
A megnyitón Krassay László alpol-
gármester köszöntötte a résztvevőket,
majd Rockenbauer Zoltán, volt kul-
turális miniszter, etnológus, beszélt
Óceánia kultúrájának és művészeté-
nek sokszínűségéről. Kitért arra, nem
csak az európai kultúra hatott az erő-
szakos terjesztés eredményeként az
itt élőkre, hanem az itt található törzsi
kultúrák is jelentősen befolyásolták
az európai kultúrát, művészetet. Ezek
nyomait megtalálhatjuk például a ku-
bizmusban, de visszaköszönnek a ma
divatos piercingek, tetoválások és
testfestések esetében is. 

Rockenbauer Zoltán úgy fogalma-
zott, az Ignácz Ferenc és a Molnár-
Bagley Emese gyűjteménnyel Gö-
döllő az óceániai művészet fellegvára
lett. A most bemutatott 368 tárgyból
álló gyűjtemény segítségével megis-

merhetjük a pápuák életét.
Nem a turistáknak készült
tárgyakat láthatja itt a nagy-
közönség, hanem a hétköz-
napok és az ünnepek kellé-
keit, a viseleteket, ékszere-
ket, mindennapos haszná-
lati tárgyakat. Ezek egy ré-
sze a 60-as évektől napjain-
kig terjedő időszakban ké-
szült Pápua Új-Guinea köz-
ponti fennsíkjának területén, és ott is
használták őket. A Felföld anyagát az
teszi különlegessé, hogy, ez a terület
csak az 1930-as években vált ismertté
az európaiak számára, ezért még min-
dig az egyik legarchaikusabb terület-
nek számít. A másik legnagyobb
tárgyegység az északnyugati partvi-
dékről és az ezzel részben összefüggő
Sepik-vidékről származik, a fennma-

radó tárgyak pedig Pápua Új-Guinea
különböző területeiről, melyeket az
adományozó az utazások során érintett.

A kiállításon nem csak a bennszü-
löttekkel, hanem Molnár-Bagley
Emese életével is megismerkedhet-
nek az érdeklődők. Ő sajnos időköz-
ben eltávozott az élők sorából, de csa-
ládjának tagjai, leánya, fia és nővére,
akik egyetértettek végakaratával,

megtisztelték jelenlétükkel a kiállítás
megnyitóját. 

Molnár-Bagley Emese 1941. július
9-én született Újvidéken. Szülei
1945-ben elhagyták Magyarországot,
majd az Egyesült Államokban tele-
pedtek le. 1974-ben költözött család-
jával Pápua Új-Guineába, ahol 2001-
ig élt és munkálkodott.

(folytatás a 6. oldalon)
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Megnyílt a Városi Múzeum új, időszaki kiállítása

Ablakok Pápua Új-Guineára
A Gödöllői Városi Múzeum újabb óceániai gyűjtemény-
nyel gyarapodott. Az ajándékozó, Molnár-Bagley Emese
1974 és 2001 között élt és dolgozott családjával együtt
Pápua Új-Guineában. Egy gödöllői látogatásakor, ami-
nek célja az Ignácz-gyűjtemény megtekintése volt, úgy
gondolta, itt megfelelő helyen lesz az általa létrehozott
gyűjtemény is, és azt a Gödöllői Városi Múzeumnak ado-
mányozta. Most ezt az anyagot tárják a nyilvánosság
elé. A nem mindennapi kiállítást március 21-től novem-
ber 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők. 
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Március 21-én a Dózsa György
úti temetőben végső nyuga-
lomra helyezték dr. Makra Csa-
bát. Gödöllő díszpolgárát több
százan kísérték utolsó útjára.

A család és a város vezetése mellett
az orvos kollégák, a barátok és a tisz-
telők nagy számban rótták le kegyele-
tüket a ravatalnál. Eljöttek, akik páci-
ensként ismerték, és tisztelegtek em-
léke előtt azok is, akik a Lumniczer
Alapítvány vezetőjeként kaptak tőle
segítséget, esélyt a gyógyulásra. 

Még halálával is a segítségre szo-
rulókat szolgálta: a család külön kéré-
se volt, hogy mindenki csak egy szál
virággal búcsúzzon, a koszorúra szánt
összeggel támogassák a Lumniczer
Alapítványt.

(folytatás a 3. oldalon)

Dr. Makra Csaba (1939-2009)

Végső búcsú

G. Merva Mária múzeumigazgató
és Rockenbauer Zoltán
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Egy távhővezeték meghibáso-
dás miatt kellett kizárni rövid
időre a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központot, a városi
mozit és a városházát a távhő
szolgáltatásból a múlt hét ele-
jén. A hibát még hétfőn kijaví-
tották. 

A Távhő Kft. szakemberei észlelték a
meghibásodást, s jelezték, fogy a for-
ró víz a rendszerből. A hibát azonnal
keresni kezdték, először szakaszos le-
zárással állapították meg, mely terü-
leten lehet a probléma, majd a néhány
éve vásárolt modern diagnosztizáló
berendezés segítségével kétméteres
pontossággal sikerült behatárolni, az
érintett területet. A korszerű technoló-
giának köszönhetően csak egy kis
szakaszon, a forgalom korlátozása
végeztek bontást a Szabadság téren,
és kétméteres szakaszon kicserélték a
sérült csövet.

Az érintett intézmények kizárásra
azért volt szükség, mert a sérülés
nagysága miatt nem lehetett lágy víz-

zel pótolni az elfolyó forró vizet. A
hiba a lakossági ellátást nem érintette.
A javítást követően a szolgáltatást
azonnal helyreállították.

Tóth István, a Gödöllői Távhő Kft.
igazgatója lapunknak elmondta, az
érintett területen rendkívül rossz álla-

potban vannak a távhővezetékek.
Nem ez az első alkalom, hogy hiba
történik ezen a szakaszon. Mint
mondta, a helyzeten sokat javít majd,
hogy a Főtér-pályázat keretében az itt
lévő csőrendszer cseréje is megtörté-
nik. (ny.f.)

Cserére érettek a csövek a Szabadság téren

Megsérült egy távhővezeték
Városszerte megkezdődtek a
munkák az utakon. Mind a jár-
da, mind az útburkolat felújítá-
sok előkészítését megkezdték
a VÜSZI munkatársai.

Az éves járdaépítési program kereté-
ben dolgoznak a Körösfői utcában, de
megkezdték a munkát a TEVA mel-
letti szakaszon is,
ahol mintegy 160
méter hosszon te-
remtik meg a bizton-
ságos közlekedés
feltételeit.

Az útprogram ré-
sze az Állomás út
felújítása. A múlt hé-
ten a lakosság meg-
ismerhette a terve-
zett munkák részle-
teit, a héten pedig
már az előkészítés
zajlik. A Kaffka
Margit utcában is
dolgoznak, itt megkezdték az útépí-
téshez tartozó szegélyezést, a Tán-
csics Mihály úti sporttelepnél pedig a
csapadékvíz-elvezető rendszer kiala-
kítása folyik, a Martinovics utcában
pedig a parkoló építésén dolgoznak. 

A jó idő kedvez a kisebb útburko-
lati hibák javításának is. A kátyúk
javítását folyamatosan végzik, mi-
vel csak minimális lakossági beje-
lentés érkezik, a VÜSZI munkatár-
sai folyamatosan végzik az utak el-
lenőrzését, és ennek eredménye
alapján végzik el a beavatkozást,
ahol szükséges. 

A múlt héten lekerült a takarás a tél
idejére lefedett szobrokról, kutakról.
Így ismét látható a Pelikános kút, a
Dózsa György úti szökőkút és a Kál-
vária.

(k.)

Javítások és építések

Tavaszi munkák

Ahogy megkezdődtek a ker-
tekben a tavaszi munkák,
egyik napról a másikra jelen-
tősen megnőtt az elszállításra
váró zöldhulladék mennyisége.

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási
Kft. folyamatosan végzi a gyűjtést,
hetente egyszer mindenhová eljutnak. 

A héten tárgyalja a
képviselőtestület a he-
lyi hulladékkezelési
közszolgáltatásról szó-
ló rendeletet, amiben a
zöldhulladék gyűjtésé-
vel is foglalkoznak. Eb-
ben szabályozzák majd
a szállítást, ezen belül
pedig azt is, hogyan
kell kikészíteni, csoma-
golni az elszállítandó
zöldhulladékot.

A szállításhoz zsák-
ban kell összekészíteni
az elszállítandó mennyiséget a gyűj-
tési napon, a kommunális hulladékkal
együtt. Ennek időpontjáról a Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoz-
tatni fogja a lakosságot. A rendelet
szabályozza a kihelyezhető mennyi-

séget is, de ha valaki a megengedett-
nél többet szeretne elhelyezni, akkor
saját eszközzel is beszállíthatja a
komposztálótelepre, ahol egy tonna
/év mennyiségig ingyenesen átveszik,
vagy rendelhet konténeres szállítást a
28/418-603-as telefonszámon. 

Az új szabályozás életbe lépéséig a
gyűjtést folyamatosan végzik. Mivel

az elmúlt napokban erre jelentősen
megnőtt az igény, Köles Krisztián a
kft. igazgatója úgy tájékoztatta lapun-
kat, ennek megfelelően több gépjár-
mű fogja ellátni ezt a feladatot.

(b.k.)

Megkezdődtek a kerti munkák

Több a zöldhulladék

Március 29-én, vasárnap haj-
nalban kezdődik a nyári idő-
számítás, ekkor kell 1 órával
előbbre állítani az órákat, te-
hát hajnali 2-ről 3-ra. A nyári
időszámítás október 25-ig
tart.

A nyári időszámítást 1976-ban, há-
rom évvel az egész világot megrázó
első olajárrobbanás után vezették be
Franciaországban. A hatóságok a lé-
pést azzal indokolták, hogy így 300
ezer tonna kőolajnak megfelelő
energiát lehet megtakarítani.

Azóta több mint száz országban
vették át a nyári-téli időszámítás
rendszerét, 2000-ben pedig az EU

tagállami úgy döntöttek: meghatá-
rozatlan ideig folytatják az órák
évente két alkalommal történő átál-
lítását.

Egy néhány évvel ezelőtti ma-
gyar felmérés szerint a kétféle idő-
számítás segítségével egy nagyobb
város egész évi villamosenergiájá-
nak megfelelő, azaz csaknem 200
gigawatt áramot takaríthat meg az
ország. Ezt az eredményt azonban
ma már több szakértői vizsgálat is
megkérdőjelezi. Ezek szerint a fo-
gyasztói szokások mára annyira
megváltoztak, hogy az óraállításnak
nincs jelentősége, az így megtakarí-
tott energia mennyiség nem számot-
tevő.

Kezdődik a nyári időszámítás

Ismét óraátállítás

Idén negyedik alkalommal hir-
detik meg azt a Globe at Night
elnevezésű világméretű megfi-
gyelőakciót, amelynek kereté-
ben iskolás csoportok, csalá-
dok és önkéntesek bevonásá-
val mérik fel az éjszakai égbolt
állapotát. Az akció időszaka
ebben az évben március 16. és
28. közé esik.

A kezdeményezés abból indul ki,
hogy amennyiben olyan helyen,
irányban és időszakban világítunk,
ahol és amikor a fényre nincs szük-
ség, vagy kevesebb megvilágítás is
elegendő lenne, akkor feleslegesen
fogyasztunk energiát. Ez a fény-
szennyezés fő ismérve, de a jelenség
nagyon összetett és több formáját is
megtaláljuk. Szükségünk van a fény-
re, de amennyire csak lehet, a zavaró
fényeket el kell kerülni. A jelenség
könnyen tetten érhető az égbolt mes-
terséges kifényesedésében. A zavaró
fény súlyos gondot okoz az élővilág-
ban is: megzavarja az állatok tájéko-
zódását vagy felborítja életritmu-
sukat.

A fényszennyezés-felmérés célja,
hogy megismerjük, felmérhessük a

jelenlegi helyzetet szerte a földgo-
lyón. A feladat roppant egyszerű: egy
csillagtérkép-sorozat segítségével
(melynek lapjai különböző fény-
szennyezettségi értékekre készültek)
kell megállapítani a probléma súlyos-
ságát. Az eredményeket egy interne-
tes kérdőív kitöltésével lehet eljuttat-
ni a nemzetközi gyűjtőközpontba.

A csillagászok azt szeretnék meg-
tudni, milyen az égbolt állapota,
vagyis van-e olyan település, ahon-

nan jól lehet látni a csillagokat. Bárki
mérhet, és gyűjthet adatokat, amelye-
ket egy internetes oldalra lehet feltöl-
teni. Tavaly az amerikaiak után a ma-
gyarok voltak a legszorgalmasabbak.
Az akció szombatig tart, zárásként
több helyen is lekapcsolják a díszki-
világításokat.

Az érdeklődők a témával kapcso-
latban bővebb információkat a www.
fenyszennyezes.csil lagaszat.hu
oldalon találhatnak.

Világméretű megfigyelő akció

A csillagos égbolt látványáért

A tavasz beköszöntével megkezdőd-
tek a kerti munkák,  ami a város egyes
részein jelentős konfliktusforrások
eredménye is lehet. Már az elmúlt
hetekben is több panasz érkezett a
kertes övezetekből, mivel nem min-
denki tudja, vagy tartja fontosnak,
hogy figyelembe vegye a helyi szabá-
lyozást, és – ahogy a panaszosok fo-
galmaznak – éjjel-nappal füstbe borít-
ják az utcákat. 

Gödöllő városának képviselő-tes-
tülete még a múlt év őszén rendelet-
ben szabályozta, mikor lehet égetni a
kerti hulladékot. A 29/ 2008. (X. 27.)
sz. önkormányzati rendelet a közte-
rületek és az egyes, nem közterület-
nek minősülő ingatlanok tisztántartá-
sáról, állagának megóvásáról szóló
rendelet 6. paragrafusának 7. bekez-
dése ezt az alábbiak szerint szabá-

lyozza: „Közterületen, valamint in-
gatlanon belül elszáradt növényi hul-
ladékot pénteken 13-tól 18 óráig és
szombaton 10-től 13 óráig lehet sza-

badtéren égetni, egyéb időpontokban
tilos. Háztartási és egyéb hulladék
(műanyag, műanyaggal bevont kábel,
rongy, gumi stb.) égetése tilos!”

A szabálysértők ellen szabálysér-
tési eljárás indítható, s akár 30 000 Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ami
ismételt szabálysértés esetén többször
is kivethető.

Égetni, csak a szabályoknak megfelelően

Zavaró füst

Budapest éjjel

A Körösfői utca



Gödöllői Szolgálat 32009. március 25. Közélet

(folytatás az 1. oldalról)

A Dózsa György úti temető ravatalo-
zójában a református szertartást köve-
tően hangzottak el a búcsúbeszédek
dr. Makra Csaba ravatalánál. 
A kollégák közül dr. Szemerédy
István és dr. Konta Imre tisztelgett a
gödöllői orvos dinasztia kiemelkedő
egyénisége előtt, a vadásztársak ne-
vében pedig Hönich Miklós emléke-
zett. 
A város nevében dr. Krassay László
alpolgármester búcsúzott a város
díszpolgáráról: 
„...egy ajtó bezárul itt lenn a földön, s
egy ajtó kinyílik ott fenn az égen.”
Gárdonyi Géza szólal meg így, az ős-
bizalom hangján az egyik imádságos
versében. 

Kedves Csaba! Barátom! Most mi is
ezzel az ősbizalommal állunk itt a ra-
vatalodnál. Mégis komoly az arcunk,
mert Gödöllőnek nagy gyásza van.
Szomorú a szívünk, mert nehéz tudo-
másul venni, hogy a megbecsült fog-
orvossal, Gödöllő díszpolgárával, a
gödöllői emberrel földi dimenzióban
már nem tudunk találkozni. 

Ebben a pillanatban csak emlékezni
tudunk és a gondolatainkhoz mene-
külünk. Teilhard de Chardint idézzük,

aki az élet értelmén elmélkedve azt
mondta: „nem mindegy, hogy mara-
dandót alkotunk, vagy hamut gyú-
runk“ A Te életed maradandó érté-
kekkel volt tele. 

Gödöllőn, amikor emberek találkoz-
tak egymással, gyakran hangzott el:
megyek Makra Csabához, megyek
Makra doktor úrhoz. 
Most hálás szívvel gondolunk a gyó-
gyító emberre, aki alapos és pontos
volt munkájában, szigorú rendsze-
rességet vitt életébe, és ajándéknak
tekintette, hogy lányával együtt dol-
gozhatott. 

Tisztelettel tekintünk a kutató em-
berre, aki előadásokkal, tudományos
dolgozatokkal, könyvekkel gazdagí-

totta az orvostudományt, eredmé-
nyeivel sokat tett a fiatalok egész-
ségéért, és tudományos munkájával
nemzetközi hírnevet szerzett.

Fejet hajtunk az orvostörténet mű-
velője előtt, aki élenjárt a nagy elődök
emlékének ápolásában, emlékülése-
ket és megemlékezéseket szervezett. 

Közösségek alapításával és összetar-
tásával jobbította az emberi kapcsola-
tokat.

S amíg emlékké válunk magunk is,
szeretettel őrizzük a gödöllői embert,
akinek barátságos lénye oldottá tette a
beszélgetéseket. Aki határozott hang-
on viszonozta köszöntésünket, és oly
könnyed természetességgel mondta
néha: ’…holnap vadászni megyek…’
Szeretettel őrizzük a jókedvű és derűs
gödöllői embert. Őrizzük a régi gö-
döllőiek emlékezését is, akik gyakran
mondogatták, hogy Édesapád, a híres
háziorvos jókedve és derűje folytató-
dott benned.

Most Gárdonyi Géza ősbizalmával,
mégis szomorú szívvel búcsúzom Tő-
led Gödöllő város nevében is. Kö-
szönöm a Teremtőnek, hogy voltál,
hogy vagy. Köszönöm Neked, hogy
’ércnél maradandóbb’ emléket hagy-
tál ránk: a gödöllői ember szeretetét...

Kedves Csaba! Nyugodj békében!"

Dr. Makra Csabát a család sírbolt-
jában helyezték végső nyugalomra,
amit elborítottak a virágok. Pedig a
kérésnek megfelelően csak a család
és a város tisztelgett koszorúval, min-
denki más csak egy szál virágot ho-
zott. Még jóval a szertartás befejezése
után is jöttek a gödöllőiek, egy szál
virággal, hosszú sorokban…

Végső búcsú Gödöllő díszpolgárától

dr. Makra Csaba (1939 – 2009)
Összegyűlt a törvényben meg-
határozott számú aláírás ahhoz a
népszavazási kezdeményezés-
hez, amely azt célozza, hogy az
országgyűlési képviselőknek
csak a bizonylattal alátámasz-
tott, elszámolható kiadásai után
járjon költségtérítés.

Az Országos Választási Bizottság
(OVB) a Seres Mária által kezdemé-
nyezett referendum ügyében szerdán
hozott határozatot. Rytkó Emília, az
Országos Választási Iroda vezetője kö-
zölte: a kérdésben legkevesebb 525 ezer
hiteles aláírás gyűlt össze. A törvény 
szerint a referendum kiírásához leg-
alább kétszázezer hiteles aláírásra van
szükség. 

Seres Mária a következő kérdést fo-
galmazta meg: „Egyetért-e Ön azzal,
hogy az országgyűlési képviselőknek
csak a bizonylattal alátámasztott elszá-
molható kiadásai után járhat költség-té-
rítés?” Seres Mária az OVB pozitív dön-
tése után sajtótájékoztatón hangsúlyoz-
ta, hogy a magyar demokrácia történel-
mében először sikerült egy magánsze-
mélynek összegyűjtenie annyi aláírást,
amennyi elég egy népszavazás kiírásá-
hoz. A népszavazási kezdeményezést az
alkotmány nagyon szigorúan védi, tehát
alaptörvényt sért az, aki beavatkozik an-
nak folyamatába – mondta Seres Mária
utalva arra, hogy a Parlamentben ötpárti
egyeztetés tartanak a képviselők költ-
ségtérítésének ügyében.

***
A kezdeményezéssel kapcsolatban

hétfőig öt felülvizsgálati kérelmet nyúj-
tottak be az Országos Választási Bizott-
sághoz. A beadványokat lapzártánk
után, kedden 16 óráig kell elbírálnia a
Legfelsőbb Bíróságnak, addig a határo-
zatot nem lehet átadni az országgyűlés
elnökének.

A határozat ellen a kihirdetéstől szá-
mított három napon belül lehet felül-
vizsgálati kérelemmel élni, amely meg-
hosszabbítja a népszavazás elrendelé-
sének menetrendjét. Ha a Legfelsőbb bí-
róság mind az öt felülvizsgálati kérel-

met elutasítja, akkor az OVB határozata
jogerőre emelkedik, és át lehet nyújtani
azt az országgyűlés elnökének. Ezt kö-
vetően a házelnök bejelenti a kezdemé-
nyezést az országgyűlésnek, amelynek
15 napon belül döntenie kell a népsza-
vazás elrendeléséről. 

Lapzártánk idején még nem dőlt el,
megegyezésre jutnak-e a parlamenti
pártok a képviselői költségtérítésről az
ügyben indított népszavazás parlamenti
tárgyalása előtt. Az MSZP azt szorgal-
mazza, hogy a négy parlamenti frakció
(az MDF-nek ugyanis péntektől már
nem lesz képviselőcsoportja) egyezzen
meg a képviselői költségtérítés rende-
zéséről, de ha ez nem jár sikerrel, akkor
önálló javaslatot terjeszt az Országgyű-
lés elé.  

Az MSZP azt szeretné, hogy a parla-
ment ne csak a népszavazási kezdemé-
nyezésről, hanem konkrét megoldási ja-
vaslatról tárgyaljon.

A Fidesz azt javasolja,  hogy a kor-
mánytagok és a képviselők tisztelet-
díját is a 2002-es szintre állítsák vissza.

Az SZDSZ emlékeztetett arra,
hogy a képviselői költségtérítést egy
tavalyi döntéssel adóztatta meg a par-
lament, míg az MDF még a múlt év-
ben azt javasolta, hogy az országgyű-
lési képviselők, a polgármesterek, va-
lamint az önkormányzati képviselők
költségtérítése az általános szabályok
szerinti személyijövedelemadó-kulcs
szerint legyen adóköteles jövedelem.
Ezt a többi párt akkor nem támogatta.

Az Országgyűlés tavaly november
25-én név szerinti szavazással, egy-
hangúlag fogadta el a képviselői költ-
ségtérítés megadóztatásáról szóló
MSZP-s indítványt, amelynek alapján
az országgyűlési képviselők, a pol-
gármesterek és az önkormányzati
képviselők februártól 15 százalékos
adót fizetnek költségtérítésük és költ-
ségátalányuk után.

Amennyiben időben megszületik a
döntés, úgy lehetőség van arra, hogy
az Európai Parlamenti választásokkal
egy időben megtartható legyen a nép-
szavazás.

Egyszerre több kérdésben dönthetünk? 

Ismét népszavazás

A visszaélések kiszűrése ér-
dekében az eddigi legalább
180-ról 365 napra javasolja
felemelni a kormány annak a
minimális társadalombiztosí-
tási jogviszonynak az időtar-
tamát, amelyet a gyermek
születését megelőző 2 évben
teljesíteni kell a gyermekgon-
dozási díjra (gyed) való jogo-
sultság érdekében 

Mint azt Szűcs Erika szociális és
munkaügyi miniszter bejelentet-
te, a kormány terve szerint a ter-
hességi gyermekágyi segélynek
is a gyermek születését megelőző
két éven belül teljesített 365 nap
biztosítási jogviszony lesz a fel-
tétele. 

Nem változik ugyanakkor a gyed
lejártát követő egy évre vonat-
kozó gyes szabályrendszere (en-
nek havi összege most 28 ezer
500 forint), amely mellett munkát
is vállalhat az édesanya, ettől a
gyes folyósítása még megmarad. 

Jelentős változások lesznek a
családi pótlék rendszerében is.
Számítási módja nem, csupán a
folyósítás szabályrendszere vál-
tozik majd a családi a tervek sze-
rint az adózás keretében kívánják
rendezni a támogatás célzottá vá-
lását. Ez azt jelenti, hogy a tan-

kötelesség végéig (a gyermek 18
éves kora) meglévő időt két ré-
szre osztják majd. Az első sza-
kaszban (0-15 év között) családi
juttatásként, míg a másodikban
oktatási támogatásként folyó-
sítják majd a családi pótlékot. 

Amennyiben az első szakasz-
ban a gyermekvédelmi jelzőrend-
szer „problémát jelez“ a család-
ban, akkor a szolgálat a szülővel
együtt egy olyan pénzfelhasz-
nálási tervet készít, amely biz-
tosítja a gyermek alapvető jogai-
nak érvényesülését (lakhatás,
iskolába járás). A pénzügyi terv
maximum egy évre szól, és fél-
évente felül kell vizsgálni. 

Amennyiben a terv nem lesz
sikeres, akkor a település jegyző-
je a gyermeket védelembe veszi,
és a védelem után járó családi
pótlék 50 százalékát természet-
beni juttatásként biztosítják. 

A tárcavezető jelzése szerint
jelenleg mintegy 200 ezer veszé-
lyeztetett és 20 ezer védelembe
vett gyermek van Magyarorszá-
gon. 

A családi pótlék folyósításának
második szakaszában (15 éves
kor felett) az oktatási támogatás
akkor járna, ha a gyermek eleget
tesz a tankötelezettségének.

Célkeresztben: családi pótlék, gyes, gyed 

Változó családtámogatás
Bukhat a költségvetés az M0-
son: a körgyűrű keleti szektorá-
nak negyede nem a környezet-
védelmi engedélynek megfele-
lően épült, ezért az Európai Unió
akár a beruházásra adott támo-
gatást is visszakérhetné. A tét
elvben 80 milliárd forint lehet,
aminek elvesztése befolyásol-
hatja az M31-es út megvalósu-
lását is.

A SZIKE Környezet- és Egészségvédel-
mi Egyesület keresete alapján a Fővá-
rosi Bíróság egy 6,7 kilométeres meg-
épült és forgalomba helyezett szakasz
környezetvédelemi engedélyét hatályon
kívül helyezte. Reményik Kálmán, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF)
Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a bí-
róság egy civil egyesület környezetvé-
delmi szempontból nem érdemi panasza
alapján olyan határozatot hozott, amely
akár a magyar államnak is közvetlen
anyagi kárt okozhat. Az engedély visz-
szavonása  miatt akár az is elképzelhető,
hogy Brüsszel visszaköveteli majd az
M0-ás Budapestet keletről elkerülő sza-
kaszának megépítéséhez adott támo-
gatást. A NIF első embere úgy tartja: ki-
csi az esélye egy ilyen szélsőséges uniós
fellépésnek, de ha ez mégis bekövet-
kezne, a magyar költségvetésnek akár
80 milliárd forintjába is kerülhetne,
hogy az M0-s engedélyeztetését kísérő
jogviták sorozata közben a NIF enged-
ményt tett a XVI. kerület lakosainak, az

Országos Környezet-Természetvédelmi
és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF)
pedig nem volt következetes a beruhá-
zás környezetvédelmi engedélyének ki-
adásakor.

A jelenlegi helyzethez az vezetett,
hogy a NIF Csömör térségében a lakos-
ság kérésére lemondott az M0-ás egy
csomópontjának megépítéséről. Az
autóút környezetvédelmi engedélyét
először 2006-ban vizsgáló Fővárosi Bí-
róság megállapította, hogy a csomópont
elhagyásának nincs további intézkedést
igénylő hatása. Az ezt követően meg-
született építési engedélyhez becsatolt
környezetvédelmi engedélyben azon-
ban az OKTVF apró formai hibát ejtett.
Határozata indoklása és annak érdemi
része eltér egymástól: az egyik három, a
másik négy csomópontról beszél az
M0-s 3-as főút és az M3-as autópálya
közti 6,7 kilométerén.

Reményik állítja: szakértőik korábbi
megállapításával összhangban, az M0
keleti szektorában nincs számottevő
környezetvédelmi következménye,
hogy az eredetileg tervezettnél egy cso-
móponttal kevesebb épült. Számításaik
szerint a csomópont elhagyás a szakasz
másik három különszintű keresztező-
désében hat-nyolc százalékos forgalom-
növekedést okozhatott. De az elhagyott
csomópont szerepét a szervízutak amú-
gy is betöltik. Akárhogy is, az OKTVF
kénytelen lesz érvényt szerezni a bíró-
ság döntésének. Azaz, el kell készítenie
az M0-s új, a jelenlegi hibákat orvosló

környezetvédelmi engedé-
lyét. Ehhez meg kell vizs-
gálnia, hogy valójában oko-
zott-e érdemi változást a
körgyűrű negyedik csomó-

pontjának elhagyása. A vizsgálódással
és az új engedély kiadásával a szakha-
tóságnak legkésőbb 2009 december 31-
ig végeznie kell. Az év végén ugyanis
lejár az M0-ás ideiglenes forgalomba
helyezési engedélye. A Nemzeti Közle-
kedési Hatóság pedig az OKTVF érvé-
nyes engedélye nélkül a magáét elvileg
nem hosszabbíthatja meg. Ami azt je-
lentené, hogy a körgyűrű tavaly ősszel
átadott keleti szektorának utolsó kilo-
métereit a 3-as és az M3-s között le kel-
lene zárni. Az M0-ás körgyűrű keleti
szektorának 4. sz. főút és M3 autópálya
közötti, 26,5 km hosszúságú szakasza a
tavalyi év őszén átadásra került. A forga-
lom átrendeződése szinte azonnal érez-
tette hatását, a főváros zsúfolt útjai fellé-
legezhettek–állítja a NIF Zrt. A megítélt
284 millió eurós (80 milliárd forint) Ko-
héziós Alapból származó EU-s támoga-
tásból 43 milliárd forintot fordítottak a
keleti szektor 4-es és az M3-as közötti
szakaszára, valamint az M0-ást az M3-
assal Gödöllőnél összekötő M31-re. A
szakértők ennek ellenére nem zárják ki,
hogy a brüsszeli illetékesek esetleg is-
mét megvizsgálják az M0 projektjét. A
legkomolyabb lehetséges szankció
azonban az lehetne, hogy a tervekben
szereplő, de meg nem épített csomópont
költségével csökkentenék a támogatási
keretösszeget. Ezt viszont feltehetőleg
nem visszakérnék, hanem az M0-ás gö-
döllői átkötésére – az M31-es autóút
megépítésére – szánt uniós pénzből tar-
tanák vissza. 

Az M0-tól függhet a gödöllői fejlesztés

Veszélybe kerülhet az M31-es út
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Rövidesen megkezdődnek az
általános iskolai beíratkozá-
sok, a szülőknek dönteni kell,
hol kezdje meg tanulmányait
gyermekük. Kíváncsiak vol-
tunk: – Ön mi alapján választja
ki, hogy melyik iskolába íratja
be gyermekét? 

„…Nem egyszerű eldönteni, az em-
ber sok dolgot mérlegel ilyenkor. Ná-
lunk végül is az döntött, hogy az óvo-
dából sok kis barátja megy abba az
iskolába, ahová mi is beiratjuk.
Tapasztalatom szerint egy ilyen vál-
tá, nagy megpróbáltatás egy kisgye-
reknek, sokat számít, ha az új kör-
nyezetben, az új feladatok és tanárok
mellett ismerősök veszik körül. Ez
segít abban, hogy könnyebben ve-
gyék az akadályokat…” 

Kocsis T.

„…Én úgy döntöttem, oda viszem,
ami a legközelebb van a lakásunk-
hoz. Ha nem válik be az iskola, még
mindig lehet változtatni. Egy hat éves
gyerek még olyan kicsi, annyira já-
tékos, hogy szerintem ebben a kor-
ban még felesleges különböző „prog-
ramokon”, tagozatokon gondolkod-
ni, majd néhány év múlva kialakul,
miben tehetséges, mi iránt érdeklő-
dik. Addig tanuljon meg írni, olvasni,
számolni…” 

V.K.

„Nálunk nem iskola, hanem tanár
néni választás volt. Mivel a lányomat
is ő tanította, és nagyon elégedettek
voltunk vele, úgy gondoltuk, jó dön-
tés, hogy a fiam is az ő keze alá ke-
rüljön. 
Nagyon sokat számít, hogy a kicsi
már ismeri, és mi is tudjuk, mire szá-
míthatunk, mik az elvárásai, milyen
módszerekkel dolgozik. Szerintem
nagyon fontos, hogy a szülők és a ta-

nár között jó legyen a kapcsolat, jól
tudjanak együttműködni.” 

Bakó Márta

„Nehéz dolog erről dönteni. Elég so-
kat gondolkodtunk, összegeztük az is-
merőseink tapasztalatait, s végül a
tanárok alapján döntöttünk arról,
hová szeretnénk járatni a gyereket. A
tanár egy életre meghatározhatja a
gyereknek a tanuláshoz való viszo-
nyát. Ha jó a pedagógus, a gyerek já-
téknak, kihívásnak veszi a feladato-
kat, ha rossz módszerrel oktat, nem-
csak az adott tantárgyat, az egész ta-
nulást, az iskolát megutáltatja vele.” 

K: Tóth Idikó

A hét kérdése:

– Ön mit tenne annak érdeké-
ben, hogy mindenki betartsa a
kerti hulladék égetésére vo-
natkozó szabályokat? 

A hét kérdése

Továbbra is várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, témajavaslatai-
kat az alábbi e-mail címre: 
szolgalat@libori.hu, vagy a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.  

Katasztrofális helyzetek uralkod-
nak a közutak minőségét illetően,
ebből kifolyólag sokak-nak nem is-
meretlen az alábbi történet, amikor
is a pórul járt autós munkából ha-
zamenet belehajt egy kátyúba,
melynek következtében az autójá-
ban súlyos kár keletkezik. A kérdés,
hogy mi a követendő eljárás ilyen
esetekben a kárigény érvényesít-
hetőségéhez?
Ha már ilyen szerencsétlenül jártunk
nagyon fontos, hogy minél több tanú-
val bizonyítható legyen az esemény,
ezen kívül ki kell hívni a Rendőrsé-
get, és a kiérkező rendőröktől jegyző-
könyv felvételét kell kérni. Ha van
fényképezőgépünk – vagy a manap-
ság divatos kamerás telefonunk- mi-
nél több fényképet kell és érdemes
készíteni. Ezt követően arról kell tájé-
kozódnunk, hogy az adott útszakasz
kinek a kezelésében van, mert hozzá
kell majd fordulni a kár-igényünkkel.
A kárigényt a Magyar Közút Kht. il-
letékes megyei igazgatóságain kell
bejelenteni ahol a károsultnak azt kell
igazolnia, hogy a kár ott és úgy kö-
vetkezett be, ahogy az a beje-lenté-
sében szerepel, melyhez csatolni kell
a korábban elkészített fényképeket –
az autónk mellett ne felejtsük el lefo-

tózni a kátyút sem-, tanúvallomáso-
kat, és a rendőrségi jegyzőkönyvet.
Azt is a károsultnak kell bizonyítania,
hogy az érvényesíteni kívánt kárösz-
szeget miért abban az összegben hatá-
rozta meg, melyhez mellékelni lehet
például a számlát a javításról, bizto-
sító által történt kárfelmérést, vala-
mint csatolni kell még a gépjármű
forgalmi engedélyének a másolatát.
Ezek alapján nyilvántartásba veszik a
káreseményt, és a bejelentővel kitöl-
tetnek egy kátyúkár bejelentőlapot.
Ezt követően egy biztosítási kárszak-
értő telefonon fogja felhívni a káro-
sultat, akinek újból elő kell adnunk a
szerencsétlen utunk minden apró 
részletét. A károsult szempontjából
bár ez kellemetlenebb megoldás, mert
bizonyos sérüléseknél az autónk
használhatatlanná is válhat, de érde-
mes mindig előbb bejelenteni az ese-
tet, és csak a kárszakértő vizsgálatát
követően megjavíttatni a gépjármű-
vet. Abban az esetben, ugyanis ha
előbb szerelőhöz megy a károsult, és
a fent említett módon számlával iga-
zolja a javítási költségeket, a biztosító
hozhat olyan döntést, hogy annak
csak egy része reális, és csak az általa
jogosnak vélt összeget hajlandó kifi-
zetni. 
A statisztikák alapján az ügyintézés
átlagos határideje 10 és 30 nap között
mozog, és körülbelül minden máso-
dik bejelentést utasítják el abból az
okból, hogy a károsult nem tudja egy-
értelműen bizonyítani a gépjárműben
keletkezett kárát, a kárt okozó kátyút
nem tudják a bizonyítékok alapján
beazonosítani, és a sérülés mértéke
látszólag sincs arányban a szakértő
által megállapított kátyú által okoz-
ható sérüléssel.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

TERET A BOLDOGSÁGNAK!
Az ember életében több olyan esemény van, amit szívesen közzé tenne, abban a
reményben, hogy mások is osztozzanak boldogságában. Ezeknek az örömhírek-
nek kíván teret adni a Gödöllői Szolgálat új hirdetési rovatában, ahol fény-
képes, vagy szöveges hirdetésben számolhatnak be az érintettek, eljegyzésük-
ről, házasságkötésükről, vagy gyermekük születéséről, illetve küldhetnek szüle-
tés-, vagy névnapi üdvözletet szeretteiknek, ismerőseiknek.
A részletekről bővebb felvilágosítást a 20-5255-366-os telefonon, vagy szemé-
lyesen ügyfélszolgálati irodánkban, a Kossuth Lajos u. 1. sz. alatt kaphatnak.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a 
Gödöllői  Szolgálat  hirdetésfelvételének 

NYITVATARTÁSA MEGVÁLTOZIK. 

Április 1-jétől  az alábbi rend szerint tart nyitva az iroda:
Kedd: 11.00. – 16.00.
Szerda: 8.30-16.00.

Csütörtök:  8.30.- 16.00.
Péntek: 8.30.- 12.00.

HÉTFŐN  NEM LESZ HIRDETÉSFELVÉTEL!
MÁRCIUS 28-ÁN ZÁRVA!

Gödöllő  volt az első helyszíne an-
nak az országos programsoro-
zatnak, amit a gyermekek bizton-
ságosabb közlekedéséért indí-
tott el a Magyar Autóklub. A Tes-
co Áruház parkolójában kialakí-
tott tanpályán egy héten át bárki
kipróbálhatta ügyességét. 

A balesetek számának alakulásából a
közlekedési szabályok alkalmazásának
gyakorlati tapasztalataiból kiindulva az
autóklub szakemberei szükségesnek
tartják, hogy a közlekedés valamennyi
résztvevőjének hosszú távú tudatformá-
lása, továbbképzése programszerűen,
rendszeresen történjen. Ezt a célt szol-
gálta az 1999-ben Budapesten igen je-
lentős beruházással létrehozott, Közle-
kedésbiztonsági és Oktatási Parkja.
Most lényegében ezt a parkot mobili-
zálták, s viszik városról városra, össze-

sen húsz helyre. A szakem-
berek bíznak benne, hogy
ezzel hozzájárulnak ahhoz,
hogy a baleseti helyzet és a
vele szorosan összefüggő
közlekedési morál válto-
zása kedvező irányba ja-
vulhat. Az összeállított

program tar-
talmazza a
közlekedő
ember egy
életúton keresztül történő
oktatását, továbbképzését. 
Az egyhetes gödöllői tar-
tózkodás során az oktatási
intézmények számára is
biztosították, hogy a diá-
kok a tanpályákon szerez-

hessenek tapasztalatokat. A helyszínen
gyakorlati és elméleti ismeretekkel bő-
víthették tudásukat: A „Fékezd magad”,
s „Távolságbecslő”, a „Ki a mester két
keréken?” programelemekkel.

Fékezd magad során a résztvevők
megismerhették azokat a fizikai tör-
vényszerűségeket, melyek a féktávol-
sággal, a fékúttal összefüggésben je-
lennek meg (például ha féktávolságon
belül lépünk egy jármű elé, akkor bár-
milyen jó a gépkocsi, bármilyen jó
annak vezetője, ennek ellenére a bal-

eset minden további nélkül bekövet-
kezhet). Távolságbecslő program se-
gített annak felismerésében, hogy a
közeledő jármű megállási távolságát
rendkívül rosszul ítélik meg a gyere-
kek és a felnőttek.  A program a gya-
korlatban mutatta be, mit jelent ez
egy valóságos szituációban.

A Ki  a mester két keréken? pályá-
ján a kerékpározással összefüggés-
ben, a szabályokról, a gyakorlati tud-
nivalókról oktatás, filmvetítés során
szerezhették meg a legfontosabb is-
mereteket a gyerekek, majd egy egy
speciálisan felépített pályán gyakor-
lati vezetéssel próbálhatták ki ügyes-
ségüket.  

A programba résztvevő valameny-
nyi diákot fényvisszaverő mellénnyel
ajándékoztak meg a szervezők. 

Országos programot indított az Autóklub

Biztonságosan közlekedni egy életúton

A KITE Mezőgazdasági Szolgáltató
és Kereskedelmi Zrt. egy John Deere
8030-as traktorral gyarapította a
Szent István Egyetem gödöllői Gé-
pészmérnöki Karának oktatási esz-
közparkját. A több tízmillió forintos
erőgép kulcsát március 11-én adta át
Búvár Géza vezérigazgató Szabó
István dékánnak. 
A gép minden szerkezeti egysége
üzemszerűen működik, speciális ki-
alakítása lehetővé teszi a korszerű
technikai megoldások tanulmányozá-

sát, a legfejlettebb mezőgazdasági
járműtechnikai és infokommuniká-
ciós technikai ismeretek el-
sajátítását a hallgatók szá-
mára. Az új eszköz jelentős
mértékben hozzájárul a le-
endő gépészmérnökök gya-
korlati készségfejlesztésé-
hez. 
Érdekesség, hogy a John
Deere traktor műholdas
helyzetmeghatározó rend-
szere két nagyságrenddel

pontosabb, mint egy luxusautó hason-
ló GPS-e.  Ezért sem meglepő, hogy a
gépet a kar Mérnökinformatikai Köz-
pontjában adták át. 

József napon a melegség az egyetem
földszinti rektori díszterméből sugárzott
szét a földön (szántóföldeken) és a szí-
vekben, Debrecentől Mosonmagyaró-
várig, Karcagtól Nyitráig. Bizonyára
Marosbogátra is jutott belőle, ahol a
SZIE professzora, a mai is tanító Antal
József 1919. március 18-án született. A
tudós szakmai pályafutása két emberöl-
tőn ível át és Kárpát-medence szerte el-
ismert. Most is kedves méltatást, becses
ajándékokat kapott a szlovákiai egye-
temről épp úgy, mint a cívisváros uni-
verzitásáról. Antal József első munkahe-
lye 1941-től a kolozsvári egyetem, az al-

ma mater volt. Az ígéretes egyetemi pá-
lya katonasággal majd hadifogsággal
szakadt meg. 1952-től kutató a Dél-al-
földi Kísérleti Intézetben, majd a Gabo-
natermesztési Kutató Intézetben. Évti-
zedeken át volt gazdája a homoki kuta-
tásoknak. Méltatója, Jolánkai Márton
professzor kiemelte, homokvédelmi,
zöldtrágyázási, talajművelési és vetés-
forgó kísérleteivel korán kivívta a szak-
ma hazai és nemzetközi elismerését.
Marandó eredményeket ért el a burgo-
nyatermesztés technológiai fejlesztésé-
ben. Továbbfejlesztette a több abrakhü-
velyes, az őszi árpa, a lucerna, az olaj-

retek termesztéstechnológiáját. Nemesí-
tési és honosítási kísérleteket is folyta-
tott. 1953-ban állt ismét katedrára, s
1974-ben, pályája csúcsán, egyetemi ta-
nári kinevezést kapott Gödöllőre. Itt
született meg az „antal”. Igen, így hív-
ták, hívják ma is a fogalommá vált, há-
romszor kiadott Növénytermesztők
Zsebkönyvét. Másik jelentős műve a
2005-ben megjelent kétkötetes Növény-
termesztéstan tankönyv, melyet írt és 
szerkesztett. Antal professzor szellemi
atyja a Növénytermesztési Intézetnek.
Mostani születésnapját egy új kötet is
emlékezetessé teszi, melyet Birkás Már-
ta professzor asszony mutatott be. Az
Antal József – egy tudományos életpá-
lya fragmensei című emlékkönyv agrár-
civilizációnk történetének is értékes szá-
madása.          -v -zs.

Traktort kapott a gödöllői gépészkar

Ma is tanít a növénytermesztés professzora 

Antal József kilencven éves

ELHUNYT BUCI

Balázsi Sándor, ismertebb nevén BUCI eltávozott közülünk. Jónéhány
nap eltelt, hogy nem láttuk sem a piacon, sem máshol, ahol rendszere-
sen felbukkant. Egyszer csak jött a hír, miszerint Buci meghalt. Nem
először terjedt ez el, most azonban igaz. 

Lapunk információja szerint március 11-én az Őrs vezér téren találtak
rá, halálának okát hatósági vizsgálat állapítja meg.

2009. március 16-án jelentette
be egy szadai hölgy, hogy
autista, teljesen kommuniká-
ció képtelen 36 éves fia eltűnt.
Az adatok alapján a férfinek a
szadai kilátónál lévő 3000 hek-
tárnyi erdős, dombos külterü-
leten veszett nyoma. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság 10 fő
szolgálatban lévő rendőrrel, valamint
a csapaterős szolgálat 17 fővel, ezen-

kívül 27 fő polgárőr segítségével
kezdte meg az eltűnt személy felku-
tatását. A keresésben részt vettek a
szadai, veresegyházi, erdőkertesi és a
HÉV polgárőrök is, a Váci Rendőr-
kapitányságról 2 fő, a Gödöllői Tűz-
oltóságról 2 fő, szadai vadásztársa-
ságtól 2 fő, Pannon kutyás oktatócso-
port részéről 7 fő, 5 kutyával.

A keresést 20.55-kor kezdte meg a
nagy létszámú csapat, aminek ered-
ményeként 21.45-kor Gödöllő hatá-
rában  – sérülésmentesen – megtalál-
ták a keresett személyt. 

Rendőrségi hírek
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A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghív
minden kedves érdeklődőt 2009. április 6-án az Er-
zsébet Királyné Szállodában tartandó Grassalko-
vich Emléknapra. 
A besnyői Máriaszobor megtalálásának 250. évfordu-
lója alkalmából tartandó megemlékezés programja: 
1. A 250 éve megtalált kegyszobor jelentősége, üzenete. 
A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa,
Gáspár István atya előadása. (videó vetítéssel)
2. Mit adtak a Grassalkovichok Gödöllőnek? Fotókkal bemutatja: Gaálné dr.
Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója.
3. Mária Terézia és Grassalkovich levélváltásai. Közreműködik: Pécsi Ildikó
Kossuth-díjas színművész.
4. Boldog volt-e Grassalkovich I. Antal? Családtörténet. Szabó Margit újságíró
előadása.
5. A hercegi udvar muzsikájából. Közreműködnek a Chopin Zeneiskola tanárai és
növendékei.

A helyszínen, az Erzsébet Királyné Szálloda báltermében minden vendég
tombolát kap, amivel ha szerencsések, Mária Terézia kávét és 

Grassalkovich-palacsintát nyerhetnek.

Dr. Bucsy László neve igen jól cseng
lovas berkeken belül; a gödöllői állator-
vos lassan négy évtizede lovagol, ő volt
az első, aki már 1970-ben saját sportlo-
vat tartott városunkban. E nemes állatok
iránti szeretete és a magyarság évszáza-
dos hagyományainak ápolása miatt 10
évvel ezelőtt dr. Perényi Miklóssal
együtt határozták el a Gödöllői Lovas
Sport és Hagyományőrző Egyesület
(GLSE) létrehozását. E szerveződés
többek között aktív szerepet vállalt – a
lovassport megszerettetésén és népsze-
rűsítésén kívül – a hagyományos május
1-jei, Alsóparkban tartandó lovasverse-
nyek, illetve a március 15-i lovas felvo-
nulások szervezésében, ami minden év-
ben rengeteg embert vonz a Petőfi-szo-
bor környékére. 2008 tavaszán azonban
a szadai  Margita Lovaskupán dr. Bucsy
László a magyar hagyományőrzésre
még nagyobb súlyt fektető Tarsolyos
Lovasegylet megalapítását jelentette be.

– Mi indokolta egy új egyesület létre-
hozását Gödöllőn?
– Amikor tíz évvel ezelőtt létrejött a Gö-
döllői Lovas Sport és Hagyományőrző
Egyesület, akkor három olyan alappil-
lért fektettünk le, amire alapozni kíván-
tuk a működésünket: 1. sportlovaglás
hivatalos versenyeken (díjugratás, díjlo-
vaglás, távlovaglás), 2. a tereplovaglás
különböző formái, 3. hagyományőrzés,
különös tekintettel a nemzeti ünnepein-

ken és az egyéb fontos évfordulókon va-
ló közös megjelenésre. Az utóbbi idő-
ben azonban egy lassú arányeltolódás
ment végbe, ami lovasközösségünket és

a hagyományőrzést érzékenyen érintette
és azt eredményezte, hogy az Egyesület
egyre kevésbé működött az eredeti el-
képzeléseknek megfelelően, örvende-
tes módon kibővült a westernlovaglás-
sal, s így a GLSE-ben egyre inkább a
versenysportra helyeződött a hangsúly.
Ezért egyre kisebb létszámban tudnak
részt venni a közös lovaglásokon és ren-
dezvényeken, mint például a március
15-i felvonuláson. Természetesen na-
gyon büszke vagyok a lovasaink által az
évek folyamán elért kiváló sportered-
ményekre, hiszen ezek is szerves részét

képezték és képezik a mai napig
a GLSE-nek. Szeretnénk azon-
ban váltani, mert ahhoz, hogy a
március 15-i  látványos, az em-
berek által minden évben várt lo-

vas díszelgésünket meg tudjuk rendez-
ni, erre a lépésre szükség van. A felvo-
nulásra  érkező lovasok és fogatosok
döntő többsége ugyanis nem a GLSE

tagja, és mi őket is össze kívánjuk fogni
az új Egyletben.
– Miben más a Tarsolyos Lovasegylet,
mint a GLSE?
– Mind a két csoportosulást kiváló em-
berek alkotják. A különbség elsősorban
az, hogy a mi Egyletünk a térség lova-
sait fogja össze körülbelül Gödöllő  30
km-es körzetéből. Tagjainkat a közös lo-
vas élményeken és bajtársias lovas ba-
rátságon túl a magyarságunkról, törté-
nelmünkről és a lovas hagyományőrzés
fontosságáról alkotott azonos vélemény
is összeköti. Lovastársaimmal együtt

különösen fontosnak tartjuk nemzeti jel-
képeink (Szent Korona, címer, történel-
mi zászlóink stb.) és a magyar föld tisz-
teletét  és védelmét. A lovaglásban mi a
magyarságunk kifejezésének és meg-
élésének lehetőségét is látjuk.
– Kik lehetnek az egylet tagjai?
– Bárkit szívesen látunk – természetesen
a GLSE tagjait is –, aki azonosulni tud
az előbb felvázolt gondolatokkal, és akit
az öttagú  vezetőség – jelenleg Czapp
Béla, Bárány István, dr. Bucsy László,
Hrustinszki Ferenc, Izsó Attila – által
elfogadott szempontok alapján méltó-
nak tartunk a felvételre. A  Tarsolyos
Lovasegylet a lovassport bármely ágát
művelő sporttársunk számára nyitott,
tagdíjat jelenleg nem szedünk. Pártoló
tagok felvételére is mód van, valamint
olyan tőlünk távol élő lovasok tisztelet-
beli tagságára, akik megbecsülésünket
élvezik.
– Többször szóba került a március
15-ei felvonulás lebonyolítása. Mit le-
het erről tudni?
– A nemzeti ünnep iránti tiszteletünket
kívánjuk leróni ezzel a díszelgéssel.
Először is látványos lovasfelvonulást
csak úgy lehet tartani, ha a „fellépők”
sokan vannak, illetve, ha az eseményt a
lovasok magyaros vagy sportlovas  öl-
tözetben való megjelenéssel teszik em-
lékezetessé. Azt hiszem, a Tarsolyos Lo-
vasegylettel ezt már a mostani ünnepsé-
gen is teljesíteni tudtuk. Az idén 168 ló
és 17 fogat tette tiszteletét, soha ennyi
nem volt még. Az első négyesfogat haj-
tója Dallos Andor, a Szilvásváradi Mé-
nesgazdaság igazgatója volt, maga is
magyar válogatott, magyar bajnok. A

következő két szilvásváradi fogatot Ke-
lemen Balázs és Balogh József, a Lázár
Lovaspark fogatát pedig az elképesztő
lovasbravúrokat magáénak tudható vi-
lágbajnok, Szegedi Gábor hajtotta. A
lovait számos világversenyen eredmé-
nyesen szerepeltető veresegyházi istál-
lótulajdonos, Vincze Tamás maga haj-
totta fogatát. Őket követték Szabó 
László veresegyházi, Agócs Ferenc őr-
bottyáni, Balázsfalvi András gödöllői,
Barta Zsolt mogyoródi, Kerék László
és Paulusz Ferenc veresegyházi, Guba
Ferenc szadai, Tasák János isaszegi,
Karácsony István gödöllői, Zele Géza
csörögi, Jakab László őrbottyáni és
végül Nyéki János vácrátóti fogatai. 
A lovasok Budapestről, Csömörről, Do-
monyvölgyből, Erdőkertesről, Fótról,
Isaszegről, Kerepesről, Mogyoródról,
Őrbottyánból, Pécelről, Szadáról, Vác-
rátótról, Veresegyházról és Gödöllő-
ről érkeztek. Külön is említést érde-
mel az isaszegi Izsó lovarda és Cse-
keő Dorottya pónilovardája, a  vácrá-
tóti Papkúti Lovas SE, a mogyoródi
népi hagyományőrzők, a péceli nem-
zetőrök, valamint a legnagyobb lét-
számmal megjelent szadai lovasok.
Külön öröm volt számunkra, hogy a
felvonulás végén Gödöllő Város Ön-
kormányzata az Alsóparkban meg-
vendégelte a résztvevőket, ezzel is el-
ismerve teljesítményüket. Ezúton is
szeretnék köszönetet mondani min-
den fogatnak és lovasnak a részvéte-
lért, illetve a szervezésért a  GLSE-
nek és a főrendező Tarsolyos Lovas-
egyletnek.

-hc-

Tarsolyos Lovasegylet

A hagyományőrzés fontossága

A különböző felekezetek lelkészei egyre
több helyen működnek együtt, ápolnak
baráti kapcsolatot egymással. Az együtt-
működés során létrejövő lelkészkörök
évente országos találkozóra is sort kerí-
tenek, s az immár ötödik országos talál-
kozó Gödöllőn az új Szentháromság
templomban zajlott a múlt hét csütörtö-
kén. 
Szecsődi Péter, a templom plébánosa
köszöntője után átadta a szót Albert

Gábornak, aki hetedik éve szolgál Gö-
döllő evangélikus lelkészeként, s aki
most azzal vezette be a napot: „sokkal
több bennünk a közös, mint ami különb-
séget jelentene. Legyen áldás a mostani
programunkon!” 
Sorra bemutatkoztak az ország külön-
böző tájairól érkezett lelkészkörök tag-
jai. Érkeztek a Felvidékről és Erdélyből
is. A Kárpátalját Gulácsy Lajos refor-
mátus püspök képviselte, aki Munkács-

ról utazott ide. A megjelentek közt volt
Székely János római katolikus eszter-
gom-budapesti segédpüspök, biblikus
professzor és D. Szebik Imre evangéli-
kus püspök. 
A találkozó témáját az adta: Hogyan
építette az egyházat Pál apostol? Elő-
adások hangzottak el erről, de kötetlen,
baráti beszélgetésekre is alkalom nyílt.
Majd közös ima után búcsúztak el egy-
mástól az ugyan más felekezetű, de egy
hitű lelkésztestvérek.

N. A.

Utoljára… Utoljára az ökumenikus
imahéten láttam, ez év harmadik het-
ében. Utoljára a Kék kereszt szenve-
délybeteg mentő egyesület Gödöllőn
általa szervezett országos találkozóján
beszélgettem vele, tavaly ősszel. 
A múlt kedden elhaladva a református
templom, gyülekezeti ház előtt, ahogy
szoktam, megnéztem a hirdetőtáblára
kitett gyászjelentéseket. Ott olvastam:
elhunyt Tibold Győző, március 6-án,
65 éves volt…
Legjobb barátunk a halál. Az ő köze-
lében érezhetjük leginkább a felséges
Isten hatalmát. Akkor tudjuk meg iga-
zán, mit jelentett valaki, ha elmegy. Ha
már nincs többé. Ha már nem teszi azt
többé, amivel hozzájárult, hogy a világ
kerek egész legyen. Csak a hiányát
hagyja maga után. 
Persze, jönnek mások, s majd hasonló
dolgokat visznek végbe, mint ő. De
már nem ugyanazokat. De már nem
ugyanúgy. De már…
Egy lyuk keletkezett a világ szövetén.
Egy személyiséggel kevesebb lett a
városban. Egy hely üres maradt a re-
formátus gyülekezetben. 
Kinek mit adott? Mennyit adott? So-
kan számon tarthatják az adományait,
a szívességeit, a jó szavait. Nekem fe-
ledhetetlen a kárpátaljai utazás, melyre
pár éve a feleségével, Évával elvittek.
Mondhatni, vadidegen voltam a szá-

mukra, de sokan – meglehet, a többség
– a legközelebbi rokonukkal nem
olyan kedvesek, olyan jóságosak,
olyan figyelmesek, mint ők voltak ve-
lem. Jártuk Kárpátalján a falvakat, a
városokat, itt is, ott is betértünk egy
házba. Minek? Ők segíteni. Én a szája-
mat tátani: ilyen is van? 
A szenvedélybetegeken igyekezett Ti-
bold Győző segíteni. Elérni: hagyja-
nak fel a szenvedélyükkel, mellyel
tönkre teszik magukat is, a környeze-
tükben élőket is. Tudta, miről beszél.
Maga is megjárta a poklok poklát. 
14-én szombaton délelőtt búcsúztunk
tőle a Dózsa György úti temetőben.
Sütött a nap. Teméntelen mennyiségű
volt a virág, a koszorú. Balogh Tamás
nagytiszteletű úr emlékezett. Igesza-
kaszokat idézett, melyek kapcsolatba
hozhatók az egybegyűltek számára
kedves halottal. Imádkoztunk. Zeng-
tek a zsoltárok. 
Az élet megy tovább. Csak Tibold
Győző nem fog többé a Kék kereszt
egyesület összejöveteleire hívni. 
N. A.
Hálás szívvel köszönjük mindenki-
nek, akik férjem, édesapánk, nagy-
apám  temetésén résztvettek, sír-
jára virágot helyeztek el, vala-
mint levélben, táviratban kifejez-
ték részvétüket.  
A Tibold család

TÓTAKARÍTÁS
A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG  2009. ÁPRILIS 5-ÉN IS-
MÉT TÓTAKARÍTÁST RENDEZ, melynek során az
Úrréti tó környékét és medrét tisztítják meg a
hulladéktól. 11 órától várják a segíteni szándé-
kozókat a helyszínen.  
A szervezők kérik, hogy a résztvevők megfelelő
öltözetben jelenjenek meg, aki teheti gumi-
csizmát,  hosszúnyelű gereblyét és talicskát hoz-
zon magával!

Lelkészkörök V. országos találkozója Elhunyt Tibold Győző (1944-2009)

Egy hely üres maradt...

MUHI-CSATA MEGEMLÉKEZÉS

A PREMONTREI GIMNÁZIUM nevében 
mindenkit szeretettel hívunk és várunk a muhi

csata 768. évfordulója alkalmából, 
ÁPRILIS 3-ÁN PÉNTEKEN 10.45 PERCKOR

KEZDŐDŐ MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE, 
amelyet a Szent István Egyetem előtt álló

Kálmán herceg szobránál tartunk.

- Ennek az európai kőfaragó képzés-
nek, a mesterdiplomának a fő célja
az, hogy körbejárva Európát, elles-
sük más országok hagyományait.

Kicsit olyan, mint amikor ré-
gen a legények vándorútra in-
dultak, mielőtt mesterekké let-
tek. Igen-igen sok tapasztalattal

gazdagodtam magam
is – mondta el Varga
Attila kőszobrász. 
A 2006-ban indított
tanfolyam során
évente kétszer há-
rom hetet töltöttek
külföldi tanulmá-
nyokkal, tapaszta-
latgyűjtéssel a részt-
vevők.Olaszország,
Ausztria, Horvátor-
szág, Svájc nagy
katedrálisainak a

restaurálásán dolgoztak, tanultak az
ottani műhelyekben, majd Brüsszel-
ben vizsgáztak. A mesterleveleket áp-
rilis 17-én Olaszországban vehetik át. 

Gödöllői az első végzősök között

Varga Attila: Európa mester
A Műkőkészítők és Kőfara-
gók Országos Ipartestülete
az elsők között kapcsolódott
be az európai szintű mester-
képzésbe, ami kiemelt szak-
mai rangot ad a kurzust el-
végzőknek. Az első hat vég-
zős között van a gödöllői
Varga Attila, aki már koráb-
ban megalapozta hírnevét a
szakmában, ő készítette töb-
bek között a fertőrákosi Ha-
tárátkelés emlékművet, a
múlt évben pedig az Alsóőr-
sön megrendezett kőfaragó
versenyen Aranykalapács dí-
jat kapott. 

MEGHÍVÓ

A tragikus sorsú tudós és államférfi, Teleki Pál

halálának 68. évfordulója alkalmából 

koszorúzással egybekötött megemlékezést 

tartunk sírjánál, a máriabesnyői temetőben 

2009. április 5-én, vasárnap 12 órakor

A megemlékezésre hívunk és várunk mindenkit, akit tisztelettel tölt el

Teleki Pál önfeláldozó, hazafias munkássága. Ezen alkalommal is gon-

doljunk együtt szeretettel arra a nagy nemzetnevelőnkre, aki csak-

nem egy évszázad távlatából figyelmeztette már a magyarságot a nem-

zetromboló erők és eszmék káros következményeire, és az ellenük va-

ló összefogás szükségességére a magyar haza érdekében.

A megemlékezésre (és vissza) különjáratú autóbusz indul a Művésze-

tek Háza (volt Petőfi Sándor Művelődési Központ) parkolójából

11.30-kor, mely minden közbeeső autóbusz megállóhelyen felveszi

utasait, de a Premontrei Gimnázium parkolójába nem megy be.

A Teleki Pál Egyesület elnöksége

Fotó: Tatár Attila
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Spuri, a hörcsög már-már re-
ményvesztetten üldögél az állat-
kereskedésben. Fél, hogy soha-
sem fog kikerülni onnét, nem lát-
hatja meg még az Ötödik utcát,
még a Tejbüfét sem, melyekről
az üzlet eladója telefonon beszél
az érdeklődőkkel, felvilágosítást
adva, hol is keressék őket. Min-
denki inkább halat vesz, mert azt
könnyű gondozni, meg kutyát,
mint az ember legjobb barátját. A
hörcsögök határozottan hátrá-
nyos helyzetben vannak az elad-
hatóságot, a népszerűséget te-
kintve. 

Betty G. Birney Spuri és a nagyvilág
című regényében választ ad ugyan a
„Hogyan gondozzuk és etessük a hör-
csögünket?” kérdésére, de még sokkal
többet is tesz annál. Először is: feltárja a
hörcsögi lélek rejtelmeit. Másodszor:
betekintést nyújt a hörcsögök gondolat-
világába. Harmadszor: megismertet
bennünket egy iskolai osztállyal, az osz-
tály tanulóinak és tanárainak hörcsög-
höz való viszonyával. Negyedszer:

megtudhatjuk, hogyan
változtatja meg egy ab-
szolút jóakaratú hörcsög
a fent említett szemé-
lyek életét. De rajtuk kí-
vül még az iskola éjszakai takarítójáét
is. Az utóbbi például Spuri áldásos köz-
reműködésének köszönhetően magá-
nyos agglegényből boldog és szerelmes
vőlegény lesz.

Hét közben az osztály hörcsöge a
tanteremben csücsül. Vagyis dehogy
csücsül. Mocorog, kerekezik, hintázik.
Akárhányszor ki is tud jönni a ketrecé-
ből, ha úgy találja, szükség van erre ah-
hoz, hogy valami nagyon fontos és
hasznos dolgot elintézhessen. Hétvégé-
re mindig más-más gyerek viszi haza.
Így alkalma van a legkülönfélébb csalá-
dokat és problémákat megismerni.
Spuri ottléte következtében ezek a prob-
lémák sorra megoldódnak, Spuri nyo-
mán mindenütt az addiginál minőségibb
életkörülmények jönnek létre.  

Nem csoda, ha Spuri kalandjainak
összegzéseképpen útmutatót írhat, egy
egész fejezetnyit, „Spuri útmutatója az
emberek gondozásához és etetéséhez”

címmel. A fejezet végén így össze-
gez: „Ne felejtsd el a legfontosabbat:
jobban megismerheted önmagad, ha
megismersz más élőlényeket. Még
akkor is, ha azok az élőlények tör-
ténetesen emberek.”

Ezt akár valamennyien megfogad-
hatjuk. A borítóra ráírták: „Tízéves
kortól ajánljuk!” Ebbe aztán bőven
beleférek én is. 
(Betty G. Birney: Spuri és a nagyvi-
lág)   -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A hörcsöglélek rejtelmei

A Chopin Zeneiskolában ad jótékonysá-
gi hangversenyt március 29-én, 15 óra-
kor Kaneko Miyuji fiatal japán-magyar
zongoraművész, aki nem először lép fel
városunkban, legutóbb a királyi kastély
Liszt Fesztiváljának nagy sikerű nyitó-
koncertjén találkozhatottunk vele. Most
pedig európai koncertkörútjának két ál-
lomása (Bécs, Prága) között tiszteli meg
fellépésével a gödölőllői zeneiskolát. A

hangversenyen Bartók Béla: Román
népi táncok, Frédéric Chopin: cisz-moll
noktürn (No. 20.) és Desz-dúr „Eső-
csepp” prelűd (No. 15.), valamint Liszt
Ferenc: II. Magyar Rapszódia és h-moll
Szonáta című művei hangzanak el. A
jótékonysági koncerten köszönettel fo-
gadják az adományokat a Continuo-Gö-
döllő Alapítvány és a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar Alapítvány  javára. 

Újabb szép eredményt könyvelhet el a
Gödöllő Táncegyüttes. Tóth Judit a
március elején megrendezett IX. Mol-
nár István Koreográfiai Fórumon kapott
rangos elismerést, első díjjal jutalmaz-
ták munkáját. A megmérettetésen auten-
tikus és tematikus produkciókat mutat-
tak be, Tóth Judit az autentikus kategó-
riában  a „Csuhaj, nem bánom!” című

produkciót adta elő, ami a Galga mente
dalaira épül. 
A tizenhat lány által bemutatott, tisztán
énekre épülő koreográfia a lányság kor-
szakát mutatja be, amikor még helyet
kap a játék, de már megjelenik az asz-
szonylét utáni vágyakozás. 
A produkcióban a gyermekjátékok és a
lírai hangvételű dalok váltakoznak. 

Március idusának hetében számtalan 
esemény követi egymást a Petőfi Sán-
dor Általános Iskolában. Ilyenkor ren-
dezik meg többek között a „Petőfi
versek képekben” rajzversenyt, és a vá-
rosi Petőfi vers és prózamondó ver-
senyt. 
Az idei esztendőben is nagy érdeklődés
kísérte mindkét vetélkedőt. A rajzver-
senyen nyolc évfolyamon huszonegy
művet díjazott a zsűri. Első díjat kaptak:
Makádi Gréta 1/b. (Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola), Szabó Zsófia 2.l (Erkel
Ferenc Általános Iskola), Csárádi Do-

minika (Petőfi), Babity
István (Petőfi), Berzéki Li-
li és Rehorovszky Anna
(Török Ignác Gimnázium),

Kinde Zsófia (Premontrei Szent Nor-
bert Gimnázium), Erdős Balázs (Refor-
mátus Líceum) és Kozma Tímea (Pető-

fi). A beérkezett alkotásokat az iskola
tornatermében tekinthetők meg március
20-ig. A Petőfi vers és prózamondó ver-
senyen is nagy számban vettek részt a

gödöllői diákok. A zsűri évfolyamon-
ként értékelte a résztvevőket, akik kö-
zött harmincöt díjat osztott ki. Első he-
lyezést értek el: Onanovics Zsófia
(Damjanich János Általános Iskola),
Gyenes András (Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola), Nagy Dóra (Erkel Fe-
renc Általános Iskola), Lukács Lilla
Réka (Damjanich), Földvári Ármin
(Erkel), Dékány József (Premontrei
Szent Norbert Gimnázium, Hidi Nor-
bert (Petőfi Sándor Általános  Iskola),

Schmidt Hans (Szent Imre Katolikus
Általános  Iskola) Radics Vivien (Pető-
fi). Kép és szöveg: jb

Versenyek a Petőfi iskolában

Versek és képek

Március 20-án pénteken nyílt meg Ha-
ger Ritta Kossuth-díjas textiltervező-
művész tárlata a királyi kastélyban. Az
Élő Gobelin kiállítás-sorozat évente mu-
tatja be a kárpitművészet egy-egy jelen-
tős egyéniségét vagy csoportját; most az
öt évtizedet felölelő Hager-munkásság
második, karakteresen egyéni törekvé-
seket tükröztetően kiteljesedő korszaká-
nak terméséből, az 1980-as évektől nap-
jainkig ívelő időszak alkotásaiból válo-
gatva vonultat fel egy kollekciót e kiállí-
tás. A kiállításon – melynek védnöke
Mádl Dalma volt – köszöntőt mondott
Révész T. Mihály, a Gödöllői Királyi
Kastély ügyvezető igazgatója és Kras-
say László alpolgármester. A művész

munkásságát Kuklay Antal plébános,
művészettörténész méltatta, a kiállítást
Fekete György akadémikus nyitotta
meg. A tárlat április 26-ig, hétfő kivéte-
lével 10 és 17 óra között tekinthető meg.

A budapesti Vándor-
fény Galéria március
31. és április 2. között
vásárral egybekötött
kiállítást rendez a Pol-
gármesteri  Hivatal ki-
állítótermében. 
A képek 9-16 óra kö-
zött tekinthetők meg. 

Kortárs művek a Városházán

Jótékonysági hangverseny a Chopin Zeneiskolában

Kaneko Miyuji  koncertje

Hager Ritta kiállítás 

A lélek kárpitjai

Tóth Judit koreográfiai díjat nyert

Újabb néptáncos siker

(folytatás az 1. oldalról)

A család először Lumiban, később
Wewakben, a Sepik-vidéken élt, in-
nen 1983 januárjától át-
költöztek a Felföld terüle-
tére, Mendibe, végül pe-
dig 1989 januárjától Pá-
pua-Új-Guinea fővárosá-
ban, Port Moresby-ben
dolgoztak, tanárként, álla-
mi hivatalnokként, sőt né-
ha idegenvezetőként.
A települések egy részét
Bíró Lajos, máig legki-
válóbb Új-Guinea kuta-
tónk és egyik legjelesebb
entomológusunk is érin-
tette 100 évvel ezelőtt, a többi tele-
pülést – így a Highlands területét –
csak szerette volna meglátogatni, de

erre nem került sor. A századelőn ha-
zaküldött gyűjteményében, amit a
Néprajzi Múzeum őriz, azonban e te-
rületekről is hozzájutott némi anyag-

hoz, amely a hegyvidéki népekkel va-
ló cserék során került a partvidékiek-
hez. Emese, férje halálát követően

Angliába költözött, ahol az idő-
közben felnőtt fia és leánya él-
tek. Azt szerette volna, ha az
anyag Magyarországon egy

olyan helyre kerül, ahol azt kellőkép-
pen megbecsülik, feldolgozzák, köz-
zéteszik és kiállításokon is rendszere-
sen bemutatják a nagyközönségnek.

Kép és szöveg: jk

Megnyílt a városi múzeum új időszaki kiállítása

Ablakok Pápua Új-Guineára
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A Gödöllői Királyi Kastély bérletet hirdet
a 2009-es évadban 8 komolyzenei koncertjére,

6 opera-előadásra és a Liszt Fesztiválra.

A komolyzenei bérlet programjai (díszterem):

Április 12.: „Népszerű művek rézfúvósokon“ Közreműködik:
Ewald Quintett

Június 13.: Baráti Kristóf hegedűművész koncertje

Július 11.: A zene éjszakája – nyáresti kavalkád fiatal
pályakezdő és sikeres zeneművészekkel

Augusztus 8.: Sebastian Consort: Musica aeterna

December 6.: Várdai István gordonkaművész hangversenye

December 20.: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Haydn-estje

A Koncertbérlet ára: 8 előadás 10.000Ft

Az Operabérlet programjai (Barokk Színház):

Május 24.: Donizetti: A csengő; J. Haydn: Az énekesnő

Augusztus 9.: J. Haydn: A patikus

Szeptember 25.: Cimarosa: A titkos házasság

November 7.: Donizetti: Rita; Cimaroza: A Karmester

December 19.: Donizetti: Viva La Mamma

December 28.: Mozart: Cosi fan tutte

Az Operabérlet ára: 6 alkalom 14.000 Ft (helyre szóló)

Liszt Fesztivál-bérlet programjai (díszterem):

Október 22.: Hauser Adrienne zongoraestje

Október 24.: Szilasi Alex zongoraestje

Október 25.: Bogányi Gergely zongoraestje

A Liszt Fesztivál-bérlet ára: 3 koncert 4000 Ft

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programjai

Március 29. vasárnap 15 óra
Kaneko Mijuji zongorakoncertje

Március 30. hétfő 18 óra
Ella Attila (mélyrézfúvó) és Lázár
Attila (kürt, furulya) növendékei-
nek hangversenye

ABLAKOK PÁPUA ÚJ-GUINEÁRA című időszaki kiállítás
Molnár-Bagley Emese gyűjteménye 

A Gödöllői Városi Múzeum 2005 novemberében újabb óceániai gyűjteménnyel gyarapo-
dott. Az ajándékozó, Emese Molnár-Bagley  1974 és 2001 között élt és dolgozott családjá-
val együtt Pápua Új-Guineában. A 368 tárgyból álló gyűjtemény egyik része az 1960-as
évektől napjainkig terjedő időszakban készült Pápua Új-Guinea központi fennsíkjának
területén és ott is használták őket. A másik legnagyobb tárgyegység az északnyugati part-
vidékről és az ezzel részben összefüggő Sepik-vidékről származik, a fennmaradó tárgyak
pedig Pápua Új-Guinea különböző területeiről, amiket Emese az utazások során érintett.
A kiállítást rendezte: Dr. Antoni Judit és Fábián Balázs. Kivitelezte: Mayer Róbert 

A kiállítás megtekinthető: 2009. november 15-ig
hétfő kivételével mindennap 10-18 óráig. 

Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. 
Tel-fax: 28-422-003, e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu 

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI 

MŰHELY

TÉLI KERT 
című csoportos képző- és iparművészeti

kiállítás a GIM-Házban

2009. MÁRCIUS 29-IG MÉG 
LÁTOGATHATÓ

Szombaton-vasárnap 14-17 óráig,
előzetes bejelentkezés után más

napokon is!

GIM-HÁZ, Gödöllői Iparművészeti Műhe-
ly alkotóháza

2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Tel/fax: 28/419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu

MEGHÍVÓ

2009. MÁRCIUS 31-ÉN 17 ÓRAKOR 
emlékestet rendeznek 

gróf Zichy István, a gödöllői
művésztelep tagja 

tiszteletére születésének 
130. évfordulója alkalmából a 

Litea Könyvesboltban 
(Budavár, Hess András tér 4.). 

A Zichy Istvánról kiadott könyvet 
bemutatja: Gaálné dr. Merva Mária, a
Gödöllői Városi Múzeum igazgatója és

Paládi Kovács Attila akadémikus, a
Néprajzi Társaság elnöke.  



8 Gödöllői Szolgálat Város–Kép 2009. március 25.

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örven-
denek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

Dr. Takács Menyhért (1861–1933)

1861. szeptember 3-án született Sátoraljaújhelyen.
Középiskoláit Kassán, teológiai tanulmányait Jászón

végezte. A kolozsvári egyetemen nyert tanári és doktori
oklevelet. Áldozópappá 1884-ben szentelték fel. 1883-
ban kezdte el tanári pályafutását a rozsnyói, majd a kassai
főgimnáziumban. Közben tanított a Kassai Királyi Jog-
akadémián is. 1898-ban nevezték ki a Kassai Premontrei
Főgimnázium igazgatójává.

1900-ban Benedek Ferenc prépost-prelátus halála után
főpappá és jászói préposttá avatták. Harmincnyolc éve-
sen lett a nagy múltú jászói premontrei kanonokrend ve-
zetője, a több mint száz tagot számláló rendi család feje, a
kassai, nagyváradi, rozsnyói főgimnáziumok, továbbá 12
rendi plébánia fenntartója. Irányította a rend kiterjedt
gazdaságait, és magas közjogi állásánál fogva tagja volt a
főrendiháznak.

Tevékenységével a magyar premontrei szerzetesrend
legnagyobbjai közé írta be nevét. Megalapította Buda-
pesten a teológusok és tanárok képzését szolgáló intéze-
tet a Norbertinumot. A rend tanító jellegénél fogva isko-
láira mindig nagy gondot fordított, színvonalukat állan-
dóan emelte. Kassán és Rozsnyón új főgimnáziumot épít-
tetett, a rend gazdaságaiban három új elemi iskolát léte-
sített. Az első világháború meghiúsította számos tervét,
többek között a budapesti főgimnázium létesítését.

A háborút követő, 1920. június 4-én aláírt trianoni bé-
keszerződés munkásságának addigi eredményeit szinte
teljesen szétzúzta. Magyarország kétharmad része idegen
kézre jutott, elvesztek a rend felvidéki és erdélyi iskolái.

Hazánk területén csupán a Norbertinum, valamint két kis
plébánia maradt. A csehszlovák és román hatóságok a
rend gimnáziumait elvették, tanárait kiutasították. Dr. Ta-
kács Menyhért ezeknek a magasan képzett, nagy tapasz-
talatokkal rendelkező paptanároknak otthont, és tevé-
kenységük kifejtéséhez helyet keresett, hogy a megcson-
kult országban, a magyarság javára hasznosan tudjanak
tevékenykedni. 

Ezekben a sorsdöntő időkben óriási bátorsággal, el-
szántsággal és az isteni gondviselésbe vetett szilárd hittel,
gr. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter segítségével váro-
sunkban, Gödöllőn hozta létre a
premontreiek új rendházát, gimná-
ziumát és nevelőintézetét.

Munkájához a helyszínt a gö-
döllői koronauradalmi erdőségek
Fácános nevű részéből kapott 88
katasztrális hold biztosította. Meg-
teremtette rendjének, rendtársainak
az élet- és munkafeltételeket. 

Közben az eredmények és tö-
rekvések elismeréséül a pápa Já-
szót 1922. november 15-én me-
gyés apátsággá nyilvánította.

A gödöllői építkezések, melyek
költségeit a rend birtokaira felvett
jelzálogkölcsönök fedezték, re-
kord gyorsasággal kezdődtek el és
fejeződtek be. 1923. szeptember

25-én helyezték el a gimnázium alapkövét, és egy év
múlva, 1924. szeptember 21-én Takács Menyhért megál-
dotta az elkészült épületet és szeptember 25-én megkez-
dődött a tanév. 

A két-két párhuzamos I. és II. osztályban 180 kisdiák
kezdte meg tanulmányait. 1925-ben felépült a konviktus,

1929-ben pedig a rendház. A kölcsönök törleszté-
sére a rendi birtokoknak évi 5000 mázsa búza
egyenértékének megfelelő összeget kellett előte-
remteniük. Vállalva a nagy megterhelést, az 1940-
es évek elejére a rend a kölcsönöket visszafizette. 

Takács Menyhért igen aktív egyházi és közéleti
szerepet vállalt. Tanulmányai, irodalmi művei je-
lentek meg. Kezdeményezésére avatták fel 1931-
ben az új gödöllői intézet ifjúsága számára példa-
képéül Kálmán hercegnek, a premontrei rend jó-
tevőjének szobrát. Fél évszázadon keresztül műkö-
dött rendjében, szolgálta egyházát és hazáját, vala-
mit az egyetemes emberi kultúrát.

A hosszú időn át, szakadatlanul tartó emberfe-
letti munka és olykor az üldözésig fokozódó poli-
tikai zaklatások felőrölték erejét. 1933. november
29-én, az általa alapított Norbertinumban meghalt. 

Temetése nagy részvét mellett, december 2-án
volt Gödöllőn, a fácánosi rendi temetőben. A Fel-
vidék visszatérte után, 1943. december 4-én a já-
szóvári székesegyház kriptájában helyezték végső
nyugalomra.

A fácánosi temetőben ma is megtalálható egy-
kori sírhelye a híres Fadrusz-feszülettel. Ezen kí-
vül városunkban a Szent István Egyetem földszinti
ablakait díszítő TM monogramos vasrácsok és az
új gimnáziumi épület mellett elhaladó Takács
Menyhért út emlékeztetik az utókort a gödöllői

premontrei intézmények alapítójára, Takács Menyhértre.
Mellszobrát Sidló Ferenc szobrászművész alkotta,

majd a régi gimnázium, ma Szent István Egyetem lépcső-
házának legfelső pihenőjén helyezték el. Az iskola meg-
szüntetésekor, 1950-ben a többi egyházi tárgyú képzőmű-
vészeti alkotással együtt eltávolították.

A Gödöllői Premontrei Perjelség és a Szent Norbert
Gimnázium közössége az utókor tiszteletének és hálájá-
nak jeléül, 2007 februárjában közadakozásból elkészít-
tette a szobor másolatát, és elhelyezte a gimnázium aulá-
jában. Forrás: www.prem.hu

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Színházi világnap

Thália szolgálatában
A világnapot a Nemzetközi
Színházi Intézet (ITI) bécsi köz-
gyűlésének határozata alapján
1962 óta tartják meg március
27-én, annak emlékére, hogy
1957-ben ezen a napon volt a
Párizsban működő Nemzetek
Színházának évadnyitója. A
szervezők célja, hogy felhívják
a figyelmet a színházművészet,
tágabb értelemben a kultúra
fontosságára, tisztelegjenek a
színészek, színházi dolgozók
előtt, s kérjék a közönség sze-
retetét, támogatását.

A színházi világnapi ünnepségek
egyik fontos része az üzenet, amelyet
az ITI felkérésére egy jeles
színházi ember ír. Az első
színházi világnapi üzenetet
1962-ben a francia Jean
Cocteau írta.

Ezen a napon adják át a
szakmai elismeréseket is. 

Az idei színházi világna-
pon, március 27-én Augus-
to Boal brazil drámaíró,
rendező üzenetét olvassák
fel a magyarországi teátru-
mokban az előadások előtt. 

„Nem tudatosul ben-
nünk, de az emberi kapcso-
latok színházi mintákat kö-
vetnek: a tér használata, a
testbeszéd, a szavak meg-
választása, a hanghordo-
zás, a gondolatok és érzel-
mek ütközése, vagyis min-
daz, amit a színházban be-
mutatunk, és saját életünk-
ben is megélünk, azt su-
gallja: a színház teremtett
minket!“ – olvasható a bra-
zil drámaíró világnapi üze-
netében.

Augusto Boal arra is felhívja a fi-
gyelmet: „művészetünk arra tanít,
hogy nyitottan fogadjuk be a minden-
napi élet előadásait, melyekben egy-
formán vagyunk színészek és nézők, s
elmosódik a színpad meg a zsöllye
közti határ. Valamennyien művészek
vagyunk: a színház arra tanít, hogy
meglássuk azt, ami nyilvánvaló, de
már annyira hozzászoktunk, hogy
észre sem vesszük. A megszokott lát-
hatatlanná válik, és épp azért hozunk

létre előadásokat, hogy megvilágítsuk
mindennapi életünk színpadát“.

Ezen a napon adják át a szakmai el-
ismeréseket: a Gobbi Hilda-életműdí-
jat és a pályakezdőknek odaítélhető
Soós Imre-díjat, a Mensáros László-
díjat, amelyet a művész emlékét őrző
alapítvány 1994-ben hozott létre a ki-
emelkedő előadóművészi munka elis-
merésére; valamint a Vámos László-
díjat, amelyet az 1996-ban elhunyt
Kossuth-díjas rendező emlékére Pso-
ta Irén, a nemzet színésze alapított. 

Városunknak is van mit ünnepelni
ezen a napon. Emlékezhetünk a Nem-
zet Csalogányaként is nevezett Blaha
Lujzára, Hegedűs Gyulát, aki a má-
riabesnyői temetőben piheni örök ál-

mát, és köszönthetjük azokat, akik ma
állnak Thália szolgálatában, így a
Máriabesnyőn élő Kossuth- és Jászai
Mari-díjas Pécsi Ildikót, és a szintén-
Jászai-díjas Oszvald Marikát. 

A gödöllői kulturális életben ma is
több színházi szerveződés tevékeny-
kedik. A Fiatal Művészek Egyesülete,
a Club Színház, a Cavaletta Egyesület
Ad-Hoc Színháza, az Éjfél-Alternatív
Színház és a Garabonciások évente
több színvonalas produkciót mutat-
nak be.

Blaha Lujza



Sajnos egyre gyakrabban hall-
hatjuk, hogy védett madarak
tetemeire bukkannak határ-
őrök. Az Európában illegálisan
vadászott madárfajok zöme
énekesmadár, többek között
pintyek, nádiposzáták, külön-
böző pityer- és sármányfajok.

Határozottabb fellépést, hatékonyabb
információcserét és együttműködést
sürget a TRAFFIC (vadon élő fajok
kereskedelmével foglalkozó nemzet-
közi hálózat) a vadon élő madarak
vadászatának visszaszorítása érdeké-
ben. Ezért a szervezet közreműködé-
sével az EU bizottsági ülésén ez volt a
vezető téma.

A jobb együtt-
működés és in-
formációcsere az
egyik kulcsa an-
nak, hogy sikeres
legyen a madarak
illegális vadásza-
ta és az illegális
kereskedelem el-
leni fellépés. Az
információ cseré-
re szolgáló csator-
nák között van az
Interpolnak e cél-
ra létrehozott üze-
netrendszere, a Vámhatóságok koc-
kázatelemző információs rendszerei
és az EU-TWIX adatbázis. A megfe-
lelő jogszabályok és ezek betartatása
azonban elengedhetetlen az illegális
vadászat visszaszorítása érdekében.

Az Európában illegálisan vadászott
madárfajok zöme énekesmadár, töb-
bek között pintyek, nádiposzáták, kü-

lönböző pityer- és sármányfajok, me-
lyeket nemcsak nemzetközi egyez-
mények, de az EU és nemzeti jogsza-
bályai is védenek, beleértve az EU
Madárvédelmi irányelvét is.

Az utóbbi években az illegális va-
dászat központja Magyarországról
Bulgáriába, Romániába, Szerbiába és
Montenegróba helyeződött. Emellett
jelentős illegális madárvadászat fo-
lyik Bosznia-Hercegovinában, Mace-
dóniában, Albániában és Horvátor-
szágban is. A madarakat Szlovénián,

Magyarországon és Horvátországon
keresztül szállítják elsősorban Olasz-
országba és Máltára, ahol ínyenc cse-
megeként szolgálják fel őket. 2003-
ban egy olasz bíróság megállapította,
hogy két vadászatszervező cég részt
vett több mint kétmillió madár Olasz-
országba csempészésében, melyeket
6 év alatt lőttek le Szerbiában.

A „Madarak a Balkánról” művelet
során az olasz hatóságok 2001 no-
vemberében lefoglaltak egy kamiont,
mely 1 tonna mélyhűtött madártete-
met szállított: 83 faj 120.700 példá-
nyát. Ezek közül 68 állandó vadászati
tilalom alá esett és 33 ritka faj volt
köztük.

A madarak legtöbbjüket olyan til-
tott, vagy illegális vadászati módsze-
rekkel pusztítják el. Ezek közé tarto-
zik a nagyon finom lyukú hálók hasz-
nálata, illetve a madarak hangfelvé-
tellel történő odavonzása.

A TRAFFIC sürgeti az olasz és
máltai hatóságokat  is, hogy hívják fel
a fogyasztók, a törvényhozók és a

végrehajtók figyelmét az illegá-
lis kereskedelemre és annak ma-
dárpopulációkra gyakorolt hatá-
sára. E mellett javasolják Olasz-
országnak, hogy működjön
együtt az olasz vadászatszervező
cégekkel és vadászati szövetsé-
gekkel, hogy elősegítsék az
Olaszországon kívüli nemzeti
vadászati törvények megismeré-
sét.

Decemberben is egy Románi-
ából Olaszországba tartó kamio-
non, ami elvileg karácsonyi de-
korációkat szállított, mintegy
1500 madártetemet találtak a vá-
mosok. A 18 millió forint eszmei
értékű szállítmányt a vámható-
ság lefoglalta és természetkáro-
sítás bűncselekmény elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt

eljárást indított a román sofőr ellen. A
Hortobágyi Nemzeti Park szakembe-
rei megállapították, hogy a vámosok
védett madarak tetemeit találták meg:
fenyőrigókét, fürjekét, seregélyekét,
szőlőrigókét és feketerigókét. Való-
színű, hogy a madártetemek valame-
lyik olasz étterem ínyencségeként
szerepelt volna. 

Reméljük az illegális vadászatok
miatt nem kell hamarosan attól tarta-
nunk, hogy tavaszi reggeleken nem
madárdalra ébredünk.

Talán sokak emlékeznek még,
amikor szüleink, vagy nagyszü-
lein ablakában tejfölös dobo-
zokban kis palántákat nevel-
tek. Gyermekként pedig mi
minden nap nézegettük ho-
gyan nőnek és fejlődnek a kis
növények. Ma, amikor télen-
nyáron minden megkapható a
piacon, vagy a szupermarke-
tekben, szinte feledésbe is me-
rült, hogy saját zöldséges ker-
tet neveljünk otthon a kertben,
vagy akár az erkélyen. Pedig az
általunk nevelt paprika, paradi-
csom sokkal ízletesebb min-
dennél. Hogy miért? Egyszerű,
mert a szívünk is benne van.
Fedezzük hát fel újra nagy-
anyáink titkát, és kezdjük el a
magvetést most.

Persze ez nem annyira egyszerű, mint
azt sokan gondolják. Fogok egy mű-
anyag poharat, teszek bele földet,
majd beleszórom a magokat, és kész
is. Jó lenne, ha így lenne, de ez azért
nem elég.

Első lépésként el kell dönteni,
hogy mit is szeretnénk ültetni, illetve
milyen feltételek adottak. Sok nö-
vénynek például padlizsánfóliára van
szüksége folyamatosan, így nem biz-
tos, hogy erkélyünkön szerencsés len-
ne ez a növény. Szintén nem ajánlatos
a dinnye, az uborka, vagy a tök, mivel
ezek a növények kúsznak és hatalmas
a területi igényük. Természetesen ha
kertes házunk van, akkor könnyebb a
dolgunk.

Ezek után vegyünk jó minőségű
magot, amit valamelyik kertészeti
áruházban tudunk megtenni. Itt akár

még szaktanács-
adást is kérhetünk.

És ezek után
kezdődjék a mun-
ka!

1. Töltsük fel
6-10 cm laza, apró
morzsás, magve-
tésre ideális föld-
del az edényünket.
Nedvesítsük át a földet, majd enged-
jük, hogy a fölösleges víz eltávozzon.

2. Hintsük el egyenletesen a mago-
kat a felületen, majd szórjuk meg fi-
noman a morzsalékos talajjal. Ellen-
őrizzük az egyes magok ültetési
mélységét. Általános szabály, hogy a
magok átmérőjének duplája mélység-
ben legyenek. Spricnivel nedvesítsük
meg a talajfelszín.

3. Melegigényes magok esetén (pa-
radicsom, ubor-
ka, padlizsán,
paprika, tökfé-
lék, dinnyék)
biztosítsunk a
csírázáshoz 24-
32 fokot, ezért
takarjuk le üveg-
lappal vagy mű-
anyaggal, fóliá-
val a vetést. Hi-
degtűrő fajok
esetén az átlagos
szobahőmérsék-
let is megfelelő.

4. Ha a magok
kihajtottak, tegyük világos helyre és
csökkentsük a hőmérsékletet 16-24
fokra.

5. Ha a magoncok elérik a két
lombleveles állapotot elérkezett az
idő, hogy egyesével/kettesével szét-
válasszuk őket (kivétel, ha tőzegko-
rongba így vetettük a magokat). Ala-
posan áztassuk fel a földet, hogy mi-
nél kevesebb gyökérsérüléssel elvá-
laszthassuk a magoncokat.

6. A palántázáshoz használt ültető-
közeg ugyancsak legyen laza, jó víz-
áteresztő, apró morzsás szerkezetű.
Nedvesítsük meg és szúrjunk egy lyu-
kat a közepébe. Eb-
be helyezzük óva-
tosan a kétleveles
növénykéket, majd
azonnal öntözzük és
enyhén tömörítsük

körülötte a földet. Tegyük a palántá-
kat világos helyre, de pár napig óvjuk
a közvetlen napfénytől. Az ültetőkö-
zeget ne hagyjuk kiszáradni és figyel-
jünk a szellőzésre.

Előforduló hibák:
– Nem megfelelő megvilágítás –

sötétben a magoncok vékonyak, meg-
nyúltak, világosan lesznek, a betegsé-
gek könnyen megtámadják 

– Alacsony csírázási hőmérséklet –
melegigényes magok csírázás elhú-
zódhat vagy el is maradhat, ha túl ala-
csony hőmérsékleten tarjuk. A fény és
hőmérséklet okozta gondokon is se-
gíthetünk plusz megvilágítás segítsé-
gével. 

– Palántadőlés – ha magoncaink,
palántáink egyik napról a másikra
sorban kidőlnek, megrohadnak, való-
színű palántadőlés okozó gombák
okozták a bajt. Hogy megelőzzük a
bajt, ne használjunk régi földet a
magvetéshez és a vetőmagot megbíz-
ható forrásból szerezzük be, illetve
fertőtlenítsük a cserepeket. 

– Túlöntözés, befülledés – gyakori
hibánk a túlzott gondoskodás, ami a
gyakori locsolásban mutatkozik meg.
Igaz, hogy nem szabad kiszárítani a
talaj, de talán még rosszabb, ha víz-
ben tocsognak a palánták. Letakart
vetés esetén egyébként is állandóan
magas a páratartalom, szinte ki sem
tud száradni a talaj. Ilyenkor a gyako-
ri szellőztetésről gondoskodjunk.

Ha mindent jól csináltunk akkor
mindenki meglátja, miért is olyan fi-
nom az otthon termett paprika vagy
paradicsom.

Március 28-29.:

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 20-945-7816

Mogyoród, Rákóczi u. 7.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Állati dolgok

Illegális madárvadászat

Gödöllői Szolgálat 92009. március 25. Élő–Világ

Nem csak kertészeknek

Palántát nevelünk

Máriabesnyőn a
Puskás Tivadar

utcából, február 17-én.

Kérjük, bárki bármit tud róla,
hívjon: 70-589-9685, 28-423-379

JUTALOM!

EEll ttűűnntt !!A VESZETTSÉG ELLENI
KÖTELEZŐ EBOLTÁS

IDŐPONTJAI GÖDÖLLŐN

MÁRCIUS 23-28.:
dr. Koleszár István (Árpád u. 32.)
rendelési időben minden nap 17-
19, szo. 9-12

MÁRCIUS 30. - ÁPRILIS 4.:
dr. Bucsy László (Blaháné út 55.)
r.i. hétfőn 17-19, szerdán 17-19,
pénteken 8.30-10, szo. 9-12

ÁPRILIS 6-11.:
dr. Horváth Márk (Szabadság út 97.)
r.i. minden nap 9-11 és 17-19, szo.
9-12

88  hheetteess  kkiisskkuuttyyáákk  iinnggyyeenn
eellvviihheettőőkk 20-350-5303
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Március 23-30.: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Már. 31-ápr. 6.: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabad-

ság tér 7.) pályázatot hirdet

A GÖDÖLLŐN, A NAGYFENYVESI VÁROSRÉSZBEN LEVŐ

4844/7 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának
megszerzésére.

Az ingatlan ismertetése:
A 4844/7 helyrajzi számú, 1 ha 7037 m2 terüle-
tű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan az
Ipolyság utca és a Túróc utca sarkán található,
közművel ellátatlan, településközponti vegyes te-
rületbe sorolt építési telek.

Az ingatlan irányára:
163.700.000 Ft + ÁFA

A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elő-
írtakat kell tartalmaznia.
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza 2.
emelet 233. számú helyiségében vehető át.

Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad:
Tolnai Katalin (Városháza 2. emelet 233. sz. helyi-
ség). Telefon: 28/529-253. E-mail: tolnai@godol-
lo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyon-
gazdálkodási Iroda, 233. számú helyiségben, Tol-
nai Katalin főmunkatársnak,

2009. május 18., 16.00 óráig

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet

A GÖDÖLLŐN, A NAGYFENYVESI VÁROSRÉSZBEN LEVŐ

4427/4, 4427/6 és 4427/8 helyrajzi számú földrészletekből álló, ún. Meggyes ingatlan-együttes
tulajdonjogának megszerzésére.

Az ingatlanok ismertetése:
Az ingatlan-együttes az Őz utca, a Fenyvesi nagyút, a Boróka utcai teleksor és az Alma utcai teleksor által
határolt területen található. Az ingatlan-együttest alkotó földrészletek egymás mellett helyezkednek el,
kertvárosias lakóterület besorolásúak, közművel ellátatlanok. A közműtervek rendelkezésre állnak. 

1. 4427/4 helyrajzi számú, 9919 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
2. 4427/6 helyrajzi számú, 3088 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű földrészlet.
3. 4427/8 helyrajzi számú, 7328 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.

Az ingatlanok jelenleg nem minősülnek építési telkeknek. Építési telekké válásukhoz a 4427/5 és 4427/7
helyrajzi számú területeken a helyi közutak megépítése, közforgalomba helyezése, ekként való ingatlan-
nyilvántartásban való átvezetése is szükséges.

A pályázat mindhárom ingatlanra együtt, illetve külön-külön is benyújtható.

Az ingatlanok irányára:
1. 96.710.000 Ft + ÁFA
2. 30.110.000 Ft + ÁFA
3. 71.450.000 Ft + ÁFA

A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia. Az írásos pályázati tájékoztató a
Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehető át.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza 2. emelet 233. sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253. E-mail: tolnai@godollo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási
Iroda, 233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatársnak,

2009. május 18., 16.00 óráig.

FELHÍVÁS 

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a
tanköteles korú, leendő  

első osztályos   gyermekük
beíratására a következő 
időpontokban kerül sor:

ÁPRILIS 17. (PÉNTEK)   
8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

ÁPRILIS 18. (SZOMBAT) 
8 ÓRÁTÓL  12 ÓRÁIG

A beírás  a gyermek  születési
anyakönyvi kivonatának és az
iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség elérését tanúsító igazolás
bemutatása alapján, a lakóhely

vagy tartózkodási hely körzetében
található általános
iskolában történik.

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző 

Tájékoztató – Képviselői telefonszámváltozás

Pesti Rudolfné az  1. sz választókörzet képviselője,  és 

Máthé László, a 4. számú választókörzet képviselője 

tájékozatják a tisztelt  lakosságot , hogy telefonszámuk megváltozott. 

PESTI RUDOLFNÉ új telefonszáma: 06/30-288-4254

MÁTHÉ LÁSZLÓ új telefonszáma:  06/30-423-3496

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN

2009. JÚNIUS 20-TÓL - AUGUSZTUS 29-IG 

az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében
üdülési lehetőséget ajánlunk fel 

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

ÜDÜLÉSI DÍJAK 8  NAPOS TURNUSOKRA (SZOMBATTÓL-SZOMBATIG),
(7 NAP TELJES ELLÁTÁSSAL):

Óvodás korú gyermek: 12.341 Ft/fő
Általános- és középiskolás tanuló: 27.104 Ft/fő

Felnőtt: 43.316 Ft/fő
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas: 36.659 Ft/fő

Nem gödöllői gyermek: 33.159 Ft/fő
Nem gödöllői felnőtt: 52.318 Ft/fő

ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST 
kérni és időpontot egyeztetni személyesen a Polgármesteri Hivatal 

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

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy 

2009. ÁPRILIS 8-ÁN 17 ÓRAKOR LAKOSSÁGI
FÓRUM LESZ 

a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében, a 

Gödöllői Repülőtér zajgátló övezet kijelölése 
tárgyában. 

FIGYELEM!

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védőnői 
Szolgálat és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös rajzpályázatot

hirdetnek 6-9, 10-14, 14-18 éves tanulók számára.

„Kedvenceim az Állatok!” címmel

Az elkészült pályaműveket várjuk a Forrás Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat címére: 2100 Gödöllő, Ganz Á. utca 7.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 31.
EREDMÉNYHIRDETÉS: ÁPRILIS 30.

1. Díj „Örökbefogadás” a Fővárosi Állat és Növénykertből
2. Díj Családi belépőjegy a Fővárosi Állat és Növénykertbe
3. Díj Ajándékcsomag

A rajzok bármilyen technikával készülhetnek!
A pályázatra készített rajzok hátoldalára kérjük, írjátok rá a 

neveteket, életkorotokat és iskolátok címét.
Nevezni személyenként csak egy képpel lehet.

A díjkiosztó előtt értesítjük a nyerteseket.
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Napi háromfogásos menüajánlat: 990 Ft/fő.
Házias ételekkel várjuk vendégeinket!

Elfogadjuk üdülési csekkjét,
Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

ESKÜVŐJE HELYSZÍNÉÜL VÁLASSZA

SZECESSZIÓS BÁLTERMÜNKET,
MELY 120 FŐ BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS!

Március 24-től április végéig az ételek árából
15 % kedvezményt adunk.

Az akció ideje alatt vendégeinknek 1 pohár rosé bort kínálunk aperitifként.

HÚSVÉTI KAVALKÁD A SZÁLLODA UDVARÁN

ÁPRILIS 10-11-ÉN (PÉNTEK-SZOMBAT) 9 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT.

Nyitva tartás:
Étterem: 12–22              Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819

Szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Március 25-én kezdetét veszi az U21-es
futsal bajnokság rájátszása is. A címvé-
dő Gödöllői SK fiataljai az „A” csoport
megnyerését követően azzal a Dupont-
Fortunával mérkőzknek majd a negyed-
döntőben, amelyikkel az előző évi ki-
írásban a finálét vívta.
A gödöllői fiatalok előbb idegenben lép-
nek pályára, majd a visszavágót egy hét
múlva, április 2-án rendezi a klub 20:30-
as kezdéssel az egyetemi sportcsarnok-
ban. A továbbjutás két mérkőzésen dől
majd el. A címvédésre készülő Gödöllő
játékosaira minden bizonnyal nem vár

könnyű feladat, így nagy segítséget je-
lenthet majd a szúrkolók jelenléte a gö-
döllői visszavágón. (A felnőtteknél is 
zajlik a negyeddöntő. A GSK – Aramis
párharc 2. mérkőzése lapzártánk után ért
véget.)
FUTSAL NB I., U21, NEGYED-
DÖNTŐ PROGRAMJA:
Március 25., szerda Budakalász, 1.
mérkőzés: Dupont-Fortuna – Gödöl-
lői SK
Április 2., csütörtök Gödöllő, egyete-
mi sportcsarnok 20.30:, visszavágó:
Gödöllői SK – Dupont-Fortuna

Az elmúlt hétvégén idegenben,
Biatorbágyon vendégszerepelt a
tavaszt jól kezdő Gödöllői Sport
Klub felnőtt és U19-es labdarúgó
csapata. A felnőttek nagy verést
kaptak, míg az ifisták megint 
nyertek.

A felnőtt csapat a népszerű kártyajáték,
a feuer nyelvén nagyvakon volt Biator-
bágyon. A játékosok nem álltak a hely-
zet magaslatán, csak statisztáltak a jó
erőkből és nagy nevekből álló házigaz-
dáknak (több egykori NB I-es játékos,
Wukovics László, Egressy Gábor,
Juhár Tamás és Vincze Gábor is itt
játszik), aminek meg is lett az eredmé-
nye. Az első félidőben öt, míg a máso-
dikban három gólt kapott a Gödöllői SK
és így egy 8–0-ás zakóba szaladt bele.
Szabados György edző csak annyit
mondott a meccset követően: „Én szé-

gyenlem magam a játékosok helyett, de
egyben biztos lehet mindenki: a továb-
biakban csak az veheti fel a gödöllői
mezt, aki arra érdemes.”

A fiatalok igen foghíjas összeállítsában
nyertek a Viadukt otthonában, így to-
vábbra is pontveszteség nélkül állnak ta-
vasszal.

Megyei III. osztály – Két győze-
lem a körzetben

Második játéknapjukon vannak túl a
megyei III. osztályban szereplő gödöllői
csapatok. A GSK II. a Vácszentlászló el-
len nyert nyögvenyelősen, míg a GEAC
Szadán tudott nyerni egy góllal.

KÖVETKEZIK:
Március 28., szombat, egyetemi sport-
pálya 15 óra (ifi: 13 óra): Gödöllői SK –
Tápiószecső
Március 29., vasárnap, egyetemi
sportpálya 15 óra: GEAC – Püspök-
szilágy

Utánpótlás – bajnokik és kupák a
fiataloknál

Az elmúlt hétvégéken több korosztályos
csapata is versenyzett a GSK utánpótlás
szakosztályának. A nagypályás bajnok-

ságban szereplő csapatok közül az
1994-es, 95-ös és 96-os csapat lépett pá-
lyára. Előbbi a Soroksár ellen hazai pá-
lyán döntetlenezett, míg utóbbi kettő
Dunaújvárosban vendégeskedett. A 96-
os csapat nyerni tudott, míg az egy évvel
idősebb gárda alulmaradt.

A fiatalabbak közül az 1998-as gárda
Pesten lett 4. egy 10 csapatos teremtor-
nán (a 98-as csapat tagjai: Németh Má-
té, Guba Bence, Pálinkás Gergő,
Nagy Zsombor, Solti Benedek, Kiss
Tamás, Turi Péter, Molnár Solt. Ed-
ző: Kovács Szabolcs.), míg a 2001-es
és 2002-es korosztály Vácott szerepelt
egy 6-6 csapatos tornán. Előbbi bronz-
érmes lett (2001-es csapat tagjai:
Zimányi Adrián, Soós Balázs, Kováts
Márton, Vilhelm Tamás, Debreczeni
Máté, Balázs Bence, Miletics Hunor,
Al Makswsi Ruben, Váradi Gergő.
Edző: Pál Sándor), míg utóbbi, akik
első tornájukon vettek részt, a 4. helyen
végeztek. A 2002-es csapat: Bokor Le-
vente, Pintér Márk, Várkonyi Gábor,
Normann Márton, Oláh Márk, Lip-
csei Marcell, Tormay Gábor, Keindl
Jakab, Filip Dávid, Kollár Balázs.
Edző: Kaizer László). 
Eredmények: www.gbulls.hu

-ll-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Vakon volt a Gödöllő
Futsal NB I. – Szerdán U21-es negyeddöntő

A Duponttal játszik az U21

A Magyar Atlátikai Szövetség idei me-
zeifutó országos bajnokságát az elmúlt
szombaton Csákváron rendezték. A
GEAC versenyzői jónak mondható tel-
jesítményekkel és eredményekkel zár-
ták a versenyt. Pápai Márton aranyat,
míg a 13 és a 14 éves lány csapat bronz-
érmet szerzett. Az egyik legizgalma-
sabb verseny a 14 éves fiúké volt. Pápai
az utolsó 250 méteren 30 méteres hát-
rányból, óriásit hajrázva 30 méteres
előnnyel nyert. A 13 és 14 éves lányok is
remekül futottak, megérdemelten állhat-
tak a dobogóra. A Gödöllői Bocskai a 15
éves lányoknál 5. lett csapatban.

Gödöllői eredmények:

14 éves fiúk: 1. Pápai M.
13 éves lány csapat: 3. hely (Nagy Imola
6., Halcsik Anett 8., Jászai Vanda 13.)
14 éves lány csapat: 3. hely (Moldován-
Horváth Katinka 7., Pesti Zsófi 24.,
Nagy Diána 25.)
15 éves lány csapat: 4. hely (Zsíros Zsa-
nett 14., Ács Regina 17.,Teleki Juli 22.)
junior fiú csapat: 5. hely (Czindrity Atti-
la, Kovács Gábor, Háló Benjamin)
ifi fiúk: 8. hely (Pápai Gergely, Halcsik
Tamás, Judák Endre)

-tt-

Az elmúlt héten három mérkő-
zést játszott a TEVA-GRC a női
NB I. Liga elődöntőjében. A
BSE-FCSM elleni párharca há-
rom találkozó után 2:1–es vá-
rosmajori vezetésnél tart.

Az első mérkőzést idegenben játszot-
ta Hollósy László együttese. A lá-
nyok sok hibával játszottak és mind-
össze a 2. játszmában tudtak valós
tudásukból valamit felcsillantani. Az
idegek harcában is alulmaradtak a mi-
eink. A mérkőzés alatt Kötél Dóra
sárga lapot kapott, majd a gödöllői
edzőt, aki a játékvezetők olykor mi-
nősíthetetlen ténykedését tette egy
kicsit ingerülten szóvá kiállították.

A március 19-ei második, gödöllői
találkozón Hollósy eltiltása miatt, a
Szalay Attila-Szabados István alkal-
mi edzőpáros foglalt helyet a TEVA
kispadját. A mieink meglepő felállás-
ban kezdték a meccset, ami láthatóan
nem a városmajori együttest zavarta
meg, akik az első szettben lemosták a
zavarodottan játszó mieinket. A foly-
tatásban magukra találtak a mindvé-
gig ponthátránnyal küzdő lányok és
többek között a két karibi bombázó,
Aguilera és Grinan feltámadásának
köszönhetően sikerült az egyenlítés.
A 3. szettben ismét a BSE akarata ér-

vényesült a sok hibával küzdő mieink
felett. Drámai csatában, ismét hát-
rányból, a pontosabb végjátéknak há-
la, egyenlített a Gödöllő, így követ-
kezett a döntő felvonás. A lélektani
előnyt kihasználva, Vargáné Rácz
Márta remek nyitásainak is hála, le-
mosta a GRC az alapszakaszban élen
végző BSE-FCSM gárdáját, kiegyen-
lítve ezzel a csatát.

A harmadik meccsre két nappal ké-
sőbb, szombaton került sor, újfent
Budapesten. A városmajori csata ez-
úttal egyoldalú küzdelmet és sima ha-
zai győzelmet hozott. 
Volt esélye ugyan a mieinknek, de a
részelőnyök ellenére nem sikerült
még a szettnyerés sem, ugyanis több-
ször is ajándék pontokat osztogattak a
lányok, amit a BSE könyörtelenül ki
is használt, ezzel 2–1-re vezet össze-
sítésben az egyik fél 3. győzelméig
tartó derbiben. A párharc negyedik
mérkőzését lapzártánk után játszották
a csapatok. A bajnoki döntő másik
résztvevője már ismert, ugyanis a
Nyíregyháza némileg meglepetésre
nagyon simán, három meccs alatt el-
intézte a Vasast az elődöntőben.     -lt-

Március 3. és 7. között a franciaországi
Bourgesban rendezték a 2009-es kadett
Európa bajnokságot. A GEAC-os Val-
kai Ferenc szenzációsan szerepelt a fér-
fi magyar válogatott kard csapat tagja-
ként és aranyéremnek örülhetett. A fiata-
lok a nyolcas döntőben 45:44 arányban
verték a francikákat, majd a legjobb
négy között 45:42-re az ukránokat, míg
a döntőben 45:44-re legyőzve a nagy ri-
vális oroszokat szerezték meg az első
helyet (a további tagok: Szabó Bence,
Ravasz Etele, Szatmári András). Az
újdonsült kadet Eb aranyérmessel be-
szélgettünk.
– Az eredmények ismeretében volt iz-
galom bőven a csapatverseny alatt.
Hogy  lehet mentálisan felkészülni?
– Ez volt az első ilyen nagyobb megmé-
rettetésem, így nem tudtam, hogy mire
számíthatok. Az egyéniben nem szere-
peltem túl jól, de utólag lehet, hogy en-
nek köszönhetem azt, hogy jobban oda
tudtam koncentrálni a csapatversenyre.
Megpróbáltuk a legjobbat kihozni ma-
gamból, ami sikerült is.
– Mikor kezdett el vívni és hogyan 

esett erre a sporttágra a választása?
– 2001-ben kezdtem el a sportágat.
Kecskemétről költöztünk ide 8 évvel
ezelőtt, ahol vizilabdáztam, de mivel
Gödöllőn ezt nem folytathattam, így
más sportágat kellett választanom. A ví-
vás tűnt a legideálisabbnak, így ezt a
sportágat választottam, amit nem bán-
tam meg.
– Visszatérve a franciaországi Eb-re.
Elvárt volt az éremszerzés a kiuta-
záskor a csapattól?
– Nem tudom, hogy mi volt a szövetség
elvárása, az viszont biztos volt, hogy
érmet szerettünk volna nyerni.
Éremesélyesként utaztunk ki, annak el-
lenére, hogy nem ismertük a mezőnyt.
Erre az előző korosztályos versenyek
eredményei alapján alapoztunk, ahol jól
szerepeltünk az egyéni mezőnyben.
– Mikor érezték azt, hogy akár az
arany is meglehet?
– Akkor, amikor megvertük a franciá-
kat, akik hazai páston vívhattak. Az uk-
ránok ellen is nagy izgalmak voltak és
egyszer ők, egyszer pedig mi vezettünk,
amiből végül a házigazdák elleni 
meccshez hasonlóan megint mi jöttünk
ki győztesen. A döntőben már lendület-
ből, teljes eksztázisban vívtunk és úgy
éreztük, hogy nem veszíthetünk.
– Bejött. A nagy siker után mik a kö-
zeljövő tervei?
– Április 4-én lesz a világbajnokság
ugyan ebben a korosztályban egyéni-
ben, arra készülök most fel. A me-
zőny minden bizonnyal piszok erős
lesz, de szeretnék érmet szerezni. Ez
azért is fontos, mert ez az utolsó évem
a kadett korcsoportban.
(Az előző számunkban tévesen egy
korábbi anyag jelent meg, amiért el-
nézést kérünk az érintettektől!)

-li-

Pest megyei I. osztály, 18. forduló

Viadukt-Biatorbágy – Gödöllői SK 
8–0 (5–0)

U19: Viadukt-Biatorbágy – Gödöllői SK
2–3

Gól: Gróf Roland, Bátori Csaba (2)

Országos kiemelt II. osztály U15-U13,
közép B csoport 18. forduló
Gödöllői SK U15 – Soroksár 1–1
Országos kiemelt II. osztály U15-U13,
közép C csoport 17. forduló
Dunaújváros – Gödöllői SK U13 2–4
Dunaújváros – Gödöllői SK U14 10–0

Pest megyei III. osztály gödöllői 
csoport, 15. forduló
Szada – GEAC 0–1

Pest megyei III. osztály monori 
csoport, 15. forduló

Gödöllői SK II. – Vácszentlászló 1–0

Röplabda – Bajnoki elődöntő

Hátrányban a Gödöllő

Atlétika – Pápai Márton jól hajrázott

Egy arany a mezeifutó ob-n

Vívás – Kadet Európa-bajnokság

Valkai Ferenc: Eb arany 

A Pest megyei sakk csapatbajnokság
utolsó fordulójában a GSBE második
számú formációja nagyarányú győzel-
met aratott a testvércsapat Galgavidék
ellen és három és fél pont előnnyel a me-
zőny élén végzett.
Pest megye I. o. Hoschek László csoport

GSBE II-Galgavidék 7-3
Győzött: Reznák A. ; Kozma G.; Deák E.;
Fehér M., Posztobányi P. Döntetlen :
Kőszegi L.; Dr. Tallós E.; Lenkei R.; Mol-
nár L. Vesztett: Veres I.
Következő mérkőzések: 
Április 5., NB II Erkel csoport : GSBE –
MAFC
Pest megye I/A csoport : GSBE III. –
Gödi SE -vb-

Sakk – Bajnok Sakkbarátok

Megyében az élen
Következik:
Női NB II.: Március 29. 13 óra (ifi: 11
óra) Hajós A. isk. tornaterme: Gödöllői
KC – Szigetszentmiklós 
Férfiak megyei A csoport: Március 29.
17 óra (ifi: 15 óra) Hajós iskola torna-
terme: Gödöllői KC – Domony

Utánpótlás – országos elődön-
tőben a fiatalok

Címvédőhöz méltóan szerepel az idén is
a Gödöllői SE 1997-es fiú korosztálya.
Az adidas Kézilabda Utánpótlás-baj-
nokságban a Régió döntőt rendezték
Gödöllőn az elmúlt hétvégén ebben a
korosztályban. Majoros Gusztáv tanít-
ványai csoportelsőként jutottak az or-
szágos elődöntőbe. A fiatalok a minitor-
na folyamán mindhárom ellenfelüket
magabiztosan nyerték és veretlenül vé-
geztek az elén. A GSE mellett a Sziget-
szentmiklós jutott még tovább.
Eredmények:
GSE – Pilisvörösvár 22–3, GSE – Vác
19–9, GSE  Szigetszentmiklós 15–8.

PÉLDÁTLAN BÜNTETÉS:
HOLLÓSY LÁSZLÓT 225
NAPRA TILTOTTÁK EL

Hollósy Lászlót, a TEVA-GRC
vezetőedzőjét, akit a negyeddön-
tő első találkozóján állítottak ki,
példátlan büntetéssel súlytotta a
Magyar Röplabda Szövetség fe-
gyelmi bizottsága. 

Az edző október végéig nem ülhet
le a csapat kispadjára bajnoki
mérkőzésen. Ilyen fokú büntetést
még senki sem kapott a magyar
röplabdázás történetében. Sőt, ha
jobban utánanézünk, a vizilab-
dás berkekben igencsak heves
vérmérsékletű edzőnek számító
Gerendás György sem kapott
még ilyen fokú büntetést edzői
pályafutása során. 
Pedig aki látta már a jelenleg
Egerben edzősködő Gerendást a
kiállítás sorsára jutni, az nyugod-
tan mondhatja, hogy a gödöllői
szakvezető hozzá képest szelíd
oroszlánnak mondható.

Bajnoki elődöntő, 1. mérkőzés
BSE-FCSM – TEVA-Gödöllői RC 

3:1 (16, -20, 18, 15)

Női NB II. déli csoport, 15. forduló

Ercsi – Gödöllői KC 25–27
Ifi: Ercsi – Gödöllői KC 29–17

Férfi Pest megyei A csoport, 16. forduló
Gödöllői KC – Erdőkertes 34–30

Ifi: Gödöllői KC – Erdőkertes 51–26

Bajnoki elődöntő, 2. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – BSE-FCSM 

3:2 (-13, 24, -19, 23, 9)

Bajnoki elődöntő, 3. mérkőzés
BSE-FCSM – TEVA-Gödöllői RC 

3:0 (16, 17, 21)

A lelátóra száműzve

Kézilabda – 51 gólt dobtak az ifisták

Nyertek a lányok
Jó hétvégén vannak túl a GKC kézisei. A megyei A csoportban szerep-
lő férfiak parázs mérkőzésen nyertek az Erdőkertes ellen, így tovább-
ra is vezetik a bajnoki tabellát. Az ifisták félszáz és még egy gólt dob-
tak a kertesi fiataloknak. Nyerni tudott az NB II. déli csoportjában 
szereplő női csapat is, akik Ercsiből hozták el a két bajnoki pontot,



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
* Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, akik Férjem, Éde-
sapánk, Nagyapám temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek el, valamint levélben, táviratban kifejezték
részvétüket. Tibold család.

INGATLAN
* Gödöllőn építési telek összközműves 1089m2 a Tesco
közelében eladó 14,5 MFt. Tel: 20-337-0552. 

* Gödöllőn 5325 négyzetméteres, 7,40 AK szántó eladó, közel
a városhatárhoz. Irányár: 3,1 millió Forint. Tel.: (20) 9349 013

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes
részén de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos,
sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves,
65m2-es parasztház, mely 2004-ben részben fel lett újítva. A
házban 2 szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel
található. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú,
tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák van-
nak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 7,5 MFt Tel:
70/312-5965,  20/928-3938

* Gödöllőn  2265 nm–es különleges, egyedi szépségű
növényzettel rendelkező természetközeli, a városra panorámás
belterületi telek érvényes építési engedéllyel együtt eladó, víz, vil-
lany van, gáz elérhető. Iár: 24.915.000,- Ft, Tel.: 30/950-9396

* Befektetőnek ajánlom megvételre BELVÁROSI ÜZLETEMET
visszabérléssel. Tel: 20-310-9862

* SÜRGŐSEN ELADÓ KERTVÁROSBAN stabil téglaház 540 nm-
es telekkel Iár 15 MFt 20-7722428

* ÚJÉPÍTÉSŰ, SZOCPOLKÉPES garázzsal összekötött iker-
ház Gödöllőn eladó. 3szoba+nappali 93 nm-en csendes
zsákutcában Szerkezet készen 20 MFt Kulcsrakészen 25
MFt  20-772-2428

* KÖZPONTBAN GÖDÖLLŐN 2,5 szobás külön bejáratú 60 nm-
es cirkó fűtéses kis rezsijű 2,5 szobás tégla lakás eladó
Érdemes megnézni! Iár 17 MFt  20-7722428

* Minimális önerővel, garantált hitelre! Veresegyház új építésű
részén szocpolképes lakások eladók! 40m2-95m2-ig, már 9,9
MFt-tól! 20-539-1988

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 80 nm-es felújított
sorházi lakás saját kertrésszel azonnal költözhetően
eladó Iár 19,6 MFt 20-430-6474

* NAGYCSALÁDOSOKNAK! KÜLFÖLDRE KÖLTÖZÉS MIATT
SÜRGŐSEN ELADÓ 85 NM-ES 3 SZOBÁS DUPLA LOGGIÁS
TÉGLA KONVEKTOROS FELÚJÍTOTT TÁGAS LAKÁS GÖDÖLLŐ
KÖZPONTBAN Iár 16,9 MFt 20-772-2429

* Sürgősen eladó Gödöllőn 1650 nm-es építési telek alkalmi
áron aszfaltos csatornázott utcában Iár 12,5 MFt 20-722-2429

* Gödöllőn sürgősen eladó újszerű 2 és félszobás 70 nm-es
cirkós lakás Iár 22,5 MFt 20 772-2428

* Családi okok miatt Palotakerten I.emeleti erkélyes 2 szobás egye-
di fűtésmérős lakás alkalmi áron eladó Iár 10,5 MFt 20-772-2429

* Gödöllőn Egyetem környékén, aszfaltozott csendes utcában,
újszerű 5+2 nappali szobás, 2 fürdőszobás, úszómedencés
családi ház gondozott parkosított kerttel eladó Iár 48,9 20-
772-2428  www.godolloihaz.hu

* Új építésű 4+ nappalis ház 450 nm-es telekkel a Csanakban
32 M-ért  20-772-2429 

* Családi okok miatt sürgősen eladó Kossuth L. u-i jó állapotú
2 és  félszobás, erkélyes lakás! Iár 12,5 MFt 20-772-2429

* Eladó 1+2 félszobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár
15,4 MFt  20-804-2102

* Gödöllőn központban SZOCPOLKÉPES 4 szoba nappalis
garázsos új építésű ikerház eladó kulcsrakész ár 27,5 MFt  20-
772-2428 www.godolloihaz.hu

* Sürgősen eladó kertvárosban 3 szoba + konyha konvektoros
fűtésű ház Iár 14,9 M Ft  20 772-2429

* Gödöllőn Ambrus közben 2,5 szobás erkélyes, II.emeleti
azonnal költözhető lakás eladó Iár 13,5 MFt 20-772-2429

* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
57nm-es lakás Iár 11,5 MFt 20-804-2102

* Gödöllőn Szt. János utca legkeresettebb részén sürgősen
eladó 2 szobás erkélyes teljesen felújított sarokkádas
téglalakás Iár 12,9 MFt 20-772-2429

* Kazinczy krt-on 2 szobás , erkélyes 60 nm-es lakás eladó Iár
11 MFt 20-772-2429

* SZADÁN 840 nm-es 20 méter utcafrontú építési telek eladó
Iár 6,3 MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
Gödöllő, Szada, Veresegyház legnagyobb telekválasztéka!
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

* Eladó új építésű ikerház Gödöllőn  2 szoba + nappali, garázs
300 nm telekrésszel. Kulcsrakész ár 22 MFT  20-8042102

* Alvégben 2+2 félszobás teljesen felújított családi ház 800
nm-es gondozott telken eladó. Iár 29,8 MFt 20-772-2429

* János u-ban 40 nm-es Fszt  lakás tágas konyhával eladó Ár
8,6 MFt 20-8042102

* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 9,5 MFt
20-9447025

* Jó vétel! Extra panorámás széles 3000 nm-es gödöllöi telek
sürgősen eladó Iár 20,9 MFt 20-9447025 

* Gödöllőn az Erzsébet park közelében, teljesen felújított, 60
nm-es, 2+fél szobás, egyedi mérőórás, téglaépítésű, erkélyes
lakás, saját pincével. Új beépített bútorok, konyhabútor,
redőnyök, riasztó, új elektr. és vízvezetékek. Azonnali költözés-
sel. Iá: 13,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn Parkra néző, VIII. emeleti, teljesen felújított, hibát-
lan állapotban lévő, 57 nm-es 2 szobás, erkélyes lakás. (Új
burkolatok, új beép. konyhabútor). Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn a központban 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított,
3. emeleti lakás. Új burkolatok, új víz-és villanyvezetékek, új
beép. konyhabútor). Iá: 12,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn csendes belvárosi utcában 100 nm alapterületű, 3
szobás családi ház 600 nm-es telekkel. Iá: 18,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn 1000 nm-es telken, 80 nm alapterületű, jó állapot-
ban lévő, 2 + fél szobás családi ház terasszal, mel-
léképületekkel, pincével. Iá: 24 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn a Királytelepen 100 nm alapterületű, nappali + 3
szobás családi ház 533 nm-es telekkel. Iá. 24,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm alapterületű, 2 szobás
családi ház 320 nm-es telekkel, melléképülettel. Iá: 17,2 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Blahai részen, 100 nm alapterületű, jó állapotban
lévő, téglaépítésű családi ház. 3 szoba, konyha, étkező, fürdős-
zoba-wc, előszoba. A házhoz tarozik 2 garázs, melléképületek,
kis pince. Iá: 19,8 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, nappali + 3
szobás teljesen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi
ház 540 nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 26 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a régi fenyvesi részen, teljesen felújított (új tető,
nyílászárók, burkolatok, új fürdőszoba), 80 nm alapterületű, 2
szobás családi ház 642 nm-es telekkel. (Bővítésre kiadott
érvényes építési engedéllyel.) Iá: 23,9 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
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-Csanakban 989m2 parkosított telken nap-
pali + 4 szobás családi ház, garázs, klíma,
automata kapu, szauna, műhely 38MFt.

-Harasztban 466 m2 telken 230 m2 2 nap-
pali + 4 szobás családi ház 33.5MFt.

-Régi építésű tégla 110m2 családi ház
594m2 telekkel, 4,5 szobás, konvektoros,
Hév és vonat elérhető 23MFt.

-Belvárosi lakás 1. emelet 70m2 2,5 szoba
tégla, cirkófűtés 24MFt.

-Belvárosi lakás 1. emelet 100m2 3 szoba,
exkluziv konyha 33MFt.

-Építési telek 800m2 tervrajzokkal
engedéllyel Antalhegy 9,9MFt.

-Építési telek 1089m2 Rögesben 14,5 MFt.

-Új lakóház Röges 100 nm nappali+3
szobás 341 nm telek garázs terasz,
választható burkolat, költözhető 1,5
hónapon belül 28,5MFt.

-Új lakások épülő 6 lakásos társasházban,
tégla, cirkófűtés, erkély/terasz, kertkapc-
solat, tárolók, parkosított kert 15,5 MFt-
tól 20,3 MFt-ig.

HIRDESSEN ÖN IS AHIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!SZOLGÁLATBAN!!!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

Tájékoztatatás:
IRODA �YITVA TARTÁSA 2009.

ÁPRILIS 1.-jétől MEGVÁLTOZIK:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉ�TEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐ� �EM LESZ
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



* Gödöllőn a Kertvárosban 150 nm-es, 3 szobás, teljesen felújí-
tott, átalakított, szinteltolásos polgári családi ház, 540 nm-es
örökzöldekkel beültetett, parkosított sarokteleken. Iá: 29 mFt.
Érd: 0620/9194-870

* Gödöllőn a központhoz közel, egyedi fűtésű, 57 nm-es, 2
szobás, erkélyes lakás. Iá: 11,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn belvároshoz közeli, 120 nm lakóterű (nappali+3 szo-
ba), kétszintes sorházi lakóház. Teljesen felújított (új
nyílászárók, új elektr. vezetékek, új burkolatok, szaniterek).
165 nm-es, örökzöldekkel beültetett udvar, előkert. Iá: 28 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben, csendes környezetben, 993 nm-
es parkosított telken 1998-ban felújított, kiváló fekvésű, 133
nm alapterületű, 4 szobás földszintes polgári családi ház.
(pince, garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá: 35 mFt. Tel.
0620/9194-870

* Gödöllőn aszfaltozott utcában, 1284 nm-es, belterületi építési
telek (20 m-es utcafront). Csatorna a telken belül, víz, villany, gáz
az utcában. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Szadán a Fenyves-ligetben, 1500 nm-es telken, 2006-ban
épült 100 nm alapterületű, nappali+3 szobás, igényes kialakítású
földszintes családi ház. Iá: 34 mFt. Érd: 06-20/9194-870

* Szadán 1080 nm-es telken, 100 nm alapterületű,
téglaépítésű, teljesen alápincézett, 2 szobás családi ház, fedett
nagy terasszal, garázzsal. Iá: 20 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Szadán 900 nm-es (25 m utcafront) belterületi építési telek.
Iá: 9,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* ELADÓ TELEK GÖDÖLLŐ, Duna utca közelében 640 m2-es,
gyönyörű 28 m széles, kész tervvel, ikerház építésére is alka-
lmas építési telek. Víz, villany, csatorna a telken belül.
IRÁNYÁR: 13.200.000 Ft. Sorszám: 2856. HÍVJON: 0630-919-
5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu   

* GÖDÖLLŐ TÉGLALAKÁS A KÖZPONTBAN: ÚJÉPÍTÉSŰ 70
m2-es, cirkófűtéses, Nappali + 1 Szobás, saját kiskerttel lekö-
thető! Szocpolképes. IRÁNYÁR: 23.800.000 Ft. Konkrét aján-
latért érdeklődjön: 0630-919-5960. Sorszám: 3360.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu   

* ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllő! Haraszt, 80 m2-es, 3 Hálós
téglaház, alápincézve, 800 m2-es telken eladó. Csatornázott,
aszfalt út, HÉV, központ sétatávolságra. Irányár: 22.000.000 Ft.
Telefon: 0630-919-5960. Sorszám: 3456. INGATLANVADÁSZ
KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ LAKÁS János utca elején, 53 m2-es, 2 Szobás, egye-
di fűtéses magasföldszinti téglalakás. Nagy saját pincével, veg-
yestüzelésű fűtés is megoldható. IRÁNYÁR: 11.990.000 Ft.
HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 3397. INGATLANVADÁSZ
KFT – A POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ LAKÁS GÖDÖLLŐ, Szőlő utcában 69 m2-es, 3
Hálószobás, erkélyes, egyedi fűtésű, jó állapotú lakás.
IRÁNYÁR: 14.950.000 Ft. Tel.: 0630-919-5960. Sorszám:
1130. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu  

* GÖDÖLLŐN ÚJ LAKÁS ELADÓ, KÖZPONTBAN 55 m2-es,
cirkófűtéses, 2 Szobás, magasföldszinti téglalakás leköthető!
Szocpolképes. IRÁNYÁR: 17.500.000 Ft. Konkrét ajánlatért
érdeklődjön: 0630-919-5960. Sorszám: 3359.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu  

* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ Szőlő utcában, Kazinczy
krt-on, János utcában, Ambrus Zoltán közben, Erzsébet krt-on
(tégla), Nagy Sándor közben, Kör utcában, Szabadka utcában és
Zombor utcában, illetve Munkácsy Mihály utcában egyedi fűtéses
használt lakásokat. INGATLANVADÁSZ KFT - A POSTÁVAL SZEM-
BEN. Tel: 0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu

* Gödöllőn a János utcában ELADÓ egy 50-nm-es másfél
szobás, étkezős, konvektoros felújításra szoruló lakás a
második emeleten. Ára: 11,8 M Ft. 06-30-667-38-89  79/5538

* Blahai részen, összközműves, sík 1439 nm-es építési telek,
32 nm-es téglaházzal, csodaszép fenyvessel 13,8 M Ft-ért. 06-
30-629-02-66, 06-28-545-065 114/5583

* Gödöllőn az Alvégben 32 nm-es sorházi stúdiólakás kis kert-
tel ELADÓ. A szoba tágas, galériázott, alacsony rezsi. Irányár:
7,9 M Ft. 06-30-667-38-89 79/3042

* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 60 nm-es, erkélyes, 3.
emeleti lakás eladó. Irányár: 11 M Ft. 06-30-667-48-12
06-28-545-065  79/5040

* Panel is lehet jó! Parkra néző, gyönyörűen felújított, 2
szobás(60 nm), első emeleti, barátságos lakás bútorozottan
ELADÓ. Irányár:11.5 M Ft  06-30-667-48-12  79/5757

* Építési telek ELADÓ a Blahán, 662 nm, víz és villany telken
belül. Jelenleg faház áll rajta. Irányár:9,9 M Ft. 06-30-629-02-
66  79/3500

* Gödöllőn, Palotakerten ELADÓ egy 62 nm-es, 2 szobás, nagy
erkélyes, 4. emeleti lakás. Tömegközlekedés remek. Ára:10,5
M Ft.  06-30-667-38-89  79/5889

* Gödöllőn a központban ELADÓ egy 57 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, konvektoros, azonnal költözhető lakás. Ára:11,7 M Ft. 06-
30-667-38-89  79/6015

* Gödöllő Központjában elegáns 76 nm-es, 3 szobás lakás ELADÓ,
saját garázzsal. Ára:24 M Ft. 06-30-667-48-12  79/5932

* Zsámbokon 90 nm-es, 3 szobás, szépen felújított családi ház
ELADÓ nagy kerttel. Ára:10,9 M Ft. 06-30-667-48-12

* Dunakeszin csendes részen 53-nm, nappali+2 szobás
újépítésű társasházi lakást kertkapcsolattal kínálok. Ára:15,9
M Ft. 06-30-629-02-66  39/5977

* Aszódon, másfél szobás (48 m2-es) lakás ELADÓ.
Elektromos és vízhálózat nemrégiben rézvezetékekre lett
cserélve. A fürdőszoba felújított, sarokkáddal. Nagyon alacsony
a rezsi, konvektoros, téglaépítésű. Ár: 7,500,000 Ft 06- 30-
977-6665 117/5870

* Gödöllő központjában már nagyon várja az ön lakása. Ne
késlekedjen, hívjon az alábbi számon! 06 (30) 380-4426

* Gödöllőn a Szilágyi E.u-ban 400 nm rendezett telken családi
ház 2 lakással sürgősen eladó. 1.lakás:75 nm összkomfort,
2.lakás:150nm összkomfort, saját terasszal, külön közművel, 2
utcára nyíló bejárattal. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának
ideális. Iár: 26,5MFT. (30) 392-3635

* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ az
Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777

* DOMONYVÖLGYBEN belterületi ÉPÍTÉSI TELKEK, panorámás
elhelyezkedéssel 800-1600 m2 területűek eladóak. És más
ingatlanok helyben. (30) 415-4102, (30) 9362-846

* Gödöllő közelében (13 km) Valkón bekerített vízszintes
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ kedvezményes áron. 1295 m2. Van: víz,
gáz, villany és telefon. Érdeklődni telefonon: (06-28) 484-310
este 18 ó. után.

* Eladó Szárítópusztán egy 817 m2 bekerített zártkerti telek
kis faházzal, ásott kúttal, gyümölcsfákkal. Iár: 1,5 M Ft. Tel:
(70) 217-2679

* Gödöllő IRTVÁNYBAN TELEK ELADÓ. Tel: 06 (70) 229-8599

* Értékén alul eladó Gödöllő, Antalhegyi 79/a. alatti sorházi
téglalakás. 135 m2, 3,5 szoba, 40 m2 tetőtér, gázcirkó, terasz,
kert, dupla garázs! Ár: 24,9 M Ft. T: 06 (30) 645-4273

*Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5 szobás,
második emeleti lakás eladó. Iár: 10,9 M Ft. Érd: (30) 9503-957

* Egyetem mögött eladó CSALÁDI HÁZ 33 millióért, ill. építési
TELEK 9 M Ft-ért. Lakást beszámítunk. Tel: (30) 336-8414

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek
családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702

* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702

* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702

* Eladó Remsey körút mélygarázsában egy 18 m2-es zárható
gépkocsitároló 2,5 millió Ft-ért. Érd: (30) 409-5926

* Gödöllőn, Szt. János utcában 59 m2-es magasföldszinti
felújított lakás eladó. Iár: 13,5 M Ft. Érd: (70) 217-3458

* Gödöllő, Kertváros Rózsa utcában háromszintes, pincés,
összkomfortos családi ház garázzsal, melléképülettel 200
négyszögöles telken eladó. Érd: (20) 999-3028

* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64 m2-es, 2 szobás,
téglaépítésű, gázkonvektoros, 4. emeleti, nem régen felújított
lakás eladó. Iár: 12,5 M Ft. Tel: (30) 210-0048

* Áron alul sürgősen eladó Gödöllőn a Paál László közben
1+félszobás téglaépítésű, parkettás, konvektoros 3. em. lakás
a centrumban csendes, nyugodt helyen. (20) 224-9118
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* Gödöllő belvárosában (Gábor Á. u.) LAKÁS, IRODA vagy
ÜZLET céljára alkalmas 90 m2-es társasházi lakás eladó
(központi fűtés, légkondicionálás, 3*20A-es hálózat). Tel:
(20) 921 6634

* DOMONYVÖLGYBEN eladó egy kertes családi ház. Tel 06
(20) 9733-515

* SÜRGŐSEN ELADÓ 3 szoba összkomfortos parasztház a
kastély mellett, megegyezéssel: szobabútor és Haydekker
fonógép. Érd: (30) 410-1079

* 2 szobás, erkélyes, 62 m2-es 4. emeleti felújított világos
téglalakás eladó Gödöllőn, a Kazinczy körúton. Beépített kony-
habútor, szekrények. Iár: 11,9M Ft. Tel: (70) 361-0379

* Palotakerti, 4. emeleti, 62 m2-es, egyedi fűtésmérős, vízórás
lakás eladó vagy értékegyeztetéssel gödöllői vagy környéki
családi házra cserélendő. (30) 686-5093

* Gödöllőn a Kertvárosban a HÉV megállóhoz közel
téglaépítésű 66 m2-es 1+2 félszobás összkomfortos kis rezsi-
jű ikerház fele eladó. (28) 418-339

* Eladó Gödöllő központjában, Ambrus közben 3. em. 75 m2-
es, 2szobás, beépített nagykonyhás (gépekkel) távfűtéses
lakás nagyon szép állapotban. Iá: 17,2M Ft. (30) 4260-640

* Gödöllőn a Remsey körúton 67 m2-es, 2,5 szobás 4. emeleti
lakás eladó. Érd: (30) 7241-626

* Gödöllőn csendes zsákutcában 145 m2-es 3,5 szobás csalá-
di ház – sürgősen -, áron alul eladó. Tel: (30) 9981-496

* Gödöllőn 54 m2-es erkélyes, konvektoros, felújított lakás a
Kazinczy körúton eladó. Érd: (20) 455-4648

* Gödöllőn Kertvárosban felújított 120 m2 családi ház 150 nöl
rendezett, szép kerttel eladó. Lapos-tetős, tetőtér-emelet
ráépítés megoldható. CSERE is érdekel! Központban 2. em-ig
lakást beszámítok. Érd: (20) 2529-873

* ELADÓ LAKÁSOK! GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN A KOSSUTH
LAJOS u. 24.-26.-ban. (70 és 100 m2-es.) Tel: (30) 9548-289,
(30) 9001-034

* Gödöllőn Kör u. 37 m2-es magasföldszinti 1+gardrób szobás
összkomfortos, vízórás, konvektoros, nagyerkélyes, világos,
téglaépítésű Internet és kábeltévés lakás eladó 10,6 MFt-ért.
Tel: 06 (20) 415-6298

* Eladó SZŐLŐ UTCÁBAN 69 m2-es 1+2 félszobás
KLIMATIZÁLT, FELÚJÍTOTT LAKÁS. Érd: 06 20/588-1694

* Gödöllőn örökpanorámás kis mediterrán jellegű csalá-
di ház 2000 m2 telekkel eladó. Beépíthető, bővíthető.
Érd: 06 (70) 508-4298

* Magánszemélytől eladó 3 szobás családi ház nagy telekkel
(2000 után épült) Gödöllő határánál (Szada). Irányár: 22,5 M.
Tel: 06 (30) 6276-144

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 59 m2-es, 2 szobás, erkélyes,
redőnyös lakás eladó. Irányár: 11,5m Ft. Tel: 06 (30) 754-1219

* SZADÁN IKER CSALÁDI HÁZ ELADÓ. 93 m2, 504 m2
telekkel. További részletek: www.gemini-invest.hu Ár: 22,9 –
24,9 millió. Tel: 06 (70) 430-7979

* Gödöllő – Máriabesnyőn 980 m2-es telken 80 m2-es (2szoba
+étkező) családi ház eladó. Iár: 20 millió Ft. Tel: (20) 669-2655

* Gödöllőn Szt. János utcában 64 m2-es 2 szobás étkezős 2.
em. lakás és a Szabadka utcában 2 szobás parkettás, új
nyílászárókkal, redőnnyel, klímával, pincehelyiséggel a KÉT
LAKÁS egy 3 szobás, pincés, garázsos gödöllői családi házra
cserélhető értékegyeztetéssel. T: (28) 816-016 üz.r.

* Szadán eladó luxus kivitelű 150m2-es 2004-ben épült csalá-
di ház gyönyörű látképpel. Tágas nappali 2szoba +2 félszoba,
30m2 pince. Iár: 49,5MFt. Érd: (30) 5797-489

* Veresegyházon eladó igényes, teljesen új, 110m2-es családi
ház csendes utcában. Nappali +2szoba. Tetőtér beépíthető.
Kedvező árfekvés. Iár: 26,4MFt Érd: (30) 5797-489

* Veresegyházon 1985-ben épült, teljesen felújítandó 130m2-
es, nappali 2szoba +2félszobás családi ház családi okok miatt
SÜRGŐSEN, ÁRON ALUL eladó. Iár: 24MFt Érd: (30) 5797-489

* Veresegyházon eladó egy szerkezetkész 3×110m2-es (pince,
földszint, tetőtér) ház 1100 m2-es telken csendes utcában.
Alakítsa fantáziája, ízlése szerint. Iár: 21,4MFt Érd: (30) 5797-489

* Gödöllő központi részén családi okok miatt eladó 2 utcára
nyíló (több szoba +garázs +pince) kertes családi ház. Iár: 45
mill. Ft Érd: (28) 430-348

* Eladó Gyöngyös központjában felújított 62 m2-es, 2,5
szobás konvektoros lakás garázzsal, vagy gödöllőire cserélném.
Tel: (20) 9592-261

* Gödöllőn vásárolnék felújítandó házat nagy telekkel csak
magánszemélytől! Tel: (70) 582-8950

* PALOTAKERTEN 4. em. 2 szobás lakás eladó 10,1 millió Ft-
ért. Érd: 06 (30) 265-1661

* 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, Csanakban ikerházfél 600 m2-es telekkel eladó,
vagy kisebbre cserélhető értékegyeztetéssel. Iár: 29,5 M Ft.
Tel: (20) 274-0602

* Gödöllőn, Harasztban eladó egy duplakomfortos, igényes
családi ház. Iár: 35 M Ft. Érd: (20) 533-0796

* Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5percre 3,5+1 szobás
konvektoros, cserépkályhás családi ház eladó. Melléképületek,
pince, ásott kút, ipari áram, rendezett kert, riasztó van. Iár:
23,5M Tel: (30) 2014-769

* Gödöllő központjában eladó 2005-ös építésű téglaházban,
cirkófűtéses, igényesen kialakított 71 m2-es alapterületű
(bruttó 84 m2) 3em. tetőtéri lakás. Benne amerikai konyha,
nagy nappali, 2 szoba, fürdőszoba, WC, kamra és padlásszoba.
Beépített konyhabútorral, légkondicionálóval, minőségi burko-
latokkal ellátott. Iár: 23m Ft. Érd: (30) 297-2670

* Eladó Gödöllőn a Szilágyi E. utcában 380 m2 felújításra váró
osztott tulajdonú 53 m2-es ház. Iár: 9,9 millió Ft. Tel: (30)
7184-384

* Gödöllőn 20 m2-es üzlet főútvonal mellett sürgősen eladó!
Érd: (20) 532-7275

* Eladó Gödöllő Antalhegyen 137 m2-es felújított 4 és fél szobás,
amerikai konyhás, cirkófűtéses családi ház. 70 m2-es szuterén-
nel, 50 m2-es tetőterasszal, 400 nöles telekkel, gyümölcsössel.
Iár: 24,5 M Ft. Tel: (30) 9687-933, (70) 3722-327

* Gödöllő központjában, liftes társasházban 4. em. erkélyes,
klímás 78 m2-es felújított lakás gyönyörű, beépített konyhabú-
torral kedvező áron magánszemélytől eladó. Ár: 14,9m Ft. Tel:
(20) 982-3393

* Ráfizetéssel elcserélném téglaépítésű gázkonvektoros János
utca elején lévő földszinti 43 m2-es felújított lakásomat 2-2,5
szobás János u.-i gázkonvektoros lakásra. Tel: (20) 485-2528

* János utcai téglaépületben 43 m2-es konvektoros lakás szép
állapotban eladó. Érd: (20) 951-7701

* Eladó Gd. János u. elején 1 szobás, 36 m2-es földszinti lakás,
egyéni mérőórák, alacsony rezsi. Vegyes tüzelésű fűtés is
megoldható. Iár: 9m Ft. Tel: (30) 828-5854

*ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt. 1,5MFt. Major Zoltán 0670/77-
33-222-Gödöllő, Kossuth L. u. 34. www.perfektotthon.hu

* ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS! Kossuth L. utcában liftes
házban, gázfűtésű garzonlakások eladók. Átadás: 2009. május.
Ár: 11,6M Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* ÚJÉPÍTÉSŰ UTOLSÓ SORHÁZ! Harasztban 73m2-es, egyedi
fűtéssel, nappali, 2hálószobás lakás kocsi beállóval, kerttel,
ajándék-konyhával, azonnal beköltözhetően. Ár: 22,8MFt Major
Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS ELADÓ Központban, beköltözhető, felújított, 2 szobás,
erkélyes, légkondicionált, hidromasszázs zuhanyzós, alsó
parkra néző, csendes lakás. Ár: 11,8M. Major Zoltán 0670/77-
33-222 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS KIADÓ a Remsey körúton. Téglaépítésű, 1.emeleti,
egyedi-fűtésű, újszerű, világos, teljesen felszerelt, berendezett,
nappali+2 szobás lakás. Ár: 80.000Ft/Hó. Major Zoltán
0670/77-33-222-www.perfektotthon.hu

* ELADÓ 1. EMELETI LAKÁS a Kossuth L. utcában 56m2-es,
2szobás, világos, teraszos, jó állapotú lakás. Ár: 13,5M INGAT-
LANBANK Major Zoltán 0670/77-33-222-
www.perfektotthon.hu

* LAKÁS Kossuth u. minőségi építésű, újszerű, 93m2, három-
szobás, gázfűtéses, teraszos, DK-fekvésű, zárt udvaros, saját
parkolóval eladó. Ár: 27,5MFt Major Zoltán 0670/77-33-222-
www.perfektotthon.hu

* NAGYFENYVESBEN egy szinten, nappali+3 szobás, jó
elosztású, szuterénes, garázsos, teraszos, 225m2-es családi
ház eladó, 976m2-es telek. Ár: 35MFt Major Zoltán 0670/77-
33-222-www.perfektotthon.hu

* Készpénzes vásárlásra keresek 10-12 millió forint közötti
lakásokat, lehet panel is! 70/388-8807

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ -Gödöllő,140nm, nappali+3szoba,
konyha,étkező,gardrób,terasz. Szocpol. felvehető. Ár. 24,5MFt.
Pintér Mariann 06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS-Gödöllőn 88nm kertes társasházi lakás, 2szo-
ba,konyha, fürdőszoba, garázs, tároló.Ár.14,5MFt. Pintér Mari-
ann Tel: 06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő belvárosában,csendes utcában, mod-
ern , nappali+4szoba, 2fürdőszoba, gardrób, garázs, 25nm
kertkapcsolatos terasz, parkosított telekkel. Ár: 35MFt. Pintér
Mariann 06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* SORHÁZ- Gödöllő-Egyetemi területen ősfás parkban, hangu-
latos sorházi lakást keresőknek, nappali+3szoba, fürdőszoba,
garázs. Ár:31,9MFt Pintér Mariann 06-70-366-0999
www.perfektotthon.hu

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ BELVÁROSI LAKÁST vásárolhat, ha gondot okoz
a magas lakás rezsi, Gödöllő belvárosában új építésű, 1szobás
egyedi fűtésű lakások liftes házban eladók. Tel. 06-70-366-
0999 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS- Gödöllő János utcában egyedi fűtésű, tágas
panorámás, erkélyes 76nm panorámás társasházi 3 szobás lakás
eladó. Ár: 17MFt.Tel:06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* CSALÁDI HÁZ – Gödöllő egyik legkeresettebb részén a Haraszt-
ban felújított 2,5 szobás családi ház 525 nm parkosított telekkel
eladó. Ár: 21,3 MFt Tel:70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS- Gödöllő- belvárosi, 95 nm cirkofűtésű, igényes
kivitelezésű, téglalakás, nappali+2 hálószoba, fürdő, kamra,
moderrn beépített konyha. Ár:28,5 MFt.Tel: 06-70-3660999
www.perfektotthon.hu

* Gödöllő- Fenyvesi részén csodálatos panorámával rendelkező
150 nm új építésű ikerház nappali+3szoba, gardrób, háztartási
helyiség,garázs. A nappaliban kandalló, minőségi kivitelezés.
Burkolatok választhatók. Szocpol.felvehető. Ár: 33,9 MFt Tel.:
06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* Gödöllő- Csanakban természetvédelmi terület mellett 2008-
ban épült családi ház 140 nm , nappali+4 szobás, panorámás
családi ház 430 nm telken. Ár: 32 MFT Tel.: 06-70-366-0999
www.perfektotthon.hu

* Gödöllő-Harasztban egyedi ajánlat – 2 lakásos társasházban
8 nm színvonalas, nappali (cserépkályhával)+2 hálószoba, kony-
ha, kamra, fürdő, garázs,cirko fűtés, 300 nm kert.Ár: 19,5 MFt
Tel:06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* Gödöllő- Családi ház 75nm 2szobás, konvektor (+cserépkály-
ha )fűtéssel, 966nm parkosított telekkel eladó.Ár: 18,5MFt.
Tel.: 06-70-3660999 www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET
* Gödöllőn 1 szobás lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.

* LAKÁS- Gödöllő- Központ 95nm egyedi fűtésű, igényes nap-
pali+2szobás bútorozatlan lakás kiadó. Bérleti díj. 100 000
Ft/hó+rezsi Tel: 06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS- Gödöllő-Központban 65nm 2,5 szobás 2.emeleti
bútorozatlan lakás kiadó. Ár: 65000 Ft/hó Tel: 06-70-366-0999

* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő-Alvégben 100 nm részben bútorozott
3 szobás családi ház kiadó.Ár: 80.000 Ft Tel: 06-70-366-0999

* LAKÁS- Gödöllő-Fenyvesi részén színvonalas kertes tár-
sasházban 130nm nappali+2szobás lakás, teremgarázs
használattal kiadó.Ár: 130 000 Ft Tel: 06-70-366-0999 

* Palotakerti 40 m2-es felújított egy szoba összkomfortos
berendezet lakás kiadó 50.000 + rezsi. (+1 havi kaució
50.000) Tel: (30) 9446-816

* Aszód központjában, új építésű társasházban 74 m2-es lakás
berendezetten kiadó. Alacsony rezsi, egyedi víz, gáz és vill. óra.
2 havi kaució szükséges. Tel: (30) 9142-536

* János utcában 4. em. 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan
lakás hosszútávra kiadó! Alacsony rezsi! 53.000 Ft/hó + rezsi.
2 havi kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

* 2 szobás gázkonvektoros, bútorozott lakás kiadó! Bérleti díj
+ rezsi és kaució. Tel: (30) 609-8707

INGATLANOK FORGALMAZÁSA,
FELSŐSZINTŰ INGATLANVA-

GYON ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*A Kertvárosban, pár percre a központ-
tól, 10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 65 mFt.
*Domonyvölgyben, tóparton, lovas-
park mellett csendes környezetben
nappali + 2 szobás, 3 szintes, garáz-
sos, hangulatos lakóház 792 nm-es
parkosított telken eladó. Iá: 29 mFt.
LAKÁSOK:
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti, tégla-
építésű, egyedi fűtésű lakás, hozzátar-
tozó telekrésszel sürgősen eladó.
Irányár: 20,9 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél szobás,
téglaépítésű, jó elrendezésű, panorámás
3. emeleti konvektoros, társasházi lakás
parkosított telken eladó.  Iá: 15,9mFt.
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás,
(tágas helyiségekkel) 4. emeleti, lakás
eladó. Iá: 10,5 mFt.

*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 11 mFt.
*Az Erzsébet királyné körúton 56 nm-es,
frissen felújított, 2 szobás, 3 emeleti lakás
teljes berendezéssel eladó. Iár: 15 mFt.
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-es,
harmadik emeleti, kitűnő elrendezésű, 2,5
szobás, erkélyes lakás eladó.  Iár: 12,9 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült, 120
nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4 szobás,
amerikai konyhás ikerházi lakás nagy
terasszal, garázzsal eladó. Iár: 28 mFt. 
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, konvek-
toros lakás (tágas szobákkal, alacsony
rezsivel) eladó vagy családi házra cserél-
hető. Irányár: 12,5 mFt .
*A Fenyvesben 640 nm-es telken, 94 nm-
es, most épülő, nappali + 3 szobás, ame-
rikai konyhás ikerházi lakások, garázzsal
eladók. Szoc. pol. felvehető.  Iár: 27 mFt.
*A Kertvárosban 550 nm-es telken most
épülő, 102 nm-es, nappali+ 3 szobás,
garázsos ikerházi lakások garázzsal
eladók. Szoc. pol. felvehető. Iár: 27,5 mFt.
*SZADÁN, kellemes utcában 29 nm-es
társasházi lakás pici előkerttel eladó.
Iá: 6,5 mFt
*SZADÁN, szerkezetkész 88 nm-es
alapterületű, földszintes, 3 szobás iker-
házi lakás (fedett kocsi beálló, terasz)
eladó. Irányár: 21,5 mFt.

*SZILASLIGETEN a Rózsakert
Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű, új
építésű, igényes sorházi lakások, garáz-
zsal 170 ezer FT/nm áron eladók. 
*VERESEGYHÁZON, a Ligetekben kis
méretű (2-3 szobás), új építésű ikerházi
lakások 400 nm-es, önálló telken januári
beköltözéssel eladók. Irányár: 24 mFt-tól.
*VERESEGYHÁZON új építésű lakások
eladók 3 lakásos sorházban, 24,4mFt-tól!
TELKEK:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1600 nm-es,
megosztható, szép, szabályos építési telek
kellemes környezetben eladó. Iá:19 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Öreghegyen 870 nm-es,
közművesített építési telek csen-des
környezetben eladó. Iá:16 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában 1315
nm-es telek eladó. 15% -os beépí-
thetőség. Iá: 10 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Boncsoki dűlőn 856 nm-
es zártkert 20 nm-es téglaházikóval eladó.
Iá: 4,4 mFt.
*SZADÁN, a Présház utcában 2666 nm-
es, panorámás építési telek (közmű a
telek előtt), eladó. Iá:15,5 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Csillagfürt
utcában 972 nm-es (18x54 m) építési
telek, (teljes közművel) eladó. Iá: 9 mFt.



* Családi ház hosszú távra kiadó. 60.000 Ft +rezsi. 2 havi kau-
ció szükséges. Érd: (30) 3017-165

* Kiadó 35 m2-es kertes ház hosszútávra lakásnak, üzletnek vagy
irodának, jó közlekedéssel. 2 havi kaucióval. Tel: (30) 948-6151

* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es 2 és fél szobás, igénye-
sen felújított, bútorozott, légkondicionált, vagyonvédett lakás
szabályozható fűtéssel hosszútávra kiadó. Tel: (30) 380-5875

* Március 15-től Palotakerten albérlet kiadó. 50.000 Ft + 1
havi kaució. Érd: (30) 500-7028

* Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba, konyha, zuhanyzó
reális áron kiadó. Kaució nincs. Érd: (20) 221-6172

* Kiadó Gödöllőn 61 m2-es felújított, bútorozatlan lakás
hosszútávra igényes bérlőnek. Azonnal költözhető. 75.000
Ft/hó +1havi kaució. Érd: (30) 896-1291

* KIADÓ LAKÁS! Gödöllő központjában, KOSSUTH LAJOS u. 24.
(70 m2). Tel: (30) 9548-289, (30) 9001-034

* Kiadó két szobás lakás Ambrus közben, kultúrált
környezetben, földszinten. Ára: 50.000 +rezsi +2havi kaució.
Áprilistól. Tel: (20) 544-7532

* Gödöllőn kiadó 50 m2-es 1szobás összkomfortos berendezett
lakás. 30.000 +25.000 Ft fix rezsivel. Tel: (70) 978-7770

* Két egymásba nyíló szoba külön vagy egyben kiadó! Tel: (30)
555-6794

* ISASZEGEN 70 m2-es lakás bútorozva kiadó. (30) 4948-518

* Gödöllő Kertvárosban gázkonvektoros külön kis lakrész
egyedülálló, dolgozó, nemdohányzó férfi részére 35 ezerért (+
rezsi) 1 havi kaucióval kiadó. Tel: 20/999-6453

* Gödöllőn a Dózsa Gy. úti zöldházban 3szobás, étkezős,
1.emeleti, egyedi fűtésű, vízórás, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó. Tel: (30) 9344-525

* Gödöllő központjában 44 m2-es bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Tel: (30) 418-9773

* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a belvárosban 75 m2-es
földszinti nappali + 2 szobás egyedi fűtésű lakás 80.000 Ft +
rezsi + kaucióért kiadó. Tel: (30) 9617-621

* Gödöllő Ambrus közben 1,5 szobás 50 m2-es távfűtéses,
vízórás, kábeltévés földszinti előkertes, jó állapotú lakás
hosszútávra kiadó. (Irodának kiválóan alkalmas, különbe-
járatos!) 55e. Ft/hó +rezsi. 2 havi kauciót kérek. Érd: (30)
2100-125, (70) 454-5984

* Erzsébet királyné körúton 2 szobás 55 m2-es 3. emeleti jó
állapotú lakás április 1.-től kiadó. Kábeltévé, vízóra, távfűtés.
55.000 Ft bérleti díj + rezsi + 2 havi kaució. Tel: (30) 2100-
125, (70) 454-5984

* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em. távfűtéses, bútorozat-
lan lakás hosszabb távra kiadó. 50 e Ft/hó, rezsi, 2 havi kau-
ció. Érd: 30/9079-322

* Gödöllőn egyszobás 46 m2-es, összkomfortos, távfűtéses
palotakerti bútorozott lakás kiadó. Bérleti díj /hó +rezsi +kau-
ció/. Tel: (20) 545-9429

* Gödöllő központjában 2 szobás igényesen berendezett, gázkon-
vektoros, kábeltévés, nagy erkélyes, redőnyös, egyedi vízórás
lakás csendes környezetben kiadó. T: délután (28)412-463

* Bérbe adom 80 m2-es (3hálószoba, nappali, konyha, étkező
stb.) lakásomat, mely a központban, Kossuth L. utcában talál-
ható. Érd: (20) 9-424-062

* Buszpályaudvarnál garzonlakás kiadó egyetemistáknak vagy
egyedülálló dolgozó nőnek. Havi 35e Ft + rezsi + 1havi kaució.
Tel: (28) 416-494

* Gödöllőn, Palotakerten hosszútávra kiadó bútorozott, 65m2-
es, 1+2szobás, igényesen felújított, parkra néző, nagy erké-
lyes, csendes lakás (beép. konyhabútor). HÉV, vonat közel.
65.000/hó. Kaució szükséges. (30) 231-9611

* Társbérletként kiadó egy 44 m2-es bútorozott kábeltévés Gödöllő
központjában lévő lakás kisebb szobája. Tel: (20) 824-4664

* Gödöllő központjában 2szobás bútorozatlan lakás kiadó. 50e
+rezsi +2havi kaució. Ugyanitt ELADÓ 6szem. fenyő sarok étkező-
garnitúra, 1db kanapé, ami ággyá nyitható. Érd: (20) 421-3263

* 1+3 félszobás lakás kiadó Palotakerten. 60e Ft + rezsi. Érd:
(20) 221-4408

* Palotakert sétányon 2szobás, 1. em. felújított egyedi mérős,
távfűtéses vízórás lakás hosszútávra kiadó áprilistól. Kaució
szükséges. Tel. (20) 928-0973

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650

* Gödöllőn az Alvégben 3,5 szobás, bútorozott családi ház
kiadó. Csak család részére. Érd: (70) 3637-554

* Gödöllő központjában1 szobás külön bejáratú összkomfortos
lakrész kiadó. 1havi kaució szükséges. Ár: 45.000 Ft +rezsi.
Érd: (30) 425-8595

* Kertvárosban részben bútorozott 1 szobás albérlet kiadó. 38
ezer Ft +rezsi és 1 havi kaució. Tel: (70) 426-1201

* Kiadó Gödöllő központjában 1 szobás bútorozott egyedi vill.
gáz-, vízmérős, kábeltévés lakás. 1 havi kaució szükséges. 45
ezer Ft/hó + alacsony rezsi. Tel: (30) 74-32-910

* Gödöllő Központjában a Kossuth L. utcában bútorozott lakás
hosszútávra kiadó! Azonnal beköltözhető 55.000 Ft /hó + rezsi
+ 1 havi kaució. Érd: (30) 6276-133

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában összkomfortos 1 szobás 44
m2-es lakás albérletbe kiadó. 40.000 Ft/hó +rezsi. 2 havi kau-
ció szükséges. Tel: 06 (28) 430-696 (este)

* Szadán kertes családi ház kiadó. Külön-külön bejárattal:
3szoba+nappali, konyha, fürdő +zuhanyzós WC +garázs
90.000 Ft +rezsi; 1szoba +konyha +fürdőszoba 40.000 Ft
+rezsi; 1szoba +konyha +fürdő 25.000 +rezsi. Kéthavi kaució
szükséges. Érd: (30) 9484-013

* Gödöllő, Palotakerten 2 szobás 59 m2-es magasföldszinti
összkomfortos, erkélyes lakás bútorozottan kiadó. 45.000
Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: (20) 347-9257

* Kiadó Gödöllőn központhoz közel 69 nm-es 2,5 szobás egye-
di fűtésű erkélyes lakás Ár 65 eFt/hó  20 772-2429 

* Mátyásföldön a MOL-kút mellett másfél szobás bútorozatlan
lakás kiadó. Érdeklődni naponta 17-19h között a 412-614-es
tel. számon.

* Kiadó Kör utcában azonnal beköltözhető, konvektoros, más-
félszobás, részben bútorozott lakás! Bérleti díj: 55.000/hó
+rezsi! Kaució szükséges! Tel: (30) 346-5408

* Gödöllő Palotakerten 1 szobás, 44 m2-es, 10. em., részben
bútorozott lakás kiadó. 40.000 Ft + rezsi +2 havi kaució. Tel:
(70) 339-7943

* Konvektoros, két szobás lakás kiadó a Kazinczy körúton. Érd:
(30) 3603-604

* Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 51 m2-es összkomfortos lakás kiadó.
(Kábeltévé, Internet.) Ár: 60e Ft/hó +rezsi, egy havi kaucióval.
Tel: (20) 914-2007

* Kertvárosban másfél szoba konyha, fürdőszobás külön
bejáratú tetőtéri lakrész kiadó. Ár megegyezés szerint. Tel: (70)
331-6395

KIADÓ

* Üzlethelyiség bérbeadó Gödöllő központjában. Nagyon forgal-
mas, jól bevezetett üzlet. Tel.: 30/9428-275

* Ingatlan bérbeadás! Gödöllő központjában, új építésű, minden
igényt kielégítő, exkluzív panorámás 130 m2-es iroda hosszú
távra kiadó. Érdeklődni telefonon: 06(20) 9443-356
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Egy hiteles eljárás
ALLERGIÁRA, ASZT-

MÁRA, LÉGÚTI
BETEGSÉGEKRE

Évről évre egyre több ember szenved aszt-
más és allergiás betegségekben. Régóta

ismert, hogy kialakulásukban

▪  örökletes, 

▪ környezeti    (szennyeződések, vegyszerek

használata, allergén anyagok, fertőző vírus és

bakteriális megbetegedések, antibiotikumos

kezelések mellékhatásai, civilizációs ártalmak…) 

▪ és stressz tényezők egyaránt kiemelkedő

szerepet játszanak, megdöbbentő azonban,

hogy évente  5 % - kal nő a betegek száma.

A különféle sóterápiák múltját egészen a

középkorig vezethetjük vissza, amikoris

megfigyelték, hogy a sóbányáknak kifejezett

gyógyító hatása van légúti problémák esetén,

de a jelenség tudományos vizsgálata csak az

ötvenes években kezdődött Németország-

ban. Az egykori Szovjetúnió területén 1968-

ban nyitott meg az aknaszlatinai sóbányak-

linika, ahol légúti betegeket kezeltek rend-

kívül eredményesen, azonban alkalmazása

sajnos korlátozott és helyhez kötött. Ennek

kapcsán került sor a mesterséges sóbánya –

mikroklíma terápia kifejlesztésére, amely a

természetes közeget utánzó környezetet állít-

ja elő, azok minden pozitív élettani hatásával,

de hatszor intenzívebben. 

Az AREC - szárazsó terápia orvostudósok

szabadalma és 20 éves aknaszlatinai bar-

langterápiás tapasztalatok alapján került

kidolgozásra. A ma ismert eljárások közül a

legjobb és teljesen mellékhatás-mentes. 

A klímaterem légterében natúr bányasó

lebeg, de különleges állapotban: a szemcse-

nagyság 0.5 – 5 mikron közötti és ionizált

(vagyis nem molekuláris nátriumklorid,

hanem nátrium és klór ionok), ami növeli a

hatásfokot. Ez azért fontos, mert a sónak le

kell jutnia a kishörgőkbe, melyeknek

„bejárati ajtaja” csupán 5 mikron átmérőjű. 

Prevenció, immunerősítés, megfázásos

betegségek kezelése, dohányzóknak tüdő-

tisztítás céljából 10; terápiás kezelésnél

(hurutos, krónikus betegségeknél, asztma,

allergia esetén) 20 alkalmas kezelést aján-

lunk. Egy bevezető időszakot követően a

gyermekek 20-40 percet, a felnőttek 40-60

percet tartózkodhatnak a klímahelyiségben. A

kezeléseket a kedvező hatás eléréséhez aján-

latos egymást követő napokon igénybe venni.

A legjobb szakmai véleményekkel ren-

delkezünk a Debreceni Orvosegyetem

Kutatásetikai Bizottságától, valamint (ugyan-

ott) a Tüdőklinika professzorasszonyától.

Eljárásunkat a Tüdőgyógyász Szakmai

Kollégium is kiegészítő terápiaként javasolja.

Orvosi vélemény az AREC – sóterápiás
kezelésről:
Nagyon kedvezőek a tapasztalatok, mind

heveny, mind visszatérő légúti gyulladások

(nátha, arcüreg-, középfülgyulladás, légcső-,

hörghurut) esetében. A sóterápiát igénybe

vevő betegeknél gyorsabb a felépülés, ill.

tartósabb panaszmentes időszak észlelhető. 

Allergiás náthával, asztmával, ekcémával

küszködők esetében is kiemelten hatásos: a

gyulladásos folyamat mérsékeltebben zajlik,

a szteroid tartalmú gyulladáscsökkentő gyó-

gyszerek mennyisége ezáltal jelentősen

csökkenthető.

Dr. Kordé Izabella  -  csecsemő- és gyermek-

gyógyász szakorvos

Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház,

Tel.: 30/338-0265

Elérhetőségünk: Gödöllő, Gábor Á. u. 1. 
Info és bejelentkezés: 20/494-2950
Egészségpénztárakkal együttműködünk!
www.arecterapia.hu (x)
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* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.

* IRODA - Gödöllő –Belvárosában rendkívül igényes 114nm
panorámás iroda kiadó. Tel.: 70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* IRODA – Gödöllő-Központjában 30nm iroda kiadó .Tel: 06-70-
366-0999 www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn városközpontban, Remsey Jenő körúton (a
Fibernet mellett) 86 m2-es üzlethelyiség ELADÓ vagy
KIADÓ. Érd: (20) 236-0775

* ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllő ÁTRIUM ÜZLETHÁZ földszintjén
27 m2 ÜZLET. Tel: (20) 383-1291

* ELADÓ vagy KIADÓ 150 m2-es, kétszintes üzlethelyiség a
Kossuth L. u. 31.-33. sz. üzletsoron (volt Hajdú Autósbolt).
Kiadás esetén 3 részben is megosztható. (70)770-9277

*Gödöllő központjában a Szent Imre utcában 100nm-es kétszintes,
jó megközelítési és parkolási lehetőséggel rendelkező ingatlan iroda
vagy lakás céljára, hosszútávra kiadó. Tel.: (30) 380-5875

* Gödöllőn Szt. János u. 5. sz. alatti Szolgáltatóházban 32 m2-
es földszinti, és 64 m2-es emeleti helyiség kiadó. Érd:
Szolgáltató Szövetkezet (28) 410-019

* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 50 vagy 100 m2-es üzlet
kiadó. Tel: (30) 9617-621

* ELADÓ (Napfény) 5 db álló magasított kifogástalan
szekrénysor. Ár megegyezéssel. KIADÓ GARÁZS! Fedett, fűtött,
őrzött, biztonságos Gödöllőn a Kertvárosban. 8-10.000 Ft/hó.
Tel: (20) 3963-164

* A SZADAI IPARI PARKBAN CSARNOK ÉS IRODAHÁZ KIADÓ.
Érd: (30) 269-6038

* Franchise jellegű, Gödöllőn és környékén bevezetett,
könyvelési számokkal is alátámasztottan kiválóan működő
RUHÁZATI KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁS a tulajdonosok
költözése miatt ÁTADÓ /ELADÓ 5 M Ft/ üzlet díjért rövid
megtérüléssel, folyamatos szakmai támogatással, az üzlethely-
iségek tulajdonjogával vagy anélkül. Csak komoly érdeklődők
jelentkezését várjuk: 20/913-8837

ÁLLÁS

* Gödöllőn üzemelő étterembe megbízható takarítót
keresünk 4 órában. Érd: 30/223-9801

* Gödöllői elektronikus média kereskedelmi csapatába
értékesítőket keres. Tel.: 70/389-9967

* Gödöllő központjában lévő sörözőbe pultosfelszolgáló höl-
gyet felveszünk. Tel.: 70/312-5965

* Gödöllői szervizünkbe autószerelőt keresünk autóvillam-
ossági jártassággal. Az önéletrajzokat az
info@chevroletkatona.hu-ra várjuk.

* Gödöllői szerviz autóvillamossági szerelőt keres. Az önéle-
trajzokat az info@chevroletkatona.hu-ra várjuk.

* Jó műszaki érzékkel rendelkező munkatársakat keresünk
Gödöllői székhelyű cégünkhöz. Elvárás: középfokú
végzettség, alapszintű számítógépes ismeretek. Előnynek
számít: bármilyen elektronikai területen szerzett tapaszta-
lat (de nem követelmény) Ha hirdetésünk felkeltette az
érdeklődését, akkor  jelentkezzen: 06-30-938-0815; vagy
email-ben küldjön önéletrajzot: munkakereso@gmail.com

* A Tormay Károly Egészségügyi Központ pályázati hirdet-
ménye. A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100
Gödöllő, Petőfi S. u. 1.) pályázatot hirdet 2 fő határozott idejű
röntgen asszisztensi álláshely betöltésére. Határozott idejű
RÖNTGEN ASSZISZTENSI álláshely: Feladata: - a
Tüdőbeteggondozó Intézetben az ellátási területhez tartozó
lakosság szűrő- és röntgen vizsgálata. Pályázati feltételek: -
röntgen asszisztensi végzettség, - érvényes működési nyilván-
tartási kártya - büntetlen előélet, - legalább 1 éves szakmai
gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: - végzettséget igazoló
okiratok másolata, - működési nyilvántartási kártya másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők
megismerhetik, - orvosi alkalmasságot igazoló okmány.
Juttatások: - Kjt. alapján. A kinevezés határozatlan időre szól,
3 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázat benyújtási helye:
Tormay Károly Egészségügyi Központ intézeti vezető
asszisztens – 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A pályázat
benyújtási határideje: a megjelenéstől számított 15 nap. A
pályázat elbírálásának határideje: a megjelenéstől számított
30 nap. Az állás az elbírálás után azonnal betölthető. 

* Határozott idejű RÖNTGEN ASSZISZTENSI álláshely:
Feladata: - a szakrendelőben az ellátási területhez tartozó
lakosság röntgen vizsgálata. Pályázati feltételek: - röntgen
asszisztensi végzettség, - érvényes működési nyilvántartási
kártya - büntetlen előélet, - legalább 1 éves szakmai gyako-
rlat. A pályázathoz csatolni kell: - végzettséget igazoló oki-
ratok másolata, - működési nyilvántartási kártya másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők
megismerhetik, - orvosi alkalmasságot igazoló okmány.
Juttatások: -Kjt. alapján. A kinevezés határozott időre szól,
3 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázat benyújtási helye:
Tormay Károly Egészségügyi Központ intézeti vezető
asszisztens – 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A pályázat
benyújtási határideje: a megjelenéstől számított 15 nap. A
pályázat elbírálásának határideje: a megjelenéstől számított
30 nap. Az állás az elbírálás után azonnal betölthető.

Ötven éves 
a Škoda Octavia

A Škoda jelenlegi legsikeresebb modelljének
elődje pontosan ötven esztendeje gördült ki
a Mladá Boleslav-i gyárból. A Spartak néven
ismert Škoda 440 utóda, az első Octavia
1959-ben került sorozatgyártásba.

„Új személyautónk új nevet is kapott. Škoda
Octaviaként kerül forgalomba, mivel
nemzeti iparunk nyolcadik képviselőjeként
jelenhet meg“ – olvasható az akkori vállalati
újság, a „Ventil”, 1959. január 6-i számában.
A típusszámokat teljes egészében a név szer-
inti modelljelölés váltotta fel. A Škoda 440
ekkortól Octavia, a Škoda 445 már Octavia
Super, majd a Škoda 450 a Felicia elnevezés-
sel került a piacra. A fejlesztés azonban
korántsem korlátozódott csupán az új
nevekre és a némileg átdolgozott hűtőrácsra.
A Mladá Boleslav-i gyár konstruktőrei 1959-
ben minden Škoda személyautó első
felfüggesztését is áttervezték, s a laprugók
helyett teleszkópos lengéscsillapítókkal
kiegészített spirálrugókat alkalmaztak.
Mindez alapvető változásnak számított. „A
hátsó felfüggesztésekbe is terveztek spirál-
rugókat, ám e megoldás nem igazolta magát,
így ott megmaradtak a laprugók“ – tette
hozzá Lukáš Nachtmann, a Škoda Auto
archívumának igazgatója.
Az 1989 utáni új idők során ismét életre kelt

a név, s az Octavia sorozat az első saját
fejlesztésű modellként jelenhetett meg,
miután a Škoda a Volkswagen Csoport
tagjává vált. A nagyközönség előtt pedig
1996-ban mutatkozhatott be az új Octavia.
Két évvel később a kombi, majd az össz-
kerékhajtású kivitele is megjelent.

A 2000-es év újdonsága volt az első
továbbfejlesztett változat, amely Octavia
Tour néven a mai napig készül. A Škoda
Octavia második generációja 2004 február-
jában, most hétvégén pedig ennek felfris-
sített verziója jelent meg. 

Škoda Octavia Tour modellek utolsó darabjai
most 2.999.000.- Ft-tól megvásárolhatóak,
valamint már megtekinthető és tesztelhető
az új Škoda Octavia TSi motororral is Patócs
Autóház Gödöllő, Rigó u. 10 szám alatt talál-
ható autószalonjában! 
További részletek a 28/515-710 telefon szá-
mon vagy a www.patocsauto.hu
weboldalon! (x)



* KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉG! Gödöllőről, vagy
vonzáskörzetéből, legalább érettségivel rendelkező
munkatársakat felveszünk tanácsadói munkakör
betöltésére. Barátságos környezetet, kiváló munkahelyi
légkört, kezdő anyagi támogatást, ingyenes képzést aján-
lunk. Érd: 06-30-768-5852

* Alkalmi munkalehetőség! Gyümölcsfák metszéséhez értő,
megbízható, alapos alkalmi munkaerőt keresek. Érd: (20)
9443-356

* Vendégkörrel rendelkező fodrászokat felveszünk. Gödöllői
Szolgáltató Szövetkezet Gödöllő, Szt. János u. 5. Tel: (28)
410-019

* Szent János u. Óvoda DAJKÁT KERES határozott időre.
Előny dajkaképző és néhány év gyakorlat a szakmában. Érd:
(28) 430-243

* 24 éves dolgozó, független lány rendszeres vagy eseti jel-
leggel gyermekfelügyeletet vállal. Szükség esetén bármilyen
más munkába besegítek. (30) 649-2060

* Fiatal, jő megjelenésű, női munkatársat keresek a
palotakerti fagylaltozóba. Érd: 06-20-423-6335

* Központban működő étterem szakácsot és konyhai
kisegítőt keres. Érd: (20) 3550-008

* Vállalom családi házak takarítását heti rendszerességgel.
Megbízható, gyakorlott, munkájára igényes 37 éves nő
vagyok. Tel: (20) 472-9877

* Irodai munkára keresünk agilis, akár pályakezdő
munkatársat is gödöllői irodánkba. Tel: (70) 250-6539

* Takarítást, vasalást vállalok Gödöllő, Szada térségében.
Tel: (30) 609-8707

* Vasalást, családi házak, lakások takarítását vállalom
Gödöllőn. Tel: (20) 9626-370

* Egészségügyben dolgozó asszony ápolást, takarítást vál-
lal. Tel: (20) 989-6900

* 3 fő SZERKEZETI LAKATOST felveszünk változó munka-
helyre. Jelentkezés B, C kat. jogosítvánnyal, a végzettséget
igazoló szakmunkás bizonyítvány másolatainak benyújtásá-
val. Bérezés megállapodás szerint. Cím: HM ARMCOM ZRt.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A Tel: (30)659-7869.

* 1 fő AUTÓSZERELŐT felveszünk változó munkahelyre.
Jelentkezés B, C kat. jogosítvánnyal, a végzettséget igazoló
szakmunkás bizonyítvány másolatainak benyújtásával.
Bérezés megállapodás szerint. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100
Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A Tel: (30)659-7869.

SZOLGÁLTATÁS

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.

* Gödöllő belterületén szállítás 2000 Ft-tól. KÖLTÖZTETÉS,
csomagolás. Költöztetéshez dobozok olcsón eladók! Tel: (30)
645-3448

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200.
www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korsz-
erű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtéssz-
erelés. 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 

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: (20) 411-7473
Köszönjük bizalmát!

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszál-
lás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érin-
tésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, moso-
gatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.

* Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft. Klímával. Tel: (20)
9370-199

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel:
(30) 9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

* PILATES és REZGÉSTERÁPIÁS TRÉNING (Body Coach)
Tel: (70) 414-1629

* FÖLDMUNKA VÁLLALÁSA: bobcattal, JCB-vel, konténer-
szállítóval, termőföld, sitt, egyéb. Földmunkaképek és tar-
tozékok adás-vétele. Tel: (30) 415-4102, (30) 9362-846

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendsz-
eresen és alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 06 20 423-4828,  www.interiortrans.hu 

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozá-
soknak. Iroda: Szada, Zalagyöngye u.15. Tel: (28) 407-122.

* MŰKÖRÖM AKCIÓ! Minden fajta 3500 Ft. Szt. János u.
44. Csíkos ABC-vel szemben. Tel: (20) 264-6021. Mindenkit
sok szeretettel várok

* Szakápolói képesítéssel, 10 éves gyakorlattal házi
betegápolást – gondozást vállalok Gödöllő környékén. Tel:
(30) 501-9207

* FÖLDMUNKA végzés, tereprendezés, alapásás, termőföld,
konténeres sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846

* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorá-
ciós munkák. Tel: (30) 386-4456

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta ler-
akást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.

* HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JELZŐRENDSZERREL VAGY
GONDOZÓNŐVEL OTTHONÁBAN Kívánságára Jelzőrendszert
helyezünk el otthonában, s csak egy gombot kell megny-
omnia, s perceken belül megérkezik a segítség. Szükség
esetén munkatársunk rendszeresen felkeresi, hogy a min-
dennapokban is segítségére legyen. Bővebb felvilágosításért
érdeklődni lehet: Bódiné Robotka Erika intézményvezetőnél
06 20 824 76 20 Tessedik Sámuel Evangélikus Idősek
Otthona Gödöllő www.roszik.hu 

* Szeretné tudni, mire számíthat nyugdíjas éveiben?
Számoljuk ki együtt várható nyugdíját! Ingyenes nyugdíj-
tanácsadás. Barabás Zengő (20) 9-171-600

* Itt a tavasz! De jön a nyár! Speciális (izületkímélő) izom +
vákuum training. Látványos eredménnyel csak heti 2×35
perc, jojó effektus nélkül. Remsey krt. 7. (70) 978-7778

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201

* Villanyszerelés 0-24 óráig. Családi és víkendházak vil-
lanyszerelése. Hibaelhárítás. ELMŰ által regisztrált! Tel:
(20) 9352-138

* 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, elfogad-
ható áron! Tel: (20) 9133-165

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos
munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás, festés.
Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás,
parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás.
30/402-7276

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094

* Gyógylábápolás: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm, szakszerű kezelése, ápolása.
Talp masszázs. Mozgásukban korlátozottaknak háznál is. 25
év szakmai háttér. Tel: (20) 532-7275 Bárándi József
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Ragadozók és
istenek kedvence

Az oroszlánok az elejtett prédából elsőként a
véres belső részeket falják fel: májat, szívet,
lépet. Tudják vajon, hogy mi a finom? Vagy
csak azért, mert ebből azonnal hasznosítható
erőhöz jutottak? A belsőségek lényegesen
több vitamint és ásványi anyagot, de nagyobb
mennyiségű koleszterint is tartalmaznak,
mint a hús. Ötven éve nagyon népszerű volt a
szalontüdő, szívpörkölt, pacal,zúzapörkölt
Az elmúlt évtizedekben azonban a steril,
finnyáskodó divat háttérbe szorították a bel-
sőségeket. Pedig – jut eszembe – az ókorban,
az  istenáldozatokhoz is a legértékesebbnek
tartott belsőségeket használták.
Manapság, a leghíresebb, újító éttermek
menülapján ismét megtaláljuk a véreshurkát, a
tüdőből, májból, veséből, nyelvből készült, újra
felfedezett ízeket. Verseng egymással a bárány,
kecske, borjú máj, melyiküket teszi első helyre
az ínyenc világ. Az új, alacsony hőmérsékletű,
lassú sütési módok új textúrával gazdagítják a
régi ízeket. Hagyományosan, elsősorban a fér-
fiak sorolják kedvenceik közé a pacalt,
herepörköltet, rántott velőt. Az új receptek nem
elégednek meg a régi, elsősorban pörkölt jel-
legü főzési technikákkal. A tüdőből krémet,
vagy rántott tüdőt is lehet készíteni, a kakash-
eréből különleges ízű pástétomot. Amire ügyel-
ni kell: fontos az árut frissen beszerezni. A fiata-
labb állatnak, zsengébb ízű a szíve és a mája. A
legtöbb belsőség elkészítéséhez jó alap az
abálás, majd a gazdag fűszerezés: majoranna,
babér, fokhagyma, bors, zeller. 
A füstölt, főtt marhanyelv a hidegtál legízesebb
része, így érthető, hogy divatos külön-
legességnek számít a báránynyelv, sőt, kac-
sanyelv is. Amikor először ettem marhapofát,
nem hittem az ínyemnek, olyan finom volt.
Omlós, szinte ragacsosan szaftos, tobzódó ízek. 
A pacal nem barátságos, amíg el nem készül.
Akkor azonban a legnépszerübb a belsőségek
között. A franciák borban sőt, calvadosban is
főzik és van, ahol bélbe töltve sütik, mint a
hurkát. Erdélyben tárkonyos levesként kínálják.
Olaszországban ettem babos pacalt, kínai
étteremben karamellizált cukrot, almát, borsót is
tettek hozzá.   Bár hallottam már gombóc és rán-
tott pacalról, nálunk a Fagyöngyben a velőt rán-
tjuk vagy bordába töltjük sütés előtt, s a pacalt is
e belsőséggel fokozva készítjük. Petrezselymes
főtt krumpli esetleg nokedli a körítés. A koronát
a rászelt, harsogó zöld erős paprika képezi.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)

„Közlekedj okosan 2”
A vezetői engedélyről

2001. január elsejétől új, kártya formátumú
vezetői engedélyt vezettek be, melyet az
okmányirodák állítanak ki. Ezek nyilván-
tartását, a Belügyminisztérium Központi
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatala vezeti. A vezetői engedélyek kiadását,
pótlását, cseréjét BM rendelet szabályozza. A
vezetői engedély, olyan járművezetésre jogosító
okmány, mely meghatározott kategóriákba
sorolt járművek vezetésére jogosít.
Kezdő vezetői engedély: Aki első alkalommal
szerez vezetési jogosultságot, annak a vezetői
engedélye a kiadás időpontjától számított két évig
kezdő vezetői engedélynek minősül. Kezdő
vezetői engedéllyel nem vontathatunk pótkocsit,
motorkerékpáron pedig nem szállíthatunk szemé-
lyt. A kezdő vezetői engedély minősítést beje-
gyzik a jogosítványba. Ennek a minősítésnek az
időtartama újra kezdődik szabálysértés vagy
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kisz-
abott eltiltást követően, illetve a vezetői engedély
ideiglenes visszavonásának leteltét követően.
�emzetközi vezetői engedély: Ha nemzetközi
szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes
magyar vezetői engedély valamely külföldi
országban nem jogosít járművezetésre, a
közlekedési igazgatási hatóságtól/ okmányirodák-
tól nemzetközi vezetői engedély kiadását kell
kérni. Jogszabályban meghatározott feltételek tel-
jesítésének igazolása esetén kiadják, érvényesítik,
cserélik, illetve megrongálódás esetén, pótolják
azt. Ne feledjük, ez az engedély azonban, csak a
magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.
Ideiglenes vezetői engedély: Az ideiglenes
vezetői engedéllyel kizárólag belföldön lehet jár-
művet vezetni. Az okmányirodák abban az eset-
ben állítják ki kérelemre, ha vezetői engedélyünk
eltűnt, megsemmisült, vagy megrongálódott.
Amennyiben a nyilvántartásból nem állapítható
meg, az ideiglenes vezetői engedély kiadásához
igazolni kell az esetleges pályaalkalmasságot,
illetve az egészségi alkalmasságot.

Oláh Róbert iskolavezető

Pelikán Autósiskola

Tel.: 20/ 9 734  738, www.pelikansuli.hu (x)



* Jóslás TAROT kártyával, sorselemzés
SZÁMMISZTIKÁVAL. 06-70-6341306

* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott,
hipp-hopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. (20) 2038-718

* Szeretné tudni, mire számíthat nyugdíjas éveiben?
Számoljuk ki együtt várható nyugdíját! Ingyenes nyugdíj-
tanácsadás. Barabás Zengő (20) 9-171-600

* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket
vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom!  Érd.:30/851-8763.

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - IRATKOZZON KOM-
MUNIKÁCIÓS NYELVTANFOLYAMOKRA MOST CSAK 19
000 FORINTÉRT! ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. RÉS-
ZLETEKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT:
(20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN.
WWW.STUDIOONLINE.HU

* TOP-TAN: Headway Pre-Intermediate tanfolyam indul heti
2X3 órában, max. 5 fővel: kedd-csütörtök: 18.00-20.15-ig.
Újrakezdők jelentkezését is várjuk. Beszédkészség fejlesztő
tanfolyam közép iskolásoknak: kedd-csütörtök: 15.00-
16.30. Tanfolyamok és 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, osztályozó vizsgára, érettségire
felkészítés matematika, fizika, kémia tantárgyakból.
További információk: 28-423-744, 30-908-4130.

* „Fő az egészség - a fazékban” Makrobiotikával az
egészségért. Előadás Gödöllőn, kóstolóval 2009 április 4-én
szombaton 10-13-ig. Előzetes bejelentkezés: 30-224-75-63.

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, min-
den korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Egész nap. Érd:
(30) 611-0036 Kollarics Katalin

* Ingatlanközvetítő és társasházkezelő tanfolyam indul
akciós áron március 28-án a gödöllői egyetem B kol-
légiumában! Jelentkezés (70) 948-8387,
info@cserfaholding.hu, www.cserfaholding.hu. 

* Mozgással az egészségért! Óvodásoknak mesés –
gyerekjóga, felnőtteknek Csikung és személyre szabott
mozgásterápia program indul Gödöllőn. Részletes tájékoz-
tatás: Láng Judit mozgásterapeuta (70) 241-7893

* SMINKOKTATÁS! Személyes tanácsadástól a profi
sminkes képzésig minden. Vagy legyél gyönyörű és
sminkeltess! Sminkszalon Gödöllő, Kossuth L. u. 2. (30)
280-4149, (28) 423-174

TÁRSKERESŐ

* 41 éves független férfi keresi korban hozzá illő társát.
(20) 471-7372

* 51 éves, 185 magas, nagyon igényes, fiatalos jól szituált
több diplomás férfi csinos, középmagas, jó alakú, fiatalos,
intelligens, vonzó, ápolt hölgyet keres tartós kapcsolat
céljából lehetőleg 40-47 évesig. (70) 508-8727

ADÁS~VÉTEL

* Óriási könyvvásár! Akciós könyvek 250 Ft/db. Vörös
Oroszlán Teaház, 1061 Budapest, Jókai tér 8. Érd: (70)
2196-988

* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: (28) 412-230

* 8 hetes fajtatiszta MOPS kölyökkutyák oltva, féregte-
lenítve eladók. Gyönyörűek! (20) 9517-380, (20) 3219-650

* Konyhai sarokülő (párnás, tároló rekeszes) 160×120-as,
két székkel és kihúzható asztallal (70×110) eladó. Érd: (20)
55-90-211

* Eladó Römer King autóülés 0-18 évesig, bicikliülés 5
évesig, utazó ágy 22 kg-ig, csúszda 5 évesig, biciklis fejvédő
5 évesig. Tel: (28) 418-923, (30) 948-6151

* Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák
eladóak. Méretek: - 80L: 4500 Ft, - 120L: 6000 Ft, - 240L:
8500 Ft. Tel: (20) 32-99-695

* BONTOTT MŰKŐKORLÁT ELADÓ. Tel: (20) 471-7372

* Gázkonvektorok és tüzifa eladók. 3,5 tonnáig fuvarozás.
Tel: (20) 9611-688

* Eladó 4 elemes szekrénysor: hossza: 3,98m magassága
2m, 1db szőnyeg 2m 290, 1db színes TV (nem távirányítós).
(70) 503-5223

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Eladó benzines VWJetta 1,3 tip. 1983-as évjáratú 2010
szeptemberéig műszaki vizsgával rendelkező személygép-
kocsi. Iár 150e Ft. Érd: 20-371-0119

* Eladó benzines VW JETTA 1,3 tip. 1983. évjáratú 2010.
szept.-ig műszaki vizsgával rendelkező személygépkocsi.
Iár: 150.000 Ft. Tel: (20) 371-0119

* Új Toyota Hilux 3.0 D-4D, automata, áron alul eladó. Érd.:
70/381-7694.

EGYÉB

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Selyemfű és vegyes méz 1060
Ft/kg + üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3.
Tel:(28) 417-913

* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros, zöld 40-150 Ft/kg.
Gödöllő területére 60 kg-tól ingyen házhoz szállítás. Gödöllő,
Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411-298, (20) 4359-650. Hévízgyörk,
Fürst S. u. 8. Tel: (28) 436-280 

* Üdülési utalványt vásárolok. 30/434-1101

* 4 hónapos keverék fiú kiskutyák ingyen elvihetők
Valkóról. Tel: (30) 9611-491
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Multifokális lencsék - az
univerzális megoldás

A sikerre való tekintettel, az akció meghosszab-
bítva ápr. 15.-ig! Április 15-ig, 20% ked-
vezménnyel vásárol-
hat multifokális
szemüveglencsét
üzletünkben!
A múlt-A hagy-
ományos korri-
gálási mód: egy-
fókuszú olvasó-
szemüveg.
- Távolra nem biztosítja az éleslátást.
- Önnek minduntalan le kell vennie olvasó-
szemüvegét, hogy távolra is lásson.
- Állandóan keresnie kell, hol tette le
olvasószemüvegét.
- A szemüveg munkatávolságra (60-100 cm)
nem ad éles korrekciót.
- Íróasztalának, munkaterületének szélén elhe-
lyezkedő tárgyakat már nem látja élesen.
A múlt és jelen -A hagyományos korrigálási
mód: bifokális - kétfókuszú szemüveg.
- Munkatávolságra ez sem ad megfelelő korrek-
ciót (60-100
cm).
- Így munka-
helyén sem
kapja meg a
tökéletes lá-
táskomfortot.
- A közeli és
távoli részt
éles választóvon-
al határolja, amely a mindennapi
tevékenységeiben zavaró lehet (pl. lépcsőn való
közlekedés, sport, főzés, barkácsolás, kirakat-
nézegetés közben).
Ez az éles választóvonal nem esztétikus, hiszen
így mindenki láthatja, hogy Önnek már szük-
sége van erre a korrekcióra, tehát már elérkezett
az a bizonyos kor...
A jelen és jövő -A korrekció "progresszívebb
módja" a folyamatosan változó törőerejű
multifokális lencse.
- Távolra, munkatávolságra és közelre is
megfelelő korrekciót ad.

- Ön mindent élesen lát, fokozatmentesen a
közeli távolsá-
goktól egé-
szen a távo-
liakig.
- Nem kell
á l landóan
cserélgetnie
a szem-
üvegeit.
- Gyorsan hoz-
zászokik a nagy látáskomforthoz.
- Nincs zavaró és jól látható választóvonal.
- Ön úgy lát és úgy néz ki, mint fiatalabb
éveiben.
- Az emberek nem látják, hogy Ön "időskori"
távollátó.
Ön végre egy olyan optikai és divatszempontból
is kiváló szemüveget viselhet, amelyet
speciálisan az "időskori" távollátók számára
fejlesztettek ki.
Sok szeretettel várjuk üzletünkben, ahol
ingyenes szemvizsgálattal és személyre szóló
szaktanácsadással is segítünk

Gergelyné Szőke Emese -
optometrista látszerész mester

MSE Optika (x)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. ÁPRILIS 1.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Nagypál Benedekné (Vörösmarty u. 1.)
Boros György (Ambrus köz 15.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte:

György Júlia (Alkotmány u. 18.)
Barkóczi István (Erzsébet királyné krt. 17.)

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:

Szilágyi Lászlóné (Százszorszép u. 1.)
Nagy Sebestyénné (Nagyvárad u. 17.)

Recept
Tárkonyos bárányraguleves

HOZZÁVALÓK:
25 dkg bárány apróhús, báránycsont (elhagyható), olaj,1 nagy fej hagyma,
apróra vágva, 2 ek liszt, 4-5 szál sárgarépa, felkarikázva, 2-3 szál gyökér,
felkarikázva, 1 kisebb zeller, felkockázva, 3 marék zöldborsó, 2 szép alma,
héjastul felkockázva, petrezselyem, tárkony, citrom, tejszín.
ELKÉSZÍTÉS:
Az apróra vágott hagymát kevés olajon megpirítjuk, rádobjuk a húsdarabo-
kat és fehéredésig sütjük. Ezután hozzáadjuk a zöldséget, megsózzuk és pi-
cit pároljuk. Hozzáadjuk a lisztet, és jól átforgatjuk, majd felöntjük vízzel és
hozzáadjuk a csontot is. Lassú tűzön, gyöngyözve forraljuk, míg a hús és a zöldségek meg nem puhulnak. Közben elkészítjük a krumpli-
gombócot: 2 szem krumplit megfőzünk, összetörünk, sózzuk, borsozzuk, majd annyi liszttel dolgozunk össze, hogy formázható masszát
kapjunk. A masszából vizes kézzel diónyi gombócokat formálunk, s  a már majdnem kész levesbe beleengedjük. Akkor kész, ha a gombó-
cok feljönnek a leves tetejére. A végén hozzáadjuk az almát, belefacsarjuk egy fél citrom levét, megszórjuk a tárkonnyal, a frissen őrölt
borssal és apróra vágott petrezselyemmel, majd hozzáadjuk a tejszínt és egyet forralunk rajta.

Tisztelt Hirdetőink,
Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az IRODA NYITVA TARTÁSA 

2009. ÁPRILIS 1-jétől
MEGVÁLTOZIK:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐN NEM LESZ
HIRDETÉSFELVÉTEL!


