ft-ért. Érd: este 30/455-6364
* Eladó Indesit gáztűzhely 4 égős, gázgrilles. Iár: 25.000 Ft. Tel:
30/633-8571
* EGYNYÁRI VIRÁGOK, MUSKÁTLIK, ZÖLDSÉGPALÁNTÁK SZÉLES
VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK: Gödöllő, GAK Kht. Kertészeti Tanüzem
Ady E. stny. 9. Isaszegi úttal szemben.
* CERAGEM Termo akupresszúrás masszázságy új állapotban eladó.
Tel: 70/415-8067
* Eladó 1 db 220×200-s billenő garázsajtó (iá: 30.000), és 80 db PTH30 nút-
féderes tégla. Tel: 20/329-2125
* Élelmiszerbolt felszámolásából származó üveges polcrendszer +kony-
haszekrénysor fém mosogatótálcával +4égős gáztűzhely, Philips moso-
gatógép eladó. T: 28/414149, 30/9496-319
* Oxigén dúsított Pí víz készítő, vízszűrő készülék, légtisztító berendezés,
cipő, mely izmosít kedvező áron kapható, valamint forgalmazható. Tel:
20/911-4980

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Suzuki Ignis 1,3GS ezüstmetál, 4 éves, vizsga után, szervizkönyves, 29e
km-rel eladó, ugyanitt MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész
bomba áron eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3347.
* Eladó 1,3 Suzuki Swift. 8 éves, zöld. Jobb oldala enyhén sérült. Tel:
70/313-3483, 70/389-3284
* Jó állapotban lévő, 1993-as évjáratú, Fiat Fiorino felújított motorral,
érvényes műszakival, áron alul, 200 ezer Ft-ért eladó. Tel.: (20) 212-6315.

TÁRSKERESŐ
* Független, fiatalos gödöllői férfi keres korban és alkatban hozzáillő
független gödöllői hölgyet. 43/170/65. Tel: 20/437-1714
* Kedves Társkeresők! Több éve jól működő, diszkrét , őszinte, személyre
szabott közvetítésemmel segítek a párkapcsolatok kialakításában. 20/967-
4009, 70/546-2484
* Ha van olyan hölgy, aki családot szeretne, szívesen vállalna még gyereket,
várja egy úr, aki hasonlóan gondolkodik; 28 éves fiúknak keresek azonos érd.
hölgyeket. 30/228-4096

EGYÉB
* MEGHÍVÓ! Szeretettel meghívjuk Önt és ismerőseit PESZTALICS
MÁRTA festő, ikonfestő kiállítására Gödöllőn a Polgármesteri
Hivatalban. A kiállítás megtekinthető május 4.-ig.
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a
termelőtől! Akác-, selyemfű méz 1060 Ft/kg + üveg. Napraforgó,
repceméz 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
* Megnyílt Icuka konyhája! Gödöllő, Klapka u. 54. A, B menü. 600
Ft+50 Ft házhozszállítás. Étlap a Polg. Hivatal portáján. Papp
Józsefné, Gödöllő Klapka u. 54. Tel.: 30/626-7727. Az étlapváltoz-
tatás jogát fenntartom!
* ZALAKAROS gyógy- és termálfürdőn májustól szeptemberig 2 apart-
manos nyaralóban időpont leköthető 2200 Ft/fő +gyermekkedvezmény.
Fürdőhöz közel, zárt parkoló udvarral. Tel: 93/318-488, 20/398-9914
* BISONE HAVANESE kiskutyák elvihetőek, árban 40 E Ft. Fekete,
fehér, tarka, aranybarna és fehér barna folttal. Érd: 20/413-2243,
28/403-586 egész nap
* Golden Retriever kan kutyát találtunk 2008. 04. 05-én a Gödöllő,
Köztársaság úton. 2-3 éves, ápolt. Igazolható gazdája jelentkezzen a
30/9292-383 számon.
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A Gáll Csaba, Gémesi Bence (mind-
kettő GEAC), Iliász Nikolász és Szilá-
gyi Áron (mindkettő Vasas) összetételű
junior kardválogatott aranyérmet szer-
zett a 2008-as szicíliai junior csapat vi-
lágbajnokságon.
A szicíliai vb-n, a férfi junior kardválo-
gatott szombaton lépett pástra. Az
egyéni eredmények alapján, Iliász Ni-
kolász 3., Szilágyi Áron 6. és Gémesi
Bence 25. helyezésének köszönhetően,
az első helyen volt kiemelve a magyar
válogatott a 25 országot számláló via-
dalon. A legjobb négy közé jutásért a
lengyeleket vertük, majd a döntőbe
jutásért az amerikaiakat múltuk felül
45:29 arányban. A döntőben az oroszok
ellen vívtak a mieink. Az első három
asszó után az állás 7:15 volt az oroszok
javára. Ezt követően a magyarok ma-

gukra találtak és sorra adták a tusokat
az oroszoknak egészen a 45., befejező
találatig. A végeredmény 45:26 lett a
magyarok javára. A magyar csapatot
erősítette két GEAC-os vívó, Gáll Csa-
ba és Gémesi Bence. A Vasasos fiúk és
Gáll Csaba edzője Gerevich György,
Gémesi Bence edzője Bokor Gergely
Csaba. Végeredmény: 1. Magyaror-
szág; 2. Oroszország; 3. Németország.
Gödöllőről még ketten vettek részt a vi-
lágbajnokságon: Benkó Réka és Steiner
Dániel. 
Benkó Réka a junior kard egyéni szám-
ban a 12. helyet szerezte meg, a csapat-
tal pedig a hatodik helyen végzett. Stei-
ner Dániel a kadet tőr számban volt ér-
dekelt. Ő a legjobb 64 között búcsúzott
a versenytől. Edzője: Fekete Gábor.

Zsőzső

Nagyon eredményesen szerepeltek a
GEAC hosszútávfutói a jubileumi,
100. Mezeifutó országos versenyen,
április 12-én, Nadapon. Bajnok lett a
13 éves fiúk 3 km-es versenyében Pá-
pai Márton, ezüstéremmel térhetett
haza a juniorkorú Czindrity Attila (ő
7,5 km-t teljesített), míg a 15 éves
fiúknál 4,5 km-en Pápai Gergely 
szerzett bronzérmet.
A GEAC két csapata is dobogóra áll-
hatott. A 13 éves lányok (Moldován
Horváth Katinka, Gyenes Adrienn,
Kiss Tünde) csapata a második, a 15

éves fiúk (Pápai G., Halcsik Tamás,
Judák Endre) pedig a 3. helyen vé-
geztek. Negyedik lett a Czindrity A.,
Judák Péter, Kovács Gábor összeté-
telű junior és a Pápai M., Törő Lajos,
Nagy Mátyás alkotta 13 éves csapat.
A 14 éves lányok (Ács Regina, Zsíros
Zsanett, Tiborcz Nikolett) és a 12 km-
es felnőtt férfi csapat (Medgyes Gá-
bor, Bán Gergely, Szabó István) hato-
dikok, míg a 14 éves fiúk (Győri
Barnabás, Csigi Máté, Hegedűs Ta-
más )a hetedikek lettek.

-ggy-

A papírformának megfelelően a TEVA-
GRC magabiztosan, 2–0-s összesítéssel
jutott a Magyar Bajnokság legjobb négy
csapata közé a BSE-vel, a Vasassal és a
Nyíregyházával egyetemben. Az An-
gyalföldi DRC elleni második meccsen
többek között remek nyításaikkal és ha-
tékony sáncolásaikkal könnyed sikert
arattak Bajáriné Pesti Anikóék.
A folytatás minden bizonnyal már nehe-
zebb lesz Gudmann Csilláék számára,
ugyanis az elődöntőben az idei Magyar
Kupa győztesét, a Vasast kell legyőzni
ahhoz, hogy a bajnoki fináléba kerüljön
a TEVA-GRC. A három győzelemig tar-
tó párharc első felvonása április 17-én,
csütörtökön lesz az egyetemi sportcsar-
nokban 17 órai kezdettel. A másik ágon
BSE – Nyíregyháza elődöntőt rendez-
nek.
Magyar bajnokság, negyeddöntő, 2.
mérkőzés
Angyalföldi DRC – TEVA-GRC 0–3
(-18,-9,-15). 
Továbbjutott a Gödöllő 2–0-s össze-
sítéssel.
Az elődöntő menetrendje: 1. mérkő-
zés: április 17., csütörtök 17 óra: TEVA-

GRC – Vasas (egyetemi sportcsarnok);
2. mérkőzés: április 19., szombat, 18
óra: Vasas – TEVA-GRC (Bp., Folyon-
dár utca); 3. mérkőzés: április 21., hétfő,
18 óra: TEVA-GRC – Vasas (egyetemi
sportcsarnok)
Amennyiben szükséges, akkor a további
menetrend: Április 23., szerda: Vasas –
TEVA-GRC; április 25., péntek, 16.30:
TEVA-GRC – Vasas (egyetemi
sportcsarnok).

Utánpótlás – Diákolimpia
megyebajnok az Erkel

Április 12-én Szigetszentmárton-
ban rendezték a III. korcsoportos
lány és fiú diákolimpiai megye-
döntőt. A lányoknál az Erkel Fe-
renc Ált. Iskola csapata mindhá-
rom ellenfelét legyőzte, s lett megyebaj-
nok. A csapat tagjai: Almási Ramóna,
Háfra Dominika, Hernádi Rita, Kramer
Vivien, Dajka Dalma, Guba Eszter, Kó-
czián Mária, Mester Adél, Rimitin Rebe-
ka, Tompa Brigitta. Ezen a versenyen a
2. helyen is gödöllőiek végeztek, a Pető-
fi iskola csapata szerezte meg az ezüst-

érmet. A fiúk versenyében szintén Erke-
les siker született. A megyebajnok csa-
patban Farkas Zoltán, Gólya Ádám, Ho-
vanecz Bence, Ilyés Márk, Kecskés Ba-
lázs, Kuznyecov Andrej, Papp Dániel,
Szabó Gábor, Szemjanyinov Sándor sze-
repeltek.
Vasárnap a IV. korcsoportos lányok az
Erkel tornatermében játszottak országos
selejtezőt. A hazai csapat szolnoki és ta-
tabányai ellenfelét is 3:0-ra győzte le,
így továbbjutott az országos elődöntőbe.
Csapattagok: Almási Ramóna, Csoma

Bianka, Esze Dóra, Földi Fruzsina,
Háfra Dominika, Hernádi Rita, Kramer
Miriam, Kramer Vivien, Majoros Do-
rottya, Udvari Gréti. A csapatok edzői :
Kozma Sándorné, Dóczi István Wirn-
hardt Oszkár, Szabados István, Gada-
necz György. Testnevelő: Molnár
Márta. -tg-

A Gödöllői KC második csapa-
ta Százhalombattán, a bajnoki
cím nagy esélyesénél szerepelt
az elmúlt játéknapon. A GKC II.
mindent megtett a sikerért, de
ezen a találkozón az erősebb
játékosállománnyal
és hosszabb kispad-
dal rendelkező hazai-
ak jobbnak bizonyul-
tak. 

Ugyan mindkét félidőben
voltak szorosabb periódu-
sai a meccsnek, a mind-
végig hátrányban játszó
Borszéki Péterék nem
tudtak meglepetést okoz-
ni és hét gólos vereséget
szenvedtek. A GKC II. jelenleg a 4.
helyen áll a bajnokságban.
Pest Megyei I. osztály, 19. forduló
Százhalombatta VISE – Gödöllői KC
II. 28–21 (15–10)
Következő mérkőzések:
Pest megyei I. osztály, férfiak: április
20., vasárnap 14 óra Hajós isk.: GKC
II. – Diósdi TC
NB II., nők: április 19., szombat,
18.30 (ifi: 16.30), egyetemi sportcsar-
nok: GKC – Vecsés SE

Utánpótlás – Tornagyőztes a
GSE

Április 12-én a Gödöllő SE 1999-es
fiú korosztálya Budapesten vett részt
az Észak-keleti régió döntőjén. A Bár-

dos Mónika vezette fiatalok ellenfelei
a fővárosi Kerék DSE, a salgótarjáni
Beszterce DSE és a hatvani Óhatvani
iskola csapatai voltak. A tornát maga-
biztos játékkal könnyedén nyerték a
srácok, ezzel továbbjutottak az orszá-
gos elődöntőbe. A legjobb játékosnak
a gödöllői Fóti Benedeket választot-
ták, aki 34 gólt szerzett.
Gödöllő SE – Kerék DSE 17–12;
GSE – Beszterce DSE 15–8; GSE –
Óhatvani Ált. Isk. 15–9. -lt-

A Gödöllő Bocskai SE serdülő
csapata remekül teljesített a
2007/2008-as nyílt és zárt serdü-
lő bajnokságban és veretlenül 
nyerve mindkét sorozatot lett
Pest megye serdülő bajnoka.

A kiírás szerint a zárt bajnokság csak a
megyei csapatoknak szól, míg a nyílt
bajnokságban Pest megyén kívüliek is
indulhattak. A bajnokságban hét csapat
vett részt, a Budakeszi SE, Pozsonyi
DSE, Gödöllő Kosársuli, Monor SE,
Kerék DSE, Petőfi Hévízgyörk, Gödöl-
lő Bocskai SE. Az első körben egy mér-
kőzést játszott mindenki mindenkivel,
majd az így kialakult sorrend után (1.

Gödöllő Bocskai SE, 2. Monor SE, 3.
Gödöllő Kosársuli, 4. Kerék DSE, 5.
Budakeszi SE, 6. Pozsonyi DSE, 7. Pe-
tőfi Hévízgyörk) az első négy helyezett
került az „A”, a maradék három csapat

pedig a „B” csoportba. Januárban foly-
tatódott a bajnokság és az „A” csoportot
is megnyerve, az április 5-ei zárt dön-

tőbe jutott a BSE, a Monor
SE és a Gödöllő Kosársuli-
val együtt. A hármas döntőt
magabiztos játékkal nyerte
a Bocskai, ezzel lett a zárt
Pest megyei bajnokság
aranyérmese. Másnap, ápri-
lis 6-án került sor a nyílt
döntőre emelyen a Pozsonyi
DSE és a Kerék DSE voltak
Iski Zsolt és Mácsai Tamás
tanítványainak ellenfelei. A
lendületben lévő Líceumos

csapattal nem bírtak az ellenfelek, így a
Gödöllő Bocskai SE veretlenül nyerte
meg a 2007/2008–as évad serdülő baj-
nokságát.(a csapat eredményeit megta-
lálják a pmksz.hu honlapon) -tt-

A Gödöllői Sport Klub felnőtt labdarúgó
csapata az elmúlt hétvégén a sereghajtó
Dömsöd együttesét fogadta és aratott
magabiztos 4–0-s győzelmet, ezzel to-
vábbra is őrzi négy mérkőzés óta tartó
veretlenségét. A találkozó már az első
félidőben eldőlt, ugyanis három gólt rá-
molt be ellenfele kapujába Nagy Dániel
együttese, és bár a második félidőben
csak a helyzetek elpuskázásában jeles-
kedtek a GSK játékosai, még egy talála-
tot sikerült elérni, így könnyedén nyerte
a meccset a Gödöllő. A csapat 20 pontot
gyűjtve továbbra is a tabella 12. helyét
foglalja el.
Az ifisták szintén magabiztosan nyertek
(11–0), sőt sportszerűségből is jelesre
vizsgáztak, ugyanis a vendég dömsö-
diek mindössze tíz játékossal érkeztek
meg a meccsre, így Rózsavölgyi Sándor

fiataljai is kilenc mezőnyjátékossal lép-
tek pályára.
Pest megyei I. osztály, 20. forduló
Gödöllői SK – Dömsöd 4–0 (3–0)
Gsz.: Tóth László (2), Pádár László,
Müller Péter.
Ifi: Gödöllői SK – Dömsöd 11–0 Gó-
lok: Nagy Roland (3), Braun Tamás (3),
Sztriskó István (2), Kecsskés Gergő (2),
Kajzinger Gábor.
További eredmények: Megyei III. os-
ztály: Váchartyán – GEAC 4–5; Tarta-
lék bajnokság: Sülysáp II. – GSK II.
2–1 Gól: Urván Viktor.
Következő hétvégi program: Megyei
I. osztály: Április 20.: Dunaharaszti –
GSK; Megyei III. osztály: Április 20.,
16 óra (egyetemi pálya): GEAC – Sza-
da; Tartalék bajnokság: Április 19.:
Felsőpakony II. – GSK II. -tl-

Majd 3 hetes szünetet követően foly-
tatódik az NB I-es teremlabdarúgó
bajnokság. A Megatherm-Gödöllői
SK csapata április 18-án Budafokra
látogat majd és mérkőzik meg az
Aramis gárdájával. A tabella 8. he-
lyén álló Gödöllő az alapszakasz
utolsó játéknapján, április 25-én, 19
órai kezdettel az egyetemi sportcsar-
nokban az Arrabona együttesét fo-

gadja és azzal a meccsel fejezi majd
be a 2007/2008-as első osztályú fut-
sal bajnokságot.
Következik: 
Április 18., péntek: Colorspectrum
Aramis – Megatherm-Gödöllői SK 
Április 25., péntek, 19 óra:
egyetemi sportcsarnok: Megatherm-

GSK–Arrabona FC Győr
-ll-

Az elmúlt hétvégén rendezte meg a GEAC aszta-
litenisz szakosztálya és a Pest megyei Asztali-
tenisz Szövetség a Pannoncom-kábel kupát.
Szombaton az újonc és serdülő lányok és fiúk
álltak asztalhoz, akik egyéniben és párosban
mérték össze a tudásukat. Népes mezőny jött
össze több mint 50 gyerek versenyzett. A részt-
vevők jöttek Hatvanból, Szolnokról, Nagykőrös-
ről, Ceglédről, Budaörsről és Budapestről. A leg-
eredményesebben a Ceglédiek szerepeltek, akik
haza is vihették a kupát. Több gödöllői gyermek
is benevezett, képviseltette magát a Montágh
Imre iskola és a januárban indított asztalitenisz
iskola egyik tehetsége, Varga Barnabás is áte-
sett a tűzkeresztségen. Vasárnap az ifi és fel-
nőtt női és férfi mezőny találkozott egyes és
páros versenyszámokban. Ifiben a Montágh
Iskola több versenyzője is elindult. Szép siker,
hogy az egyik bronzérmet Budai Henrik nyakába
akasztottak. A felnőtt kategóriában aztán jött a
hazai henger. A több mint 70 fős mezőnyből
(Tatabányától-Hortobágyig voltak itt játékosok)
20 gödöllői állt az asztalokhoz. A női mezőnyben

Siry Veronika arany- és Kerti Erzsébet
bronzérmet szerzett (mindketten GEAC ver-
senyzők) és a lányok párosban sem találtak

legyőzőt így aranyérem lett a jutalmuk. A gödöl-
lői fiúk leutánozták a hölgyeket, Monostori
Péter nagyszerű játékkal megnyerte az egyéni
versenyt, míg Takács Márton a bronzérem
büszke tulajdonosa lett. Férfi párosban a Monos-
tori-Takács duó a 2. helyet szerzte meg, míg a
bronzérmeket is GEAC-os párosok nyakába
akasztották Katona István és Czukker László,
valamint Kajári Balázs és Kárász Zoltán lett har-
madik (pingpongban két harmadik helyezett
van). Az összesített csapat pontok alapján is a
GEAC lett a vasárnapi torna bajnoka és így itt-
hon maradt a Gödöllő Város által felajánlott ser-
leg.
Bartha Tibor, szakosztályvezető összegezte a
versenyt: – Örülünk a felnőtt sikereknek, de re-
mekül szerepeltek a fiatalok is, ami bíztató le-
het a jövőt illetően. Köszönjük a versenyzés él-
ményét a résztvevőknek, a lebonyolító Pest me-
gyei Asztalitenisz Szövetségnek, az egyetem-
nek a csarnok használatát, a Városnak a díjak
biztosítását és végül de nem utolsó sorban a
Pannoncom-Kábelnek a támogatást. -btt-

Atlétika – Mezeifutó ob

Eredményes szereplés

Röplabda – Magyar bajnokság

Negyeddöntő kipipálva

Kosárlabda – Serdülő bajnokság

Bajnok a Bocskai SE

Küzdősport – Sikerek a Diákolimpián

Április 8-án került megrendezésre az idei Kyokushin-
kai karate diákolimpia Szentesen. A versenyre hat gö-
döllői versenyző nevezett (Bazán László, Ilyés Nándor,
Kolok Péter, Csomor Viktória, Kolok Gergely, Kolok
Bence), gyermek és ifi korosztályban. A várakozáso-
kon felül teljesítve három dobogós helyet is sikerült
szerezniük a fiataloknak: két ezüst (Csomor Viktória
és Kolok Gergely), valamint egy bronzéremet (Kolok
Bence) küzdöttek össze az országos versenyen a mi-
eink. Kalocsai Ottó, edző értékelt: „Már hetekkel a
verseny előtt megkezdtük a felkészülést céltudatosan
fejlesztve az erőnlétet és az ügyességet. Bár ver-
senyzőink első alkalommal álltak fel a tatamira, s így
még nem rendelkeztek tapasztalattal, ennek hiányát
azonban lelkesedésükkel és elszántságukkal pótolták.
Külön köszönettel tartozunk Ilyés Frigyesnek, egyik
karatékánk édesapjának, aki az utazás lebonyolítá-
sában segített csapatunknak. Következő versenyünk
április 12-én lesz Dabason, mely szintén országos ver-
seny lesz”.
Aki meg szeretne próbálkozni a Kyokushinkai karate
műfajjal az megteheti a Guttman Dojo egyesület ed-
zésein Gödöllőn a Petőfi Sándor általános iskolában
kedden és pénteken 18-tól. -kl-

Asztalitenisz – Pannoncom-kábel kupa

Felnőtt gödöllői sikerek

Vívás – kadet-junior Világbajnokság

Világbajnok gödöllőiek

Kézilabda – Férfi zakó

Nem bírtak az esélyessel

Futsal NB I. – Pénteken folytatódik

Aramisnál a Bikák

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Könnyed siker
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Beküldési határidő:
2008. április 24.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Berze Tiborné,
Magyar Kázmér köz 2., Veréb
István, Palotakert 1.

A Városi Mozi előadására
belépőt nyert: Szekeres Csil-
la, Jókai Mór u. 4., Kovács
Lóránd, Vasvári u. 6.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Kaszás
Anikó, Sió u. 6., Bagyinka Mi-
lán, Kápolna köz 12/A.


