
Többszázeren zarándokoltak el
az idén is  Székelyföldre,  az im-
már 442 esztendeje minden év-
ben megrendezett csíksomlyói
pünkösdi búcsúra. 

A búcsúra az idén is többen utaztak a
gödöllői hívek közül, hogy együtt ünne-
peljenek a határokon túl élő magyar
testvéreinkkel. A szentmisét Jakubinyi
György gyulafehérvári érsek, Schönber-
ger Jenő szatmári megyéspüspök, és Ta-
más József püspök mutatta be többszáz
lelkész segédletével. Schönberger Jenő
szentbeszédében hangsúlyozta: a jelen-
lévők nem csupán a nyelvben és a hit-
ben vannak együtt, hanem a szeretet is
összetartja őket. Életünket az Isten, a ha-
za, a család, a tisztaság, a becsület, a
munka, a felelősségtudat, az áldozat és
az élet szentsége kell, hogy vezérelje. A
rendezvényen jelentették be, hogy szep-
tember 13-án Csíksomlyón kezdődik a
Gyulafehérvári Főegyházmegye alapí-
tásának ezredik évfordulója alkalmából
szervezett ünnepségsorozat. A jubileumi
év 2009. szeptember 29-én ér véget. 

Az elmúlt időszakban egyre több, a pe-
dagógusokkal szembeni agresszív meg-
nyilvánulás vált közismertté. Hiller Ist-
ván oktatási miniszter az Iskola Bizton-
ságáért elnevezésű tárcaközi bizottság
felállításáról intézkedve a MÖSZ szá-
mára csak megfigyelő státuszt adott,
amit a szövetség nem fogadott el. Gya-
korló pedagógusok szakmai segítségé-
vel viszont elkészítette azt a törvénymó-
dosító javaslatát, amely nagyban segít-
heti a pedagógusok munkavégzéséhez
szükséges biztonságos körülmények ki-
alakítását.
A fórumon Heltai Miklós ny. iskolaigaz-

gató, a MÖSZ szakértője
ismertette a módosító ja-
vaslatokat, több évtizedes
pedagógusi pályájának
bőséges tapasztalataira
alapozva és a neveléslé-
lektan tudományos érveire építve. A ja-
vasolt módosítás többek között erősíte-
né az iskola fegyelmező intézkedései-
nek erejét és törölné az iskola dönté-
seivel kapcsolatos fenntartói felülbí-
rálat bírósági megtámadásának lehe-
tőségét. A nevelőtestület megtagad-
hatná az osztályozóvizsga letételét a
30 órát el nem érő, a házirendben

meghatározott mértékű igazolatlan
mulasztás esetén. Megszűnne a tanu-
lói jogviszonya annak a 14. életévét
betöltött tanulónak, aki igazolatlanul
harminc tanítási óránál többet mu-
laszt. Heltai Miklós rámutatott, a je-
lenleg hatályos közoktatási törvény
pedagógiailag helyesen, az iskola
szocializációs céljainak megfelelően

határozza meg azokat a jogelveket és
viselkedési normákat, melyeket tanu-
lónak és nevelőnek egyaránt követnie
kell, illetőleg be kell tartania. Ugyan-
ezen törvény alapján azonban a ma-
gatartási szabályokat súlyosan, sok-
szor kriminálisan megsértő tanulókat
nem lehet megbüntetni.

(folytatás a 3. oldalon)
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Csíksomlyón

BúcsúKözoktatási-kerekasztal az iskolák békéjéért

Törvénymódosítást javasol a MÖSZ
Növeli, ki elfedi a bajt, választhatjuk Illyés Gyula sorait a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) kezdemé-
nyezésére a pedagógusbántalmazások megszüntetése
érdekében rendezett május 13-i, budapesti kerekasztal-
beszélgetésről írt tudósításunk mottójául. Az iskolai erő-
szak ugyanis túlmutat az oktatási intézményeken, fogal-
mazott a fórumon Aáry-Tamás Lajos, az Oktatási Jogok
Biztosa. Az erőszaknak ára van, amit utólag fizet meg a
társadalom. Még az oktatási tárcát képviselő Nagy-Rónai
László szakmai tanácsadó is köszönetet mondott a MÖSZ-
nek a kezdeményezéséért, mert a megoldáskeresés he-
lyes útjának a párbeszédet tartja. Gémesi György polgár-
mester, a MÖSZ elnöke azonban sajnálatát fejezte ki ami-
att, hogy sem a miniszter – akinek programjához igazítot-
ták a kerekaszalbeszélgetés időpontját – sem államitkára
nem vett részt az eszmecserén. Hangsúlyozta: az iskolák
90 százalékát az önkormányzatok tartják fenn és működ-
tetik.
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Múzeumi beszámoló Közép-
pontban a helyi értékek

A múzeumi koncepcióban 2003-ban
megfogalmazott és a város közműve-
lődési koncepciójába is beépített cél-
kitűzéseknek megfelelően dolgozunk,
végezzük a munkánkat. A 2003 és
2008 közötti időszak igen jelentős pe-
riódusa a Városi Múzeumnak. 
Az épület 2000-ben történt felújítását
és az intézmény megújítását követően
töretlen fejlődést mutat az intézmény.
Legjelentősebb gyűjteménye, a gö-
döllői művésztelep ismét bekerült a
nemzetközi kulturális vérkeringésbe

és a múzeum szakmai kapcsolatai is
kibővültek, ami jól kamatoztatható a
jövőben is. A helyi értékek közép-
pontba állításával, példaként való fel-
mutatásával erősítjük a lokálpatriotiz-
mus érzését a gödöllői polgárokban, a
diákságban. 
A legapróbb részletekben is adunk a
minőségre, ezzel gyakorolva hatást a
környezeti kultúrára. Igyekszünk
megőrizni nyitottságunkat mind tar-
talmi, mind formai szempontból. Így
összegezte az intézmény elmúlt öt évi
tevékenységét beszámolójában Gaál-
né Merva Mária igazgató, amit a kép-
viselő-testület egyhangúlag elfoga-
dott. 

Mivel Gaálné Merva Mária vezetői
megbízása szeptember 30-án lejár, a
testület az ide vonatkozó jogszabá-
lyoknak megfelelően vezetői pályázat
kiírásáról határozott. 

Mint a jelenlegi igazgató elmondta,
a munkakört ismét megpályázza.

Új fogorvos Gödöllőn: 
Balassa Katalin

Hozzájárult a képviselő-testület a
Balsainé Pap Zsuzsanna fogszakor-
vos által ellátott fogorvosi körzet mű-
ködtetési jogának átadásához Balassa
Katalin fogszakorvos javára.

Balsainé Pap Zsuzsanna írásban tá-
jékoztatta önkormányzatot arról,
hogy az általa területi ellátási kötele-
zettséggel működtetett felnőtt fogá-
szati praxisban folytatott tevékeny-
ségét meg kívánja szüntetni. 

Balassa Katalin a Semmelweis Or-
vostudományi Egyetem Fogorvosi

Karán 1988. évben
szerzett diplomát.
1990. novemberé-
ben fog- és szájbe-
tegségekből sikeres
szakvizsgát tett. Az
egyetem elvégzését
követően 1989.
májusáig a Tatabá-
nyai Egyesített
Kórház Rendelőin-
tézetében közalka-
lmazott fogszakor-
vosként tevékeny-

kedett, majd 1989. májusától a Kő-
bányai Egészségügyi Szolgálat Gyer-
mekfogászatán közalkalmazott fog-
szakorvosként dolgozott. 2005. júli-
usától területi ellátási kötelezettség-
gel a Kőbányai Egészségügyi Szolgá-
lat felnőtt fogászati szakellátást nyúj-
tott.

Új helyen a KDNP

A képviselő-testület a Testvérvá-
rosok útja 2. szám alatti, önkor-
mányzati tulajdonú, helyi védettség
alatt álló, nem lakás céljára szolgáló
épület 51 m2 alapterületű épületrészét
2008. december 31-ig térítésmentesen
a KDNP helyi szervezete használatá-
ba adta iroda céljára. A pártszervezet
köteles viselni a helyiségcsoport
használatával összefüggő közüzemi
díjakat és a vagyonvédelem költsé-
geit.
Az épületrész azért üresedett meg,

mert a MIÉP helyi szervezetének
használati joga március 31. napjával
megszűnt az épületrészre. Ennek
előzménye, hogy a helyiséghasználati
megállapodásban rögzítettekkel el-
lentétben már hosszabb idő óta nem
fizette meg a használati díjat. 

A KDNP eddig a Palota-kert 16.
szám alatti lakóépület földszintjén,
egy 38 m2 alapterületű irodahelyiség-
ben működött.

Értékesítik a Forrás volt
székhelyét

Értékesíti az önkormányzat a Sza-
badság út 23. szám alatti, 1134 m2

területű ingatlanát, amelyben a múlt
évig a Forrás Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat működött. 

Az ingatlan a város központi részén
fekszik, minden közművel ellátott. A
telken két épület található. A mel-
léképület – gyenge műszaki állapota
miatt – értéket nem képvisel. A pince,
földszint, (nem beépíthető) padlástér
szintkialakítású főépület feltehetőleg
az 1920-as években épült, lakóház-
nak. Alapterülete körülbelül 218 m2,
2000-ben a tetőszerkezetet és a hé-
jalást felújították. A pince szigetelési
problémák miatt jelentősen vizesedik,
felújításra szorul. A főépület műszaki
állapota összességében közepesnek
mondható.

A képviselő-testület az ingatlant
eredeti rendeltetésének megfelelően,
lakóházas ingatlanként hasznosítja,
árverésen történő értékesítésre jelöli
ki bruttó 35,3 millió forintos kikiáltási
áron.

Civil szervezetek támogatása

A képviselő-testület pályázatuk
alapján 46 egyesületet, közösséget tá-
mogat az alábbiak szerint összesen
2,5 millió forinttal. 
(Az összeg ezer forintban értendő)
Royal Rangers 5. sz. törzs 20
GATE Zöld Klub Egyesület 40
Fele-Más Egyesület a Sérült Gyerme-
kekért 130
Gödöllői Ökumenikus Csoport 20
Richard Wagner Zenei és Művészeti
Egyesület 25
Életmód Klub 40

Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egye-
sülete 650
Colla Parte Consort 30
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Gö-
döllői Csoportja 100
Pepita Bakancs Turisztikai Egyesület 50
Duflex Fotográfiai Stúdió 30
Autonómiai Aktív Nevelést Támoga-
tó Egyesület 20
Ifjúsági Vonózenekar 40
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak
Egyesülete 50
Máriabesnyői Katolikus Asszonyok
KALÁSZ Szöv. 25
Gödöllői Városvédő Egyesület 25
LÉOE-Gödöllői Kistérség Lisztérzé-
keny Csoportja 25
Teleki Pál Egyesület 125
Garabonciás Színtársulat
30
Gödöllői Értékvédő Köz-
hasznú Egyesület 25
Gödöllői Református
Egyház 100
Kökörcsin Környezetvé-
delmi Oktatóközpont Ala-
pítvány 40
Gödöllő-Máriabesnyői
Római Katolikus Egyház
Ifj.cs. 25
Együtt Élünk Alapítvány
45
Lakásszövetkezetek és Társasházak
Gödöllői Egyes. 65
Gödöllői Méhész Egyesület 30
Gödöllői Cserkészcsapatok Egyesü-
lete 70
Sisi Baráti Kör 25
Gödöllői Kulturális és Szociális Köz-
hasznú Egyesület 45
Gödöllői Kertbarát Kör 50
REGINA Alapítvány 20
Gödöllői Békés Otthon Egyesület a
Lakásukban Ápolt. 25
Életért Alapítvány 20
943. sz. Ráday Pál Cserkész Csoport 30
Éjfél Alternatív Színházi Egyesület és
Club Színház 30
Kékkereszt Egyesület gödöllői cso-
portja 70
Socius Kör Közhasznú Egyesület 20
Országos Erdészeti Egyesület Gödöl-
lői Helyi Csoport 30
Keresztény Fiatalok az Ifjúságért
Egyesület 20
G5 Fotográfiai alkotócsoport 40
Saltarello reneszánsz együttes 20

Dixix Rythm együttes 20
Gödöllői Művészbarátok (GÖMB) 20
Gödöllői Evangélikus Egyház Gyer-
mekbibliaköre 20
Animato Régizene Egyesület 20
Római Katolikus Egyházközség Gö-
döllő 100

Villamos energia – közbe-
szerzéssel

Az önkormányzati intézmények és
társaságok, a polgármesteri hivatal és
a közvilágítás villamos energiáját a
versenypiacról vásárolja Gödöllő. A
következő beszerzés célokmányát
áprilisi ülésén fogadta el a képviselő-
testület.

A 2006 végén lebonyolított köz-
beszerzési eljárás nyertese az ELMIB
Első Magyar Infrastruktúra Befek-
tetési Zrt. 2007. február 1-től 12 hó-
napon keresztül szállította az energiát.

Tekintettel a múlt évi jogszabályi
változásokra továbbá a villamos ener-
giáról szóló törvény végrehajtására,
valamint a rendszerhasználati díj sza-
bályozására vonatkozó kormányren-
delet késedelmére, az újabb áram-
beszerzés közbeszerzési eljárását el
kellett halasztani. 

Az átmeneti időszakra a korábbi
szállítóval, az ELMIB Zrt.-vel 5 hó-
nap időtartamra kötött szerződést az
önkormányzat.

A most elindított közbeszerzési
eljárásban a villamos energia szállí-
tására 24 hónap időtartamot tervez-
nek. Az eljárás lebonyolítását a Ma-
gyar Elektrotechnikai Egyesület Vil-
lamos Energia Társasága végzi, bizto-
sítva a hivatalos közbeszerzési tanács-
adói tevékenységet is.

-it

Készül a parkoló a Dózsa
György úti posta épülete mel-
lett. A munkálatokat már a
múlt héten megkezdték, a tel-
jes körű befejezés várhatóan
június második felében tör-
ténik meg. Július 1-től ez a
parkoló is fizetős lesz.

Mintegy húsz gépkocsi parkolót, 
valamint  egy  mozgáskorlá-
tozottak számára fenntartottat
alakít ki az önkormányzat a
Posta melletti területen. 
A beruházás során nem csak a
gépjárművel közlekedőkre
gondolnak, hanem a gyalogo-
sokra is. A Dózsa György utat
a Remsey körúttal összekötő
szakaszon ugyanis burkolt
járda is épül. A két út közötti,
három méternél is nagyobb

szintkülönbséget akadálymentesen
hidalják át, így a járdát babakocsi-
val, és kerekesszékkel egyaránt
igénybe vehetik a közlekedők. Nem
teszik járhatóvá azonban a kerék-
párok és a motorok számára, erre
táblákkal is felhívják majd a figyel-
met. 

Míg a gyalogút járdalapos,
a gépkocsi parkoló aszfalt
burkolatot kap. Ez utóbbi
munkafolyamatot várható-
an júniusban végzik majd
el, kapcsolódva  városban
egyéb helyeken folyó asz-
faltozási munkákhoz.
A parkolót július 1-jétől a
belvárosban érvényes fi-
zetési feltételek mellett
vehetik igénybe a gépko-

csival érkezők. Kép és szöveg: bj

A testületi ülés hírei

Folynak a munkák a postánál

Parkoló és járda épül
Tovább folytatódik a
járdaépítés a követ-
kező napokban a Ta-
vaszmező utcában.
Az itt elkészült út-
szakaszokat aszfal-
tozzák, de az utca
más részein további
bontásra és építésre
még kell számítani a
lakóknak. 

A héten kap aszfalt-
burkolatot a kastéllyal
szembeni járda is. Az
Ady Endre sétány ezen
szakaszának az előké-
szítő munkáit már ko-
rábban elvégezte a
VÜSZI Kht. A jövő hét
elején már új helyszí-
nen, a Klapka utcában kezdődnek
a járdaépítési munkák. 

Útépítés zajlik az Őrház és a
Szedres utcában. A előkészítést
már elvégezték a szakemberek,
jelenleg a szegélyzést végzik. To-
vább dolgoznak a Bethlen Gábor
utca és a Mátyás király utca csat-
lakozásánál lévő csapadékvíz el-
vezető rendszer nyomvonalának
helyreállításán is, ennek munká-
latai a napokban befejeződnek be.

Folyamatos a patakmeder rend-
betétele is. A héten a Patak tér
melletti területen, a 30-as főút és
a Szent János utca közötti szaka-
szon folynak a medertakarítási
munkák.

Ennek során nem csak a hul-
ladékot távolítják el, hanem a fe-
lesleges növényzetet is, és hely-
reállítják a megrongálódott me-
derburkoló lapokat.

Kép és szöveg: jk

Folytatódnak a felújítások

Tovább tisztul a patak
Ismét hármas baleset történt Gödöllő közelé-
ben. Szombaton egy ember súlyosan, hárman
könnyebben megsérültek abban a balesetben,
amiben három személyautó ütközött össze,
miközben a 3-as főúton haladtak Kerepes felé.
A baleset akkor következett be, amikor a leg-
hátul haladó gépkocsi előzni kezdte az előtte
lévőket. Az elöl haladó autó vezetője hirtelen
bekanyarodott balra, és összeütközött az elő-
ző járművel. A középen haladó autó beléjük
ütközött, és mindhárom jármű az út menti
árokba borult. A balesetben egy ember súlyo-
san, három könnyebben megsérült. 

Traffipax mindenfelé

A balesetek nagyrészében szerepet játszik a
gyorshajtás. Ezt megelőzendő, illetve a gyors-
hajtók kiszűrésére a rendőrség a tervek szerint

az alábbi helyszíneken helyez el traffipaxot:
Május 16-án: Veresegyház, 17-én: Gödöllő,
18-án: Veresegyház, 19-én: Kistarcsa, 20-21-
22-én: Pécel, 23-24-25-én: Kistarcsa, 26-27-
28-29-30-án: Aszód, 31-én: Dány térségében. 

Rendőrségi hírek

Hármas baleset



Gödöllői Szolgálat 32008. május 15. Közélet

– Ön szerint, mekkora jelentő-
sége, hogy városunkba került
a Világbéke-gong? – tettük fel
a kérdést kedves olvasóink-
nak az után, hogy Gödöllőnek
adományozta a Világbéke-
gong egyik példányát az Indo-
néz Világbéke Bizottság.

„…Szerintem ennek az elismerésnek
hatalmas erkölcsi értéke van, hiszen
nem csupán egy szép emlékmű került
a városba, hanem azt is elismerték
vele, hogy a gödöllőiek odafigyelnek
az emberekre, az emberi sorsokra,
nem csak itthon, hanem az egész
világon...” 

Takács Z.

„ Nagyon szép dolognak tartottam a
segélykoncertet, amit a cunami ál-
dozatainak megsegítésére rendeztek
itt Gödöllőn. Akkor nem is gondol-
tam volna, hogy ennek ekkora vissz-
hangja lesz. Azért is örülök ennek az
elismerésnek, mert számomra ez azt
is jelenti, hogy a segítségünk való-
ban eljutott azokhoz a bajba jutott
emberekhez, akiknek szántuk...” 

Varga Dániel

„Mivel minden nap elmegyek a Vá-
rosháza előtt, az átadás óta mindig

látom a gongot, s látom azt, hogy
megállnak előtte az emberek, fotókat
készítenek, beszélgetnek. Szerintem
sokan ez előtt állva szembesülnek
azzal, milyen sok ország és milyen
sokféle vallás létezik. Bízom benne,
hogy lesznek, főleg az iskolások kö-
zött, akiket arra késztet majd, hogy
utána nézzenek, mit is jelentenek a
jelképek, amiket itt látnak, s minél
többet megtudjanak azokról a né-
pekről, akiknek a zászlóit itt láthat-
ják....” 

Kincsesné

„...Nagyon keveset tudok Indonéziá-
ról, de azt érzem, hogy akik eldön-
tötték, hogy ez a gong  ide kerüljön,
valami nagyon szép, nagyon rangos
ajándékot szerettek volna adni ne-
künk. Nagyon impozáns, olyan, ami-
hez oda kell menni, ami előtt meg
kell állni szemlélődni. Azt hiszem ez
egy olyan dolog, ami összehozza az
embereket. Nagyon vártam az át-
adáson, hogy megszólaltassák. Jó
volt hallani a hangját, remélem, sok
olyan alkalom  lesz, ahol megkon-
gatják majd...” 

T.M.

A hét kérdése: 
– Ön szerint mi az oka annak,
hogy egyre több erőszakos
cselekményt követnek el pe-
dagógusok ellen?

A hét kérdése

A Nemzetközi Vadvédelmi és
Vadászati Tanács (CIC) a ma-
rokkói Marrakech-ben tartotta
55. Közgyűlését. A záró plená-
ris ülésen a SZIE Mezőgazda-
ság- és Környezettudományi
Karának VadVilág Megőrzési
Intézete az Országos Vadgaz-
dálkodási Adattár létrehozásá-
ért és működtetéséért a tanács
Edmond Blanc Diplomáját kap-
ta.

Ezt az elismerést évente két kiemel-
kedő vadgazdálkodást folytató va-
dászszervezet, illetve a vadgazdálko-
dásban tevékenykedő más csoport
kaphatja meg (Képünkön Nicolas
Franco a CIC korábbi elnöke, az Ed-
mond Blanc Jury elnöke adja át az ok-
levelet Csányi Sándornak, a VadVilág
Megőrzési Intézet igazgatójának).

Az 1930-ban gróf Károlyi Lajos
kezdeményezésére Párizsban meg-
alakult Nemzetközi Vadvédelmi és
Vadászati Tanács tevékenységét ma
már nyolcvan tagállamban fejti ki.

***
Az Országos Vadgazdálkodási Adat-
tár létrehozását és alkalmazását a vad

védelméről, a vad-
gazdálkodásról és a
vadászatról 1996-
ban alkotott törvény
rendelte el, olvas-
ható a VadVilág
Megőrzési Intézet
honlapján. Az adat-
tár kidolgozása a
Földművelésügyi
Minisztérium meg-
bízásából a SZIE
VadVilág Megőrzési
Intézetben 1993. óta
folyik. 
Az adattár a folya-
matos fejlesztés
mellett napi adat-
szolgáltatásokat is

végez. A vadgazdálkodási üzemter-
vekhez szükséges adatok és térképek
jelentős részét a tervezők és a vad-
gazdálkodók innen szerzik be. Szin-
tén napi feladat a vadgazdálkodási
hatóságok munkájához igényelt ada-
tok kiadása és elemzések elvégzése.

Kép és szöveg: gb

Diplomát kapott a VadVilág Megőrzési Intézet

Elismerés a SZIE-nek

Búcsú Fülöp Istvántól
Életének 94. évében elhunyt Fülöp István,
aki évtizedeken át szolgálta Gödöllő városá-
nak lakóit munkájával, mely tevékenységét a
képviselő-testület 2003-ban Gödöllő Vállal-
kozója díjjal ismerte el.
Autószerelőként dolgozott, alapító tagja volt
a Gödöllői Iparosok Testületének, ahol szak-
értelmét, megbízhatóságát ma is példaérté-
kűnek tartják. Szakmai tudásához önzetlenség és magasfokú lokálpat-
riotizmus kapcsolódott. A családja és tisztelői május 9-én a Dózsa 
György úti temetőben vettek tőle végső búcsút.

*
Családja hálás szívvel mond köszönetet mindazoknak, akik temetésén

megjelentek, őt utolsó útjára elkísérték és fájdalmukban osztoztak.

(folytatás az 1. oldalról)

A helyesen megfogalmazott normák,
jogelvek betartásában az iskolák esz-
köz nélkül maradnak. A módosítások
összhangot teremtenének a törvény-
ben meghatározott jogok és érvénye-
sítési lehetőségeik között. Nem az a
fő céljuk, hogy a deviáns tanulókat
kizárják az iskolából, hanem az, hogy

megtapasztalják cselekedeteik követ-
kezményeit és más helyre kerülve le-
hetőséget kapjanak a korrekcióra.  

Az eszmecserén kiderült, hogy az
oktatási minisztérium nem készül
jogszabály módosítására a pedagó-
gusbántalmazások kapcsán. Nagy-
Rónai László a pedagógiai lehetősé-
gek kihasználására apellált. 

Odafigyeléssel, a szülői szerveze-
tek, a nevelési tanácsadó és más in-
tézmények együttműködésével látja
orvosolhatónak a problémákat. 

Véleménye szerint nem szabad ka-
maszkorban kizárni gyerekeket az
iskolából és nem is lehet, mivel a

tankötelezettség jelenleg a 18. élet-
évig szól. 
Aáry-Tamás Lajos rámutatott, hogy az
oktatás nem csupán szakmai vagy jo-
gi, hanem mindenkit érintő közügy.
Az iskolákban tapasztalható erőszak
túlmutat a pedagógián. A tanárnak
persze mindent meg kell tennie az ok-
tatás és a nevelés eredményességéért,
de a pedagógusbántalmazások már

túlmutatnak a hatáskörén. Ja-
vasolta, vegyük számba, hány
ember kap fizetést a gyere-
kekkel való foglalkozásért az
orvosoktól a családsegítőkön
át az ügyészekig! Ezzel arra
kívánta felhívni a figyelmet,
hogy sokan vannak
még, akik rendelkez-
nek eszközökkel, ta-
pasztalatokkal és akik-
nek segíteniük kell az
iskolát. A tanárát bán-
talmazó 14. életévét
betöltött fiatal bűncse-
lekményt követett el, a
bűn pedig nem marad-

hat következmények nélkül. 
Magyarországon 2002-ben fo-
gadták el a társadalmi bűn-
megelőzési stratégiát, az Eu-
rópa Tanács is intézkedett az
iskolai erőszak elleni fellépés-
ről. Figyelmeztetett arra is,
hogy az erőszaknak ára van.
Ha most nem lépünk fel ellene, ké-
sőbb kell megfizetnie a társadalom-
nak vagy szociális segéllyel, vagy ép-
pen a szabadságvesztés letöltésének
finanszí-rozásával.     

Kerpen Gábor, a Pedagógusok De-
mokratikus Szövetségének elnöke 
szerint a diáknak akkor ártanak leg-

többet, ha nem szankcionálják az
agresszív viselkedését. S mivel nem
lehet az oktatás minden terhét a pe-
dagógus vállára rakni, változtatni kell
az iskola és a szülők viszonyán. Ma
ugyanis, míg az iskola, a tanár bár-
mikor elérhető, a szülők nem. Lehet
ezen változtatni barátságosabb mó-
don szülők-tanárok focimeccs szer-
vezésével, de ha ez nem megy, akkor
megfelelő kötelezettségeket kell meg-
fogalmazni.

Az elmúlt évek rossz döntései ve-
zettek az oktatás és a pedagógusok te-
kintélyvesztéséhez, vélte Zsigó Ró-
bert, a parlament oktatási bizottságá-
nak fideszes alelnöke, aki valamennyi

résztvevő őszinte párbeszédét tartotta
kívánatosnak. Egyaránt szükségesnek
tartja az iskolák és az iskolafenntartók
megerősítését és javasolta, dolgozza-
nak ki egyféle egységes magatartási
kódexet: mit szabad és mit nem sza-
bad egy iskolában tenni.
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Közoktatási-kerekasztal az iskolák békéjéért

Törvénymódosítást javasol a MÖSZ

Hazánkban jelenleg több olyan
népegészségügyi probléma
van, ami komoly feladatok elé
állítja az egészségügyi szak-
embereket, ezek között ki-
emelt helyet foglalnak el a da-
ganatos megbetegedések. Saj-
nálatosan ez az a szakterület,
ahol a szakemberhiány is prob-
lémát jelent. Ezért is jó hír a
gödöllőiek számára, hogy a
Tormay Károly Egészségügyi
Központban ismét klinikai on-
kológus szakorvos fogadja a
betegeket. 

Az onkológiai esetek kezelése eddig
is megoldott volt az intézményben, hi-

szen az adott szakterületeknek megfe-
lelő szakorvosok gondoskodtak erről,
ám jelentősen egyszerűsödik a bete-
gek ellátása az által, hogy május 1-jé-
től dr. Juhász Krisztina, a Péterfi Sán-

dor Kórház klinikai
onkológusa megkezdte
a rendelést. 
Az ő személyében sike-
rült az egészségügyi
központnak egy olyan
szakorvost találni, aki
ezeknek a megbetege-
déseknek az integráló
szakorvosaként tevé-
kenykedik. 
A páciensek minden
héten kedden délután

kereshetik fel, a rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehető, ahhoz csupán a
regisztrációnál történő időpont egyez-
tetésre van szükség.

Kép és szöveg: jb

A múlt héten hétfőn meg-
kezdődtek az érettségi vizs-
gák. Városunkban is több
száz diák ült a padokba,
hogy számot adjon tudásá-
ról. A Török Ignác Gimnázi-
umban a nappalin és az es-
tin végzett tanulókkal össze-
sen 140 fő mérettetik meg, a
Gödöllői Református Lí-
ceumban 63 vizsgázó van, a
Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumban pedig 31 végzős
és több mint 100 diák tesz előre-
hozott érettségit. 

Mint azt az intézmények vezetőitől
megtudtuk, valamennyi iskolában rend-
ben zajlottak a vizsgák mind közép
mind emelt szinten. Városunk két kö-
zépfokú oktatási intézménye biztosított
helyet emeltszintű érettséginek. A Pre-
montrei Gimnáziumban matematikából
és történelemből, a Református Líceum-

ban pedig magyar nyelv-és irodalomból
és szintén történelemből vizsgáztak a
gödöllői és a térségben tanuló diákok, s
ez utóbbi lesz a helyszíne az emelt szin-
tű biológia vizsgáknak is. 

Az idei érettségit eddig megkímélték
a botrányok, a tételek sehol nem szivá-
rogtak ki, s az adatlapok is rendben vol-
tak. Mindössze egyetlen probléma me-
rült fel: az egyik nyelvi vizsgánál módo-
sították a javítókulcsot, de ez a vizsgák
menetében nem okozott fennakadást.

Klinikai onkológus várja a betegeket

Bővült a szakrendelések száma

Gödöllőn is érnek a diákok

Zavartalan vizsgák

A Szent István Egyetem és a
szarvasi székhelyű Tessedik
Sámuel Főiskola szenátusa is
egyetértett a napokban a két
intézmény integrációjával, amely
2009. január 1-jén történhet meg
a felsőoktatásról szóló törvény
előírása szerint beolvadással. 

A jogutód a Szent István Egyetem
lesz. A beolvadás részletes menet-
rendjét az egyetem és a főiskola az
Oktatási és Kulturális Minisztérium-

mal egyeztetve dolgozza ki, készíti
elő az új szervezeti struktúrát és az új
Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Szarvas közel 220 éves pedagógus és
mezőgazdász képzési múlttal rendel-
kezik. 
Ott működik a Pedagógiai Főiskolai
Kar valamint a Mezőgazdasági Víz-
és Környezetgazdálkodási Főiskolai
Kar. A Tessedik békéscsabai karán
gazdasági, a gyulai fakultásán egész-
ségügyi képzés zajlik.

bt

Integrálódik a SZIE és a Tessedik főiskola

Aáry-Tamás Lajos

Kerpen Gábor
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Ezen a héten a 2008. május 1-jén
hatályba lépett és sokakat érintő
törvénymódosításokról készítet-
tünk egy rövid tájékoztatást.  To-
vábbra is várjuk kérdéseiket, ész-
revételeiket a szolgalat@libor.hu
illetve a Gödöllő, Pf. 112. címek-
re. 

A lakások bérbeadására vo-
natkozó legfontosabb adó-
zási szabályok

Abban az esetben, ha egy magánsze-
mély bérbeadás útján kívánja hasz-
nosítani a lakását, első lépésként a te-
vékenység megkezdését követő 15
napon belül  be kell jelentkeznie az
állami adóhatóságnál, ugyanis a
bérbeadás kizárólag adószám alapján
végezhető. A bejelentkezéskor kell
nyilatkozni az általános forgalmi adót
érintő kérdésekben is. Az Áfa tv. ér-
telmében a lakóingatlan bérbeadásá-
ból származó jövedelem alapvetően
tárgyi adómentes. Ez azt jelenti, hogy
a bevétel után nem lehet általános for-
galmi adót felszámítani. A törvény
azonban lehetőséget ad arra is, hogy
saját döntés alapján a bérbeadó
adókötelessé tegye a tevékenységet,
ebben az esetben általános forgalmi
adót kell felszámítani és fizetni, vi-
szont megilleti ettől kezdve a tevé-
kenységet végzőt az adólevonási jog
is. Az ingatlanokat érintően 2008.
május 1-től változott a jogi szabá-
lyozás. Ettől az időponttól lehetőség
van arra, hogy ha többféle ingatlan –
lakás, illetve annak nem minősülő
egyéb (pl. garázs) ingatlan – bérbe-
adásából származik a bevétel, akkor
külön-külön lehet nyilatkozni az áfa-
fizetésének módjáról, tehát ha a nem

lakóingatlan tekintetében adókötele-
zettséget választ a bérbeadó, a lakást
érintően maradhat tárgyi adómentes
körben.

A személyi jövedelemadó tekinte-
tében a bérbeadásból származó jöve-
delem a magánszemély választása 
szerint vagy az összevont adóalap
részeként adózik, vagy e jövedelem
után is 25 %-os mértékű adót kell
fizetni. Ez utóbbi esetben a megszer-
zett bevétel egésze jövedelem – a re-
zsiköltségre tekintettel kapott rész is
– és a bevétellel szemben költség nem
érvényesíthető. Ha a bérbeadás nem
magánszemély részére történik, akkor
az adóelőleget a bérleti díjat kifizető
állapítja meg és vonja le a bérleti díj-
ból, feltéve, hogy a bérbeadó nem
egyéni vállalkozóként gyakorolja a
tevékenységét. Ha a bérlő magánsze-
mély, akkor a bérbeadónak kell az
adót, illetve az adóelőleget negyed-
évenként, a negyedévet követő hónap
12-ig az adóhatósághoz befizetnie.

A bérbeadásból származó jövede-
lem után egészségügyi hozzájárulást
is kell fizetni. Ennek alapja az adó-
évben megszerzett jövedelem egy-
millió forintot meghaladó része. A
hozzájárulás mértéke 14 %. Ameny-
nyiben a magánszemély által vala-
mennyi jogcímen megfizetett egész-
ségügyi hozzájárulás eléri  a 450.000
forintot, ez a kötelezettség megszű-
nik.

Amennyiben önkormányzat szá-
mára történik a lakás bérbeadása,
bizonyos feltételek mellett a jövede-
lem után nem kell adót fizetni. Eh-
hez olyan lakást kell bérbe adni, amely
rendelkezik lakhatási engedéllyel, azt
a lakás fekvése szerinti önkormány-
zatnak kell bérbe venni arra a célra,
hogy abban magánszemély lakhatását
biztosítsa, és a bérleti szerződésnek
legalább 60 hónapra kell szólnia.

Dr.Boros Andrea Ügyvédi Iroda 
Balázs Zita adószakértő

SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY 
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

Tel.: 28/529-131; 529-138.
Fax: 28/529-255

Számlaszám: 

BBRT 10103836-13223239-00000003

Az Erkel Ferenc Általános Isko-
la, 7. a zenei osztályának lehe-
tősége nyílt egy cserediák kap-
csolat kialakítására, az Auszt-
riában lévő Duna menti Tulln
zenetagozatos osztályával. 

Az ismerkedés körülbelül négy hó-
napja kezdődött el levelezés formájá-
ban. Mindenki be lett osztva egy-egy
családhoz, ahol erre a három napra
megszállhatott. E-mail-ben ismerked-
tünk meg a saját cserediákunkkal, így
mire indultunk, már többet-keveseb-
bet tudtunk egymásról. A hosszú fel-
készülés és sok próba után április 18-
án, hatalmas izgalommal indultunk
útnak az úgynevezett „virágvárosba“,
Tullnba. A buszon mindenki kifejezé-
seket, szavakat tanulgatott. A négy-öt
óra utazás után, már kevésbé nagy
örömmel, inkább izgalommal és féle-

lemmel érkeztünk meg. Pénteken egy
szép és hosszú koncertet követően,
ami mind a két részről sikert aratott,
hazavittek bennünket a „hétvégi csa-
ládunkhoz”.

Szombaton mindenki kirándulni
ment a tullni vendéglátójával. A leg-
többen Bécsbe kocsikáztak el, és néz-
ték meg annak nevezettességeit,
többek között a városházát, a parla-
mentet, hatalmas sétálóutcáját, az opera-
házat; voltak olyanok, akik a Prater
nevű vidámparkba mentek szórakoz-
ni, de olyanok is akadtak, akik hajó-
káztak a Dunán, és sokan látták a
schönbrunni állatkertet is. Legna-
gyobb örömünket abban leltük, ha lát-
tunk pár ismerős arcot az osztályból,
vagy ha sikerült – félreértés nélkül –
megértenünk azt, amit nekünk mond-
tak illetve megértetnünk magunkat.
Vasárnap amilyen félelemmel érkez-

tünk, olyan szomorúan szálltunk fel a
buszra. Sokan könnyes búcsúval kö-
szöntek el tőlünk, miután egyik da-
lukat köszönet és búcsú gyanánt el-
énekelték.

Hazafelé még megnéztük a schön-
brunni kastélyt, ami nemcsak kívülről
csodaszép, hanem belülről is. Magyar
idegenvezetéssel végigjártuk 26 szo-
báját. Majd gyönyörű, virágokkal teli
kertjét, egy kisvonattal tekintettük meg.

Mire hazaértünk már mindenki el-
fáradt, és boldog volt, hogy újra lát-
hatja családját.

Köszönetet mondunk azoknak a ta-
nároknak, akik nélkül mindez nem jö-
hetett volna létre: Tóthné Terjánszki
Éva néninek, ő szervezte meg ezt az
életre szóló utazást; Tóth Edit tanár-
nőnek, aki felkészített minket kon-
certre; Lakatosné Tóth Máriának osz-
tályfőnökünknek, aki elkísért minket.

Nagy várakozással és szeretettel
gondolunk arra, hogy ősszel mi fog-
juk vendégül látni Gödöllőn a most
megismert tullni barátainkat.

Ács Regina

Erkeles diákok Ausztriában

Tullni örömzenélés

Áprilisban két országos verse-
nyen indultak a nőiruha-készítők
iskolánkból: Idén harmadszor ír-
ták ki országos szinten a Diák- Di-
vat 2008 című pályázatot, ahol
nőiruha-készítő, fodrász és koz-
metikus tanulók versengenek a
legjobbnak járó díjért. A versenyt
Székesfehérváron, április 12-én
rendezte meg a Fejér megyei
Iparkamara és a székesfehérvári
Árpád Szakiskola.

Az idei verseny az elegancia jegyében
telt. A pályázati kiírásban egy alkalmi
viselet megvarrása volt megadva, ami
lehetett estélyi ruha, koktélruha vagy
kosztüm is. Iskolánkból 5 nőiruha-ké-
szítő tanuló, és 5 fodrász nevezett be:
Dankó Dóra, Prahár Brigitta és Zatu-
reczki Éva 13.g, illetve Bodó Tímea és
Sági Beatrix 12.g nőiruha-készítők. Fel-
készítő tanáraik: Kiss Szilvia és Bog-
nárné Horváth Beatrix voltak. A fodrász
tanulók közül Mészáros Krisztina, Ko-

vács Krisztina 13.d osz-
tályos tanulók és Góts
Attila, Németh Gábor,
Nemes Eszter 12. d osz-
tályos tanulók indultak
a megmérettetésen. 
Nagyon fontos volt a

versenyen, hogy a kifu-
tón a ruha, a haj és a smink harmonizál-
jon egymással, és illeszkedjen a modell
stílusához.

A sok munka meghozta gyümölcsét,
hiszen a zsűri ezek alapján hozta meg a
döntést: Prahár Brigitta 4., míg Zatu-
reczki Éva a 3. helyezést érte el a 46
végzős induló közül!

A fodrászok közül Kovács Krisztina
első, Góts Attila pedig 5. helyezést ért el.

A másik nagy megmérettetés az idén
új keretek között megrendezésre kerülő
Szakma Kiváló Tanulója verseny, a 
Szakma Sztár Fesztivál volt, amit április
23-25-én rendeztek meg a Hungexpo te-
rületén. A rendezvényt a Magyar Keres-
kedelmi és Ipar Kamara szervezte.

Erre a ran-
gos ese-
ményre két
nőiruha-ké-
szítő végzős
tanuló jutott
be, Prahár
Brigitta és
Zatureczki
Éva, felké-
szítő tanáruk
Kiss Szilvia
volt. Felada-

tuk egy ruha alapmintájának modelle-
zése, kiszabása és megvarrása, illetve
szóban is vizsgázniuk kellett. A fárasztó
két nap után nagy öröm érte a vizsgá-
zókat, hiszen Prahár Brigitta országos
első helyezést, Zatureczki Éva második
helyezést ért el.

Ezzel a két eseményen elért ered-
ménnyel nemcsak iskolánk a Madách
Imre Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium, hanem Gödöllő hírnevét
is öregbítettük, és a díjjal elismerték
az iskolánkban folyó nőiruha-készítő
és fodrász szakképzés színvonalát is,
hiszen magunk mögé utasítottunk or-
szágos hírű szakképző intézményeket
is. im

Nőiruhás sikerek a Madáchban

DiákDivat 2008

Prahár Brigitta és Zatureczki Éva 

Május 17. A Lisztérzékenyek Vi-
lágnapja. Ez a probléma hozzá-
vetőlegesen minden századik
embert érint hazánkban, ezál-
tal mintegy százezer ember
van kitéve a kezeletlen beteg-
ség káros következményeinek.

A betegségre az  elmúlt években egy-
re nagyobb figyelem irányul, ami kö-
szönhető az e témával foglalkozó ci-
vil szervezeteknek is, akik nagy hang-
súlyt helyeznek a témával kapcsolatos
felvilágosításra. Munkájukkal sok be-
teg életét könnyítik meg, hiszen már a
probléma felismerése esetén, az „egy-
szerű” gluténmentes diéta révén so-
kan megszabadulhatnak a mindenna-
pos szenvedéstől.
A Lisztérzékenyek Gödöllői Csoport-
ja az idén nagyszabású rendezvényre

készül a világnapon. Május 17-én
szombaton, a Szabadság téren, a
COOP Áruház előtt 9-13 óráig ked-
vezményes szűrővizsgálat, tanács-
adás, ismeretterjesztő anyagok meg-
tekintése, gluténmentes termékek
kóstolója várja az érdeklődőket, akik
gyakorlati tanácsokat is kaphatnak a
már diagnosztizált lisztérzékeny em-
berektől. 

A rendezvény ideje alatt a gyerekeket
kézműves foglalkozásokra, valamint
különböző ügyességi és sportjáté-
kokra várják a szervezők.
www.liszterzekeny.hu

Lisztérzékenyek Világnapja 2008

Felismerni a problémát

A súlyosan beteg gyermekeken

segít adója 1%-ával.

Adószámunk: 18670945-1-13

Cím: Gödöllő, Petőfi S. u. 1.

BABA-MAMA KLUB

A gödöllői védőnők által szervezett Baba-mama klub
májusban is várja az érdeklődőket a 

Petőfi Sándor Művelődési Központ 22-es termében. 

Valamennyi programot 13.35-15.30 között tartják. 

Május 21-én a szülésfelkészítés és szülés 
lesz a találkozó témája, 

május 28-án pedig a családi szocializáció. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!



A világ egyik legszebb „álomútjának”
tartott Sisi-út legnyugatibb pontján,
Unterwittelsbachban ismét Erzsébet
királynéhoz kapcsolódó időszaki ki-
állítás látható. A téma ezúttal: „Én, a
császárné, és családom”. A Gödöllő
bajor testvérvárosához, Aichahchoz
tartozó Unterwittelsbach kastélya,
mint a település neve is utal rá,
valamikor a Wittelsbach családé volt.
A kis Sisi sok boldog napot töltött
édesapja nyári rezidenciáján, ahol im-
már nyolcadik alkalommal szervez-
nek áprilistól októberig tartó időszaki
kiállítást. Az idei megnyitón Gödöllő
városát, prof. dr. Körösvölgyi László,
a királyi kastély nyugalmazott igaz-
gatója képviselete.

Mint érdeklődésünkre elmondta,
„bejött“ a szervezők szándéka: Sisi
hívószó Bajorországban is. 2000-ben,
amikor a gödöllői királyi kastély is
bemutatkozott, még csak négyezren
nézték meg a bemutatót, azóta mint-
egy százhúsz ezren. A megnyitón
részt vett Max Emanuel bajorországi
herceg is, aki a Wittelsbach család
több tagjához hasonlóan, sok értékes
tárgyat kölcsönzött a bemutatóra.

Klaus Habermann, Aichach pol-
gármestere szívélyes üdvözletét küld-
te a gödöllőieknek. Változatlanul hisz
abban, hogy összefogással és megfe-
lelő anyagi támogatással a Sisi-út to-
vábbra is megőrzi kitüntető helyét a
kulturális turizmus versenyében. Sze-
retettel várják a gödöllőieket és Er-
zsébet királyné rajongóit, hiszen ed-
dig még soha nem látott használati
tárgyakat, ereklyéket is bemutatnak.
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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!

Katonahalottak a Dózsa György úti temetőben (1.)
Gödöllő szomszédságában, 1849. április 6-án Isaszegen vívták meg az
1848/49-es szabadságharc egyik fényes magyar győzelmét hozó ütközetét.
A csata következményei Gödöllő lakosságára is hatással voltak, hiszen az
isaszegi csata igen „véres“ volt. Osztrák részről 600-800 katona esett el, a
császári csapatok a sebesültjeik nagy részét Pestre szállították, de sokan
maradtak Isaszegen és Gödöllőn is. A magyar csapatok vesztesége 1000 fő-
re tehető, s ezen felül nagyon sok volt a sebesült.
Gödöllőn a kastélyt és a szegényházat kórházzá alakították, de a sebesültek egy részét így is magánházaknál kellett
elhelyezni. A gödöllői kórházban összesen 314 katona halt meg, egy részüket az elvonuló sereg hagyta hátra, máso-
kat a keresztúri és a cinkotai táborból hozták ide – már betegen. Nemcsak a sebláz és a vérveszteség pusztított köz-
tük, hanem a kolera és a tífusz is megtizedelte őket. A katolikus plébános feljegyzései szerint legtöbben a két utóbbi

betegségben haltak meg. Volt olyan nap,
amikor 30-40 halottat temettek el a gödöllői
temetőben. A holttestek egy részét a katoli-
kus és a református temetőt elválasztó árok-
ban hantolták el. A halottakat egyébként 12
tömegsírba temették.
Az osztrák csapatoknak is voltak olyan se-
besültjei, akiket már nem tudtak elszállítani,
és a településen maradtak. Többségük az
ideiglenesen felállított kórházba került a
honvédekkel együtt, ám kisebb részük a ha-
difogságtól való félelem miatt inkább el-
bújt. Ők a gödöllői német telepesek utódai-
nak házaiban leltek menedékre. Voltak, akik
meggyógyultak és polgári ruhába öltözve
távoztak, de voltak akik nem élték túl sérü-
léseiket. Az őket rejtegetők nem merték a
hatóságoknak bejelenteni a halottat, inkább
pap nélkül éjjel, titokban a kertben vagy az

udvarban ásták el a holttesteket. Ez volt az oka annak, hogy az 1960-as években nagy számban kerültek elő csontvá-
zak a Kossuth Lajos, a Városmajor, a Körösfői utcák kertjeiből. 1849. június 15-én jelentek meg Gödöllőn az orosz
csapatok. Akkor a kastély még mindig kórház volt, s a megürült helyeket kolerás orosz katonák töltötték meg. Kö-
zülük is sokan meghaltak, holttesteiket szintén a temetőben hantolták el.
1899-ben a település a csata halottainak emlékére impozáns szobrot állítatott a temetőben. Ennek munkálatai során a
12 tömegsírban nyugvó 314 honvéd maradványait exhumálták, majd két új tömegsírba helyezték át. A két tömegsír
közül az egyik a katolikus, a másik pedig a református temetőben volt egymás mellett. Az újonnan kialakított sírokra
egy hatalmas sírhalmot emeltek, melyre 1899 tavaszán kerülhetett föl az emlékmű zárásaként a szobor.

Az I. világháborúban harci cselekmény nem volt a településen, de hő-
si halottak annál nagyobb létszámban kerültek ki a bevonult honvé-
dek közül. Gödöllő férfi lakosságának – különböző társadalmi réte-
gekből – besorozott tagjai, harcoltak szinte minden frontvonalon. Kö-
zülük 247-en estek el a fronton, és 300-an járták meg a hadifogságot.
Ezért tartotta fontosnak a község lakossága a holtak emlékének méltó
megőrzését, mely 1930-ban szoborállítás formájában valósulhatott
meg. Ez a bronzszobor a későbbi megemlékezések fontos színhelyévé
vált.
1914 szeptemberére a királyi kastélyt – hasonlóan mint az isaszegi
csata után – ismét sebesültek ellátására rendezték be. Eleinte 120
beteget gondoztak a kastélyban, s a felszereléseket a budai várból
szállították ki Gödöllőre. Az ápolás az udvar számláját terhelte. A
gyógyítást vidéki apácák látták el. 1914 novemberében a községháza
egyik földszinti helyiségében társalgót nyitottak a sebesült és az itt
üdülő katonák részére. A helységben a gyógyulás és az üdülés alatt fo-
lyóiratokat, lapokat és könyveket olvashattak az érdeklődők. Ezek
mellett írószer, levélpapír és levelezőlap is a rendelkezésükre állt. 
A háború első gödöllői hősi halottja 1914 szeptember végén esett el.

Őt sajnos egyre többen követték, a következő hónaptól kezdődően. A katonák döntő többségét a frontvonalak köze-
lében helyezték örök nyugalomra, de voltak olyan hősi halottak, akik a gödöllői temetőben kerültek elhantolásra. A
helyi sírkertben eltemetett katonák mindegyike a fronton szerzett sebesülés vagy betegség után került haza. Sokan
fölépültek, de sokan több hét vagy akár több évnyi szenvedés után haltak meg. Így kerülhettek gödöllői katonák a
község temetőjébe. Az ilyen temetések katonai pompával történtek, a hozzátartozók, a település lakossága és a
kastélyban tartózkodó katonasebesültek jelenlétében. 
A Gödöllőn eltemetett katonahalottak nemcsak a település lakosai,
vagy a kórházban meghalt sebesültek közül kerültek ki. Többször
is előfordult, hogy a községen áthaladó, sebesülteket szállító vona-
tról a vagonban meghalt katonát a pályaudvaron lerakták. Ilyenkor
a település adta meg az elhunytnak a végtisztességet. A temetési
költségeket a község állta, s az elhantolás mindig nagy részvét
mellett zajlott. A lakosságon kívül a kastély sebesültjei is részt vet-
tek a szertartáson. A temetés előtt a község elöljárói megpróbálták
fölkutatni az áldozat hozzátartozóit, hogy értesítsék őket a szertar-
tás időpontjáról. A temetőben külön hősi parcellát alakítottak ki a
világháború halottainak részére. (A háború alatt sok katona tűnt el
és sokan kerültek orosz fogságba. Többségük soha nem tért haza.
Közülük többeket csak az 1940-es években nyilvánítottak holttá.)
1914 októberében a Gödöllői Népsegítő Bizottság Körösfői-Kri-
esch Aladár indítványára elhatározta, hogy síremléket állít a gö-
döllői temetőben az áldozatok emlékére. Körösfői Kriesch Aladár
az emlékmű megtervezését is vállalta. Helyét a 48-as síremlék
mellett jelölték ki. Az elesettek emlékére készített keresztet 1914
november elsején, Mindenszentek napján állították föl. A mű el-
készítésében a gödöllői hadikórház sebesültjei is segédkeztek. Az
emlékműnek mára nyoma sem maradt.

(folytatjuk)

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Új Sisi kiállítás testvérvárosunkban

Boldog napok emlékei

Meghívó
DR. VARGA TIBOR JOGTÖRTÉNÉSZ

„MÁTYÁS KIRÁLY IGAZSÁGA” CÍMŰ ELŐADÁSÁRA.
A Mátyás Király trónralépésének 550. évfordulójára rendezett

előadásra, mint egy rendhagyó történelem órára tisztelettel várunk
minden érdeklődőt, különösen a fiatalokat és a pedagógusokat.

Várhatóan az előadáson mutatjuk be a Történelmi Vitézi Rend által az
évfordulóra készíttetett Mátyás király emléktáblát is.

„Amikor előadásain Varga Tibor beszélni kezd, elindul egy szavak
nélküli összekapcsolódás hallgatóságával, s a ráció tartományán túl

egyszerre csak lélektől lélekig hatolnak a gondolatok. Annyi szeretettel,
hittel, reménységgel, elköteleződéssel beszél nemzetünkről, hogy neki el-

hisszük: közel van a feltámadás.” (www.szentkoronaorszag.hu)
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ színházterme

Időpont: 2008. május 27., kedd, 18 óra
Az előadás ingyenes, de a felnőtt résztvevőktől a rendezvény költsé-

geire, és Ivánka Imre 1848-as honvéd ezredes máriabesnyői sírhelyé-
nek felújítására anyagi támogatást köszönettel fogadunk. Az előadást

a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága és a Történelmi Vitézi Rend
szervezi. Belépés dr. Bucsy Lászlóval történt egyeztetés alapján.

Információ és meghívóigénylés: 30/234-6116

2008. május 17-én ismét öt
helyszínről, egyszerre kilenc
irányba indult el a főváros kö-
rüli gyalogos zarándoklat,
melynek fő célja a közös ima
Budapestért. A rendezvény az
idén a biblia évének jegyében
zajlik, s a nap folyamán egész
Budapestet körbejárják és
körbeimádkozzák a résztve-
vők.

Az utat kilenc szakaszra osztották fel
azt a szervezők. A zarándoklat öt
helyszínről indul, s egy kivételével
mindenhonnan kétfelé vezet a részt-
vevők útja. Így a kilenc irányba in-
duló csoportok útvonala úgy öleli kö-
rül Budapestet, mint egy rózsafüzér,
érintve a város körüli kegyhelyeket. A
nap végén, öt plébánián, öt végponton
két-két zarándokcsapat találkozik
szembe egymással.

A kilenc szakaszból álló „élő ró-
zsafüzér“ egyenként kb. húsz kilo-
méteres, hosszú de nem kifejezetten
nehéz túra, így az egész napi részvétel
sem jelent nagy nehézséget azoknak,
akik szoktak néha gyalogtúrázni, de
aki nem tud egész nap a hívekkel tar-
tani, azok is megtehetik, hogy egy-
egy szakasz erejéig bekapcsolódnak a
programba. 

Az első szakasz a máriabesnyői
kegytemplomból indul reggel 8 óra-
kor. Az útvonal következő állmása a
gödöllői premontrei templom a Fá-
cán soron 10 óra tájban. Innen az új
gödöllői Szentháromság templomba
vezet az út, 11 óra körüli tervezett
időpontban. Mindegyik helyen a tem-
plomon belül egy rövid megállás és
közös imádkozás szakítja meg az utat.
A zarándoklat Mogyoród érintésével
Fóton este 7 órakor szentmisével fe-
jeződik be.

(ny.f.)

Máriabesnyőről indul a zarándoklat

Élő rózsafüzér
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Merjünk álmodni – írja le Hor-
váth Zita első regénye, a Kék
írisz alcímeként. A borítóra pe-
dig azt, hogy az „e könyvben
megírt történet csupán egy
mese”.

És mesélni kezd. Volt egyszer egy 
asszony… Amerikában. Az Ohio fo-
lyó melletti Irontonban. A település
nevét, azt hiszem, nem sokan hallot-
ták még nálunk. De azt tudjuk, hogy
akik valamikor a XX. század első fe-
lében kivándoroltak, „kitántorogtak”
tőlünk Amerikába, leginkább az Ohio
folyó vidékén kötöttek ki. Nehéz
munkát végeztek, bányákban dolgoz-
tak. Ma is az ohioi Cleveland a legna-
gyobb „amerikai magyar város”. 

Talán Horváth Zitának élt egyszer
valakije a messzi, ismeretlen Ironton-
ban. 

Nem, nem róla mesél, még csak nem
is a bevezetőben megjelent asszonyról,
hanem egy tősgyökeres amerikai lány-
ról, Lilianről, aki egy céget vezet, aki
nagyon sikeres, jómódú – és boldog-

talan. Nem is igazán tudja, miért. Any-
nyit tud, hogy virágokkal szeretett vol-
na foglalkozni, növényeket termesz-
teni, de az apja határozott kívánságá-
ra közgazdaságtant kellett tanulnia.
Kapcsolatokat építenie. Pénzt keres-
nie. 

A virágokról már csak álmodik.
Aztán egyszerre magának is váratlan
dolgot cselekszik. Vesz egy farmot.
Odautazik. Odaköltözik. Még a céget
sem adja fel, de egyre inkább szaka-
dozik a szál, ami hozzá köti. 

Új otthona padlásán talál egy fest-
ményt. Már egészen tönkrement a
kép, nem lehet kivenni, mit ábrázol.
Mikor restauráltatja, s megpillantja,
mi van rajta, változik meg teljesen,
egészen  gyökeresen az élete. 

„Legalább álmainkban legyünk
olyanok, mint Lilian, ha a valóság
nem is olyan kegyes hozzánk. Ál-
modjunk együtt!” – biztat a borítón
Horváth Zita. 

Behunyjuk a szemünk, és láthat-
juk, ahogy a lány napról napra kisétál
a farmja melletti erdőbe. Ott találko-

zik azzal a férfival is, aki a társa lehet.
Akivel oly sok mindenben hasonlíta-
nak egymásra. Mindketten szeretik
nézni a napfelkeltét. Ugyanazokat a
verseket ismerik. Ha virágot visznek
valahová, hát mindketten a kék íriszt
választják. 

Nehéz is lenne mást, mert a ha-
szonnövényeken kívül Lilian csak
azt, kék íriszt termel a kertészetben,
amit a farmon létrehozott. Mégis va-
lóra váltotta az eredeti életcélját. 
Ne csak álmodni, cselekedni is mer-
jünk? 
(Horváth Zita: Kék írisz) -nád- 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Álmok, álmok

Első pillantásra tűzzománc-
nak tűnnek – ám aki közelebb-
ről is megnézi, meglepődve fe-
dezi fel, hogy üvegfestmé-
nyek – Dávid Júlia képei. 
A marosvásárhelyi születésű
festőnő a Kolozsvári Képző-
művészeti Főiskolán diplo-
mázott, foglalkozott szőnyeg
és jelmeztervezéssel, majd
több éves kísérletező munká-
val, sajátos üvegfestési tech-
nikát hozott létre. Szecesszi-
ós stílusú képei mellett non-

figuratív, szürreális elemekkel átszőtt
alkotások is találhatók, munkái közül
azonban kiemelkednek a népvándor-
lás korának kultúráját idéző avar,
szkíta és ősmagyar motívumkin-
cseket megjelenítő művek. 
A kiállítás június 3-ig tekinthető
meg. 

Megkezdődtek az előké-
születei annak a kiállítás-
nak, amely június 1-jén
nyitja meg kapuit, hogy
három hónapon át euró-
pa szobrászainak mun-
káit mutassa be a néme-
tországi Kevelarban. Az
EuroArt rendezésében
megnyíló hiállításra Gö-
döllő városa is meghívást
kapott. A rendezvényen
Varga Zoltán Zsolt Föld-
anya című munkáját lát-
hatja majd a közönség. 

Európa ötvenhat szobrászmű-
vésze közül választotta ki az
EuroArt azt a tizenötöt, akik-
nek az alkotásaiban gyönyör-
ködhetnek majd az érdeklő-
dők. A kiállított műveket sza-
badtéri kiállítás keretében mu-
tatják be. Varga Zoltán Zsolt
munkái közül a Gödöllői Ga-
lériában már bemutatott Föld-
anya című alkotást választot-

ták ki a szervezők, amit erre az
alkalomra 5,5 méterer hosszú-
ságban készített el a művész. 
A kiállítás munkálatai már a
múlt héten elkezdődtek, hogy
a június 1-jei megnyitóra min-
den, így a gödöllői szobrász
földből és fűből megálmodott
műve is megfelelő módon be-
mutatható legyen.

-jk-

Új kiállítás a Városháza galériájában

Üvegre festett múlt
Dávid Júlia erdélyi származású festő, iparművész, díszletterve-
ző és grafikus munkáiból nyílt kiállítás a Városháza galériájá-
ban. Az erdélyi származású művész az ősi magyar mondák vilá-
gát ábrázoló alkotásaiból mutat be néhányat, különleges, va-
rázslatos hangulatot teremtve a szemlélőben.

Gödöllői alkotás Németországban

EuroArt kiállítás 

Bár a hajnali ébresztő
nem mindig vidám,
mégis van, amikor sike-
rül azzá tenni. 
Május elsején pédául
sok gödöllői lakos már
várja a Városi Fúvós-
zenekar kora reggeli
zenés ébresztőjét. 
A zenekar hagyomány-
teremtő szándékkal ve-
zette be, hogy a majális rendezvényeinek sorát a kora reggeli koncerttel
teszi színessé. Az idén már kisvonat gondoskodott arról, hogy minél több
helyre eljussanak zenészeink. 

Hajnali koncert a Városi Fúvószenekartól 

Az idén is megrendezik a Múzeumok Világnapját má-
jus 18-án, aminek programjába az idén is bekapcsoló-
dik a Gödöllői Városi Múzeum. A rendezvénysorozat
központi eseményei a Nemzeti Múzeum kertjében zaj-
lanak majd, ahol számtalan színes program, bemutató,
kézműves foglalkozás várja az érdeklődőket. A Gödöl-
lői Városi Múzeum az idén saját kiadványait mutatja

be itt, külön kiemelve az idén megrendezett aratott To-
roczkay kiállításhoz kapcsolódó anyagokat, valamint
az elmúlt időszak nagysikerű könyveit, katalógusait. 
Május tizennyolcadikán azonban nem csak Budapest-
re várják majd az érdeklődőket. Aki  ezen a napon láto-
gat el a városi múzeumba, az ingyenesen tekintheti
meg az összes kiállítást. 

Múzeumi Világnap

Ingyenes látogatás
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GÖDÖLLŐI KIRÁLYI 
KASTÉLY

2008. május 25-én, gyermeknapon a kastély parkjában legújabb 
gyermekkönyvéből olvas fel Polgár Jutka. Különleges kézműves
foglalkozás alkalmával megtanulhatják a kürcsi fánk készítését. 

Míves gyermekjáték-vásárral, hintózási és lovagolási lehetőséggel várjuk
kedves látogatóinkat!

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság, mint kiemelt közhasznú 
szervezet, köszönettel fogadja a felajánlható adó 1%-át 

Adószám:18665161-2-13

www.kiralyikastely.hu

Gödöllői Új
Művészet 

Közalapítvány

KUNSZT VERONIKA

textilművész, népi 
iparművész kiállítása látható

2008. május 24-éig szom-
bat, vasárnap 14 órától 18

óráig, illetve előzetes 
bejelentkezés alapján 

más napokon is.

GIM-HÁZ 
(Gödöllői Iparművészeti

Műhely alkotóháza)
Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

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

Gödöllői Városi Múzeum

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programja

Május 16. péntek 16 óra
Ferenczy Beáta és Deákné Ella
Beatrix növendékeinek hang-
versenye (zongora, fuvola)

Május 17. szombat 11 óra
Béres Ágota növendékeinek
hangversenye (hegedű)

Május 18. vasárnap 18 óra
Ifjú tehetségeink hangversenye
a Gödöllői Szimfonikus Zene-
karral. Vezényel: Gál Tamás.
Helyszín: művelődési központ.

Május 19. hétfő 18 óra
Csányi István növendékeinek
hangversenye (szaxofon)

Május 20. kedd 18 óra
Kis Dorottya furulyaestje. Köz-
reműködik: Barta Katalin
(csembaló). Helyszín: Gödöllői
Városi  Könyvtár, Rendez-
vényterem

Május 21. szerda 18 óra
Kósáné Szabó Beáta növen-
dékeinek hangversenye (gitár)

Május 22. csütörtök 17.30
Somogyi Eszter növendé-
keinek vizsgahangversenye
(magánének)

Május 23. péntek 17 óra
Tóthné Borovy Klára növen-
dékeinek hangversenye (fuvo-
la, furulya)

Május 24. szombat 11 óra
Gábor Erzsébet és Nuszbaum
Ferenc növendékeinek hang-
versenye (gitár)

MÁJUS 18-ÁN VASÁRNAP, A
MÚZEUMOK VILÁGNAPJÁN minden

kiállításunk (így a Toroczkai Wigand
Edéről szóló időszaki tárlatunk is) 

INGYENESEN LÁTOGATHATÓ!

Köszönjük azok támogatását, akik
szavazatukkal megtisztelték múzeumunkat a
Vendégbarát Múzeumokinternetes pályázatán!

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
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A FÖLD CÍMŰ FILM ÜZEN AZ
EMBERISÉGNEK

Meddig bírja még az élővilág az em-
ber működését? Nem folytathatjuk
úgy, ahogyan eddig – ez a legfőbb
üzenete A Föld című természetfilm-

nek, amely egyedülálló képsorokkal,
tematikával mutatja be, hogy a „sze-
rencsés bolygó” élővilága milyen
drámai küzdelmeken megy keresztül
pusztán azért, hogy elkerülje a kiha-
lást. Nem tudjuk feledni: az emberi
tevékenység nagyban rontja életesé-
lyét. 
Igazán remek – ám egyúttal elgondol-
kodtató – élményben lehet része an-
nak, aki megpróbál kiszakadni a min-
dennapok mókuskerekéből s áldoz
másfél órát arra, hogy végiggyö-
nyörködjön egy fantasztikus képi és
zenei világgal fűszerezett természet-
filmet. A Föld című film a klíma-
ügyekben a lehető legturbulensebb
időszakban került a mozikba, nyilván
az időzítés sem véletlen. Ugyanis az
emberek egyre nagyobb arányban

mutatnak érdeklődést azzal kapcso-
latban, hogy vajon a felfokozott em-
beri tevékenység: a városiasodás, az
ipar erőteljes térnyerése, az erdőirtá-
sok, a mezőgazdasági területek foko-
zott térnyerése, illetve a mértéktelen-
nek tűnő emberi fogyasztás mikép-

pen hat a
kék bolygó
légkörére, il-
letve azon
keresztül a
r e n d k í v ü l
vá l toza tos
élővilágára.
És természe-
tesen a „nagy
átalakítóra”,
az emberre
is.
Aki arra ké-
szül, hogy

esetleg szarvasbogarakat, lep-
kéket figyelhet 96 percen ke-
resztül, meglepődik majd.
Alastair Fothergill és Mark
Linfield rendezésében a ka-
mera a Nap útját követve az
év 12 hónapjában több ég-
tájon keresztül vándorol vé-
gig, s közben szembesülhe-
tünk az élővilág páratlan gyö-
nyörűségeivel, illetve a jeges-
medvék, az elefántok, a dar-
vak „természetből fakadó”
küzdelmeivel. Az alkotás fő
erénye, hogy miközben be-
mutatja az élővilág millió
évek óta tartó küzdelmét
(amelyeket egyébként gyermekko-
runkban már megismerhettünk David
Attenborough sorozataiból vagy ép-

pen a Durrell
h á z a s p á r
filmjeiből is),
felszínre tör
egy fontos
üzenet is: mi,
emberek fe-
lelősek va-
gyunk eze-
kért az élő-
lényekért, s
ha a jelenle-
gi, a szükség-
leteken túl

fogyasztó, éppenséggel hedonista
életmódot visszük tovább, mindaz,
ami a képsorokon megelevenedik,
néhány évtized múlva már csak a
múlt lesz.
Érdemes elgondolkodni a jegesmed-
ve esetén. A föld legnagyobb száraz-
földi ragadozójának lételeme a jég –

azon vadászik, neveli átlagosan két
medvebocsát, melyből egy, ha megéli
a felnőttkort. Viszont a fokozatosan
melegedő légkör
k ö v e t k e z t é b e n
egyre később fagy
be az Északi-ten-
ger, ám a jég egyre
korábban kezd ri-
anni. Hol él majd
harminc év múlva
ez a csodálatos ra-
gadozó? A fehér
óriás a puszta lé-
tükért küzdő élő-
lények szimbólu-
mává vált. Drámai

képsor: egy
sziklán a sikerte-
len vadászat után
csendben éhenhal
az állat.
A púpos bálna és
borja a trópusi
vizekről mint-

egy négy-
ezer mér-
földet úszik
lefelé a dé-
li-sarki vi-
zekbe, hogy
bőséges táp-
l á l é k h o z
jusson – ehhez azonban „egész-
séges óceán” szükséges. Vegy-
szer, szennyvíz és hulladék-
mentes óceán a feltétele annak,
hogy a bálnák, a fókák, a nagy
fehér cápák (amelyekből mil-
liókat mészárolnak le évente), a
krillek – a bálnák csemegéje –
meg- és túlélhessenek. 

A filmen öt évig dolgoztak a rende-
zők, a lehető legmodernebb technikát
felhasználva. Hogyan is sikerülhetett

volna lefilmezni a darvakat, miköz-
ben átrepülnek a Himalája felett az
óriási szélviharban? Másképpen le-
hetetlen lett volna a gepárd és a ga-
zella mindennapos küzdelmét oly
drámaian megmutatni, hogy a néző
szinte érzi a vadász és a zsákmány
szívverését is. S aztán vége. A film,
amellett, hogy eddig soha nem látott
szögből, dimenzióból mutatja be ter-
mészeti kincseinket (mit, a Föld kin-
cseit), üzen is: ahogy eddig ment, úgy
már nem mehet tovább. 

Forrás: MNO
Képek: National Geographic

HEROSZ

Vigyél haza!

1 éves keverék szuka 2 éves keverék kan

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

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

2 éves keverék szuka

Állati dolgok

Kipusztítjuk az élővilágot?

Május 17-18.:

dr. Kozma Attila
Tel.: 20/584-1303

Veresegyház, Erkel u. 3/E.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

1 éves keverék kan

3 éves keverék kan

Ma már a legtöbb díszkertben
kisebb nagyobb dísztó is talál-
ható. Egy kerti tó azonban
nemcsak mederből és vízből
áll: a partját is be kell rendez-
nünk tavi növényekkel. De fel-
merül a kérdés, mit hova ültes-
sünk? Ebben próbálunk most
egy kis segítséget nyújtani.

A kert- és tájépítészek a természetben
megtalálható elemeket másolják,
amikor sziklakertet, patakmedret
vagy egy kerti tó környezetét rende-
zik be. Figyelembe kell vennünk,
hogy szinte minden nyílt víz fokoza-
tosan mélyül és ezt hasonlóképp kö-
veti a növényzet is. 

Ha nincs óriási kertünk, ahol ezt
mi magunk is kialakíthatnánk, akkor
lépcsőzetesesen növekvő vízmély-
ségeket kell kialakítanunk, hogy a
különböző igényű növények életfel-
tételeinek eleget tehessünk. Ma már
nagyon könnyű dolga van azoknak,
aki kert tavat szeretnének kialakítani.
Renget fajta és féle előre gyártott
műanyag tó vásárolható a kertészeti
szakáruházakban. De ha ez nem fele
meg igényeinknek, akkor saját for-
matervezett tavat is csinálhatunk ma-
gunknak, különböző szintmélység ki-
alakításával. 

Fontos, ha télen is működő tavat
szeretnénk, legalább 120 cm mély
medret tervezzünk, mivel így a tó al-
só része nem fog befagyni, így a ha-

lak ott akár át is telelhetnek. Kialakí-
tott tavunk szélére partmenti növé-
nyeket ültessünk. Ezek közül a legis-
mertebbek a mocsári gólyahír (Calt-
ha palustris), a kúszó boglárka (Ra-
nunculus repens), a szibériai nőszi-
rom (Iris sibirica) és a közönséges li-
zinka (Lysimachia vulgaris). Ezek a
növények kedvelik a nedves nyirkos
talajt, így fontos, hogy állandó ned-
vesség érje őket. 
Mesterséges vízmedencék környékén
viszont   nem biztosított a nedves ter-
mőréteg, ezért valóban vízigényes

növényeket nem
ültethetünk. A
megoldás az,
hogy a vízparti
n ö v é n y e k é r e
e m l é k e z t e t ő ,
nád- vagy sás-
szerű levelű víz-
partimitátorokat
keresünk.
Ennek a kritéri-
umnak tökélete-
sen megfelelnek
a sásliliomok
(Hemerocallis),
a kék nőszirom

(Iris germanica), a fáklyaliliom
(Kniphofia uvaria), a mákkóró
(Macleya cordata), árnyékos helyen
az árnyéklilio-
mok (Hosta sp.)
vagy a kora ta-
vasszal virágzó
bőrlevél (Berge-
nia cordifolia), il-
letve a különleges
hangulatot adó
struccpáfrány
( M a t t e u c c i a
struthiopteris).

20-30 cm-es
vízben érzi jól
magát a rózsa-
szín  virágkáka
(Butomus umbellatus), az apró, fehér
virágú vízi hídőr (Alisma plantago-
aquatica), a vicces vízilófarok (Hip-
puris vulgaris), valamint a tarka leve-
lű, egy méter magas kötélkáka
(Schoenoplectus tabanae-montane
„Zebrinus“). 30-40 cm-es vízmély-
ségbe telepítendő a gyékény (Typha
angustifolia), a kékeslila füzérvirágú

vízijácint (Pontederia cordata) és a
nyílfű (Sagittaria sagittifolia).

60 cm-es vagy annál nagyobb
(max. 120 cm)  vízmélységet szeret a
fehér tündérrózsa (Nympaea alba),
a sárga vízitök – vagy kecsesebb né-
ven tavirózsa – (Nuphar lutea), a tün-
dérfátyol (Nymphoides peltata) és a
háromszög levelű sulyom (Trapa
natans). Gyökérzetük az iszapba
ágyazódik, levélzetük pedig hosszú
szárukon himbálózik, mint a lehor-
gonyzott hajók.

Egyre több kerti tóban látható bé-
kalencse, illetve vízisaláta. Ezek a
növények a víz felszínén lebegnek, és
egy-két darab még jól is mutat be-
lőlük. Csakhogy ezek a növények na-
gyon gyorsan szaporodnak és észre
sem veszi az ember, de a tó teljes fel-
színét ellepik. Ez pedig azért veszé-
lyes, mert így elzárják a fényt a tó al-
ján élő növényektől, azok nem ter-
melnek oxigént és tavunk halott tóvá
lesz. 

Sokan ültetnek a tó mellé fákat. Ez
két okból is veszélyes lehet. A fa
gyökere könnyen átszúrhatja a tófó-
liát, de még a műanyag tó falat is.
ezután a megoldás az, hogy a fát ki
kell vágni, és új tavat kell létesíteni.
A másik gond pedig, hogy a lehulló
falevelek a tóban elrohadnak és a víz

minőségét rontják. Így talán szeren-
csésebb, ha ezeket a fákat a tótól
messzebb ültetjük.

Persze ha kész a tó és megvan-
nak a növények akkor már nem ma-
rad más hátra, minthogy gyönyör-
ködjünk benne és hogy folyamato-
san kezeljük és takarítsuk.

-kt-

Nem csak kertészeknek

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

Május 11-18-ig: Ezüstkehely, Petőfi S. u.
1/a. Tel.: 416-551.
Május 18-25-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.:
430-069.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

LOMTALANÍTÁS

A családi házas övezetben tovább foly-
tatódik a lomtalanítás.
Május 19. hétfő:
Kapucinusok terén a buszmegálló mögé, Dam-
janich u. 31. sz. elé, Damjanich u. 98. sz. elé,
Bánki D. u. 5. sz. elé, Puskás T. u. 8. sz. elé,
Besnyő u. 1. sz. elé, Székely B. u. 8. sz. elé,
Sztelek u. 8. sz. elé, Mikes K. u. 8. sz. elé, Zúz-
mara u. 8. sz. elé, Harmat u. 8. sz. elé, Gár-
donyi u. 5. sz. elé

Május 21. szerda:
Gárdonyi u. 28. sz. elé, Ősz u. 8. sz. elé, Tél u. 8.
sz. elé, Őrház u. 3. sz. elé, Madách u. 7. sz. elé,
Katona J. u. 8. sz. elé, Szedres u. 3. sz. elé,
Kinizsi u. 13. sz. elé, Napsugár u. – Zápor u.
sarka, Fenyvesi főút 38. sz. elé, Szivárvány u.
közepe, Napsugár – Szivárvány vége a vasútnál

Május 23. péntek:
Fenyvesi főút ABC elé, Mandula u. vége,
Csemetekert, Fenyvesi főút – Kertész köz sa-
rok, Peres u. 48. sz. elé, Peres u. 16. sz. elé, Ná-
das utca 6. sz. elé, Havas utca 14. sz. elé, Havas
utca 40-42. sz. elé, Fenyves köz 3. sz. elé,
Klapka György út 16. sz. szemben üres terület-
re, Fenyvesi nagyút – Fenyves köz sarok

FELHÍVÁS

Értesítjük a gödöllői állandó
lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező tisztelt szü-
lőket, hogy 3 éven aluli gyerme-
kük bölcsődei felvételi kérelmét az alábbi idő-
pontokban jelezhetik az önkormányzat által
fenntartott bölcsődékben: 

2008. MÁJUS 5-16-IG NAPONTA

1. számú Városi bölcsőde: Gödöllő Palotakert
Tel: 410-906. Bölcsődevezető: Kovács Józsefné
2. számú Városi Bölcsőde: Gödöllő, Kossuth
Lajos u. 5-7. Tel: 410-566. Bölcsődevezető:
Kunszt Veronika
3. számú Városi Bölcsőde: Gödöllő, Premontrei
u. 8. Tel: 422-072. Bölcsődevezető: Kolozs Ist-
vánné

Dr. Nánási Éva, címzetes főjegyző

A régi községháza (a Huszas)
helyén megnyílt Erzsébet ki-
rályné Szálloda étterme és
kávéháza várja Önöket!

Napi 3 fogásos menüajánlat:
1000 Ft/fő. Hétvégenként büféajánlat: 3000 Ft/fő.
A büféasztal négyféle előételt, kétféle levest, nyolc-
féle főételt, három desszertet kínál korlátlan fo-
gyasztással, hozzá ízlés szerint csapolt sörrel, vö-
rös- és fehérborral, vagy üdítőkkel.

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és Accor ticket utalványát!

Nyitvatartás:
Étterem: 12–24            Kávéház: 7–24.

MEGNYÍLIK TERASZUNK A BELSŐ UDVARBAN, AHOL PÉNTEKENKÉNT ÉS SZOMBAT-
ONKÉNT (18-22 óra) ÉLŐZENÉVEL VÁRJUK! Játszik a gödöllői Jazz Trió.

Asztalfoglalás és információ: 28/816-819, 
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Gyakorlott pultost és felszolgálót nyelvismerettel felveszünk! 
Tel.: 30/9719-770.

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

a temető mellett)

06-30/825-9416 (du. 15 órától)
06-30/267-6966

tancoktatasok@gmail.com
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KÖRUTAZÁS

JÚNIUS 18. ÉS JÚNIUS 25. KÖZÖTT 

TELEFON: 

30/266-4789, 28/420-634

PROFI TÁNCOSOKKAL INDULÓ 
PROGRAMJAINK:

– ERŐSÍTŐ AEROBIC

– FLAMENCO

– BALETT (gyerekeknek)

Újdonság!

Gödöllői étterembe gyakorlattal rendelkező, 
leinformálható felszolgálót keresünk.
Jelentkezni lehet 09 - 17 óra között a 
06/20-450 4-682-es telefonszámon.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Gödöllő, Sza-
badság tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában
Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen
lakó és költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányza-
ti tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi joggal nem rendel-
kező, vagy a városban tevékenységet folytató munkál-
tatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoz-
tatott személyek részére PÁLYÁZATOT HIRDET a
Gödöllő, Munkácsy M. u. 7. III/1. számú, két szo-
bás, 57 m2, valamint a Deák F. tér 2. II/8. és a
Deák F. tér 2. II/11. számú, két szobás, 46 m2

alapterületű, összkomfortos lakások költségelvű
lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadá-
sára.

A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújtha-
tók be, melyhez mellékelni kell az abban előírt doku-
mentumokat.
A formanyomtatványok és a lakások bérbevételével
kapcsolatban további információkat tartalmazó írásos
tájékoztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Lakosságszolgálati vagy a Vagyongazdálkodási
Irodáján vehetők át. 
A lakások alaprajzai ugyanitt megtekinthetők.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK
FELTÉTELE:
A pályázatnak maradéktalanul meg
kell felelnie az írásos pályázati tájé-
koztatóban megfogalmazott feltételeknek. A lakások
bérbevételére kizárólag gyermektelen, fiatal házas-
párok, házaspár egy, vagy két kiskorú gyermekkel,
egyedülálló szülő egy, vagy két, vagy három kiskorú 
gyermekkel nyújthat be pályázatot. A gyermektelen há-
zaspárok mindkét tagja 35. év alatti életkorú kell, hogy
legyen a pályázat benyújtásának napján.
Kiskorú gyermek alatt a 18. életévét a pályázat beadá-
sának napján még be nem töltött gyermek értendő.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁR-
IDEJE:
Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.), Vagyongaz-
dálkodási Iroda 232. számú helyiségében hétfői vagy
szerdai napokon 8 és 12, valamint 12.30 és 16 óra
között 2008. május 28. 12 óráig.

A pályázatokat a Képviselő-testület Gazdasági Bizott-
sága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság javasla-
ta alapján a képviselő-testület választja ki.

Pályázati hírdetmény

CZINKOTA MIHÁLY szinművész és üzlet-
ember 83 éves korában elhunyt  New Yorkban,
2008. április 17-én. „Szép volt, jó volt, elég
volt“. Testét  szülőfalujában, a Kisnemedi teme-
tőben helyezzük  örök nyugalomra 2008. május
10-én.  A temetést  déli 12  órakor  szentmise
előzi meg a Kisnémedi katolikus  templomban.

A gyászoló család

Szeretném megköszönni mindazok-
nak, akik KÁLMÁN IMRE férj és
édesapa temetésén részt vettek és fáj-
dalmunkban osztoztak. 

A Kálmán család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
KALOCSAI PÁL temetésén részvételükkel
fájdalmunkban osztoztak. Együtt érezve kísér-
ték utolsó útjára és sírjára búcsú virágait he-
lyezték. A gyászoló család

RECEPCIÓS munkakör betöltésére 4 órás 
munkaidőre felvételt hirdetünk.

Jelentkezés: kizárólag fényképes, részletes
önéletrajzzal, mely a 

drboros@libori.hu e-mail címre küldhető.
Elvárások: B kategóriás jogosítvány, önálló

munkavégzés, rugalmasság, felhasználói szintű
számítástechnikai ismeretek, jó kommunikációs

és kiváló problémamegoldó készség, 
jó megjelenés.

Munkavégzés helye: dr. Boros Andrea Ügyvédi
Iroda, Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 34. 

Munkavégzés ideje: 14-18 óra között

ÜGYVÉDJELÖLT 
munkakör betöltésére felvételt hirdetünk friss

diplomások részére.
Jelentkezés: kizárólag fényképes, részletes 

szakmai önéletrajzzal, mely a 
drboros@libori.hu e-mail címre küldhető.

Elvárások: angol nyelv tárgyalási szintű ismerete,
B kategóriás jogosítvány, önálló munkavégzés,
rugalmasság, felhasználói szintű számítástech-
nikai ismeretek, nagy munkabírás, jó kommu-
nikációs és kiváló problémamegoldó készség.
Munkavégzés helye: dr. Boros Andrea Ügyvédi

Iroda, Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 34. 



ÁLLÁS
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését várjuk.
Érd.:  30/913-8769.
*Gödöllői Étterembe szakácsot, kézilányt felveszünk. Érd. Zahorecz Zoltán 20-
3309564.
*Szadai melegkonyhás étterem keres gyakorlott KONYHALÁNYT, FELSZOLGÁLÓT
és SZAKÁCSOT. Tel: de. 10 órától 28/404-692, 20/971-6272
*Alkalmi és folyamatos munkalehetőséggel, Gödöllőn és környékén téged vár vál-
tozatos 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 
*KATEDRA NYELVISKOLA Gödöllő angol, spanyol és olasz nyelvtanárokat keres. Tel:
20/984-5070, www.katedra.hu, godollo@katedra.hu 
*UTAZÁSI IRODAI ÜGYINTÉZŐ munkakörbe keresünk repülőjegy-értékesítői
végzettséggel, a FÓTI CORA áruházba munkatársat. Kezdők jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés: info@travel-express.hu, 30/459-2755
*KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉG! Gödöllőről v. vonzáskörzetéből, legalább
érettségivel rendelkező munkatársakat felveszünk tanácsadói munkakör
betöltésére. Barátságos környezetet, kezdő anyagi támogatást, ingyenes képzést
ajánlunk fel. Jelentkezni lehet: 06-20-514-5679
*Önállóan dolgozni tudó, JÓL HEGESZTŐ CSŐSZERELŐKET keresek azonnali
kezdéssel. Tel: 70/537-2043, 20/919-6250
*Számítógép ismerettel rendelkező dolgozót felveszünk épületgépészeti
szerelvények értékesítésére. Arzenál áruház Gödöllő, Dózsa György u. 96. 
*Keresek hosszútávra SZAKKÉPZETT KŐMŰVESEKET és ÁCSOKAT magas fizetés-
sel, bejelentve. Tel: 30/390-8261
*Gödöllői PIZZÉRIÁBA SZAKKÉPESÍTÉSSEL vagy GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
SZAKÁCSOKAT és NŐI FELSZOLGÁLÓKAT keresek T:70/418-5770
*DIÁKOK FIATALOK FIGYELEM! NYÁRI MUNKA. Gyors, rugalmas pénzkereseti
lehetőség. Azonnali kifizetéssel! Érd: 20/5628-400
*A TISZA UTCAI és SZABADSÁG ÚTI ÓVODA keres munkatársat
ÓVODAPEDAGÓGUSI munkakörbe. Benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, okmány
a képzettségről. Jelentkezési határidő: 2008. 05. 31. Jelentkezni lehet: Tiborczné
Garai Katalin óvodavezetőnél. Tel: 28/410-869. Cím: Gödöllő, Tisza u. 4.
*A Török Ignác Gimnázium PÉNZTÁROS, ADMINISZTRATÍV dolgozót keres.
Bérezés a KJT szerint. Követelmény: érettségi. Jelentkezni az iskola igaz-
gatójánál a 28/420-192, vagy 28/420-380, 28/420-383 telefonon, e-mail-
ben: igazgato@tig-godollo.hu 
*A Török Ignác Gimnázium GAZDASÁGI VEZETŐT KERES. Követelmény:
közgazdász diploma, vagy más diploma és mérlegképes könyvelői végzettség.
Bérezés a KJT szerint. Jelentkezni az iskola igazgatójánál a 28/420-192, vagy
28/420-380, 28/420-383 telefonon, e-mailben: igazgato@tig-godollo.hu 
*Építőipari üvegezésre szakmunkásokat vagy betanított embereket keresünk
rugalmas hozzáállással, alkoholisták kíméljenek! Azonnali felvétel, bérezés mege-
gyezés szerint. Érd: 20/538-6449

*MÉDIALOG ZRT FELVÉTELRE KERES HAJNALI MUNKAVÉGZÉSRE
HÍRLAPKÉZBESÍTŐKET. Érd: 30/817-0361
*Szakképzett, gyakorlattal rendelkező kertészt keresek vállalkozásomba.
Érd: 30/528-7777
*Fodrászt és műkörmöst keresünk!! Gödöllői Szépségszalonba. Alacsony bér-
leti díjjal. /Vendégkörrel rendelkezők előnyben./ Érd: Tóth Mónika: 30/369-
3499, 20/937-0221
*Alkalmi munkához férfi munkaerőt keresünk! Nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk! 30/946-7702
*Dolgozz otthonról és keress sokat! Hivatalosan, otthonról végezhető Internet munkát
ajánliunk. Nem ügynöki munka és nem eladás. Klikkeljen ide:
http://www.internetmunka.com Töltse ki az űrlapot és megkapja az ajánlatot ingyen.
*Gödöllői Szépségszalonba vendégkörrel rendelkező vállalkozó FODRÁSZT
keresünk. Tel: 70/320-6985
*Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓ- munkatársak jelentkezését a
28/513-115 telefonszámon várjuk. 
*Gödöllői söröző és játékterembe megbízható játékgépkezelőt felveszünk.
Érd: 20/342-9412
*Rendkívüli lehetőség! Független brókercég értékpapír elemzői, értékesítési
munkakörbe GYAKORLATTAL rendelkező munkatársat keres. Banki, biz-
tosítási gyakorlat a kívánatos. Nem biztosítás-ügynöki tevékenységről van
szó! Ez magasabb szakmai színvonalat jelent. Ilyen végzettségű szakember
nagyon kevés van. A továbbképzést vállaljuk. T: 20/2411-377
*Gyakorlattal rendelkező víg kedélyű nyugdíjas nő gyermekfelügyeletet vállal.
Érd: 20/364-0056
*Gödöllői Királyi Kastély Kht. könyvelőt keres azonnali belépéssel. Feltétel: közgaz-
dasági szakközépiskolai végzettség. Előny: mérlegképes könyvelői vizsga. Kézzel
írott önéletrajzokat a kastély igazgatói titkárságára várjuk. Gödöllő, PF. 406.

INGATLAN
*Gödöllőn, a központban 2003-ban épült, 2 szintes lakás ELADÓ. Irodának is
alkalmas.Érd.: 70/591-2776.
*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 sorházban 125 nm-es ház, Gödöllő, Máriabesnyőn jó közlekedéssel:
közelben orvosi rendelő, bolt, óvóda. Nappali, egy + két fél szobás, összkomfor-
tos, garázs, tetőterasz. Fűtés: gázkazán és cserépkályha. Telekméret: 363 nm.
Iá.: 22mFt. Érd.: 30/471 5078.
*Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon megkímélt
állapotú 160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi ház. Nappali, étkező, 3 szo-
ba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra, gardrob, garázs 780-an telkkel.Iá: 40,5MFt.
Tel.: 20/9-805-765

*Eladó 1,5 szobás erkélyes cirkós felújított lakás a János utcában új
nyílászárók Iár 10,5 Mft 20-772-2428
*Eladó János u-i felújított lakás 2 szobás I emeleti erkélyes tégla konvektoros
Iár12 Mft 20-772-2428
*Kertvárosban 2 szobás,lakható ház Iár 16,3 Mft 20-772-2429
*Eladó a Kazinczyn 2 szobás,III. em. - i téglalakás Iár 10,4 Mft 20-772-2428
*Eladó Ambrus közi 1+ 2fél szobás erkélyes lakás Iár 13 Mft 20-772-2429
*Eladó 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth L. utcában Iár 9,8 Mft 20-804-2102
*Eladó 3 szobás téglaház Alvégben Iár 22 mft 20-772-2429
*Új építésű családi ház  a Fenyvesben 3 szoba+nappali kulcsrakész ár: 33 mft
20-772-2429
*Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 3szoba nappali, emeltszintű Ár 23 Mft 20-
772-2429
*Gödöllőn építési telek lakható kis téglaházzal, jó környéken eladó Iár 13,8
Mft 20-772-2428 www.godolloihaz.hu
*Eladó Palotakerten 2 szobás egyedi fűtésmérős lakás Iár 10,45 Mft. 20-
7722428
*Eladó 2 szobás gyönyörűen felújított lakás Gödöllőn központban! Iár 11 Mft
20 772-2428
*Szadán 840nm, 21méter széles építési telek eladó! Iár 6,9 Mft  20-772-
2428 Gödöllő Ingatlanközpont  Szada és Gödöllő legnagyobb telekválasztéka!
www.godolloihaz.hu
*Kertvárosban ÚJ ÉPÍTÉSŰ 3 szoba + nappalis ikerház eladó Iár 27,5Mft Új
építésű ikerházak házak nagy választékban irodánkban! Gödöllő
Ingatlanközpont 20-7722429 www.godolloihaz.hu
*Eladó újszerű sorházi lakás Gödöllőn ! I.ár 13,8 Mft. 20-7722429
*Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 170m2, 4 szoba + nappali Iár
27,5mft. 20-7722429
*Árzuhanás! Gödöllőn Csanakban 2+3 félszobás családi ház 1200 m2
telekkel eladó. Iár 32 MFt www.godolloihaz.hu. 20-7722428
*KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT
LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-
7722428 / 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Eladó ház Hévízgyörkön! 70m2-es, lakható 2 szobás konvektoros I ár 7,2
mft.20-772-2429
*Eladó ház Aszódon nappali + 2 és fél szobás felújított Iár 16,2 MFt. 20-804-2102
*Eladó felújítandó téglaház Gödöllőn Fenyvesben Iár 16,8 MFt 20-772-2428
*MARIKATELEPEN CSÁRDA után kb. 750 m2 külterület szép helyen eladó.
70/508-8727
*KERESEK GÖDÖLLŐN MEGVÉTELRE KÉT KÁRPÓTLÁSI TELKET. Tel:
30/224-1627
*1500 m2 telekrész Gödöllő Isaszegi úton (nem lakóövezet) eladó. Tel:
30/528-7777

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

�yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13-ig, K E D D E�
� I � C S Ü G Y F É L F O G A D Á S, Szerda-
csütörtök: 8.30-15.30-ig, Péntek: 8.30-12 -ig

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirde-
tést nem áll módunkban elfogadni. A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget
nem vállalunk.
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-Zuglóban 2 szobás első emeleti parkra
néző tégla lakás 13,9MFt.
-3012m2 telken Gödöllőn 200m2 családi
ház 6szobás 34,9MFt
-Új építésű házak Gödöllőn nappali + 3
szoba 300m2 telek 28MFt-tól.
-Város szívében 69 m2 első emeleti
cirkó fűtéses lakás 26MFt.
-Sorházi 130m2 zöldövezeti ház Gödöllő
360m2 telek garázs 21 MFt.
-Palotakert 44m2-es 1,5 szobás
egyediesített fűtésű lakás 10,5 MFt.
-Palotakert 4emeletes házban 62m2
járólapos parkettás lakás 10,9 MFt.
-Boncsok Gödöllő 1000m2 telek faház-
zal, villany fúrt kút gáz 12MFt.
-Boncsok Szada 1441m2 telken kis tégla
ház, víz gáz villany  12,8 MFt.
-Boncsok Gödöllő-Szada 1593m2 telken
különlegesen energiatakarékos 124m2
családi ház dupla garázzsal 49,5 MFt. 



*Eladó Szadán összközműves építési telek, aszfalt úttal. Iár: 9MFt. (30) 545-1690
*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, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek faházzal,
12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel
eladó. Érd: 70/534-7803
*95 m2-es családi ház nagy telekkel kiváló környéken 29,5 milliós irányáron
eladó, esetleg gödöllői téglalakás csere érdekel. Tel: 30/670-2487
*Gödöllőn a Szt. János utcában, téglaépületben 1 szobás 36 m2-es, magas-
földszinti, egyedi fűtésű lakás azonnal beköltözhetően ELADÓ vagy KIADÓ. Tel:
20/9810-795
*Gödöllőn, Röges utcában újonnan épülő ikerház eladó. Érd: 30/645-5659
*Gödöllőn a KOSSUTH Lajos utcában eladó átlagos állapotú 2 szobás 2. emeleti
lakás kedvező áron. Iár: 10,3 M Ft. Érd: 20/995-0131
*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
*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
*Gödöllőn, a PALOTAKERTI lakótelepen eladó kétszobás 60 m2-es átlagos állapotú
lakás. Érd: 20/9950-131
*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
*Gödöllőn eladó 69 m2-es 1+2 félszobás, étkezős, erkélyes, csendes, világos, egyedi
fűtésű, alacsony rezsijű lakás a Szőlő utcában. Magánszemélytől. Tel: 30/211-3193
*Eladó a Kazinczy körúton 2007.-ben teljes körűen felújított 2,5 szobás (64 m2),
földszinti lakás. Egyedi cirkófűtésű, elektromosan átvezetékelt, nyílászárók
cserélve. Ár: 14,3 M Ft. Tel: 20/976-2153
*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
*Eladó lakás Gödöllőn a Szőlő utcában. 69 m2-es, 1+2 félszobás, étkezős, tárolós,
parkra néző, csendes, erkélyes, világos, egyedi fűtéses, alacsony rezsijű magán-
személytől! Tel: 30/475-0807
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában (parkhoz közel) 2. emeleti, 2,5 szobás, 64 m2-es
erkélyes lakás beköltözhetően eladó. Uitt duplagarázs eladó. Tel: 20/2617-532
*Sürgősen eladó 62 m2-es palotakerti lakás 4. em. (lift nincs) jó állapotú kedvező
fizetési megoldással. Tel: 20/381-6226
*Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában egy 71 nm-es, III. emeleti, 3
szobás, erkélyes, (nem panel) lakás. A fürdőszoba, wc, konyha és az előszoba
szépen felújított. Parkettás szobák, új radiátorok, egyéni vízórák, és csendes,
otthonos környezet jellemzi a lakást. Iá.: 13, 8 mFt. Tel.: 20/414-2024.
*Fiatalos 1,5 szobás, amerikai konyha-nappalis János utcai 4. em lakás eladó. Iá.
12,1MFt. Ingatlanosok kíméljenek! Érd: 30/966-1375
*Eladó Királytelepen 137 m2-es 4+félszobás családi ház. 400 nöl. 70 m2 garázs-
szuterén, 2 bejáratú 2 generáció részére, ill. 60 m2 terasz. Iár: 25,4MFt. Tel:
28/417-663, 70/372-2327
*Alpesi stílusú 1995-ben épült 183 m2-es alapterületű családi ház akár azonnal
költözhetően dupla garázzsal az Alvég utcában 34,9 M Ft-ért eladó. Lakás, esetleg
telek csere érdekel értékegyeztetéssel. T: 70/339-7247
*FÁCÁN soron eladó egy 80 m2-es felújított sorházi öröklakás. Iár: 26,5 MFt. Érd:
30/9338-064
*TULAJDONOSTÓL! GÖDÖLLŐ, JÁNOS utcai 1. emeleti, gázfűtéses, felújított, 60
m2-es, erkélyes, napos, 2 szobás lakás 13,6 millió irányáron eladó. 06-70-383-5079
*Gödöllőn a Kertvárosban eladó egy kis kétszobás családi ház 415 m2-es telken.
Virágokkal teli csendes hely. Iár: 14,9 M Ft. Érd: 70/200-1349
*44 m2-es panellakás tulajdonostól eladó. 1,5 szobás a Dózsa Gy. úton. Ár: 10,9 M
Ft. Tel: 06-20-481-4740
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten felújított 39 m2-es egyszobás földszinti lakás. Iár: 9
M Ft. Érd: 30/545-1690
*Gödöllőn (Haraszt, Toldi u.) eladó 3+félszobás duplakomfortos, duplagarázsos,
felújított családi ház parkosított kertben. Ár: 35MFt. Érd: 20/533-0796
*Bp-től 40 km-re Aszódon 60 m2-es könnyűszerkezetes, rendezett, új építésű csalá-
di ház alacsony rezsivel, tetőtér beépítési lehetőséggel eladó. Érd: 30/386-6136
*Új építésű családi ház eladó Isaszegen. 3 szoba nagy nappali, két kocsinak beálló.
380 m2 kert. Iár: 19,4 M Ft. Tel: 30/3974-656

*Gödöllőn, Alvégben eladó 150 m2 családi ház 85 m2 melléképülettel, 533 m2
összközműves telken. Érd: Katonáné: 30/640-1180
*Gödöllő Máriabesnyőn, kegytemplom szomszédságában, csendes, aszfaltos utcában
eladó 93 m2-es társasház 1. em. lakása. Polgári lakóház kúria jellegű, szecessziós
díszítésekkel, kastélyfedésű manzárdtetővel. A lakás összkomfortos, teljesen felújí-
tott, igényes minőségi burkolatokkal, beépített, gépesített konyhabútorral. (2szoba,
előtér, konyha, fürdő, kamra, pihenő, padlás, pince, garázs, kerti tároló, kert.) Házhoz
parkosított külön kert tartozik, természetvéd. ter. közelében, panorámás.
Buszmegálló1percre, isk., óvoda bevásárlás a közelben. Tel: 20/444-2691
*SZADÁN 720/107 m2 alapterületű, 3 szintes, újszerű, jó elrendezésű, tágas, napos
családi ház eladó. Csendes, dupla fűtési lehetőséggel, teljes közművel. Tel: 20/417-4618
*Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás lakás
részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten 55 m2 (+ közös tároló), 2 szobás, csendes, parkra
néző 4 emeletes hátban 2. emeleti lakás. Egyedi fűtés (Fizetve, nyáron szerelik). Iár:
12,8 M Ft. Magánszemélytől. Tel: 20/439-6440
*Gödöllőtől 14 km-re, szép természeti környezetben (3szoba +ebédlős) összkom-
fortos családi ház 4480 m2-es telken eladó. A községben uszoda, vadászterület,
halastó működik. Gödöllőn csere is megoldható! Érd: 30/345-0871
*Kossuth Lajos utcában 55 m2-es, kétszobás, második emeleti összkomfortos,
távfűtéses lakás 10,4 m Ft-ért eladó. Érd: 06-30-827-6006
*Szilasligeten eladó 150 m2-es, 2 szintes, 4 és félszobás családi ház 700 m2-es,
panorámás, rendezett telken, melyen garázs és 25 m2-es melléképület is található.
Iár: 38 M Ft. Érd: Katonáné: 30/640-1180
*SZADÁN, a NYÁR utcában eladó egy 1350 m2-es (90×15m) építési
telek. Víz, gáz, villany telken belül, csatorna, Internet, kábeltévé az
utcában. Távvezeték nincs a közelben. Sík terület, 30%-os beépíthetőség.
Iár: 7,965M Ft. Tel: 70/270-5784
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 67 m2-es, jó állapotú
lakás. Iár: 14,2 MFt. tel: 70/320-6985
*Gödöllő központjában (Kőrösfői K. A. u. 39.) 3 szoba összkomfortos, régi építésű
téglaház (90 m2), 693 m2 KÉT UTCÁRA NYÍLÓ kertes telken eladó. Iár: 23 M Ft.
Érd: 20/551-7194
*Gödöllőn, Palotakerten 4em. házban, felújított (járólap, parketta, redőny. stb) nagy
erkélyes, 2szobás 62 m2-es lakás tárolóval, kiváló közlekedéssel eladó. Iár: 11,7MFt
Érd: 06/20-4912-567, 20/414-7102
*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
*Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában eladó 55m2-es, 2 szobás magasföldsz-
inti, felújított lakás 12,1 M Ft-ért. Tel: 28/414-572
*Gödöllő városközpontban régi építésű földszinti 90 m2-es polgári lakás saját
udvarrésszel eladó! Iár: 21,8 M Ft. Tel: 20/3238-106
*Gödöllőn a belvárosban eladó 2 szoba összkomfortos 1. emeleti lakás. Csere is
érdekel értékegyeztetéssel. Érd: 28/412-116 (17h után), 20/255-3925
*Valkó központjában 2 szobás összkomfortos ház eladó vagy elcserélném 2 szobás
erkélyes téglaépítésű gödöllői lakásra megegyezéssel. Iár: 6,5MFt. Tel. 20/510-2480
*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 55m2-es 4. emeleti FELÚJÍTOTT LAKÁS
TULAJDONOSTÓL SÜRGŐSEN ELADÓ. Érd: 30/399-7378
*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 Kertvárosi részen 4 lakásos, téglaépítésű háztömbben eladó
95 nm alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotban lévő egyedi fűtésű,
erkélyes lakás beépíthető tetőtérrel, 270 nm-es saját telekrésszel. Iá:
25,2 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 

2008. május 15. Gödöllői Szolgálat 11Hirdetés

INGATLANOK FORGAL-
MAZÁSA, FELSŐSZINTŰ

INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-
es telken most épülő, 102 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok őszi átadással leköthetők. Szoc.
pol. felvehető. Irányár: 32,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nm-
es telken most épülő, 136 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok őszi átadással leköthetők. Szoc.
pol. felvehető. Irányár: 33  mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKÉN:
*VERESEGYHÁZON csendes utcában
igényesen felújított 3 szobás családi
ház, 725 nm-es közművesített telken
eladó. Iá: 25,9 mFt.
*VERESEGYHÁZON most épülő 130
nm-es, kétszintes, nappali+3 szobás
családi ház, 410 nm-es közművesített
telken eladó. Iá: 29,8 mFt.
*ERDŐKERTESEN 1270 nm-es telken
156 nm-es új építésű, nappali+ 3 szobás
lakóház eladó. Irányár: 29,5 m Ft.

*VÁCSZENTLÁSZLÓN 1200 nm-es
telken 3 szobás, konvektoros fűtésű
családi ház melléképületekkel eladó.
Iá: 13 mFt.
*ZSÁMBOKON 1200 nm-es telken,120
nm-es, 3 szobás, konvektoros fűtésű
családi ház eladó.  Iá: 10 mFt.
*ZSÁMBOKON1500 nm-es telken egy
régi parasztház egy 2004-ben hoz-
záépített amerikai konyhás házrésszel
eladó.  Iá: 10,5 mFt.
*ISASZEGEN 888 nm-es telken 83 nm-
es, 2 szobás, konvektoros lakóház (pin-
ce, kamra, ásott kút) eladó. Iár: 12 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Az Alvégben 533 nm-es telken két
lakóház eladó: egy150 nm-es, nappali
+3 szobás, és 86 nm-es (jelenleg
műhely). Irányár: 45mFt.
*A Fenyvesi dűlőn 2680 nm-es, művelt
külterületi telken (a belterülettől 300 m-re)
60 nm-es, kétszobás lakóház eladó. Gaz-
dálkodásra kiválóan alkalmas! Iá.: 15 mFt.
*Az új Fenyvesben 1280 nm-es
üdülőtelken (belterület határán) 2
szobás, 58 nm-es (galéria 30nm-es)
téliesített nyaraló eladó. Iár: 12,35 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti szépen felújított lakás
eladó. Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 12,9 mFt
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, kon-
vektoros lakás (tágas szobákkal, alac-
sony rezsivel) eladó. Irányár: 12,5mFt.

*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.
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-
es, harmadik emeleti, 2,5 szobás, erké-
lyes, lakás eladó.  Irányár: 13,8 mFt. 
*A Szent János u-ban 64,3 nm-es, 2,5
szobás, 3. em., jó elrendezésű, erkélyes,
konvektoros lakás eladó. Iár: 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.
SORHÁZI ÉS IKERHÁZI LAKÁSOK
VERESEGYHÁZON:
*CSONKÁSON nappali+4 szobás
sorházi lakás garázzsal, előkerttel
eladó. Irányár: 22,5 mFt.
*CSONKÁSON 2007-ben épült, 2+ 2 fél
szobás ikerházi lakás 705 nm-es telken
garázzsal eladó. Irányár: 22,5 mFt.
*A központban 436 nm-es telken180
nm-es, 4 szobás garázsos ikerházi
lakás eladó. Irányár: 22,9 mFt.



*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 (Csanakban) 2006-ban teljes körűen felújított, 2 szobás családi ház beépí-
thető tetőtérrel, 900 nm-es parkosított ősfás telekkel. Iá: 25,7 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Erzsébet park közelében II. emeleti 34 nm-es, felújított lakás (új
burkolatok, szaniterek, klíma). Iá: 9,4 mFt FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn (Palotakerten) Kastélyra néző 57 nm-es, jó állapotban lévő erkélyes lakás
(új redőnyökkel). Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság 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 János utcában 58 nm-es, 2 szobás részben felújított, erkélyes
lakás. Iá: 12 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Ambrus közben 73 nm-es, 3 szobás, erkélyes, nagyon szép állapotú,
teljesen felújított lakás. Iá: 16,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Blahán 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel beültetett
panorámás telken, teljes berendezéssel együtt eladó 35 nm alapterületű (nappali,
konyha, fürdőszoba, tetőtérben hálószoba), hangulatos kialakítású nyaraló, tágas
fedett terasszal, borospincével, kerti grillezővel.  Iá: 16,9 mFt. Tel: 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
*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,
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,
egyedi fűtésű lakásra cserélhető. Érd.: 70/322-5239
*GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és  1,5MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
*KIRÁLYTELEPI TELEK ÁRON ALUL ELADÓ DOBÓ KATICA UTCÁBAN 755 m2-es,
20m-es utcafront, közmű, műút mellett. Ár:11MFt+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, azonnal beköltözhetően. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en eladótér, iroda, áruátvevő,
öltöző. Ár:335.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Kossuth u-ban 156 m2-es üzlet eladó és kiadó. Bérleti díj: 14
EUR/m2+áfa, Ár:360.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
*KIADÓ LAKÁS 1.emelet, 63 m2, egyedi-fűtés, téglaépítés, központi hely, amerikai-
konyhás nappali, 2szoba, légkondi, terasz. Ár:90.000,- Ft/Hó. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS a Remsey körúton. 3. emeleti, világos, 65m2-es, nappali
+ 2 hálószobás, tárolós. Ár:13,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100

*KIADÓ LAKÁS 3. emeleti, világos, 60m2-es, egyedi-mérős, 2 szobás, teras-
zos, gardróbos, légkondis, teljesen felszerelt. Ár:80.000,- Ft/HÓ. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nappali, 3hálós-
zobás, tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár:24,7M Ft INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
*IKERHÁZI LAKÁS a Fenyvesben. 2003-as építés, 700m2-es telkekkel,
130m2-es, nappali, 3+1/2szoba, 2fürdőszoba, terasz, garázs. Ár:39,5M Ft
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*TÉGLA ÉPÍTÉS, EGYEDI FŰTÉS! Központban teljesen felújított, földszinti,
35m2-es, 1 szobás, azonnal költözhető lakás eladó. Ár: 10 MFt. INGAT-
LANBANK 06704562103  
*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! 69 m2-es, nappali, 2 hálószobás, külön étkezős,
beépített szekrényes 3. emeleti lakás. Ár: 13,9 MFt. INGATLANBANK
06704562103  
*VERESEGYHÁZI HÁROM LAKÁSOS ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ! 88-94 m2,
nappali, 4 hálószoba, 2 fürdőszoba, saját kert. Kulcsrakész ár: 22,8 MFt.
INGATLANBANK 06704562103 
*SZADAI CSALÁDI HÁZ! 1770 m2-es panorámás telek, 75 m2-es, nappali,
4szobás, medencés, 2 szintes. Ár: 25 MFt. INGATLANBANK 06704562103  
*BAGI CSALÁDI HÁZ! 716 m2-es teleken, 64 m2-es igényesen felújított, nap-
pali, 1szobás, tárolós, tovább bővíthető ház. Ár: 10,7 MFt. INGATLANBANK
06704562103  
*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, téglaépítésű házban 3. emeleti, 50 m2-es, 2
szobás, erkélyes. Ár: 11,4 MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ Alsó szinten nappali, 2szoba, felújítandó,
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.
INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*ISASZEG KÖZPONTJÁBAN CSALÁDI HÁZ eladó, szerkezetkész állapot,
522m2-es telek, 197 m2-es, 2nappali, 4 hálószoba. Ár:23MFt. INGAT-
LANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*SZADÁN kétgenerációs családi ház, 720m2-es gondozott telken, két különál-
ló lakrészben konyha, 2-2 szoba, fürdőszoba. Ár: 22MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104

ALBÉRLET
*Gödöllőn, a Kazinczy körúton konvektoros, bútorozott, 2 szobás lakás kiadó.
60.000 Ft/hó +rezsi. Tel: 30/21-00048
*CSALÁDI HÁZ KIADÓ GÖDÖLLŐN. 80 m2, GARÁZS, NAGY KERT. Érd: 70/581-8205
*Gödöllő központjánál, Munkácsy utcában 900m2-es telken 98m2-es összkomfor-
tos családi ház kiadó középtávra pincével, garázzsal, jó közlekedéssel, alapbútorzat-
tal. 80EFt+rezsi. Tel. 70/944-8035
*Kétszobás bútorozatlan lakás kiadó Gödöllőn, János utcában. Tel: 20/966-5773
*1,5 szobás lakás kiadó: Paál László köz 4. Érd:70/770-6950
*Gödöllő központjához közel családi ház hosszútávra kiadó. 60.000 +rezsi +1 havi
kaució. Tel: 30/301-7165
*Eladó Gödöllőn 2 szoba összkomfortos családi ház a SZILÁGYI E. utcában iá: 17M;
JÁNOS utcában 1,5 szobás konvektoros földszinti lakás, felújítandó iá: 9,5M;
Bontott 30 m2-es elemes hőszigetelt faház iá: 50 ezer. Szántót Gödöllőn és
környékén beszámítok ill. veszek. Tel: 70/948-2271
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában eladó átlagos állapotú 2 szobás 2. emeleti lakás
kedvező áron. Iár: 10,3 M Ft. Érd: 20/995-0131
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*Külön bejáratú szerény albérleti szoba (zuhanyzó, WC, gázkonvektor) kiadó
Gödöllőn, Kertvárosban, buszmegállótól 20m-re, 2 fő részére is. 40EFt+rezsi. Érd:
28/413-757 -16:30 után, v. 70/576-2479
*Gödöllő központjához közel teljesen felújított 2 szobás, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 20/526-7289
*Gödöllőn (Máriabesnyőn) 1 szobás garzon kiadó 50.000 Ft-ért + 1 havi kaució.
Érd: 28/419-456
*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 (bútoro-
zottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
*Gödöllőn, centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban, külön bejáratú 50
m2-es, összkomfortos bútorozott lakás kiadó (kábel Tv +Internet). Tel: 20/914-2007
*Kétszobás konvektoros lakás a Szent János utcába kiadó. Ár: 55.000 Ft + rezsi
+ 1 havi kaució Érd: 20-340-4861
*Szt. János u. 23/c alatti összkomfortos, berendezett lakás saját fogyasztás-
mérőkkel hosszútávon kiadó. Tel: 28/416-809
*Központban új építésű cirko fűtéses erkélyes 67 nm lakás hosszú távra kiadó Ár
70e Ft/Hó 20-772-2428

KIADÓ

*Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
*Különbejáratú, bútorozatlan családi házrész (80 m2) luxus környezetben igényes
bérlőnek hosszútávra kiadó. Gépkocsi beállás biztosítva. Tel: 30/202-0050
*Gödöllő központjában, Szt. Imre utcában 100m2 alapterületű 2szintes ingatlan jó
parkolási és megközelítési lehetőséggel iroda v. lakás célra hosszútávra kiadó. Érd:
30/380-5875
*25 m2-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gödöllő, Kőrösfői u. 14. sz. alatt. Tel: 30/209-0517
*Gödöllő központjában, Gimnázium melletti üzletházban 24 m2-es üzlethelyiség
hosszútávra kiadó. Tel: 20/254-0018
*BALATONFÖLDVÁRON jól felszerelt, 3 szobás, 6 fekvőhelyes, strand közeli
NYARALÓ, udvarral, terasszal, gépkocsibeállással kedvező áron KIADÓ. 28/421-135
*Gödöllő Szt. János út 38. üzletsoron kiadó 44 m2-es üzlethelyiség, irodának is
alkalmas! Tel: 20/483-3712
*Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: 20/945-5583.
*Gödöllő városközpontban 25 m2-es helyiség kiadó fodrász, kozmetika, iroda
céljára. Érd: 20/3238-106

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 rend-
szeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50 

*FOGYASZTÁS, EDZÉS, FESZESÍTÉS! A háromdimenziós rezgésen alapuló pro-
fesszionális edzőgépen. Életkortól, testsúlytól, kondíciótól függetlenül mindenkinek
ajánlott. 30 perc, biztos hatás! Tel: 70/4141-629
*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.
*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
*Gödöllőn és környékén megbízható, szakképzett, számlaképes favágó favágást,
fakivágást vállal. Tel: 20/359-8333
*Házhoz megyek! Gödöllő és Pécel környékén hajápolást, vágást, festést, alkalmi
frizurakészítést, valamint idős és otthonukból kimozdulni képtelen emberek
segítését, ügyeik intézését vállalom. Érd: 20/2068-745
*TEGYE MÉG SZEBBÉ ESKÜVŐJÉT, GYERMEKE SZÜLINAPJÁT, vagy bármilyen fontos
eseményt! Cégeknek is! DEKORÁCIÓ, ARCFESTÉS, SZERVEZÉS! T: 30/338-0219
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül.
Tel.: 70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.: 20/9133-165
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. 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 megszüntetésére. Tel: 70/701-9510
*ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK MŰSZAKI
ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka!
Tel.: 70/505-1177.
*Hogy nyugodtan várhassa a hatósági ellenőrzéseket. Vállalkozása számára
kötelezően előírt munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátását bízza ránk.
Hívjon bizalommal. Főnix 2002 Bt. www.fonix2002bt.hu 20/444-7203
*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
*Vasból, fából teraszok, korlátok, garázsajtók, kerítések gyártását, javítását vál-
lalom. Továbbá gipszkartonozást is rövid határidővel, korrekt áron. Tel: 20/9857-771
*HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT.
T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
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*KERTÁPOLÁS, GYÜMÖLCSFAGONDOZÁS, FŰNYÍRÁS. Tel. 30/9867-496
*Svéd-frissítő masszázs a Patak téren, kedvező árakkal. Bejelentkezés
minden nap a 06-20/368-6012-es telefonszámon lehet. 
*Gyógy-, svéd-, frissítőmasszázs a Palotakert 4.sz. alatti kozmetikában.
Kedvező árakkal várom vendégeimet: Bátyi Zoltán szakképzett gyógy-
masszőr. Tel: 70/369-7213
*Megbízható ács brigád vállalja tetőszerkezetek kivitelezését, javítását,
könnyűszerkezetes faházak, előtetők, szaletnik építését, gipszkarton
szerelést, tetőtér kiépítést, referenciával, ingyenes felméréssel. Tel:
20/3658-779
*Lovas oktatás kezdőknek és haladóknak Gödöllőn a repülőtér mellett a
Szellő Lovas-iskolában. Iskolai szünetekben lovas és kézműves táborok
turnusokban. U.itt: bokszos bértartás. Jelentkezni Kapronczai Lászlónál:
30/607-3871

OKTATÁS
*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.
*TOP-TAN: Angol felnőtt kezdő tanfolyam indul délelőtti egyeztetett
időpontokban, heti 2x2 órában, ill. június 1-től heti 2x3 órában: kedd-
csütörtök: 16.30-18.45 (augusztus szünet)! 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.
*Masszázstanfolyamot indít a Mandala-Okta Kft. (Nytsz: 21399-2007)
Gödöllőn májusban. Érd: 70/408-6661
*Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon Június 12-től szeptemberi
nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség van. Tel: 30/273-9479,
30/504-1222
*Angolból 40 órás középfokú írásbeli (Origó) vizsgára felkészítés indul
jún. 16-27-ig 2 héten át de. 8-12 óráig. A tanfolyam 6 fő esetén indul.
Jelentkezés folyamatosan. Bacsó Márta: 28/430-229, 30/4973-066
*Anyanyelvű angol tanár szuperintenzív nyelvtanfolyamot hirdet
középhaladó szinttől szakirányú angol képzésig (orvosi, jogi, pénzügyi).
Ingyenes szintfelmérés. Időpontok: Jún.30 – júl.4., Júl.14 – 18., Júl.28 –
aug.1. Naponta 8 x 45 perc, max. 4 fő/ csoport. ÁFÁ-s számlával is.
Jelentkezés jún.18-ig:  70/330-1332
*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

ADÁS~VÉTEL
*MINŐSÉGI HASZNÁLT RUHÁK KILÓS ÁRON! Női, férfi, gyermekruhák,
kabátok, melegítők, zakók, blézerek, köntösök, fehérnemű, táskák, cipők,
kendők, sapkák, sálak, nyakkendők, sport mezek, lakás textil. Gödöllő,
Szolgáltatóház EMELET Szt. János út 5. (Patak tér) Nyitva: H-P: 9:00 –
18:00, Sz: 9:00 – 12:00

*KILÓSBAN IS KÜLÖNLEGES ÚJRA GÖDÖLLŐN AZ IPOSZ SZÉKHÁZBAN
(DÓZSA GY. út) MÁJUS 20-án KEDDEN du. 16h-tól 19h-ig. VÁRJA
ÖNÖKET ÚJRA GYÖNGYI ZSÓKA. SVÁJCI MINŐSÉGŰ TAVASZI-NYÁRI
ÁRUKÉSZLETTEL
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel:
28/412-230
*ELADÓ JÓ ÁLLAPOTÚ ÁGYNEMŰTARTÓS FRANCIAÁGY, 165×220 cm.
Iár: 30.000 Ft. Tel: 28/416-183, este
*ELADÓ 8 TÁBLA HULLÁMPALA ÉS BONTOTT CSERÉPKÁLYHA. ÉRD:
30/488-7674
*2,6 kg-os gázpalackról üzemelő hősugárzó, teakfa kerti garnitúra (kerek
asztal + 4 karosszék), 22 kg-os PB gázpalack eladó. Tel. 28/410-272
*Kétszemélyes, új, világosbarna BŐRKANAPÉ olcsón eladó. Tel: 20/531-4333
*Műanyag fehér (húsos) láda eladó. Tel: 30/20-200-50
*Cheesterfield vadonatúj bőrgarnitúra eladó. Alvásra is alkalmas.
70/508-8727
*Eladó egy Pelgrin gáz-villany tűzhely, 5 éves. 4 égőfej, hálózati elektro-
mos gyújtó, hagyományos-, grill-, (forgó is) légkeveréses sütés.
Sütővilágítás. Ár: 25E Ft. T: 20/594-2116
*BÚZA ELADÓ. Érd: 28/416-809

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.
*SZEMÉLYGÉPKOCSI, KISTEHERAUTÓ, UTÁNFUTÓ VIZSGÁZTATÁSA EGY
NAP ALATT. ZÖLDKÁRTYA. Tel: 30/2955-813
*1992 BMX jó állapotban eladó. 10.000 Ft. Tel: 20/3133-089
*1992-es évjáratú Nissan Priméra, üzemképes, érvényes műszakival,
hengerfejes kisebb hibákkal eladó. Iár: 200.000 Ft. Tel: 20/472-9601,
20/9810-180
*TZ4KB TRAKTOR betegség miatt eladó. Tel: 06-70/591-3926
*Eladó egy SAAB 9.5 V6, 3000cm3, 201 LE, AUTOMATA, 159.000KM,
1999. Hi-Fi, bőr kárpit, faberakás, osztott klíma, fedélzeti computer, ülés-
fűtés, ABS, TCS, tempomat, sportfokozat, benzines, sötétzöld, metál. Ár:
1.490.000Ft. Tel: 20/938-0405
*Eladó Fiat Tempra 2.0 1991-es évj. Több extrával (ködlámpa,
vonóhorog, stb.) Műszaki októberig! Iár: 180EFt. Érd: 20/365-8779

EGYÉB
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! 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
*Nagyon szép 4 hónapos kan puli kölyök szinte ajándékba eladó. Tel:
30/350-8443
*Kerek fejű, fóka, kékszemű sziámi kiscicák féregtelenítve eladók. Ár:
25.000 Ft. Tel: 20/472-9601, 20/9810-180
*Kártyavetés, jóslás, sorselemzés, számmisztika,tarot. 20/5359-366
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A Gödöllői Sport Klub
utánpótlás labdarúgó

szakosztálya az idén is számít az Önök segítségére. Támogassa Ön is adó-
ja egy százalékával a sportolni szerető gödöllői gyerekeket! Köszönjük!

1százalék

Május 11-én vasárnap
az Őrbottyán együtte-
sét fogadta a Gödöllői
SK felnőtt és ifjúsági
csapata a megyei I.
osztályú bajnokság-
ban. A gólparádét az
ifi nyerte, akik 11 ta-
lálatot értek el, míg  a
felnőttek 7 góllal ter-
helték meg a vendégek kapuját.

Nagy Dániel együttese az elmúlt heti,
hévízgyörki vereséget feledtetve, köny-
nyed sikert aratott a gyengécske Őrboty-
tyán ellen. Az első játékrészben egy ön-
góllal és Lauda Zoltán 2 találatával ma-
gabiztos 3–0-s előnyt csikart ki a GSK,
amit a második 45 percben további négy
góllal fejelt meg, ezzel az idei bajnokság
során a legnagyobb arányú győzelmét
aratta a csapat. Lauda mellett a 3 talála-

tig jutó Müller Péter és az előkészítés-
ben jeleskedő Hegedűs Csaba emelke-
dett ki a mezőnyből. Az ifisták Braun
Tamás és Nagy Roland vezérletével
(előbbi 5, utóbbi 4 gólig jutott) értek el
11-0-ás sikert.
Pest megyei I. osztály, 25. forduló
Gödöllői SK – Őrbottyán 7–0 (3–0)
Gólszerzők: Müller P. (3), Lauda Z. (2),
Holló Miklós, öngól.
Ifi: Gödöllői SK – Örbottyán 11–0
Gólok: Braun T. (5), Nagy R. (4),

Száraz Szabolcs, Sztriskó István.

Tartalék bajnokság – Jobb volt a
Délegyháza II.

A megyei tartalék bajnokságban szerep-
lő és ott a dobogó 3. fokán álló GSK II. a
tabella 2. helyén álló Délegyháza II.
vendége volt és a jobb napot kifogó ven-
déglátók, kihasználva a hazai pálya elő-
nyét, simán nyerték a rangadót, így a gö-
döllői alakulat lépéshátrányba került az
ezüstért vívandó harcban.
Megyei tartalék bajnokság, 20. for-
duló: Délegyháza II. GSK II. 4–1 (1–0)
Gsz.: Szeles Dávid. További gödöllői
eredmény: Megyei III. osztály, 22. for-
duló: Iklad – GEAC 6-3.

Következő hétvége programja:
Megyei I. osztály: május 18.: Tárnok –
GSK; Tartalék bajnokság: május 18., 17
óra, Táncsics M. u. sporttelep: GSK II. –
Sülysáp II.; Megyei III. osztály: május
18., 17 óra, egyetemi pálya: GEAC –
Püspökszilágy

Május 12. és 18. között a gödöllői Kis-
kastély SE egy 10.000 dollár összdíja-
zású nyílt nemzetközi férfi felnőtt te-
niszversenyt rendez a Táncsics Mihály
utcai teniszcentrumban. Az elmúlt hét-
végén tartották a kvalifikációkat a 32-
es főtáblára kerülésért, ahova a 24 ki-
emelt teniszező mellé a szintén 32 fős
selejtezős mezőnyből nyolc versenyző
csatlakozott. A torna főszervezőjétől,
Madarassy Anikótól megtudtuk, hogy:
„A Libor Invest Kupa nevet viselő ver-
senyről érdemes tudni, hogy a gödöllői
tornát megelőzően Mogyoródon ren-
deztek hasonló viadalt az elmúlt héten
(ahol a Kiskastély SE két játékosa Ba-
lázs György és Balázs Attila testvérpá-
ros játszotta a döntőt), míg a harmadik
állomás Kamaraerdő lesz, így a külföl-
di teniszezőknek is megéri részt venni a
teniszversenyen, ezzel nemzetközi

rangra emelve a tornát. A magyar te-
niszezőkön kívül többek között Szlo-
véniából, Franciaországból, Izraelből,
a horvátoktól és a szerbektől érkeztek
játékosok a kecsegtető pénzdíj elnyeré-
sének reményében”.
A kedden kezdődött főtáblás küzdel-
mek páros döntőjét május 16-án, pénte-
ken, míg az egyéni döntőt május 18-án,
vasárnap rendezik. Az eseményre a be-
lépés díjtalan, ahova mindenkit szere-
tettel várnak a szervezők. -tt-

Kettős sikernek örülhettek a Gödöllői
KC kézisei, ugyanis mind a felnőtt férfi,
mind az ificsapat bejutott a Szupercso-
portos bajnokság döntőjébe. A felnőttek
kettős győzelemmel jutott a fináléba,
ahol majd az aranyért játszhatnak, mi-
után a szombati visszavágón is maga-
biztos, 34–31-es győzelmet arattak a baj-
noki elődöntőben az Erdőkertes ellen (az
első meccsen: 31–24). A fináléban a
Domony lesz a gödöllőiek ellenfele,
akik idegenben lőtt több góljuknak kö-
szönhetően jutottak be a döntőbe a Mag-
lóddal szemben. Az egyenlő erők küz-
delmében egy gól döntött a domonyiak
javára, akik az első meccsen 20–18-ra
nyertek, míg a maglódi visszavágón
21–19-re kaptak ki. Az aranycsata első
találkozóját május 18-án, vasárnap ide-
genben játssza majd a GSK.
Az ifisták is a bajnoki döntő reményé-
ben léptek pályára Martonvásáron. Az
odavágón kicsikart 5 gólos előnyből
(27-22-re nyerünk hazai pályán) hármat
sikerült megtartani a mieinknek, így a 
fiatalok is a bajnoki döntőbe jutottak.
Mácsár Gyula tanítványai a Budakalász
ellen tehetik fel egész éves remek telje-
sítményükre a koronát, ugyanis a Tak-

sony felett aratott kettős győzelmével a
fináléba jutó Budakalászi SC II-vel mér-
kőznek majd meg a srácok az aranyért.
Az első mérkőzést a Gödöllő rendezi,
előreláthatólag május 18-án, az egyete-
mi sportcsarnokban (pontos időpontot
lapzártánk után kötötte le a két csapat,
amelyet a worldhandball.com honlapon
találják meg az érdeklődök).
Szupercsoport elődöntő, visszavágók
Felnőtt: GKC – Erdőkertes 34–31
(14–15). A GKC kettős győzelemmel,
65–55-ös gólkülönbséggel jutott a baj-
noki döntőbe.
Ifi: Martonvásár – GKC 23–21 (8–11)
A GKC ifi 1–1-es összesítéssel, 48–45-
ös gólkülönbséggel jutott a döntőbe.
További kézilabda eredmény:
NB II., nők, 20. forduló: Ercsi – GKC
20–25 (8–11)  ifi: Ercsi – GKC 37–31.

Következő heti program:
Szupercsoport felnőtt férfidöntő, első
mérkőzés, május 18.: Domony – GKC
Szupercsoport ifjúsági férfidöntő, első
mérkőzés, május 18. egyetemi sport-
csarnok: GKC – Budakalászi SC II. 
NB II., nők, 21. forduló: május 17., 14
óra (ifi: 12 óra) egyetemi sportcsarnok:

GKC – Tápiószele SE

Utánpótlás – Nem sikerült a 99-
nek

A Gödöllői SE utánpótlás kézisei kö-
zül az elmúlt hétvégén, május 10-én az
1999-es szivacskézis fiú csapat játszott
országos elődöntőt az Adidas Orszá-
gos Gyerekbajnokságban. A népligeti
Fradi csarnokban megrendezett né-
gyes tornán a mieink ellenfelei a buda-
pesti Kassa DSE és a Széchenyi Újkí-
gyós csapatai voltak (a negyedik részt-
vevő, az Orosháza lemondta a szerep-
lést). Az első meccset a Kassa DSE el-
len játszották a srácok és nagy csatá-
ban maradtak csak alul (10–12), míg a
továbbjutás szempontjából sorsöntő
Újkígyós elleni mérkőzés végén a jobb
idegállapotban lévő ellenfelünk örül-
hetett (12–18), így a 3. helyen végez-
tek a 99-ek, ezzel lemaradtak az orszá-
gos, nyolcas döntőről. A kiesés ellené-
re minden elismerést megérdemelnek
a Bárdos Mónika „legényei”, akik első
évükben az ország legjobb 16 csapata
közé jutottak el.
1999-es korosztály szivacskézilabda,
országos elődöntő
GSE – Kassa DSE 10–12; GSE –
Széchenyi Újkígyós 12–18

-ll- 

Május 3-án Budapesten rendezték a
2008. évi Pest Megye Gyermekbajnok-
ságát, amelyen természetesen a GEAC
atlétái is részt vettek. Az 1996-os, 1997-
es és az 1998-as születésű fiúk és lányok
versenyében a Gödöllői EAC sportolói
vitték a pálmát és több versenyszámban
is a dobogó legfelső fokára állhattak.
Benkő Ákos műhelyének tanítványai 18
aranyat, 9 ezüstöt és kettő bronzérmet
szereztek összesen.
Eredmények:
1996, fiúk: 1. helyezettek: Vanó Tamás
(60 m gát, magasugrás, távolugrás),
4x100 m váltó (Vanó T., Tóth A., Ben-
csik D., Nagy B.)
1996, lányok: 1. helyezettek: Jászai
Vanda (60 m gát, magas), 4x100 m váltó
(Jászai V., Ajkler Eszter, Kovács Emma,
Lakatos Emma); 2. helyezettek: Lakatos
Ágnes (60m sík, távol, kislabdahajítás),
Dimény Zsuzsanna (60 m gát); 3.

helyezettek: Halcsik Anett (800 m), Já-
szai V. (távol); 12. helyezett: Dimény
Zs. (távol).
1997, fiúk: 1. helyezettek: Tóth Attila
(60m sík, távolugrás), Bencsik Dani
(800 m,), Nagy Barnabás (60m gát); 2.
helyezettek: Bencsik D. (60m sík), Tóth
A. (kislabdahajítás); 4. helyezettek:
Nagy B (távol); 5. helyezett: Ács Már-
ton (800 m); 6. helyezett: Ács M. (60 m
sík, távol); 7. helyezett: Bencsik D.
(távol)
1997, lányok: 1. helyezettek: Aikler
Eszter (800 m), 2. helyezett: Aikler E.
(60 m sík, távol), 
1998, fiúk: 1. helyezettek: Pápai Be-
nedek (800m,), Borhy Botond (távol,
kislabdahajítás)
2. helyezettek: Borhy B. (60 m sík)
1998, lányok: 1. helyezettek: Kovács
Emma (60 m sík, 60m gát, magas)

-li-

Május 6-án és 8-án rendezték a Gödöllői
körzet tanévi diákolimpia többpróba
versenyét II., III. és IV. fiú és lány kor-
csoportban az egyetemi sportpályán. A
II. korcsoportban 60 m síkfutás, távol-
ugrás, kislabdahajítás és csapatban
4x100 m váltó versenyszámokat rendez-
tek. A III. korcsoportban a távolugrás,
kislabda hajítás, 60 m síkfutás, 600 m
síkfutás, míg a legnagyobbaknál 100 m,

800 m, kislabdahajítás, súlylökés és tá-
volugrás szerepelt a programban. Min-
den korcsoportból az első helyezett csa-
patok, valamint az egyéni első helyezet-
tek jutottak tovább a megyei döntőbe. A
Pest Megyei Diáksport Szövetség május

15-én rendezi meg Budapesten a III. és
IV. korcsoport számára a többpróba me-
gyei bajnokság összetett versenyét, míg
május 22-én a II. korcsoportosok össze-
tett versenyére és a IV. korcsoportosok
egyéni bajnokságára kerül sor.
Eredmények:
Lányok, II. korcsoport csapat: 1. Hajós,
2. Erkel, 3. Damjanich. Egyéni: 1. Blau-
bacher Dóra, továbbjutott még a 4. Szi-
lák Brigitta (Erkel). III. korcsp., csapat:
1. Hajós, 2. Erkel, 3. Petőfi. Egyéni: 1.
Gyenes Adrienn (Petőfi). IV. korcsop.,
csapat: 1. Hajós, 2. Erkel, 3. Premont-
rei. Egyéni: 1. Telek Júlia (Török).
Fiúk, II. korcs., csapat: 1. Hajós, 2.
Szent Imre, 3. Erkel. Egyéni: 1. Tóth At-
tila (Hajós), továbbjutott még a 4. he-
lyezett Tóth Tamás (Szent Imre)
III. korcsp., csapat: 1. Erkel, 2. Petőfi,
3. Damjanich. Egyéni: 1. Berényi Iván
(Petőfi); IV. korcsp.: 1. Erkel, 2. Hajós,
3. Tura. Egyéni: 1. Szőke Péter (Er-
kel), továbbjutott még a 2. Kovács Lé-
nárd (Hajós). -lt-

Vívás – Varga Zsuzsanna
ezüstérmes

Május első hétvégéjén a tőrözőknél és
a kardozóknál is országos bajnoksá-
got rendeztek, ahol Gödöllőről a
1993-as születésű Varga Zsuzsanna,
Fekete Gábor tanítványa jutott el a
döntőig. A népes mezőnyben Zsu-
zsanna a második helyezést szerezte
meg. A csapatversenyen, a GEAC I.
szintén ezüstérmes lett (a csapatban
vívtak: Varga Zsuzsanna, Varga Anett
és Varga Beatrix), míg a GEAC II. a
hatodik helyen végzett. A fiúknál a
GEAC a negyedik helyet szerezte
meg. A tőrözőkkel Fekete Gábor és
Steiner Ádám foglalkoznak.
A gödöllői Premontrei Gimnázium
csarnokában megrendezésre került
gyermek kard magyar bajnokságon,
Pesti Zsófia, 28 versenyző közül a he-
tedik helyet kaparintotta meg magá-
nak. Zsófi edzője: Kurucz Balázs. A
leány csapat hatodik lett. A fiúk
GEAC I-es csapata a nyolcadik, a
GEAC II-es pedig, a tizedik helyen
végzett. 
Klagenfurtban felnőtt női kard Vi-
lágkupát rendeztek. Gödöllőről
Nagy Petra (edző: Kurucz Balázs)
és Benkó Réka képviselte a magya-
rokat és egyben városunkat. Előbbi
a 64 között búcsúzott, egy hongkon-
gitól kapott ki, míg Benkó a legjobb
magyarként zárva a versenyt, a 32
között kapott ki a világbajnok fran-
cia Touyatól. Edzője: Bokor Ger-
gely. Zsőzső

A Vuelta Sportegyesület ritmikus
gimnasztikás lányai kiváló ered-
ményekkel zárták a 2008. évi Di-
ákolimpiai versenysorozatot.

A Balatonbogláron megrendezésre ke-
rült diákolimpia országos döntő népes
mezőnyben B/1 kategóriában Szakály
Borbála (Hajós Alfréd Ált. Isk.) a 2.
helyen végzett, míg Seregi Dominika
(Hajós Alfréd Ált. Isk.) B/2 kategó-
riában 4. lett. 
A nagyobb kategóriáknak országos dön-
tőit Budakalászon rendezték, ahol az
A/4-es kategóriában Csitári Enikő 8.,  az
A/6-ban Csernyánszky Kitti 3., Lukács
Lilla 4., Csomai Renáta 5., Fibecz
Alexandra (Török Ignác Gimnázium)
pedig a 8. helyen végzett. 
Aki szeretné élőben is megnézni az
egyik legnőiesebb sportág gödöllői kép-

viselőit, azt szeretettel várja a Vuelta SE
május 17-18-án reggel 10 órától a Hajós
Alfréd Általános Iskola csarnokában, az
Országos vidék bajnokságon, ahol két

napon keresztül versenyeznek 11 ka-
tegória versenyzői (7 évestől a 18
évesig). Ha esetleg kedvet kapnának és
szeretnének megismerkedni a ritmikus
gimnasztikával, azokat szeretettel várja
az egyesület a VSE edzésein (részletes
tájékoztatás a vuelta.hu honlapon).

-tt-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Gödöllői gólparádé 

Kézilabda – Döntős az ifi és a felnőtt csapat 

Kettős GKC siker

Tenisz – Libor Invest Kupa

Nemzetközi verseny 

Atlétika – Pest megyei Gyermekbajnokság

Eredményes GEAC

Diákolimpia – Atlétika többpróba

Remeklő Hajósos lányok

Ritmikus Gimnasztika
Kettő érem a tanévi döntőkben

A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Terep és 
Hagyományőrző Lovas Szakosztálya, a Szadai Sport Egyesület Lovas Szakosztálya és 

a Bárány Tanya Pihenő- és Lovas Klub szeretettel meghívja Önt a 
MÁJUS 17-ÉN RENDEZENDŐ „MARGITA – DÍJ” ÖSSZETETT TEREP VERSENYÉRE

A verseny helyszíne: Bárány-Tanya (Szada, Szurdok u. és az Erdo u. sarok – az erdő bejáratánál.
Nevezések, részvételi szándék és további információk: Bárány István: 06/30-941-4437.

Május 9-én a Könyvtárban vendékeskedett a sportágá-
ban világhírnek örvendő, gödöllői Tóth Kriszta asztalite-
niszező, akinek a nyári, Pekingi olimpia már a negyedik
ötkarikás szereplése lesz. Az olimpikon az olimpiai visz-
szaszámlálás előadássorozat keretében közel 150 ér-
deklődő előtt tartott beszámolót eddigi olimpiai élmé-
nyeiről (legjobb egyéni eredménye a 16 közé jutás, míg
párosban a 4. hely 2000-ben), beszélt a csapatairól, és
arról, hogy a gödöllői pályakezdéstől milyen út vezetett a
sikerekig és a mostani németországi klubjáig. Radnóti
László műsorvezető és a nézők is rengeteg kérdéssel
bombázták a sportolónőt, akinek még arra is maradt ideje,
hogy játsszon egy jót a gyerekekkel az előadás végén. Üde
színfoltja volt az eseménynek, hogy a Hajósos diákok Tóth
Krisztás, nemzeti színű pólóban jelentek meg az előadáson.

Tóth Krisztina élménybeszámolója
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Beküldési határidő: május 22.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: László Klaudia, Kossuth Lajos u. 27., Zöld
Pálma, Szőlő u.16.

A Városi Mozi belépőjét nyerte: Lovász Gyuláné, Október
6. u. 1., Balatoniné Berze Erika, Magyar Kázmér köz 2.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Kóczián Ferenc, Kert u. 7., Szatmári Tibor,
Sztelek Dénes u. 10.

Recept

EPRESKRÉMES

HOZZÁVALÓK:
2,5 dl víz,csipetnyi só, 1 evőkanál cukor,7,5 dkg vaj, 15 dkg
liszt, 4 tojás. A krémhez: 5 dl tej, 1 tasak vaníliáscukor, 5 dkg
cukor, 3 tojás, 4 dkg liszt vagy kukoricakeményítő, csipetnyi só,
25 dkg eper. A díszítéshez:1 dl tejszín, 1 evőkanál porcukor, 5
dkg mandulaforgács 

ELKÉSZÍTÉS: 
A tésztához a vizet megmelegítjük a sóval, a cukorral és a kis
darabokra vágott vajjal. Amikor forrni kezd, egy csészényit a
liszthez adunk, majd nagylángon, kevergetve sűrűre főzzük.

Levesszük a
tűzről, és egye-
sével beledol-
gozzuk a tojáso-
kat. Kis kerek,
sütőpapírral ki-
bélelt tortafor-
mákba osztjuk a
tésztát, és me-

leg sütőben aranyszínűre sütjük, majd kihűtjük. 
A krémhez a tejet a cukorral felforraljuk, 2 tojássárgáját és 1
egész tojást a cukorral fehéredésig keverjük, majd hozzáadjuk a
lisztet. Lassanként belekeverjük a tejet, kislángon felforraljuk,
még 2 percig főzzük, végül levesszük a tűzről, és kihűtjük. A to-
jásfehérjéket a sóval kemény habbá verjük, és a kihűlt krémbe
keverjük. Az epret megtisztítjuk, és kis darabokra szeleteljük. A
tejszínt kemény habbá verjük. A kihűlt tortácskák tetejét levág-
juk, a krémmel megtöltjük, majd eperdarabkákkal megrakjuk,
és tejszínhabbal díszítjük. Visszatesszük a kalapokat, és pirított
mandulaforgáccsal megszórjuk.

FELNŐTT és GYERMEK
ALLERGOLÓGIA és GYERMEK-
PULMONOLÓGIA szakrendelés

Átrium Üzletház, szerda: 16-19 óra
Bejelentkezés: 06-20/426-5535

Dr. Halász Adrien Ph.D.
osztályvezető főorvos


