
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a Ma-
gyar Orvostörténelmi Társaság, a Dr.
Lumniczer Sándor Alapítvány, a Tor-
may Károly Egészségügyi Központ
és a Gödöllői Királyi Kastély által
rendezett eseményen átfogó képet
kaphattak az érdeklődők a Tavaszi
Hadjárat eseményeiről, bepillanthat-
tak a sebesültek ápolásába, ami a gö-
döllői kastélyban folyt, és megismer-
kedhettek a betegellátás olyan ki-
emelkedő vezetőinek munkásságával,
mint Tormay Károly, Flór Ferenc és
Lumniczer Sándor. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével dr. Antall
Józsefné is. Az egykori miniszterel-
nök több éven át volt a Magyar Or-
vostörténeti Társaság elnöke. Özve-
gye, akit a társaság tiszteletbeli tagjá-
vá fogadott, nem csak a konferencián
vett részt, hanem az azt követő em-
léktábla avatáson is, amelyet Varga
Árpád kőfaragó mester készített. Az
eseményt a két fő szervező, Pintér
Zoltán alpolgármester, a Lokálpatri-
óta Klub elnöke, és dr. Szabadfalvi
András igazgató-főorvos javaslatára

a nemrégiben elhunyt, s a
kezdeti szervező munkában
részt vevő dr. Makra Csaba
emlékének szentelték.

A tanácskozást dr. Vizi
E. Szilveszter, akadémi-
kus, az Orvostörténelmi
Társaság elnöke nyitotta
meg, aki kiemelte, rendkí-
vül fontos az emlékezés, a
nemzeti öntudat ápolása,
amit majdnem teljesen si-
került kiirtani az elmúlt év-
tizedek alatt. Mint mondta,
ez a folyamat ma is tart,
ugyanúgy, mint az érték-
rend folyamatos rombolá-
sa, hiszen olyan napokat élünk, ami-
kor a hazugság polgárjogot nyert, s a
barátságok pénzügyi érdekeken alap-
szanak. Különösen fontosak tehát az
ilyen rendezvények, amik nem csak a
múlt visszaidézésre adnak lehetősé-
get, hanem az igazság keresésére is.
Vizi E. Szilveszter megnyitó beszéde
zárásaként köszönetet mondott dr.
Gémesi György polgármesternek,

hogy Gödöllőn erre ma is nagy hang-
súlyt helyeznek.

Gödöllő polgármestere ezt követő-
en úgy fogalmazott, ma különösen
fontos, hogy ne csak a mindennapok
problémáival, hanem az olyan dicső-
séges eseményekkel is foglalkoz-
zunk, mint a Tavaszi Hadjárat, mivel
ezek kapaszkodót jelenthetnek szá-
munkra. 

Ennek eseményeit prof. dr. Ko-
vács István elevenítette fel, aki a
hadműveletekről szólva úgy fogalma-
zott, Gödöllő a magyar hadi dicsőség
középpontjában van. Összefoglalóját
Szabadfalvi András, a Tormay igaz-
gatója egészítette ki, aki egy szemta-
nú visszaemlékezése alapján mutatta
be, milyen is volt az isaszegi csata.

(folytatás a 8. oldalon)
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Konferencia a királyi kastélyban

Orvosi nagyságokra emlékeztek
Az 1848-49. évi szabadságharc eseményeinek 160. év-
fordulója alkalmából a kor kiemelkedő orvos egyénisé-
geire emlékeztek a királyi kastély Barokk Színházában
megrendezett tudományos ülésen április 16-án.

Nemzetközi sajtótájékozta-
tón ismertette programját
Bajnai Gordon miniszterel-
nök. A tervezett elképzelések
megosztják a szakembereket,
míg azzal mindenki egyetért,
hogy a terhek elosztását át
kell gondolni, sokan úgy ér-
zik, a családokra túlzott terhet
ró a program, s nincs elég gaz-
daságélénkítő hatása sem.

Egyes vélemények szerint az itt
megfogalmazottak ellentétesek a
fejlettebb nyugati gazdaságokban
meghozott intézkedésekkel, ilyen
például az ÁFA emelése, ami alól
csak, a miniszterelnök szavaival él-
ve „a túlélést elősegítő élelmisze-
rek” – mint a kenyér, a tej – kivéte-
lek.

A várható intézkedések jelentősen
megnehezítik majd a nyugdíjasok
helyzetét is, egyes szakértők szerint
őket érintik majd leginkább, már
csak azért is, mert a korábbi meg-
szorításokkor a kormány tabuként
kezelte ezt a társadalmi réteget. 

Bár kormányzati szinten is lesz-
nek takarékossági intézkedések,
nem kétséges, hogy ezek sokkal ke-
vesebb áldozatot követelnek a poli-
tikai elittől, mint a lakosságtól.

(folytatás a 3. oldalolon)

Kormánycsomag

Túléljük?
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A nagyobb felújítások mellett
folyamatos a városi utak rend-
betétele, és dolgoznak a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetek
kialakításán is. 

A Táncsics Mihály úti sporttelepnél
készül az útalap a parkolónál,  az Ősz
utcában pedig szegélyépítések és

egyéb előkészítő munkák
zajlanak. A tavasz bekö-
szöntével a fűkaszálás,
az út menti árkok karban-
tartása és az aszfaltutak

takarítása is
munkát ad a
s z a k e m b e -
reknek.  Je-
lenleg a Pa-
l o t a k e r t e n
folyik a sze-
gélyek mel-
letti terület
rendbetétele. 
Folyamatosan dolgoznak
a szelektív hulladékgyűj-

tő szigetek kiépítésén. 
Már több helyen, így például a
Palotakerten, a Kör utcában már vé-

geztek a munkával. Van ahol ehhez
egyéb kiegészítő feladatok is társul-
nak, így a Vörösmarty, a Toldi ut-
cában és a Babati úton, ahol a csapa-

dékvíz-elvezető árokba átereszt alakí-
tanak ki a sziget megépítése előtt, de
dolgoznak  a Szabadság úton, a Ka-
zinczy körúton és  a Mókus utcában
is.  Kép és szöveg: bj

Jelentős forgalmi korlátozá-
sokra kell felkészülniük a Gö-
döllőn élőknek a következő hó-
napokban. A belvárosban több
helyen is felújítják, átépítik a
főbb közlekedési utakat, épít-
kezés veszi kezdetét, ami meg-
változtatja a megszokott par-
kolási rendet is. Lapunk a mun-
kák menetéről folyamatos tá-
jékoztatást nyújt az olvasók-
nak.

A Dózsa György úton már
dolgoznak

Megkezdődtek a munkák a Dózsa
György út gödöllői szakaszán, a sza-
dai CBA-Gödöllő M3-as autópálya

csomópont közötti szakaszon meg-
történt az útburkolat marása, és a kö-
tőréteg terítése. A felújítással járó kor-
látozások fokozott figyelmet követel-
nek a gépkocsivezetőktől.

A következő munkafázis a Magyar
Közút Zrt. tájékoztatása szerint áp-
rilis 27-én kezdődik, és április 30-ig
tart, ekkor az út teljes hosszában vég-

zik a burkolat marását, napközben jel-
zőőrös forgalomkorlátozásra, illetve
útszűkületre kell számítani az erre köz-
lekedőknek. 

Ezt követően kezdődik meg a  sze-
gélyek átépítése, szintre emelése, a
szerelvények szintre emelése, ez
mindkét oldalon útszűkülettel jár
majd.

Az aszfaltozás pontos időpontjáról
még nem született döntés, erre a sze-
gély és szerelvény átépítéseket köve-
tően kerül sor. Az egyes munkák ki-
vitelezése nagy mértékben függ az
időjárástól. 

A munka keretében a Magyar Köz-
út Zrt. a város határtól a Szabadság
téri HÉV kereszteződésig – egyes
szakaszok kihagyásával – felmarja a

meglevő aszfaltburkolatot, útszegélyt
épít, felújítja a buszöblöket és pálya-
megerősítést végez, majd ezt köve-
tően újra szőnyegezi a Dózsa György
utat. Ebből a felújításból három sza-
kasz marad ki, az M3-as alatti útte-
rület, – ahol a Dózsa György út magas-
sági korrekcióját, és az M3 autópálya
hídjának kiszélesítését végzik el –, az

épülő Stop Shop áruház előtti szakasz,
valamint a Kossuth utcai csomópont.
Az épülő Stop Shop áruház előtti sza-
kasz kanyarodósáv és járda építéssel
együtt a beruházás keretében valósul
meg, a Kossuth utcai csomópont pe-
dig önkormányzati beruházásban. 

Megszűnik a Petőfi téri
parkoló

Május 11-től kezdődően lezárásra ke-
rül a Petőfi tér, ami egyben azt is je-
lenti, hogy itt végleg megszűnik a
parkolási lehetőség. A munkaterület

átadását követően a közműépítések
miatt május 6-tól részleges, jelzőtáb-
lás forgalomkorlátozás várható, ami
biztosítja az üzletház zavartalan épí-
tését. Számítani kell a gyalogosforga-
lom korlátozására a Kossuth Lajos, és
rövid ideig a Gábor Áron utcában.

A belvárosba gépkocsival érkezők-
nek nem kell attól tartaniuk, hogy
nem találnak parkolóhelyet, a Művé-
szetek Háza melletti parkolóban nap-
közben mindig van szabad hely. Itt az

első másfél órában továbbra is 10 fo-
rintért parkolhatnak, csak ezt köve-
tően lép életbe a városi 200 Ft/órás ta-
rifa. Ennél lényegesen kedvezménye-
sebben, mindössze 100 Ft/óra díj elle-
nében lehet parkolni a piac alatti mély-
garázsban, ez a Kossuth utcában, a régi
posta épületével szemben pedig órán-
ként 140 forintba kerül. A Tűztorony
házban is vannak szabad parkolóhe-
lyek, itt a városi díjak érvényesek. 
Mindezek mellett az önkormányzat ke-
resi annak a lehetőségét, hogy a belvá-
rosban új parkolóhelyeket létesítsen.

M31-es munkák

Folynak az M31-es út építésének mun-
kálatai, amik várhatóan május második
felében már a gödöllői közlekedést is

érintik. Az építési munkák során  átépí-
tik a Dózsa György út M3-as alatti sza-
kaszát, várhatóan félpályás, váltakozó
oldalankénti útzárral, jelzőlámpás irá-
nyítású forgalomkorlátozással. Ezzel
egyidőben készítik el az M3-as autópá-
lya hídjának Dózsa György út feletti ki-
szélesítését is.
Az építéssel kapcsolatban a kivitelező
Gödöllő belterületi útjain szállítási mun-
kát is végez majd az előzetes állapot-
felvétel elkészítésének átadása után, ami

május 25-én fejeződik be. (A felmérés-
ről bővebben a 10.oldalon olvashatnak.)

A Kossuth Lajos utca
felújítása

A tervek szerint június közepén kezdőd-
hetnek meg a Kossuth Lajos utca felújí-
tási munkái. Ennek keretében kiépül a
Kossuth Lajos utca – Dózsa György úti
jelzőlámpás csomópont, burkolat-felújí-
tás, ív- és járdakorrekció készül a Dózsa
György úton. A Kossuth Lajos utcában
– a Petőfi téri építkezés határáig – új pá-
lyaszerkezet épül 200 fm hosszúságban,
17 db az úttal párhuzamos parkolóval.
Megépülnek a járdák, valamint cserél-
ve, felújítva lesznek a közművek. Új
közvilágítási hálózat épül ki, és kerté-
szeti terv alapján parkosítás készül a
megújult útszakaszon. 

Bár ma már inkább pihenőnap-
nak, s nem ünnepnek tekintik,
május elseje, azaz jövő hét
péntek munkaszüneti nap lesz.
Ez pedig változást hoz a nyitva-
tartási rendekbe és a közle-
kedésbe is. 

Május elsején hagyományosan meg-
rendezik a városi futóversenyt. Gyü-
lekezés, nevezés: 9 órától. Rajt: Gö-
döllő, Ady Endre sétány, a Testőrlak-
tanya előtti terület, cél: Gödöllő, Al-
sópark. Útvonal: Ady Endre sétány,

Kastély előtti terület – Ady Endre
sétányon a vasútállomásig végigfutva
– Állomás utca, a Palotakerti lakóte-
lepet megkerülve a Bútoráruháznál,
az óvoda mellett befutva az Alsó-
parkban a kőszínpad előtt felállított
célig.

Ezen az útvonalon a verseny ideje
alatt  9.30-tól körülbelül 10 óráig le-
zárások várhatók. 

Május elsején zárva tart a városi
piac, május 2-án szombaton, és 3-án
vasárnap azonban 7-12 óráig anyák-
napi virágvásárral várják a látogató-
kat, de a csarnok épülete ekkor is zár-
va lesz. 

Május első napjaiban nemcsak az
anyák napja miatt, hanem a ballagá-
sok miatt is nagy keletje lesz a virá-

goknak. Több középfokú oktatási in-
tézményben ugyanis ekkor búcsúz-
nak iskolájuktól a diákok. 

Bár a Madách Imre Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégiumban
április 30-án 13 órakor, a Waldorf Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Alap-
fokú Művészeti Oktatási Intézmény-
ben szintén ezen a napon 14 órakor
ballagnak a diákok, több  középfokú
oktatási intézményben május 1-jén és
2-án lesznek az ünnepségek. 

A Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumban és a Református Lí-
ceumban  május 1-jén 10 órakor, a
Török Ignác Gimnáziumban pedig
május 2-án szombaton, 10 órakor
kezdődik a ballagás.

-bj-

Meghívó
A SZENT ISTVÁN TÉRI 

ÉS AZ AMBRUS KÖZI JÁTSZÓTÉR
MEGNYITÓ ÜNNEPSÉGÉRE.

Gödöllő város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, Önöket

A 2009 ÁPRILIS 25-ÉN, SZOMBATON

11 ÓRAKOR TARTANDÓ
Szent István téri játszótér megnyitójára,

valamint
A 11.30 ÓRAKOR TARTANDÓ

Ambrus közi játszótér megnyitójára.

Köszöntőt mond: Dr. Gémesi György polgármester

Közreműködnek a Kazinczy körúti Óvoda és a Táncsics Mihály úti Óvoda
gyermekei.

Vendég: Nagy Tímea, kétszeres olimpiai bajnok vívó

Mindenkit szeretettel vár 
Pelyhe József és Varga András önkormányzati képviselő

Fokozott figyelem a közlekedésben

Megkezdett és tervezett felújítások

Ünnepek és változások

Május 1.

Készülnek a szigetek, tisztulnak az utak

Aktuális munkák

LAKOSSÁGI FÓRUM

Tisztelettel értesítjük a 
lakosságot, hogy 

ÁPRILIS 28-ÁN 
18 ÓRAI KEZDETTEL

„TÁJÉKOZTATÓ A VÁROS 
BELTERÜLETÉN VÁRHATÓ

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MIATT
TERVEZETT FORGALOMTECH-
NIKAI BEAVATKOZÁSOKRÓL“

címmel lakossági fórum lesz.

HELYSZÍN: 
a Polgármesteri Hivatal 

földszinti nagyterme
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(folytatás az 1. oldalról)
A kormány a nyugdíjrendszer tart-

hatóságának feltételeként jelölte meg
a korhatáremelés előrehozását, a
2009-es nyugdíjkorrekció átütemezé-
sét és a jövő évi elhagyását. Búcsút
mondhatnak a nyugdíjasok a 13. havi
nyugdíjnak is, a 2009-re eső 2. részét
sem kapják már meg, s ez meg is
szűnik a GDP-hez kötött nyugdíjpré-
mium bevezetése mellett. Ugyanak-
kor a korai nyugdíjazáshoz kötődő
malus rendszert előrehozzák. Ezzel
együtt szigorodnak a rokkantnyugdí-
jazás feltételei is.

Jelentősen átalakul a szociális
rendszer is. A táppénzt 10 száza-
lékponttal 70 %-ról 60 %-ra; 60%-ról
50%-ra csökkentik, a családi pótlék
összegét 2 évre rögzítik, s három év-
vel kevesebb ideig jár majd, a gyer-
mek 20 éves koráig vehetik majd
igénybe. 

Megrövidül a Gyes és Gyed időtar-
tama, de ez a program akkor indulna,
amikor párhuzamosan elkezdődik az
óvoda-bölcsőde program. Idén július
1-jétől felfüggesztik az állami lakás-

támogatásokat, és fokozatosan kive-
zetik a rendszerből a gáz- és távhőár-
kompenzációt. 

Várhatóan tovább drágítja majd a
közösségi közlekedést annak támoga-
tásának csökkentése. Ezen a területen
átszervezéseket tervez a kormány, és
felülvizsgálják az utazási kedvezmé-
nyeket is.

Csökkentik a közmédia támogatá-
sát és a közösségi agrártámogatások
nemzeti kiegészítését, ez utóbbit
2010-ben.

Nehezedik a közszférában dolgo-
zók helyzete is. Az őket érintő elkép-
zelésekből több már ismert volt ko-
rábban is, így a nominális bruttó kifi-
zetések rögzítése 2 évre, a 2009. 2.
félévi kereset-kiegészítések felülvizs-

gálata és a 13. havi juttatás megszün-
tetése, általános ösztönző bevezetése
mellett. Az önkormányzati támogatá-
sokat is csökkenteni kívánja a kor-
mány.

A válságkezeléssel kapcsolatos el-
képzelések között kiemelt helyet fog-
lalnak el a munkahelyek megőrzését
célzó, illetve a munkahely teremtést

elősegítő elképzelé-
sek. Ezek közé tar-
tozik, hogy az idén
a minimálbér két-
szeresének összegé-
ig 5 százalékkal
csökkentik a mun-
kaadói járulékokat,
s ezt jövőre kiter-
jesztenék a teljes jö-
vedelemre. 2010-
ben megszűnik a té-
teles EHO is. Az
SZJA alsó sávhatá-

rát 1,7-ről 1,9 millió forintra emelik
még az idén, jövőre ez a határ 4-5
millió forint körül alakul majd. Hogy
ebből pontosan mennyi adót fizetünk
majd, azt azonban nem egyszerű ki-
számítani. Jövőre vezetnék be ugyan-
is a tervek szerint az összbruttósítást,
ami szerint az adóalapot a bruttó bér
és annak járulékai tennék ki. Ezzel
együtt az adókulcsok 17-15 száza-

lékra, valamint 33-35 százalékra
csökkennének. 

Jelentős érvágás lehet az ÁFA eme-
lés is. A korábban 25 százalékról le-
csökkentett áfát ismét erre a szintre
emelik, ez alól csak a „túlélést előse-
gítő élelmiszerek”, a kenyér és a pék-
áruk, a tej és a tejtermékek lesznek ki-
vételek, valamint a távhő. Ezeket 18
százalékos fogyasztási adó terheli
majd, kérdés, mennyire lesz képes ez
a csökkentés kompenzálni például a
távhőár-kompenzá-
ció megszűnését.

Évek óta terítéken
volt, eddig mindig
elvetették, most
azonban valósnak
tűnik, hogy 2010-
ben bevezetésre ke-
rül az általános ér-
tékalapú ingatlan-
adó, amit a kor-
mányfő szerint a
progresszivitás és a
méltányosság jelle-
mez majd. Az ingat-
lantulajdonosok mellett a gépkocsit
fenntartók is a terhek növekedésére
számíthatnak. Őket nem csak a ben-
zin jövedéki adójának növekedése,
hanem a súlyadó emelése is sújtja
majd. 

Mindezek mellett egységes társa-
sági jövedelemadóztatásra és a külön-
adó megszüntetésére lehet számítani
a gazdasági élet szereplőinek. 

A kormány saját nadrágszíján is
húzni készül. Mint az a bemutatott
anyagokból kiderül, 15 százalékkal
tervezik csökkenteni a miniszterek fi-
zetését, a miniszterek és államtitká-
rok külföldi napidíjait pedig 50 száza-
lékkal. A tervek szerint radikálisan
csökkentik a többségi állami tulajdo-

nú cégek IG/FB tagságáért járó díja-
zást, és maximálják a többségi állami
tulajdonú cégek vezetőinek fizetését. 

Forrás: Bajnai Gordon
„A kormány válságkezelő programja

2009 április 19.” prezentációja

Kormánycsomag

Túléljük?

Ismét sztrájkra kell készülniük
a vasúttal közlekedőknek.  Áp-
rilis 30-ra ugyanis ismét mun-
kabeszüntetést hirdetett a
MÁV VDSZSZ szakszervezete
a tervezett kormányzati meg-
szorító intézkedések elleni til-
takozásul.  A kezdeményezés-
hez csatlakozott  az ötezer
munkavállalót foglalkoztató
MÁV-Gépészeti Zrt. és a MÁV
Cargo is. Lapzártánkig az
egyeztetéseken még több kér-
désben nem született megálla-
podás...

Sigulinszki Tibor, a MÁV Zrt. szóvi-
vője elmondta: bíznak abban, hogy az
április 30-ai tervezett sztrájk előtt si-
kerül megállapodást kötni, és ezáltal
elkerülhető a munkabeszüntetés. Bá-
rány Balázs, a VDSZSZ alelnöke az
egyeztetésen közölte, hogy továbbra

is fenntartják a vasúttársasággal
szembeni követeléseiket. A VDSZSZ
követelése, hogy kapjon 250 ezer fo-
rintot minden vasutas a MÁV Cargo
privatizációs bevételéből, továbbá 10
százalék kiszervezési pótlékot vissza-
menőleg a MÁV-leányvállalatainál
dolgozók számára. Követelik a ko-
rábban bezárásra szánt mellékvona-
lak fejlesztését, valamint azt, hogy
munkáltatói érdekből ne legyen lét-
számleépítés a társaságoknál. Bárány
Balázs, a VDSZSZ alelnöke bejelen-
tette: sztrájkköveteléseik közé felvet-
ték, hogy a kormány vonja vissza a
tervezett megszorító intézkedéseket,
és várják a munkaügyi kollektív vitá-
ra a kormány kijelölt tárgyalóját. A
vasutasok szerint a kormány megszo-
rító csomagja nem jelent kivezető utat

a válságból, hisz csak további terhe-
ket ró a munkavállalókra. A plusz el-
vonások szerinte munkahelyek ezreit
veszélyeztetik, ezért felszólította a
kormányt arra, hogy ne vezesse be
ezeket az intézkedéseket, és inkább
munkahelyteremető programokat al-
kosson. A MÁV-nál régóta esedékes
járműcserével például beszállítók ez-
reit lehetne foglalkoztatni – mondta.
Mózes Tibor, a MÁV-Cargo ügyve-
zetője annyit tett hozzá, hogy bár a
Cargo dolgozói a februárban nekik
járó extra jövedelem miatt látszólag
jobb helyzetben vannak, a tervezett
intézkedések miatt hamarosan ők is a
többi vasutashoz hasonló, nehéz eg-
zisztenciális körülmények közé ke-
rülhetnek. Sőt, véleménye szerint a
2009-es bérmegállapodás is veszély-
be kerülhet.

Sigulinszki Tibor, a MÁV Zrt. szó-
vivője a sajtónak elmondta, hogy a

vasúttársaságoknak továbbra sem áll
módjukban ezeket a követeléseket
teljesíteniük, mert nincs jogi és gaz-
dasági alapjuk.

Az egyeztetésen a MÁV-Start Zrt.
képviselője átadta az április 30-án 0
óra és 18 óra közötti időre meghirde-
tett sztrájk idejére szóló még elégsé-
ges szolgáltatásra vonatkozó javasla-
tot. Sigulinszki Tibor, a MÁV szóvi-
vője szerint, mivel a május 1-je előtti
napon különleges utasforgalom vár-
ható, ezért szükségesnek tartják a
mostani javaslatban megfogalmazott
legalább 466 vonat közlekedtetését.
Korábban a MÁV-START 506 vonat
indítását javasolta egész napra.

Bárány Balázs közölte, hogy az át-
adott javaslatot tanulmányozzák és a
következő egyeztetésen reagálnak rá.

Még folynak az egyeztetések

Vasutassztrájk
Lapzártánkkal egyidőben je-
lentette be a Magyar Közút
Nonprofit Zrt, hogy új, a ko-
rábbinál hatékonyabb mun-
karendet alkalmaznak április
20-tól.

A társaság a munkaórák számának
változtatása nélkül négynapos mun-
kahétre – mondta Duma Viktor. A
zrt. üzemeltetési igazgatója szerint
„nyári munkarendre” áll át, mert így
gépeinek kevesebbszer kell felvo-
nulniuk a munkaterületre, ami éves
szinten várhatóan 180-200 milliós
megtakarítást eredményez.
A társaság az intézkedés bevezeté-
sével párhuzamosan határozott a
pénteki munkanapra vonatkozó
ügyeleti rendszer bevezetéséről.
Ezeken a napokon az útellenőrzést a

normál rendben végzik a társaság
munkatársai, ezen túl azonban ké-
szenléti műszakban ügyelnek. Ez
azt jelenti, hogy a társaság a 30 ezer
kilométeres országos közúthálóza-
ton továbbra is haladéktalanul elhá-
rítja a balesetveszélyes úthibákat,
nagyobb probléma – például fákat
kicsavaró vihar – esetén pedig ri-
asztják az ügyeletes dolgozókat is.

Az intézkedés nem csökkenti, ha-
nem növeli a téli időszakot követő
melegkátyúzás tempóját, bár két-
ségtelen, hogy munkatársaik és ők
is szeretnék, ha többet tudnának
dolgozni nyilatkozta Duma Viktor.
Sokan vállalnának 40 óránál hosz-
szabb munkahetet, vagy túlórákat
is, hiszen sok olyan munkatársuk
van, aki nehéz körülmények között

él. A most bevezetett nyári mun-
karend nagyban hozzájárul a társa-
ság hatékonyabb és takarékosabb
működéséhez.
Négynapos, de a korábbival meg-
egyező munkaórát tartalmazó
munkarendre tér át a nyári útüze-
meltetés során a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. A társaság a költség-
vetési takarékosság nyomán hozta
meg a 3300 dolgozót érintő dönté-
sét, mivel így jelentősen javítani
tudja gépeinek kihasználtságát.

A géppark üzemidejének meghatá-
rozó része mindig a munkaterület
elérésére fordított idő, ezt tudják a
hosszabb, tízórás munkanapokkal
érdemben csökkenteni. Szerinte az
éves megtakarítás elérheti a 200
millió forintot. Az igazgató hangsú-
lyozta, hogy az új munkarendben
sem a dolgozók száma, sem azok
fizetése nem csökken, hiszen végső
soron mindenki ugyanannyit dolgo-
zik, mint ezt megelőzően.

Négynapos munkahét a Közút Zrt-nél

Gazdasági alapokon

Mozog a piac a főváros északi
agglomerációjában, a bővü-
lésnek inkább a kínálat hiánya
szab határt. Gödöllőn az új tár-
sasházi lakás a hiánycikk – er-
ről számolt be a Napi Gazda-
ság április 17-ei írásában. 

A Budapest északi agglomerációjá-
ban lévő városok, falvak megérezték
az ingatlanpiaci kereslet visszaesé-
sét, bár Gödöllő és Szada forgalma az
elmúlt évben és idén is viszonylag jó-
nak mondható. A pénzügyi válság
egyelőre a megkötött adás-vételi szer-
ződések számában nem érezhető: kö-
zel hasonló, mint az elmúlt egy-két
évben volt – mondta a lapnak Sápi
Tamás, a Gödöllő Ingatlanközpont
Kft. ügyvezetője. A vásárlók összeté-
tele azonban változott, míg tavaly
őszig a „hiteles“ vevők voltak túl-
súlyban, addig idén elsősorban a
készpénzzel fizetők generálják a pia-
cot. Az említett települések közül Gö-
döllő viszi el a pálmát a keresettség
szempontjából, de Szada is kedvelt
terepe a térségben vásárolni szándé-
kozóknak.

Ez utóbbi 4600 lakosú, Gödöllő és
Veresegyház között lévő helységben
többen keresnek építési telket, ami-
hez hozzájárul, hogy az önkormány-
zat rugalmasan kezeli a beépíthető-

séget. A 800-1200 négyzetméteres,
összközműves házhelyek ára 6-12
millió forint között mozog. Tíz éven
belül épült, 90-100 négyzetméteres
családi házakat 22-25 millió forintért
lehet megszerezni, míg a húsz-hu-
szonöt éve tető alá hozott, régebben

üdülőként funkcionáló, de ma már ál-
landóan lakható családi otthonná át-
alakított épületek ára 18 millió forint-
ról indul. Reményt keltő, hogy Sza-
dán nemcsak a magyarok keresnek
ingatlant: egy ír befektető például la-
kóparkot tervez a termálvíz közelé-
ben vásárolt területén.

Gödöllőn, ahol az elmúlt hónapokban
és jelenleg is mozog a piac, a főváros-
ból kiköltözők mellett mind nagyobb
számban jelentek meg a keleti ország-
részből – Debrecen, Miskolc, Tiszaúj-
város – áttelepülni szándékozó, kö-

zéprétegbe tartozó családok, de vá-
sárolt itt a közelmúltban olasz, orosz
és angol befektető is ingatlant. A vá-
ros központi részén nincs beépíthető
üres parcella; a fenyvesi, a csanaki és
a blahai részeken azonban kínálnak
összközműves házhelyeket, 14-22

ezer forintos négyzet-
méteráron. A 60-70-es
években épült, egyedi fű-
tésű, 50-59 négyzetmé-
teres, téglaépítésű társas-
házi lakásokat 12-12,5
millió forint körül kínál-
ják, az olcsóbb panelek
ára helytől, mérettől, ál-
lapottól függ.
A Palotakerten például
egy-egy 63 négyzetmé-

teres lakás már 10 millióért „elvihe-
tő“, a Kossuth Lajos utcai részen
azonban az 55 négyzetméteresekért
12 millió, a Szent János utcai, kon-
vektoros, 57-59 négyzetméteresekért
pedig 11,5-13 millió forintot kell le-
tenni. Gödöllőn óriási igény a társas-
házi laksokra, és sok az épülő önálló
családi és ikerház. Ez utóbbiak sorá-
ban például egy-egy – 250-500 négy-
zetméteres telken fekvő – 75 négyzet-
méteresért 22 millió, míg a 110-130
négyzetméteresekért 30 millió forin-
tot kérnek építtetőik – olvasható a
Napi Gazdaságban.

Gödöllő viszi el a pálmát a térségben

Ahol még nem állt le az ingatlanpiac
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– Ön szerint hogyan vélekedik
a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságáról? – tettük fel a
kérdést előző lapszámunk-
ban. Íme néhány a beérkezett
válaszok közül.

„Már éppen ideje volt, hogy nálunk
is legyenek szelektív hulladékgyűjtő
szigetek. Már egy csomó helyen lát-
tam ezeket a létesítményeket, és na-
gyon jó dolognak tartom. Nagyon kis
energia ráfordítással tehetünk vala-
mit a környezetünkért, ami még pénz-
be sem kerül. Ez nagyon jó arra,
hogy a gyerekekben kialakuljon egy
felelősségteljesebb gondolkodás. Azt
azonban nagyon sajnálom, hogy csak
háromféle hulladékot fognak külön
gyűjteni.” 

Kamarásné

„Nagyon sajnáltam, amikor évekkel
ezelőtt meghiúsultak az erre irányuló

kezdeményezések. Érdekes látni azt a
változást, ami végbe ment ezen a té-
ren. Amíg régebben sokan nem értet-
ték, mire jó ez az egész, ma már egyre
többen igénylik, hogy legyenek sze-
lektív gyűjtők. Én több olyan csalá-
dot is ismerek, akik Pestre járnak
dolgozni, és kocsival viszik magukkal
a papírt, meg a műanyag palackokat,
és ott dobják be a gyűjtőbe. Nekem
erre nincs módom, de a papírt  én is
külön gyűjtöm, mert az jó a gyere-
keknek papírgyűjtéskor.” 

Cs. M.

„Ez nagyon jó dolog, de ahhoz, hogy
működjön két dolog szükséges: akik
ide viszik majd a válogatott hulladé-
kot, ne keverjék össze a tárolókat, és
az, hogy kellő gyakorisággal ürítsék
őket. Ez utóbbi azért is fontos, mert
sajnos láttam már olyan hulladék-
szigeteket, amiket elborított a köröt-
tük lévő szemét. Márpedig azt nem
hiszem, hogy aki egyszer elviszi oda
az összegyűjtött holmikat, az vissza
fogja vinni, ha tele van a gyűjtő. A

gyakorlat az, hogy leteszik mellé, ez
pedig nem kellemes látvány. Ahol
azonban elég gyakran ürítik, ott nem
szokott gond lenni…” 

Horváth Andrea

„…A gyerekeim már régóta külön
gyűjtik a papírt, és a veszélyes hulla-
dékokat. Nagyon szeretik a termé-
szetfilmeket és szerencsére olyan ta-
náraik vannak, akik odafigyelnek a
környezetvédelmi nevelésre. Egy
időben furcsán néztek rájuk, amikor
a gyógyszertárba visszavitték a lejárt
gyógyszereket, meg a városházára
bevitték az elhasznált elemeket, de
azután a barátaik körében is divat
lett ez a válogatás. Ők is, és mi is na-
gyon várjuk, hogy beinduljon az új
rendszer!” 

V. Tamás

A hét kérdése:

–  Ön szerint milyen jelentő-
sége van ma május elsejének? 

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.  

Tavaly nyáron magánszemélytől
vásároltam egy használt gépjármű-
vet. Az írásbeli szerződés aláírását
követően a vételár kifizetésre ke-
rült, s még ezen a napon birtokba is
vettem a kiszemelt járművet. A
szükséges okiratokat az eladó átad-
ta a részemre, azonban a törzs-
könyvet sajnos még az okmányiro-
dai ügyintézés előtt elvesztettem,
így a járművet átíratni nem tud-
tam. A napokban postán kaptam
kézhez egy jegyzőkönyvet a végre-
hajtótól, mely szerint a gépjármű-
vemet az eladó tartozása fejében le-
foglalták. Mit tehetek?

Tisztelt Olvasó!

A Polgári törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései értelmében átruházás-
sal – ha a törvény kivételt nem tesz –
csak a dolog tulajdonosától lehet a tu-
lajdonjogot megszerezni. A tulaj-
donjog megszerzéséhez az átruházás-
ra irányuló szerződésen vagy más
jogcímen felül a dolog átadása is
szükséges. Az átadás a dolog tényle-
ges birtokba adásával vagy más olyan
módon mehet végbe, amely kétségte-
lenné teszi, hogy a dolog az átruházó
birtokából a tulajdonjog megszer-ző-
jének birtokába kerül át. 
A Közúti közlekedésről szóló tör-

vény kimondja, hogy a jármű forga-
lomba helyezése a hatósági jelzés és
engedély kiadásával és az országos
járműnyilvántartásba bejegyezésével
valósul meg. Fentiekből következik,
hogy a gépjárműveknek az országos
gépjármű-nyilvántartásba történő be-
jegyzése a tulajdonjog megszerzésé-
nek nem feltétele. Tehát – a konkrét
esetben – amennyiben az eladó való-
ban a gépjármű tulajdonosa volt, ké-
szült adásvételi szerződés, a vételár
kifizetésre került, s Ön birtokba vette
a járművet, úgy Ön tulajdonjogot
szerzett a kiszemelt ingóságon an-
nak ellenére, hogy a járműnyilvántar-
tásban Ön még nem szerepel.
Valószínűleg ezért kerülhetett sor a
tárgyi gépjármű lefoglalására is,
ugyanis ha a végrehajtó a járműnyil-
vántartás adataiból azt állapította
meg, hogy még az eladó a tulajdonos,
s neki, mint adósnak végrehajtható
okiraton alapuló tartozása van, a vég-
rehajtó törvény adta lehetősége alap-
ján ún. távfoglalás útján is lefoglal-
hatja az ingóságot.
Ilyen, s hasonló esetekre vonatkozik a
polgári perrendtartás azon szabálya,
mely szerint az, aki a lefoglalt vagyon-
tárgyra tulajdonjoga vagy más olyan
joga alapján tart igényt, amely a vég-
rehajtás során történő értékesítésnek
akadálya, a vagyontárgynak a fogla-
lás alóli feloldása iránt végrehajtási
igénypert indíthat a végrehajtást kérő
ellen. Fentiek alapján – Kedves Ol-
vasó – azután, hogy bejelentette az il-
letékes hatóságnál a gépjármű törzs-
könyv elvesztésének tényét, haladék-
talanul intézkedjék a hatáskörrel és il-
letékességgel rendelkező bíróságnál
az igényper megindítása felől. A ha-
tározott kereseti kérelmének a gépjár-
mű foglalás alóli feloldására kell irá-
nyulnia.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

A verseny során különféle ügyességi
gyakorlatokkal, elméleti tesztekkel
kérték számon a diákok veszélyhely-
zeti ismereteit, a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, a gödöllői vá-
rosi Rendőrkapitányság,
a gödöllői Hivatásos
Önkormányzati Tűzol-
tóság, a gödöllő városi
Polgárőrség, a gödöllői
Polgári Védelmi Kiren-
deltség, a Magyar Vö-
röskereszt aszódi Szer-
vezete, és az Országos
Mentőszolgálat gödöllői
állomásának munkatársai.

A verseny célja a játékos tanulás és
új ismeretek szerzése, ezért minden
helyezett kapott tárgyjutalmat, sport-
eszközöket, senki sem távozott üres
kézzel.

A dobogós helyezettek a gödöllői
1.sz. Posta Hivatalt, a Dunamenti Re-
gionális Vízművek, illetve a Pest

Megyei Polgári Vé-
delmi Szövetség által
felajánlott különdí-
jazásaiban is része-
sültek.
Általános iskola
kategóriában első he-
lyezett a domonyi Né-
met Nemzetiségi Ál-
talános Iskola Koren
István tagiskolájának
csapata, második az
ikladi Német Nem-

zetiségi Általános Iskola csapata, har-
madik pedig az aszódi Csengey Gusz-
táv Általános Iskola csapata lett.
Középiskolás kategóriában első a gö-

döllői Török Ignác Gimnázium, máso-
dik az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium,
harmadik helyezett a gödöllői Madách
Imre Szakközépiskola csapata lett.

Az első helyezettek május 7-én a
Százhalombattán megrendezésre kerülő
megyei versenyen képviselik a gödöllői
körzet ifjúságát.

Tóth József pv. mk. őrnagy

Katasztrófavédelmi verseny

Veszélyhelyzeti ismeretek
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gödöllői Polgári
Védelmi kirendeltsége immár 14 alkalommal rendezte meg a
körzet általános és középiskolásai számára a veszélyhelyzeti is-
mereteit számon kérő versenysorozatát. A 27 települést felölelő
gödöllői megmérettetésre idén 20 csapat nevezett be, így április
17-én a gödöllői tűzoltóság laktanyájában közel száz tanuló vett
részt az állomásokon meghatározott feladatok leküzdésében.

A Gödöllői Rendőrkapitányság nyo-
mozást folytat a Btk. 316. § (1) be-
kezdésébe ütköző és a (2) bekezdés
II. fordulata szerint minősülő sza-
bálysértési értékre üzletszerűen elkö-
vetett lopás vétségének megalapozott
gyanúja miatt F. Róbert (17), V. Atti-
la (18) és S. István (21) valkói lako-
sok ellen. 
2009. április 8-án hajnalban Gödöllő
egyik lakótelepén egy férfi három fia-
talból álló csoportra figyelt fel. Fel-
tételezhető volt, hogy a parkolóban
hagyott személygépkocsikból benzint
szándékoztak lopni. A bejelentést kö-
vetően igazoltatásra kerültek a sze-
mélyek, autójuk átvizsgálása során
benzinleszíváshoz használatos kanna
és gumicső került elő. Gyanúsított-
kénti kihallgatásuk során elmondták,
hogy április 8-án este Gödöllő köz-
pontjában, a Szabadság téren egy fe-
hér színű Lada típusú személygépko-
csiból körülbelül 4 liter üzemanyagot
loptak el. A gyanúsítottak beismerték,
hogy körülbelül egy-két héttel ezelőtt
Gödöllőn, a  Kazinczy körúton egy
piros színű Wartburg személygépko-
csiból loptak 5-6 liter benzint. El-
mondták továbbá, hogy 2007-től több
esetben tulajdonítottak el benzint
Gödöllő, Palotakert lakótelepen par-
koló elsősorban Trabant személygép-
kocsikból. 
A nyomozás eddigi adatai alapján
megalapozottan feltételezhető, hogy
több olyan benzinlopással érintett sér-
tett van, akik még nem jelentkeztek a

rendőrségen. A rendőrség kéri, hogy
aki a lopással okozott – viszonylag
csekély – kárérték miatt eddig nem
jelentkezett, azok hívják a Gödöllői
Rendőrkapitányságot a 28/514-655-
ös telefonszámot, vagy a 112-es, 107-
es rendőrségi hívószámok valamelyi-
két, illetve a szintén ingyenesen hív-
ható telefontanú 06-80/555-111-es
számát. 

***
A Gödöllői Rendőrkapitányság bün-
tetőeljárást folytat lopás vétség elkö-
vetése miatt ismeretlen tettes ellen.
2009. március 30-án 12.30 és 14 óra
között Gödöllőn, a Tessedik Sámuel
u. 4. sz. alatt lévő intézmény irodahe-
lyiségéből, alkalmi lopás módszeré-
vel eltulajdonítottak egy világos bar-
na színű, bőrből készült pénztárcát,
amiben a sértett személyes iratai, va-
lamint 30.000.-Ft készpénz volt. 
Az intézmény biztonsági kamerája ál-
tal rögzített képen látható fiatal férfi a
bűncselekmény elkövetésének felté-
telezett idején ment be az épületbe,
ott senki nem ismeri, ezért a nyo-
mozás során szükséges megállapítani
a férfi sze-
m é l y a z o -
n o s s á g á t .
Kérjük, hogy
aki felismeri
a képen lát-
ható sze-
mélyt vagy a
bűncselek-
m é n n y e l
kapcsola t -
ban bármilyen információval rendel-
kezik, hívja a Gödöllői Rendőrkapi-
tányságot a 28/514-655-ös telefon-
számon, vagy a 112-es, 107-es ren-

dőrségi hívószámok valamelyikét, il-
letve névtelensége megőrzése mellett
az ingyenesen hívható 06-80/555-
111-es telefonszámot!

***
A Gödöllői Rendőrkapitányság bün-
tetőeljárást folytat lopás vétség elkö-
vetése miatt ismeretlen tettes/ek el-
len, aki/k 2009. március 18-án 19.49
és 19.55 óra közötti időben a Veres-
egyház, Fő úton lévő Életmód Cent-
rum irodahelyiségében található ka-
zettából alkalmi lopás módszerével
eltulajdonított/ak 140.000.- Ft. kész-
pénzt. 

Az Életmód Centrum előtt a falon fel-
szerelt kamera által a kérdéses időben
rögzített felvételen látható két sze-
mély, akik azonosítása, illetve kihall-
gatása az eljárás során szükséges. 
Kérjük, hogy aki felismeri a képen

látható személyeket vagy a bűncse-
lekménnyel kapcsolatban bármilyen
információval rendelkezik, hívja a
Gödöllői Rendőrkapitányságot a
28/514-655-ös telefonszámon, vagy a
112-es, 107-es rendőrségi hívószá-
mok valamelyikét, illetve névtelensé-
ge megőrzése mellett az ingyenesen
hívható 06-80/555-111-es telefonszá-
mot!

A nyári időszakban a közuta-
kon megnövekszik az egy nyo-
mon haladó járművek száma
(motorkerékpár, kerékpár). Fo-
kozott figyelmet igényelnek a
gépjárművezetők részéről is,
viszont a KRESZ mindenkire
vonatkozik.  

Kerékpár kötelező felszereltsége:
– könnyen kezelhető, megbízható 
kormányberendezés
– két, egymástól függetlenül működ-
tethető fékszerkezet, egyik az első, a
másik a hátsó kerékre hat
– hangjelző berendezés, amely csak
csengő lehet
– előre fehér, vagy kadmium sárga
fényt adó lámpa
– egy hátra, piros fényt adó, sötétben,
tiszta időben legalább 150 méter tá-
volságra látható helyzetjelző lámpa
– hátul egy vagy két szimmetrikusan
elhelyezett nem háromszög alakú pi-
ros színű fényvisszaverő
– legalább az első keréken, legalább

egy darab borostyán színű,
mindkét oldalra hatásos, ol-
dalsó fényvisszaverő
A kerékpárra gyermekülés
oly módon szerelhető fel,
hogy az ülés és a rajta ülő 
gyermek a vezetőt a kilátás-
ban és a vezetésben ne akadá-
lyozza, a kerékpár világító és
jelző berendezéseit ne takarja. Az
üléshez kapaszkodót és lábtartó is fel
kell szerelni. 

A kerékpárral közlekedőkre ugyan-
úgy vonatkoznak a KRESZ szabá-
lyok, mint a gépjárművezetőkre, az
ittassággal kapcsolatban itt is a nulla
tolerancia a meghatározó. 

Azokon az utakon, ahol kerékpársáv
van kialakítva, ott azon kell haladni,
ennek hiányában szorosan az úttest
jobb szélén. 
A gyalogosok részére kialakított jár-
dán kizárólag abban az esetben közle-
kedhet kerékpáros, ha az úttest

kerékpáros közlekedésre alkalmatlan,
illetve ahol tilos. 
Tilos: 
– főútvonalon (egyszámjegyű utak)
12. életévét be nem töltött személy-
nek kerékpározni
– elengedett kormánnyal kerékpá-
rozni
– kerékpárhoz oldalkocsit, egyéb
vontatmányt kapcsolni
– kerékpárt más járművel, állattal
vontatni
– kerékpárral oldalra kinyúló, előre
vagy hátra egy méternél hosszabban
kinyúló veszélyeztető tárgyat szállítani
– kerékpárral állatot vezetni (kutyát
sétáltatni )                                         grkp

Rendőrségi hírek

Lopások

A kerékpáros közlekedés szabályai
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Tisztelt Szerkesztőség!

„Hetek óta olvasom az újságban az
égetéssel kapcsolatos dolgokat, azt
hiszem, elég kimerítően foglalkoz-
nak ezzel a témával, sajnos azonban
nem mindig tapasztalom, hogy lenne
foganatja. Igaz, ez csak a lakosság
egy bizonyos részére igaz, mert ne-
kem is vannak olyan ismerőseim,
akik nem égetnek, és tőlük csak ak-
kor száll fel füst, ha bográcsolnak.
Úgy gondolom, a  lakosságnak egy
kis része az, aki megkeseríti a Gö-
döllőn lakók életét. Az elmúlt hetek-
ben már volt olyan olvasó, aki rész-
letes javaslatokat adott arra vonat-
kozóan, hogyan lehetne szerinte
megoldani ezt a problémát, és elég
sok mindenben egyetértek vele. 
Szerintem csak szervezés kérdése,
hogy hétvégén is legyenek közterü-
let-felügyelők, akiket ilyen esetben
lehetne értesíteni, és ők intézkedhet-
nének. Ők azokkal szemben is fellép-
hetnek, akikhez a többi lakó az 

agresszív magatartásuk miatt nem
mer odamenni. Remélem, sikerül
megoldani ezt a problémát, mert is-
mét itt a nyár, a jó idő, ami sokunk-
nak ismét csak a mérgelődést, a
csukott ablakokat jelenti.” 

V. M. 

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

„Önök nagyon sokat foglalkoznak a
füstöléssel, eddig azonban senki sem
vetette fel, hogy más zavaró problé-
mák is vannak, amik így a tavasz be-
köszöntével megkeserítik a kertváro-
siak mindennapjait. Nem egyszer
előfordul, hogy nem a füst miatt, ha-
nem a bömbölő zene miatt kell csuk-
va tartani az ablakokat. Ez legalább
olyan kellemetlen, sőt, talán még za-
varóbb. Kisgyerekes ismerőseim nem
egyszer panaszkodtak már, hogy a ki-
csik nem tudnak pihenni, s van, ami-
kor este is csak úgy érték el, hogy le-
halkítsák a készüléket, hogy a rendőr-
ség kihívásával fenyegetőztek.”

Tóthné E.

Tisztelt Szerkesztőség!

„Nagyon aktuális volt, hogy végre
elkészüljön egy rendelet, ami azt 
szabályozza, mikor lehet égetni.
Igaz, én más időpontot jelöltem vol-
na ki erre, de ez már az én gondom.
Nagyon bízom azonban abban, hogy
előbb utóbb eljutunk oda, hogy tilos
lesz a kerti hulladékot égetni. Semmi
szükség nincs rá, hiszen, ingyen el-
viszik. Nem tudom, belegondolt-e
valaki, hogy mennyi tíz zsák kerti
hulladék, amit egyszerre ki lehet
tenni: rengeteg! Lehet, hogy ősszel
összegyűlik ennyi, mikor hullanak a
levelek, de ilyenkor meg nyáron, na-
gyon kétlem. Ráadásul egyre inkább
azt látom, hogy a fahulladékot össze-
gyűjtik a kerti sütögetésekhez, ami
egyre népszerűbb, de láttam már
olyat is, hogy odaadták a szegé-
nyeknek, akik tüzelőnek elvitték. Bí-
zom benne, hogy ez az első lépés
volt, és tovább szigorítják ezt a sza-
bályt!”

Nagy Tamás

Olvasóink írták

Immár kilencedik alkalommal
rendez tudományos ülést a
Tormay Károly Egészségügyi
Központ és az ÁNTSZ Gödöllői,
Veresegyházi, Aszódi Kistérsé-
gi Intézete május 15-én. A ren-
dezvényen melyre a gödöllői és
a kistérségben dolgozó egész-
ségügyi szakembereket várják,
az egészségügy aktuális kérdé-
seiről szerveznek előadásokat.

Mint azt Havay Ildikó főszervező la-
punknak elmondta, az előadások té-
máinak kiválasztásakor figyelemmel
kísérték a hallgatóság érdeklődését és
az egészségügyi változások aktuális
kérdéseit. A korábbi gyakorlatnak
megfelelően szakmai kiállítás egé-
szíti ki a programot, ami az orvosok
számára tesztírással 16 pontot ér, és

pontot jelent a  szakdolgozók számá-
ra is. 

A IX. Egészségügyi  tudományos
ülés  témái között az egészségpolitika
aktuális kérdéseinek megvitatása
mellett olyan kérdések szerepelnek,
mint például, megelőzhetőek-e a fer-
tőző betegségek, de szó lesz a sür-
gősségi betegellátás háziorvosi és nő-
véri feladatairól, az érrendszeri be-
tegségek kockázati tényezőiről és a
keringési betegségek eredményes
prevenciójáról és terápiáiról. 

A rendezvénnyel kapcsolatos do-
kumentumok Gödöllő város honlap-
járól (www.godollo.hu, önkormány-
zati hírek) letölthetőek.

A rendezvényről bővebb informá-
cióval Papcsák Sándornétól kaphat-
nak az érdeklődők a 06/28/420-655-
ös telefonszámon.

IX. Egészségügyi tudományos ülés

Terítéken az egészségügy

Több mint másfél évtizedes
munka, huszonöt bokrétás és
pántlikás, tizenöt ezüstpitykés
és gyöngygalléros, tizenhárom
aranygyöngyös és aranysar-
kantyús táncos, valamint több
nagy sikerű nemzetközi és ha-
zai fellépés, verseny és feszti-
válsiker – ez jellemzi a Gödöllő
Táncegyüttest. Az 1992-ben
megalakult műhelyben ma
már kétszázötvenen tanulják a
hazai és a határon túli magyar-
ság táncait, s teszik ismertté a
magyar folklórt szerte a vilá-
gon. Mára rangot jelent itt tán-
colni. 

A táncegyüttes élén tizenhat eszten-
deje az alapító Iglói Éva áll, aki ko-
rábban a Vadrózsák és a Somogy
Táncegyüttes tagja volt. Zsámbokon,
majd Bagon dolgozott, míg Gémesi
Györgynek, Gödöllő polgármeste-
rének javaslatára tizenhét esztendővel
ezelőtt megalakította a Gödöllő Tánc-
együttest.
– Az első évben két csoporttal folyt a

munka, ami már a második évben
óvodás és ifjúsági csoporttal bővült.
Mára hét korosztályra bontottuk az itt
folyó munkát, óvodás I., óvodás II.,
két kisiskolás, kiskamasz, utánpótlás
és felnőtt csoport működik az együt-
tesen belül – mondja Iglói Éva. Tán-
cosaink nagy része Gödöllőről, illetve
a környező településekről jár hoz-
zánk, de emellett vannak budapesti
diákjaink is. 
– Ahogyan a táncosaik sem csak he-

lyiek, úgy a repertoárjukról is el-
mondható, nemcsak szűkebb pát-
riájukból merítenek.

– Repertoárunkban a hazai, az itt
élő nemzetiségek, és a határokon túli
magyarság táncait egyaránt bemutat-
juk, de a Galga és a Rákos mente vi-
déke kiemelten fontos számunkra.
Egyrészt mert itt vannak a gyöke-
reink, másrészt mert ezen a vidéken
még élő folklórral találkozhatunk.
Még hordják a népviseleteket, a lako-
dalmak, a nagyobb családi ünnepek a

régi szokások szerint zajlanak.
Az itt szerzett tapasztalatok so-
kat segítenek abban, hogy hiteles
produkciókat állítsunk színpad-
ra. Ez azonban jelentős kutató-
munkát is igényel. Munkatár-
saim közül leginkább Széphal-
mi Zoltán fordít erre nagyon
sok energiát. Ennek köszönhető,
hogy az autentikus néptánc be-
mutatása mellett tematikus elő-
adásokat is csinálunk. Ilyen lesz
a május 2-ai bemutatónk is, ami-
kor a „Köszönteni jöttünk, Bes-
nyő Csillaga” című műsorunkkal
állunk a közönség elé. Ezt a
máriabesnyői búcsú köré fontuk,
s ebben a nagyrészt a Rákos

mente folklórját jelenítjük meg.
Hosszas kutatómunka eredménye-
ként született meg ez a program. Sze-
rencsére még köztünk vannak azok az
idős emberek, akik személyes emlé-
keket őriznek „a boldog békeidők”
búcsúiról, s azokat hajlandóak is
megosztani velünk. Ők még énekel-
ték a régi énekeket, amiket ma már
kevesen ismernek. 

Nagy segítségünkre volt ezek ösz-
szeállításában Maczkó Mária, aki-
nek a gyűjtéséből válogattuk azokat,
amik a műsorban felcsendülnek.

-jk- 

Gödöllői portrék – Gödöllő Táncegyüttes

Kutatják és őrzik a múlt értékeit

MEGHÍVÓ – „MENTSÜK MEG A FESZTY KÖRKÉPET”

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

2009. ÁPRILIS 24-ÉN, PÉNTEKEN 18 ÓRÁRA
a KDNP Gödöllői szervezete által rendezett jótékonysági estünkre. 

Helyszín: Gödöllő, Szabadság tér, II. sz. rendelő, I. emelet

Az est védnöke: Molnár Béla országgyűlési képviselő, a KDNP alelnöke
Meghívott vendégeink: Horváth Gábor, az Ópusztaszeri Nemzeti Törté-
neti Emlékpark ügyvezető igazgatója, Szecsődi Péter, a Szentháromság
templom plébánosa, Gémesi György, Gödöllő polgármestere
A jótékonysági est előadói: Bácskertesi Énekegyüttes – Palóc Népdalo-
kat énekel; Pál Attila és felesége operett kettősöket énekelnek; Gu-
lyásik Attila  énekes – musical; Benedek Krisztina vezetésével a Frédéric
Chopin Zeneiskola növendékei, a Kalapos és a Kiscibri Énekegyüttes
palóc és székelyföldi népdalokat énekelnek; Annus Réka mezőségi nép-
dalokat ad elő. Furulyán kísér: Mészáros Áron és Széphalmi Pál

Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés ingyenes! Adományokat elfogadunk!

MÁJUS, A CSALÁDOK HÓNAPJA

Szeretettel várunk minden anyukát és nagymamát 
2009. május 3-án 16 órakor anyák napi köszöntésre a Világbéke-gongnál

Világszerte az anyák azok, akiknek a lehető legfontosabb a világbéke ügye.
Akik naponta tesznek azért, hogy világunk élhető és emberi legyen. Méltó
kettős ünnep a Világbéke gong felavatásának első évfordulóján, ha egy anya
szólaltatja meg a békéért, gyerekeinkért a gongot.
„Május, a családok hónapja” elnevezésű programsorozatunk további
rendezvényeiről a helyszínen értesülhetnek.
Partnereink: Gödöllő Város Önkormányzata, Művészetek Háza (Petőfi Sán-
dor Művelődési Központ), Gödöllő önkormányzati óvodái és általános is-
kolái.
Gödöllői Civil Kerekasztal

„A közösség erejével“

További információ:
info.gck@gmail.com

20/464-5083, 30/362-5474

A klasszikus modellnek, a fekete-piros,
Pannónia és Csepel motorkerékpárok
ihlette kerékpárnak import viszont egy
német kiselejtezett hegyi kerékpár az
alanya, olvasható a műleírásban. „A jó
minőségű felnik, váltók, hajtókarok 
szintén használtan és kiselejtezetten ke-
rültek a kerékpárba. A vázban található
szerszámtartó egy régi alumínium szó-
dásszifonból lett kialakítva. E túrakerék-
pár jellegzetessége, hogy a fekete alap-
színre a piros csíkozást egy idős, falusi,
valaha hajszálcsíkozó szakember fes-
tette fel kézzel, mókusszőr ecsettel. E
szakma kihalófélben van Magyarorszá-
gon. Ma már inkább festés előtti masz-
kolásos technikákat alkalmaznak.”

A környezet- és egészségbarát közle-
kedés vagyis a kerékpározás izmosodó
törekvésnek számít a fejlett gazdaságú
országokban; erről a kiállított fotók, cik-
kek és más dokumentumok tanúskod-

nak. A gödöllői jelent és az elképzelt
jövőt – egy biciklitároló-tervező pá-
lyázat apropóján – a Török Ignác
Gimnázium Zöld Klubjának tablója
mutatja be.

A kiállítás április 27-ig tekinthető meg.
A programot támogatja Izland, Liech-
tenstein és Norvégia, az EGT Finanszí-
rozási Mechanizmuson és a Norvég Fi-

nanszírozási Mechanizmuson keresztül. 
Kiállítási helyszín a Művészetek Há-
zának aulája is, itt április 22-től május
10-ig tekinthetik meg az érdeklődők
azt a tárlatot, amelyet immáron 5. al-
kalommal rendez meg az intézmény
és a  GATE Zöld Klub Egyesület a
Föld Napja, az Erdők Nemzetközi

Hete, a Madarak és
Fák Napja, valamint
a Fenntarthatóságra
nevelés évtizede
tiszteletére, ezúttal
„Együtt a fenntart-
ható Gödöllőért”
címmel, amellyel kö-
zösen hívják fel a fi-
gyelmet a környe-
zettudatos életvitel
aktualitására. Idén a
helyi általános- és

középiskolások „Gödöllő, mint öko-
város” témakörben készített plakátjait
tekinthetik meg a kedves érdeklődők.

Kép és szöveg: it 

Környezettudatos kiállítások

Két kerék is elég lehet 
Tökéletes illúziót nyújt a GATE Zöld Klub Egyesület és a Szent István
Egyetem Környezetvédelmi Szakkollégiuma által rendezett Környe-
zetkímélő Kerekek című kiállítás az egyetemi kollégium C-halljában,
mivel a belépőt a terem kis szökőkútjának csobogása máris a termé-
szetbe varázsolja. A Föld Napja alkalmából bemutatott három üzem-
képes műremek, részben-egészben hulladéknak tekintett alkatré-
szekből készült kerékpár az újrahasznosítás lehetőségének bemuta-
tásán túl izgalmas esztétikai élményt is kínál az érdeklődőknek, hi-
szen az egyik „cajga” futurisztikus stílust képvisel.

Iglói Éva
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Innét is, onnét is tanárveré-
sekről hallunk, arról, hogy is-
kolásgyerekek akár tettleg is
bántalmazzák a tanáraikat –
és nem tudjuk, hogyan jutot-
tunk idáig? 

Fóti Péter, aki dolgozott pedagógus-
ként, volt az Országos Pedagógiai In-
tézet munkatársa, s jelenleg Ausztriá-
ban élve ír pedagógiai témájú cikke-
ket, könyveket, most megjelent Út-
mutató rebellis tanároknak című kis
kötetében olyan utat kínál, mely talán
megoldást jelenthet a bajokra.

Jónak vagy rossznak születik-e az
ember? – ezzel a kérdéssel találko-
zunk többször is az olvasás során. Fó-
ti Pétert lenyűgözte egy Angliában
működő olyan iskola, Summerhill,
mely teljes szabadságot enged a gye-
rekeknek, nem nyomja el, nem nyesi
meg a születésüktől bennük levő jó
tulajdonságaikat. Summerhillben tisz-
teletben tartják a gyermeki szabad aka-
ratot, minden felmerülő vitás kérdés-

ben a gyermekek ön-
kormányzata dönt.
Építenek a gyerme-
kek természetes kí-
váncsiságára, tudás-
szomjára – tehát a tanároknak köte-
lező megtartaniuk az órákat, ám a
diákok csak akkor vesznek részt raj-
tuk, ha kedvük van, ha azok felkeltik
az érdeklődésüket. 

A szerző összehasonlítja Summer-
hillt és a mostanában annyira népsze-
rű Harry Potter könyvek iskoláját,
Roxfortot. Ugyancsak összehasonlí-
tást tesz Summerhill gyerektársadal-
ma és William Golding Nobel-díjas
író A legyek ura című regényében 
szereplő, lakatlan szigetre vetődött
gyerekek által kialakított közösség
között. 

Egy fejezetcím felteszi a kérdést:
Erőszakos könyvek, erőszakos gyere-
kek? A válasz szerint nem kell távol-
tartanunk a gyerekektől sem a játék-
fegyvereket, sem az erőszakos köny-
veket, látnivalókat. Ha megismerik

ezeket, egyben túl is jutnak rajtuk. A
könyv némely megállapítása, elkép-
zelése esetleg túl merésznek tűnhet a
gyerekneveléssel foglalkozók, tehát a
pedagógusok és persze a szülők szá-
mára. 

De az, hogy olyan dolgokról olvas-
hatnak, melyekre nem is gondoltak
eddig, fontos, esetleg sorsdöntő felis-
merésekre vezetheti őket. 
(Fóti Péter: Útmutató rebellis taná-
roknak) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Gyerekönkormányzat

Április 23-án, 18 órakor mutatják be a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Központban az RTL
Klub egykori híradós műsorvezetőjének, Alföldi Zol-
tánnak Feszültségek, pont. Villanások című könyvét.
A kötet a Litera Nova gondozásában jelenik meg.
A szerzővel a könyv kapcsán Gémesi György pol-
gármester beszélget.

Könyvbemutató a Városi
Könyvtárban

Alig több mint egy hét különb-
séggel mutatja be új műsorát
Budapesten és városunkban a
Magyar BalettSzínház Gödöllő.
Április 30-án a Nemzeti Tánc-
színházban megrendezésre ke-
rülő Táncfórumon  lesz a pre-
mierje a Graffiti című, három
részből álló produkciónak
amelyet a gödöllői közönség
május 8-án, 19 órai kezdettel
láthat a Művészetek Házában. 

A Graffiti című estet Egerházi Attila,
a Magyar BalettSzínház Gödöllő ba-
lett igazgatója mellett Mário Rada-
covsky, a Slovenské Narodni Divadlo
– Szlovák Nemzeti Balett igazgatója,
egyúttal a Szlovák Nemzeti Színház
művészeti vezetőjének neve fémjelzi.
A nemzetközi hírű koreográfus a
gödöllői társulat számára készítette
azt a Vacsora című művét, melyet áp-
rilis 30-án mutatnak be Budapesten.
A darab emberek találkozásáról szól,
akik együtt töltik az estét.  A vacsora
folyamán bepillanthatunk az ő bonyo-
lult, különös kapcsolatukba. Az est
másik bemutatója a Frosen roses,

azaz a Megfagyott Rózsák.  Egerházi
Attila így vall legújabb alkotásáról:
„Az Élethez melegség, fény, energia,
rend és misztérium szükséges, csak
úgy mint kapcsolatainkhoz.. Mind-
ezek hiányában az Élő dolgok – akár
az emberi kapcsolatok – kihűlnek,
megfagynak...A Boldogság is képes
„lefagyni“, mint a komputer prog-
ramja – egyik pillanatról a másikra. A
Szerelem is végül úgy hűl ki és fagy
meg, mint rózsák a hidegben... Élette-

lenül, mozdulatlan – örökké szép me-
mentói maradnak az elmúlásnak... Az
okokat keresve a borzongató és fájó
kérdés itt marad...: „Mivégre..?” 

A két új darab mellett a Graffiti
harmadik része, az Akvarell szivár-
vány is megváltozott formában kerül
a közönség elé. Az átdolgozás után
egyfelvonásos műként mutatják be. 

A május 8-ai gödöllői bemutató
azonban még többet kínál. Az előbbi
három mű mellett ismét láthatja a
közönség a Bolerót, amit már több al-
kalommal is nagy sikert aratott váro-
sunkban.

-bj- 

Új kiállítással kedves-
kedik látogatóinak a
Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Köz-
pont. Az intézmény ol-
vasótermét április 9-től
mesebeli lények népe-
sítik be.  

Megcsodálhatjuk a Hóki-
rálynőt, a királyt és az ud-
vari bolondot vagy éppen
Levendula kisasszonyt, ha

benne van kedvünk
gyönyörködni. A
felsoroltak azonban
nem hús-vér ven-
dégek, hanem ne-
mezből készült bá-
bok, amik Dercsé-
nyiné Horváth
Gabriella keze
munkáját dicsérik. 
Az alkotó felnőtt
fejjel ismerkedett

meg a különböző kézműves techni-
kákkal, és szeretett bele a nemeze-
lésbe, ezen belül is a tűnemezelésbe,
ami az apró pici részletek kialakítá-
sával lehetőséget nyit a karakterek
megformálására, a gondolatok, ér-
zések kifejezésére.  
Az olvasóteremben kiállított bábok
mesés kalandozásra invitálják a be-
térőt, kicsit és nagyot egyaránt. A ki-
állítás május 5-ig tekinthető meg. 

Kép és szöveg: kj

Április 14-én három ünnep is
alkalmat szolgáltatott Turek
Miklós előadóművész Árny az
árnyban… címmel Radnóti Mik-
lós életéről és költészetéről
szóló, illetve abból összeállí-
tott versszínházára a Városi
Könyvtár és Információs Köz-
pont nagytermében. 

Fülöp Attiláné, a könyvtár igazgató-
helyettese az est bevezetőjében meg-
emlékezett a hármas évfordulóról. Az
április 11-én, József Attila születés-
napján ünnepelt Költészet napjáról,
arról, hogy májusban lesz Radnóti
Miklós születésének 100. évforduló-
ja, végül az éppen aznapi Könyvtáro-
sok világnapjáról.

Turek Miklós hófehér ruhában vé-
gig ott állt a színpad hátterében, mi-
közben a közönség gyülekezett, he-
lyet foglalt. Mintegy már megjelené-
sével is közvetítette Radnóti Miklós
életének többszörös tragikumát. 

Az év tizenkét hónapja jelentette a
műsor vázát. Sorra felhangzott: ja-
nuár… február… És közben a versek,
Radnóti jól ismert és kevésbé ismert
versei. Eclógák –  „…értik-e még a
hexametert is…?” - , a hazaszeretet
gyönyörű vallomása, a Nem tudha-

tom – „…nékem szülőhazám e lán-
goktól ölelt kis ország…” A születés,
a szerelem, a halál. A halál kétszer is.
Azzal kezdődött a műsor, és azzal is
ért véget: „Így végzed hát te is…”
Pedig olyan szép volt az élet, a szőke
Fannival, a víg barátokkal. Már csak

emlékezhet: „Ó, megvan-e még az
az otthon…?”  

Akik már leginkább csak mint
hajdan volt iskolai tananyagra em-
lékeznek Radnóti Miklósra, most, e
verseknek szentelt óra során fel-
fellelkesülhettek: de nagy költő
volt! És összeszorulhatott a szívük,
és gyönyörködhettek, és gondol-
kodhattak. De hiszen ez a költészet. 

N. A.

Új kiállítás a Gödöllői Városi Könyvtárban

Nemezhősök kalandjai

Radnóti Miklós költőre emlékeztek

Versszínház a könyvtárban

Radnóti Miklós zsidó polgári értel-
miségi családban született 1909.
május 5-én. Születésekor elveszí-
tette édesanyját és ikertestvérét,
amiért egész életén keresztül gyö-
törte az önvád. 
Tizenkét évesen meghalt édesapja
is, nevelését textilkereskedő nagy-
bátyja vállalta magára. Bár a textil-
kereskedelemben kezdett el dolgoz-
ni, 1930-ban mégis beiratkozott a
szegedi egyetem magyar-francia
szakára. 1934-ben irodalomtörté-
netből doktorált, a fővárosba költö-
zött és fordításokból próbálta eltar-
tani feleségét, Gyarmati Fannit és
magát. 
Származása miatt a kialakuló fe-
nyegető légkörben, a katolicizmus-
ban és a baloldali közéletiségben
kereste az ellenálláshoz szükséges
erőt. 1940-től háromszor rendelték
ki munkaszolgálatra. Utolsó alka-
lommal a Bor mellett található

Lager Heidenauba szállították,
ahonnan erőltetett menetben nyugat
felé vezényelték a többi fogollyal
együtt. Abda község határában
1944. november 9-én 22 másik tár-
sával együtt agyonlőtték. 

Bemutató Budapesten és Gödöllőn

Graffiti 
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A Frédéric Chopin 
Zeneiskola 
programjai

Április 22. szerda 17.00
Kovács Zsolt növendékeinek
hangversenye (ütőhangszerek)
Április 23. csütörtök 17.00
Tóthné Borovy Klára növendé-
keinek hangversenye (fuvola,
furulya)
Április 27. hétfő 18.00
Fodor László növendékeinek
hangversenye – vendég: a Dá-
nyi Klarinétegyüttes
Április 28. kedd 18.00
A fúvós tanszak hangversenye
Április 29. szerda 17.00
Várnai Miklósné (fagott) és
Oláh Márton (klarinét, furulya)
növendékeinek hangversenye
Április 30. csütörtök 17.00
Novák Gyuláné (hegedű) és
Sivadóné Benyus Hedvig (fu-
vola) növendékeinek hangver-
senye

MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK A 
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN

A Gödöllői Városi Múzeumban március 21-én megnyílt „Ablakok Pápua Új-
Guineára” című időszaki kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolód-
nak. A következő foglalkozásokat ajánljuk az óvodásoknak és kisiskolásoknak: Hol
élnek, miben laknak a pápuák?, Mit esznek a pápuák?, Mi van a pápua kezében?,
Mit csinál a pápua?, az általános iskola felső tagozatos diákjainak: Lehetnénk-e mi
is pápuák?, Tanuljunk a pápuáktól! 
A középiskolások számára az Időutazás a pápuák földjén és a Fedezzük fel mi is Pá-
pua Új-Guineát! című foglalkozásaink segítenek az egzotikus területen lakók élet-
módjának megismerésében. 
A foglalkozások április közepén (húsvét után) indulnak, látogatásukhoz előjelent-
kezés szükséges legalább egy héttel a tervezett alkalom előtt Oravec Évánál a kö-
vetkező telefonszámon: (28) 419-068.

Szeretettel várjuk a csoportokat!

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET 
KÖZALAPÍTVÁNY 

és a Gödöllői Iparművészeti
Műhely tisztelettel meghívja Önt

2009. április 25-én 
szombaton 17 órára

a GIM-Ház kiállítótermében és
kertjében rendezendő

HORTUS SEMPERFLORENS
című képző- és iparművészeti

kiállítás megnyitójára

Köszöntőt mond: 
Dr. Gémesi György, Gödöllő

város polgármestere
Megnyitja: 

Lóska Lajos, művészettörténész 
Közreműködik:
ARS MUSICA 

ÉNEKEGYÜTTES
Karvezető: Kocsis Csaba

Megtekinthető: 
2009. augusztus 30-ig, szombat
és vasárnap 14-18 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján

más napokon is
GIM-Ház (Gödöllői Új Művészet

Közalapítvány és a Gödöllői 
Iparművészeti Műhely alkotóháza) 
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

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

Kornisné Vécsey Mária (1842–1929)
A 80 esztendővel ezelőtt elhunyt Kornisné Vécsey Má-

ria életútjának megismeréséhez Mária Valéria naplója ad-
ja a legmegbízhatóbb támpontot. Erzsébet királyné legki-
sebb gyermeke, a gödöllői királykisasszony tízéves korá-
tól rendszeresen feljegyezte az általa fontosnak vélt törté-
néseket. A magyarul is megjelent könyv kinyitásával in-
duljunk Gödöllőre, a királyi kastélyba, ahol boldog gyer-
mekéveinek jelentős részét töltötte.

Gróf Kornis Miklósné, született Vécsey Mária bárónő,
nem sokkal a nevelőnői státusz betöltése előtt veszítette
el férjét. Nem lévén gyermeke, sajátjaként szeretette a
gondjára bízott kis főhercegnőt.

Mária Valéria lakosztályát a gödöllői kastély emeletén
alakították ki, a Felsőparkra nyíló ablakokkal. Középen
volt a szalon, világoskék színnel berendezve, jobbra a kis
toalettszoba, balra pedig a háló. Ez utóbbiból lehetetett
átmenni a nevelőnő, Kornis grófné szobájába illetve sza-
lonjába. 

Mucika, ahogy Gödöllőn ezzel a sajátosan magyar be-
cézéssel édesanyja szólította Mária Valériát, nagyon sze-
retette nevelőnőjét, kedveskedve Zummelnek, Zulimuli-
nak hívta. Erzsébet királyné is örült a jó kapcsolatnak, bár
azért egyszer megjegyezte a grófnénak:

„Irigylem önt, hogy mindig Valériámmal lehet.”
Kornisné Vécsey Mária mindenhová hűségésen kísérte

tanítványát. Mária Valéria pedig, ha akart, sem tudott vol-
na sehová sem menni édesanyja nélkül. Így volt ez 1884-
ben is, amikor az akkor tizenhat éves főhercegnő édes-
anyja társaságában hálaadó zarándoklatra indult a gödöl-
lői kastélyból a máriabesnyői kegytemplomba. Előz-
ményként tudni kell, hogy korábban Mürztsegnél, egy fa-
hídon Erzsébet óriásit bukott a lovával. A csodát, hogy

nem történt semmi baja, már Mariazellben is megköszön-
te, a balesetkor nyakán lévő gyémántokkal ékesített lán-
cot átadta a templom plébánosának. Hogy Máriabesnyőre
vitt-e ajándékot nem tudjuk, de az biztos, hogy több mint
négykilométeres utat gyalog tették meg. A túrázáshoz
szokott királyné és leánya jól bírta a megpróbáltatást, de
Kornis grófné napokig emlegette a zarándoklatot.

Amikor a főhercegnő beleszeretett későbbi férjébe, Fe-
renc Szalvátorba, Erzsébet királyné tudtával, Kornisné
Vécsey Mária egyengette a kapcsolatot. Az eljegyzést
1888 karácsonyán, Erzsébet születésnapján rendezték.

„Fiatalosan, ragyogó szépség volt a Mama, amikor a
Papa oldalán belépett, előbb engem ölelt át gyöngéden,
majd Ferencet, s azt mondta neki sírva, hogy most min-
denét odaadja neki, tegyen boldoggá engem. A Papának
kezet csókoltunk, aki oly szeretettel csókolta meg Feren-
cet, és oly kedvesen szólt a fiúhoz… A Mama Zummelt
hívatta, akit úgy rázott a zokogás, hogy egyebet sem tu-
dott mondani, mint hogy boldog vagyok-e… A Mama
szeretettel átölelte Zummelt: «Minket pedig kimustrál-
tak.» Majd azt mondta Zummelnek, hogy ölelje át Feren-
cet, amit a fiú kedvesen és egyszerűen viszonzott.” 

Férjhez menetele előtt a szokásjognak meg-
felelően Mária Valériának is le kellett monda-
nia a trónról. A szertartáson főhercegnőn kí-
vül, egyedüli hölgyként, Kornis grófné vehe-
tett részt, ő vitte a főhercegnő uszályát.

A menyegzőt 1890-ben, tartották a Bad Is-
chl-i templomban. Az esküvő előtti búcsúzko-
dásra így emlékezett naplójában Mária Valé-
ria:

„Az volt a legmegragadóbb pillanat, amikor
a Mama és a Papa Zummelt a nagy szálába (te-
rembe) asztalhoz hívta, ahol is átadtam neki
Fröschl nagyon jól sikerült festményét, melyet
rólam és Ferencről készített. Szegény Zummel   

most még keservesebben sírt, mint az előző napokban,
zokogott, csak zokogott, s képtelen volt megszólalni. A
Mamának s természetesen nekem, sőt a Papának is meg-
telt a szeme könnyel. Ki ne becsülné és szeretné ezt a ne-
mes és tiszta lelket?… Második anyám ő … és a Mama
nem féltékeny rá.“

Az ifjú házasok a Wells mellett Lichtenegg kastélyba
költöztek. Erzsébet, okulva saját anyósa és egyben nagy-
nénje viselkedéséből, nem szólt bele életükbe.

Ferenc József 1893 decemberében feleségéhez írt leve-
léből tudjuk, hogy Erzsébet külföldi útja miatt Ferenczy

Idát bízta meg a karácsonyi ajándékok meg-
vásárlásával. A felolvasónő azonban beteges-
kedett, ezért Kornisné segítségét kérte. Aki
meg is érkezett Lichteneggből Bécsbe, hogy
közösen vásárolják meg az ajándékokat. A
megözvegyült grófné és a szintén gyermek-
telen Ida alapos válogatás után, hihetetlen
megérzéssel válogatta ki a nagyszülők nevé-
ben átadandó meglepetéseket. 1895-ben a
grófné javaslatára és közreműködésével vá-
sárolta meg az ifjú pár a wallsee-i kastélyt.
Attól kezdve Kornisné udvarmesternőként
segítette védencét. 

Mária Valéria tíz gyermeket szült, az utol-
sót, aki egy napot élt, több mint 42 évesen.
Volt dolga bőven Kornis grófnénak. Mun-
káját, Mária Valéria udvarhölgyeként, vele
azonos nevű unokahúga, Vécsey Mária is
segítette. 

A királyné halálának tizedik évfordulóján sokfelé tartot-
tak kegyeletteles megemlékezést, így Kolozsváron is. A
városban 1901-ben avatták fel Stórbl Alajos a királynét áb-
rázoló mellszobrát. 1908 szeptemberében, a gyásznapon
koszorúzás volt: emlékbeszéddel, szavalattal, este díszki-
világítással. A virágot elhelyezők között feljegyezték Kor-
nisné Vécsey Mária nevét is. 

A monarchia összeomlása után Mária Valéria elfogadta
az 1919. évi Habsburg-törvényt, és aláírta a trónigényről
való lemondó nyilatkozatot, Ausztriában maradt. Vagyo-
nát is megtarthatta. Nem felejtette el, amit gyermekkorá-
ban édesanyjától és nevelőnőjétől tanult: segítette a rá-
szorultakat. Az emberek „Wallsee angyalaként” emleget-
ték. Az általa alapított szegénykórházat és öregek ottho-
nát gyakorlatilag a grófné vezetette. Később, az egyre sú-
lyosbodó, gyógyíthatlan betegségben szenvedő úrnőjét is
odaadóan ápolta. Meg kellett élnie a legfájdalmasabbat:
eltemette a számára legkedvesebbet. Mária Valéria,
1924-ben bekövetkezett halála után is Wallseeben maradt
Kornisné. Öt évvel élte túl úrnőjét, 87 éves korában halt
meg. A grófné a gödöllői királykisasszonytól nem messze
nyugszik Sindelburg temetőjében. Szabó Margit

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
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Főcelebráns: P. Agostino Crepaldi OFM Cap.

2009. április 26.
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Ünnepi szentmise, körmenet.

Főcelebráns: dr. Christoph Schönborn OP
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13.00 órától
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(folytatás az 1. oldalról)
Az isaszegi ütközet több mint 2000

sebesültet követelt, akiknek egy ré-
szét házaknál, másokat pedig a gödöl-
lői kastélyban kialakított katonai kór-
házban ápoltak. Ennek kialakítása
Tormay Károly nevéhez fűződik, aki-
nek pályáját prof. dr. Kapronczay

Károly ismertette. Az 1804-ben Vá-
con született rendkívül művelt, a mű-
vészetek iránt érdeklődő orvos kora
egyik legkiemelkedőbb személyisége
volt, akinek nem csak a szabadság-
harc idején jutott fontos feladat az
egészségügy terén, hanem az 1860-as
években is, amikor Pest főorvosaként
tevékenykedett. Azon kevesek közé
tartozott, akiket elkerültek a szabad-
ságharc utáni megtorlások. Ezt nem

csak kimagasló szaktudásának kö-
szönhette, hanem annak is, hogy bi-
zonyítást nyert, irányítása alatt az
osztrák sebesültek is ugyanolyan ellá-
tásban részesültek, mint a magyar ka-
tonák.

A kor két másik kiemelkedő orvo-
sa, Flór Ferenc és Lumniczer Sándor
életútját dr. Szállási Árpád ismertet-
te. Mindketten kitűnő szervezőmun-
káról tettek tanúbizonyságot. A XIX.

század második felében. Flór Ferenc
többek között elkészítette a honvéd-
orvosok szabályzatát, s oldotta meg,
hogy akár a harcmezőn is megkülön-
böztethessék őket a többi katonától
azáltal, hogy kalapjukra kettős szala-
got tettek. Az ő munkáját folytatta
később Lumniczer Sándor. Az ő mun-

kájuk mellett megsimerhették a részt-
vevők Duka Tivadar honvédtisztnek a
magyar orvosokhoz címzett üzenetét,
melyet dr. Karasszon Dénes ismer-
tetett, még átfogóbb képet adva arról,
milyen körülmények között dolgoz-
tak a kor honvédorvosai.

A tanácskozáson nem csak előttük
tisztelegtek, hanem a nemrég elhunyt
dr. Makra Csaba előtt is. A Lumniczer
Alapítvány létrehozója és vezetője

még a most lezajlott ren-
dezvény szervezésében is
részt vett, váratlan halála
azonban közbeszólt, így ró-
la is megemlékeztek a múlt
héten pénteken a kastély
Barokk Színházában meg-
tartott konferencián. Ennek
zárásaként Gémesi György
polgármester és Révész T.
Mihály, a Gödöllői Királyi
Kastély Kht. igazgatója ün-
nepélyesen leleplezték azt a
márványtáblát, ami a kas-
télyban egykor működő ka-
tonai kórháznak állít emlé-
ket. Varga Árpád kőfaragó-
mester alkotását a bejártnál,
a korábbi emléktáblával

szemben helyezték el. 
A kastélyban két alkalommal mű-

ködött katonai kórház. A Tavaszi
Hadjárat idején, amikor Kossuth La-
jos legfiatalabb húgának, Kossuth
Zsuzsa vezetésével ápolták itt az isa-
szegi csata sebesültjeit, valamint
1866-ban, amikor az osztrák-porosz
háború sérültjeit hozták ide. Ekkor lá-
togatta meg először a kastélyt Erzsé-
bet királyné. (k.j.)

Konferencia a királyi kastélyban

Orvosi nagyságok



Azt talán mindenki tudja váro-
sunkban, hogy Gödöllő címer-
madara a pelikán, de azt már
kevesebben tudják, hogy ez a
madár valamikor még fészkelt
is hazánkban, bár városunkban
nagy valószínűséggel soha
nem fordult meg belőle élő pél-
dány.

Az elmúlt időszak-
ban ismét felbuk-
kant egy-egy kósza
példány Magyaror-
szágon. Három he-
lyen is láttak nász-
ruhás borzas gö-
dényt (pelikán) ti-
szántúli halastava-
inkon. Az egyiket
március 28-án,
szombaton a Tömör-
kény melletti Csaj-
tavon, míg a másik
példányt 29-én, va-
sárnap a hortobágyi
halastavakon figyel-
ték meg, míg most
április közepén a hajdúsági Újszent-
margitán . Ennek a fajnak 12 éve nem
volt regisztrált megfigyelése ha-
zánkban.

A borzas gödény teljesen fehér szí-
nű madár, finom szürkésvörös árnya-
lással, a szárnytoll vége fekete. A fej
és hátsó nyak tollazata borzas, üstök-
szerűen meghosszabbodott, innen
kapta nevét is. 

Csőre a nászidőszakban sárgáról
narancsvörösre színeződik. Testhosz-
sza 160-180 centiméter, szárnyainak
fesztávolsága 310-345 centiméter,

testtömege 10-12 kilogramm. A ró-
zsás gödénynél még valamivel na-
gyobb, így a legnagyobb vízimadár. A
borzas gödény társas madár, gyakran
vadászik és röpül csapatban. Ezért is
érdekes egy egy példány szeparált
megfigyelése. Fő táplálékát a halak
teszik ki, melyeket a nagy kiterjedésű

mocsarakban, folyótorkolatokban,
édesvízű tavakban keresi. A vadászat-
hoz hosszú csőrét és az alsó csőrkává-
hoz kapcsolódó, tágulékony bőrzacs-
kót használja. Európában rövidtávú
vonuló. A telet általában Görögor-
szágban és Törökországban töltik. Az
európai példányok maximum csak
Észak-Afrikáig repülnek. Hazánkban
utoljára a XIX. században fészkelt ro-
konával a rózsás gödénnyel együtt,
míg le nem csapolták mocsarainkat
(pl.: Ecsedi-láp). Az élőhelyek meg-
fogyatkozásai miatt teljesen eltűnt ha-

zánkból mint költőfaj,
visszaszorult dél-kelet
európai fészkelő he-
lyeire, melyek közül
legismertebb a Duna-
delta mocsárvidéke. A
borzas és a rózsás gö-
dényt könnyű egymás-
tól megkülönböztetni,
hiszen a rózsás pelikán
nevéből is következik,
hogy színe rózsaszín.
Jelenleg csak a Fővá-
rosi Állat és növény-
kertben tartanak belő-
lük pár példányt. Glo-
bálisan veszélyeztetett,
vörös könyves faj, ter-
mészetvédelmi értéke
250.000 Ft.

A Fuji hegység istennője, Ko-
nohanasakuyahime életre kelti
a halott virágok, tartják a japá-
nok. A virágok életképességé-
nek legfőbb szimbóluma a cse-
resznyevirág. A cseresznyefa
virágaival díszítette az istennő
a hegyet.

Maga a Sakura szó a Saku szóból
származik; jelentése virágzás. Ezt
azonosították a japánok a cseresznye-
virágzással, és azzal, hogy visszavon-
hatatlanul itt a tavasz. Tudnunk kell,
hogy a japán család királyi virágszim-
bóluma a krizantémot jelölő Kiku,
vagyis a cseresznyevirág, a népi vál-
tozat.

Cseresznyevirágzás idejét a Hama-
ni névvel illetett japánok partikon ün-
neplik, ahol esznek, isznak és énekel-
nek a virágzó cseresznyefák alatt. 

A japánok a cseresznye virágokban
a hegyekben gyönyörködnek (Saku-
ragari). Naplemente után cseresznye-
virágokban gyönyörködni a Yozaku-
ra. Ha a cseresznyevirág szirmai hul-
lanak a szélben, ez a Sakura Fubuki.
Ha poharazgatás közben gyönyörkö-
dünk a cseresznyevirágokban, ez a
Hanamizake. Ha a virágzás véget ér,
ezt a Sakura Chiru kifejezéssel illetik. 

Április elején a cseresznyefák tel-
jes virágzásban vannak Japánban. Az
1800-as években egy japán kertész,
aki Someiben élt, Yoshino néven adta
el a Nara prefektúra területén nevelt
cseresznyefáit. Ezek a fák egyszerre,
lombfakadás előtt, egy időben nyitják
virágaikat. A fák szaporítása kizáró-
lag dugványról történik. 

A Meiji-korszakban (1868-1912), a
japán kormány iskolák, hivatalok
kertjébe ültették a japán nemzeti
szimbólummá teljesedett cseresznye-

fákat. A nemzeti virág a japánok sze-
rint a szamurájok lelkületét tükrözi,
rövid életű, és hulló szirmai mégis
megszépítik a tájat. A japánok szerint
a barátságot erősíti, ennek jegyében
1912-ben Tokió kormányzója 3000
fát ajándékozott Washington D.C.-
nek. Japán Koreának és Tajvannak is
ajándékozott cseresznyefákat a japán
kultúra elterjesztése céljából. 

Japánban manapság az iskolások
tavaszi szünete is a cseresznyevirág-
záshoz kapcsolódik. Az idősebb kor-
osztály a fiatalságára emlékezik ek-
kor. Ma a világban egyre többen, nem
csak japánok ünneplik a cseresznyefa
virágzást. Ilyenkor kimennek a par-
kokba és leheverednek a fűbe, a fák
alá és piknikeznek, így élvezik a ter-
mészet szépségét. 

A húsz éves korára 4-5 méter ma-
gasságot elérő Prunus serrulata ‘New
Red’ a hűvös klímát kedveli. Lassú
növekedésű, idővel gömbös formát

vesznek fel. A bronzos friss hajtások
idővel középzölddé érnek, majd ősz-
szel skarlátvörösre színeződnek.

A vízszintesen szétterülő koronájú
Prunus serrulata ‘Pink Perfection’
3x3 méter kiterjedésű húsz éves korá-
ra. Őszi levélszíne narancssárga,
amely skarlátvörösre vált. az egy-két
éves hajtásokon fejlődő nagy, dupla
szirmú virágok mély rózsaszínek, a
tavasz előrehaladtával kifakulnak.

A húsz éves korára 5x4 méter kiter-
jedésű Prunus serrulata 'Sekiyama'
szintén viszonylag lassú fejlődésű. A
lilás-rózsaszín virágrügyekből féltelt
virágok fejlődnek a bókoló hajtáso-
kon.

Az illatos Prunus serrulata ‘Shiro-
tae’ vízszintesen terjedő koronafor-
mát nevel. Lassú növekedésű, 3.5-
4.5m x 4-5m kiterjedésű. Sápadt bar-
na fiatal lombozata idővel zölddé vá-
lik, és ősszel narancsos bronzra vált.
Fehér virágai félteltek, vagy teltek.

Április 25-26.:

dr. Szász László
Tel.: 30/991-7092

Veresegyház, Levendula u. 63.
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Állati dolgok

Újra feltűnt a borzas gödény
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Nem csak kertészeknek

Cseresznyefa-virágzás, nem csak Japánban

Április 8-án, a Kossuth L. utcában talál-
tuk ezt a pár éves, csonkolt farkú, kö-
zéptermetű szukát. Keressük a kutya
gazdáját.
Kérjük, hogy aki ebben segíteni tud,
hívjon a 20/460-2971-es számon!

A tél végén, a madáretetési idő-
szak befejeztével új lehetősé-
gek nyílnak a körülöttünk élő ál-
latok megfigyelésére, segítésé-
re. Az alábbiakban felsorolunk
néhány lehetőséget, amivel
megkönnyíthetjük a költési idő-
szakot.

Segítésük, védelmük érdekében az
alábbiakat tudjuk tenni:

• az itatás folytatása vagy elkezdése
például 30-40 cm átmérőjű, nem több,
mint 10 cm mély műanyag virágalátét
itatóval, mert ebben a madarak fürdeni
is tudnak;

• egész évben folyamatosan lehet
mesterséges odúkat kihelyezni, mivel
azonban az odúlakó énekesmadarak el-
ső költése már elkezdődött (a fészkek
többsége készülőben van vagy elké-
szült), a most kirakott odúkat a mada-
rak legkorábban a másodköltéssel (má-
jus-júniusban) tudják elfoglalni;

• a bokrok levélbe borulása után le-
hetőleg ne, vagy csak nagyon óvato-
san, a vágás által érintett szakaszokat

átnézve nyírjuk a bokrokat, mert nö-
vényalakító tevékenységünknek köny-
nyen áldozatul eshetnek tojásos vagy
fiókás fészkek (pl. fekete rigó, zöldike,
barátposzáta);

• ne égessünk tarlót, gyepet, nádast,
mert ez a talajon költő madarak fészek-
aljai mellett elpusztítja a terület alsóbb-
rendű és gerinces állatvilágát!

A téli álmot nem alvó madarak mel-
lett március-áprilisban szinte teljes lét-
számban megjelennek a hibernációból
feléledő ízeltlábúak, puhatestűek, két-

éltűek és hüllők a kertekben, parkok-
ban, óvoda- és iskolaudvarokban, erké-
lyeken, panel és irodaház előkertekben.
Az MME Madárbarát kert programja
(www.mme.hu) részletes ajánlásokat,
ötleteket tartalmaz e fajok védelmével
kapcsolatban is:

• ültessünk egynyári lágyszárú virá-
gokat a kertbe, balkonládába, ezek nem

csak kiváló táplálkozóhelyei a
különböző lepkéknek, méhek-
nek, de a szemet is gyönyör-
ködtetik;

• készítsünk darázsgarázst,
és helyezzük ki a virágos növé-
nyek közelébe a magányos mé-
hek és darazsak „költésének“
segítése érdekében;

• helyezünk ki lepkeetetőt,
béka és sün garázst;

• ha tudunk, készítsünk szik-
lakertet, kis kő- vagy farakást,
ami remek gyíkvár;

• az első fűnyírás alkalmával a bok-
rok között, a kert eldugottabb sarkában
hagyjunk meg nyíratlan fűfoltokat,
mert ezek párásabb mikroklímája sok

ízeltlábúnak, házas csigának és béká-
nak nyújt menedéket.

Ne felejtsük el, hogy a lepkék, csi-
gák, és különösen a békák jelenléte
nem csak önmagáért, az állatok szép-
ségéért, megfigyelési élményükért fon-
tos, hanem azért is, mert jelzik, hogy a
kert, a környezetünk egészséges, olyan
hely, ahol emberként élni, gyereket
nevelni is jobb, mint olyan helyen, ahol
már az állatok sem tudnak megélni.

www.mme.hu

Kerti vendégeink

Tavaszi tennivalók a madár- és állatbarát kertben
Talált kutya
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Április 20-27-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551.
Április 27-május 4-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS – ÉGETÉS

Gödöllő városának képviselő-tes-
tülete 2008. október 22-én a 29/
2008. (X. 27.)  sz. önkormányzati
rendelet a közterületek és az egyes, nem köz-
területnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról,
állagának megóvásáról szóló rendeletében fog-
lalkozik a növényi hulladék égetésével. 

A  6. paragrafusban foglaltak szerint erre kizárólag  az
alábbi módon van lehetőség:  

6.§. (7) Közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt nö-
vényi hulladékot pénteken 13-tól 18 óráig és szombaton 10-
től 13 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban 
tilos. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal
bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!

A város területén a hulladékszállítást és
kezelést végző közszolgáltató, a Gödöllői Hul-
ladékgazdálkodási Kft tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a város Önkormányzati Képviselő-
testülete 2009. március 26-i ülésén jóvá-
hagyta a települési szilárd hulladék kezelé-
sével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak
kötelező igénybevételéről szóló 8/2009 szá-
mú önkormányzati rendelet.

A szabályozás szerint „a helyi kötelező közszolgál-
tatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létre-
jön: a közszolgáltatás első igénybevételével,
és/vagy a közszolgáltatás igénybevételére irányuló
szerződés írásba foglalásával. Ez követően az ingat-
lantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltató-
nak a díjszámlázáshoz szükséges adatokat. 
A rendelet alapján a rendszeres hulladékszállításba
bevont területen az ingatlantulajdonos, birtokos
vagy használó, vagy az együttesen használt táro-
lóedény esetén a lakásszövetkezetek és társas-
házak kötelesek a szervezett közszolgáltatást
igénybe venni. Gazdálkodó szervezet akkor köteles
a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett tele-
pülési szilárd hulladék kezeléséről a hulladékgaz-
dálkodási törvény 21. § alapján nem gondoskodik,
vagy a közszolgáltatás keretében nyújtott települési
hulladékkezeléstől – a környezetvédelmi felügyelő-
ség által igazoltan – környezeti szempontból
lényegesen kedvezőbb megoldást alkalmaz. 
A Társaságunk a települési szilárd hulladék begyűj-
téséről legalább heti egy alkalommal köteles gondo-

skodni „a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről”
szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet alapján. 
A gyűjtés rendjére vonatkozó szabályok: 
Az igénybevevő a gyűjtőedényben az ingatlanon szo-
kásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy
helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen,
valamint az a hulladékszállítás során a közszolgál-
tató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne
veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az
ürítő berendezést ne károsítsa!
A gyűjtőedény mellé települési szilárd hulladékot el-
helyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel
ellátott zsákban lehet.
A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18 órától, a
szállítás napján legkésőbb 6 óráig helyezhető ki, és
a szállítás napján 18 óráig tartható közterületen. Ki-
vételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres
gyűjtőedény. A zsák csak megfelelően bekötve
helyezhető ki a közterületre.
A gyűjtőedénybe tilos mérgező, ve-szélyes, robbanó
vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel fog-
lalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy
életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gép-
kocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet
elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyez-
teti a környezetet, vagy az ártalmatlaní-
tó/hasznosító telep műszaki berendezéseit.
Ha alkalmazottaink megállapítják, hogy a fent em-
lített hulladékok valamelyikét helyezték el az edény-
ben vagy az túltöltött, akkor az edény ürítést meg-
tagadhatják. 
Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról

az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. Ha a
gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz,
amely az edényben összetömörödött, vagy befagy-
ott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összeprésel-
ték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon
kiüríteni nem lehet, akkor a szolgáltatást igénybe-
vevő köteles a ki nem üríthető gyűjtőedényt 
szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.
A zöldhulladék csak zsákban helyezhető ki. A zöld-
hulladékot tartalmazó zsák csak a szállítást meg-
előző nap 18 órától, a szállítás napján legkésőbb 6
óráig helyezhetőek ki. 
Egy szállítási nap alkalmával maximum 10 db zöld-
hulladékot tartalmazó zsák helyezhető ki ingatla-
nonként. Nem helyezhető ki gally, ág összekötve.
Ezeket a hulladékokat is zsákba kell helyezni, vagy
zsákba aprítani, összevágni. Társaságunk csak a
zsákban kirakott zöldhulladékot köteles elszállítani.
A zöldhulladék pontos szállítási napjairól, és rendről
Társaságunk később értesíti a lakosságot.
A gyűjtőedényben okozott károkat köteles Társasá-
gunk kijavítani, amennyiben a károkozás a szolgál-
tatónak felróható okból következik be. A Kft. az
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biz-
tosít. Amennyiben a károkozás nem róható fel a
Szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtő-
edény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantu-
lajdonost terheli.
Bővebb információk: 
Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. u. 69/D. (nyitva tartás: H: 8:00-18:00, K:
8:00-16:00). Tel./Fax: 28/418-601. 

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatója

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata a feladatkörébe tartozó
autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személy-
szállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő
ellátására pályázatot hirdet.
A pályázati kiírás dokumentációja 100.000 Ft+ÁFA
összegnek Gödöllő Város Önkormányzatának 
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00155330-00100004 számú
számlájára való befizetést igazoló okmány eredeti, vagy másolati példányá-
nak bemutatása ellenében vehető át 2009. április 30-án 10 óráig Gödöllő
Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Irodájában (2100 Gö-
döllő, Szabadság tér 7. III. emelet 308. szoba), munkanapokon hétfőtől csü-
törtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 14 óra között.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata – az elmúlt évekhez hason-
lóan – 2009-ben is pályázatot hirdet a város közéleti,
kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közös-
ségei, egyéb civil szervezetei támogatására. 
Pályázati adatlap 2009. április 1-jétől beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján vagy
letölthető a honlapról (www.godollo.hu).
A pályázatokat 2009. április 30. (csütörtök) 16.30 óráig kell eljuttatni
nyomtatott formában – postai úton vagy személyesen – a Polgármesteri Hi-
vatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára (II. em. 222. szoba)

Tisztelt Lakóingatlan-tulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az M3-as autó-
pályát és M0-ás autóutat összekötő M31-es
jelű út városunkat is érintő szakaszán az épí-
tési munkák megkezdődtek. Ennek követ-
keztében a közeljövőben egyes utakon a for-
galom növekedésére és munkagépek, vala-
mint nehézgépjárművek megjelenésére kell
számítani. A szállítási útvonalakat a kivite-
lező azzal a feltétellel használhatja, hogy
előzetesen állapotfelvételt kell készíttetnie.
Felvétel készül az utak állapotáról és minden
ingatlanról, ami az út szélétől 30 m-en belül
van. A felmérést végző a lakáson belül is vé-
gezne vizsgálatokat, melyekre azért lenne
szükség, hogy amennyiben az ingatlanban
olyan kár keletkezne, amely a felvonulási
utak használatára vezethető vissza, az oko-
zott kárt a tulajdonos az M31-es út építőjé-
vel szemben érvényesíteni tudja.
A felmérés során a Tele-Kov Kft. részéről
Csízi László, a Filigrán Kft. részéről Szegedi
Ildikó keresi fel a lakókat, hogy az érintett
ingatlanokról fotó és videófelvételt készít-

sen. A felmérést végző igazolványt, és az
önkormányzat részéről meghatalmazó leve-
let mutat fel. Ez utóbbin polgármesteri, 
jegyzői, alpolgármesteri és a Városüzemel-
tetési Iroda vezetőjének aláírása szerepel.
Nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy az állapotfelvétel elkészíté-
se teljesen ingyenes, és az azt végző személy
egyedül keresi fel az ingatlantulajdonosokat.
Kérjük, amennyiben a felmérésért anyagi
követelést tapasztalnak, vagy a felmérést
végző személyek azonossága megkérdő-
jelezhető, haladéktalanul vegyék fel a kap-
csolatot Polgármesteri Hivatal Városüzemel-
tetési Irodájával.
A felmérésben érintett utak: Repülőtéri,
Tessedik Sámuel, Dózsa György út, Rét utca,
valamint a Röges utca, Blaháné út Rét
utcától az M3-as autópályáig terjedő szaka-
sza. A felmérést április 13. – május 20. kö-
zötti időpontokban végzik el.

Az Önkormányzat kéri, hogy saját érdekei-
ket szem előtt tartva segítsék munkájukat!

Felhívás a Repülőtéri, Tessedik Sámuel, Dózsa György út, 
Rét utca, valamint a Röges utca, Blaháné út Rét utcától 

az M3-as autópályáig terjedő szakaszának 
lakóingatlan tulajdonosai számára!

2009. évi Városi Pedagógus Napon 
ismételten átadásra kerül a

GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT,
IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

Az önkormányzati rendelet értelmében a díj
azoknak a személyeknek adományozható, akik
a). „kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató
munkában, illetve  azoknak szervezésében, irányításában,”
b). „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük
alapján, élen járnak az
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában
és alkalmazásában.” 
c). „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a
gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását,
nevelését,”
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – részletes indoklás-
sal – olyan személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím
elnyerésére. A javaslatot a Polgármesteri Hivatal Közok-
tatási, Művelődési és Sport Irodájára szíveskedjenek
megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

HATÁRIDŐ: 2009. MÁJUS 5.

Guba Lajos, 
a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Várjuk olyan segítőkész emberek je-
lentkezését, akik szívesen gondozná-
nak otthonukban olyan gyermekeket,
akiknek nevelése saját családjukban
rövidebb vagy hosszabb ideig nem
oldható meg.
Feltételek:
– 24. életév betöltése
– Büntetlen előélet

– Egészségügyi alkalmasság
– Otthonuk gyermekelhelyezésre al-
kalmas
A jelentkezőknek 50 órás képzésen
kell részt vennie!
A jelentkezőket várjuk a Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál (Gödöllő,
Ganz. Á. u. 7.) valamint az 513-
605-ös telefonszámon.

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
helyettes szülőket keres!
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HETI MENÜ (12. hét április 20-24.)
Hétfő: karfiolleves, paradicsomos húsgombóc burgonyával, almás pite
Kedd: zöldborsóleves, tavaszi pulykaragu rizzsel, kókusz kocka
Szerda: húsleves daragaluskával, rakott burgonya, túrófánk
Csütörtök: tarhonya leves, tökfőzelék sertéspörkölttel, piskótatekercs,
Péntek: gyümölcsleves, rántott hal kevert salátával, fagyikehely

A menü ára 990 Ft, 11.30–15.00 óráig kínáljuk, akár elvitelre is!
Előrendelést felveszünk, étkezési utalványokat (Sodexho, Accor Ticket,

Cheque Déjeuner) és üdülési csekket elfogadunk.
(A menü változtatásának jogát fenntartjuk.)

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

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

A szálloda udvarában üzlethelyiségek KIADÓK!
A bérleti díj megállapítása forintban történik korrekt áron!

Érdeklődni személyesen a szállodában, vagy telefonon lehet a
06-28/816-817-es telefonszámon Gselmann Katalinnál.

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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A Gödöllői SK U21-es futsal csa-
pata az elmúlt vasárnap Üllőn lé-
pett pályára a Cső-Montage ellen
a bajnokság elődöntőjének első
mérkőzésén. Az U21-es bajnoki
címet védő gödöllői fiatalok jó
pozícióból várhatják majd az áp-
rilis 24-ei visszavágót, ugyanis 3-
3-as döntetlennel zárták az első
találkozót.

Az első játékrészt átaludták a mieink,
aminek meg is lett az eredménye egy
hazai találat formájában, míg Nagy Ro-
landék lehetőségeit a mezőny legjobb-
jának bizonyuló hazai hálóőr rendre há-
rítani tudta. A szünetet követően a kapu-
ja elé szögezték a vendéglátókat a mi-
eink, de sokáig eredmény nélkül alakí-
tották ki a jobbnál jobb lehetőségeket.
Séra Tibor törte meg a jeget, majd Vi-

dák Balázs gólja már a vezetést ered-
ményezte. A lekesen játszó Cső egy 
perccel a vége előtt megfordította az
eredményet, de Száraz Szabolcs fél
perccel a meccs vége előtt betalált, ezzel
döntetlenre hozta a meccset. A játék ké-
pe alapján akár több góllal is nyerhettek
volna a gödöllői fiatalok, akik a sok ki-
dolgozott lehetőség ellenére igen halo-
vány teljesítményt nyújtottak. A bajno-
ki döntőbe kerülésről döntő visszavá-
gót április 24-én rendezik majd Gödöl-
lőn, az egyetemi csarnokban.

Futsal U21, elődöntő, 1. mérkőzés
Cső-Montage – Gödöllői SK 3–3 (1–0)
Gól: Séra T., Vidák B., Száraz Sz.
Következik:
U21 elődöntő, visszavágó
Április 24., egyetemi csarnok 20.30 óra:
Gödöllői SK – Cső-Montage

Futsal NB I. – Szerdán folytatják
a felnőttek

Április 22-én lép pályára ismét a GSK
felnőtt csapata az NB I-es bajnokság-
ban, az ellenfél a Dupont-Fortuna lesz.
Az 5-8. helyért küzdő gödöllői alakulat
Üllőn kezdi meg a rájátszás helyosztói-
nak első mérkőzését, míg a 2. találkozó-
ra április 27-én kerül majd sor Gödöl-
lőn. Az időpont még nem ismert, de elő-
fordulhat, hogy futsal és röplabdás hétfő
lesz az egyetemi csarnokban. Ehhez az
kell, hogy a röplabdás hölgyek még ver-
senyben legyenek a bronzcsatában. Az
egyik fél második győzelméig tartó
GSK–Dupont párharc győztese játszhat
majd az 5-6. helyért a Fradi–Duna Ta-
karék győztesével, míg a két vesztes a 7-
8. helyért mérkőzhet majd.
Következik:
Futsal NB I., 5-8. helyért, 2. mérkőzés
Április 27., egyetemi sportcsarnok:
Gödöllői SK – Dupont-Fortuna
A végleges hazai időpont és a rájátszás
menetrendje: www.gbulls.hu

Egy-egy győzelemmel és vereséggel
zárta az elmúlt két fordulót a Gödöllői
SK felnőtt és U19-es labdarúgó csapata
a megyei I. osztályú bajnokságban. Sza-
bados György csapata előbb az Erdő-
kertest verte hazai pályán, majd a lista-
vezető Dunakeszi otthonában kapott
sima zakót. 
Bajnoki tabellák: www.gbulls.hu
Pest megyei I. osztály, 21. forduló
Gödöllői SK – Erdőkertes 2–1 (1–1)
Gól: Száraz Szabolcs, Séra Tibor
U19: Gödöllői SK – Erdőkertes 7–0
Gól: Kiglics Gábor (3), Kurunczi Dániel
(2), Sztriskó István, Bátori Csaba
Pest megyei I. osztály, 22. forduló
Dunakeszi – Gödöllői SK 4–0 (1–0)
U19: Dunakeszi – Gödöllői SK 2–1
Gól: Sztriskó István
Következik: 
Április 25., egyetemi pálya, 16 óra (ifi:
14 óra): Gödöllői SK – Hévízgyörk

Megyei III. osztály – Két fontos
GEAC győzelem 

Két rangadót is játszott a GEAC az el-
múlt fordulókban. A harmadik helyen
álló egyetemisták előbb az egy pozíció-
val mögöttük helyezkedő Sződöt verték
hazai pályán, majd a 6. Fóthoz látogat-
tak és szintén nyerni tudtak Nagy Béla
tanítványai. A GSK II. a tabella 2. he-
lyén álló Vasadot fogadta és mindvégig
esélye volt a győzelemre, de a hosszab-
bításban elért vendég gól miatt elmaradt
még a pontszerzés is.

Pest megyei III. osztály, gödöllői cso-
port, 18. és 19. forduló
GEAC – Sződ 2-1; Fót – GEAC 1–2
Pest megyei III. osztály, gödöllői cso-
port, 19. forduló
Gödöllői SK II. – Vasad 1–2
Gól: Legéndi Balázs
Következik:
Április 26., egyetemi pálya 16 óra:
GEAC – Váchartyán

Utánpótlás – Tizennyolc gól a
BVSC-nek

Országos kiemelt II. osztály U15-U13
közép B csoport, 22. forduló
U15: Gödöllői SK – BVSC 1–3
Gól: Vörös Viktor
U13: Gödöllői SK – BVSC 18–0
Gól: Szabó Tibor (4), Hegyi Balázs (4),
Tóth-Velez Valentin (3), Nagy Barna-
bás, Varga Tamás, Bali Dávid, Pozsonyi
Krisztián, Árvai Bence, Dobi Gergő, Bi-
hari Gábor
Országos kiemelt II. osztály U15-U13
közép C csoport, 21. forduló
U15: Gödöllői SK U14 – BKV Előre
0–12
U13: Gödöllői SK U12 – BKV Előre
3–1
Gól: Oláh Maximilián, Morvai Milán,
Hajdú Tamás
Pest megyei I.-III. osztály U16-os baj-
nokság, 11. forduló
Bagi TC – Gödöllői SK U16 1–7
Gól: Ben Ali Mourad (3), Somogyi Le-
vente (2), Papp Máté, Lázár Viktor.      tl

A TEVA-GRC csapata nagyban készül
az április 21-én kezdődő bronzcsatára,
amelyen a Vasas Duna Autó Óbuda csa-
patával találkozik majd a 3. helyért ví-
vandó párharcban. Tatár Mihályt, a
már három hete a lányok élére ideigle-
nesen a bajnokság végéig kinevezett új
edzőt kérdeztük az esélyekről.
– Igen sikeres játékos és edzői pálya-
futás áll Ön mögött, így, ha nem sér-
tődik meg ezen, már öreg motorosnak
számít. Milyen a mai magyar me-
zőny?
– Az utánpótlás kicsit javult az utóbbi
időben, amit a nemzetközi eredmények
is mutatnak, de felnőtt szinten évek óta
stagnál a magyar mezőny. Kevés a jó
csapat, hosszú ideje csak a Gödöllő,
BSE, Nyíregyháza, Vasas négyes emel-
kedik ki a mezőnyből ami kevés. Ők
döntik el egymás között a bajnoki és ku-
pa címet, a pillanatnyi forma alapján.
– Már több mint két hete vette át a
csapatot, mik az első tapasztalatok?
– Nagyon kellemesen csalódtam a csa-
patban. Rendesen edzenek és már érez-
hető is a fejlődés. A három kubai légiós
ugyan elég későn érkezett, de megpró-
bálom minél jobban beilleszteni a csa-
patba őket és azon dolgozunk, hogy
akik lehetőséget kapnak, majd a legjobb
formájukat hozzák.
– Az edzőmeccseken kiderült, hogy
néhány poszton változtatásokat esz-
közölt. Milyen meglepetésekre szá-
míthatnak a szimpatizánsok és az el-
lenfél?
– Ez legyen a mi meglepetésünk. Nagy

változás nem lesz, mert ez hosszabb időt
igényelne, de annyit azért elárulhatok,
hogy megpróbáljuk meglepni majd a
Vasast. Sajnos, az elmúlt héten Kurucz
Ági megsérült, ezzel egy kicsit szűkült a
variációs lehetőségünk.
– Mit vár a Vasas elleni párharctól
(lapzártánk után játszották az első
meccset)?
– Én mindig optimista vagyok. Két egy-
forma képességű csapatról van szó és
úgy gondolom, hogy a pillanatnyi forma
fog dönteni egyik vagy másik fél javára.
Természetesen tiszteljük ellenfelünk
eredményeit, de úgy gondolom, hogy a
mi csapatunk most egységesebb, ami
döntő lehet. Szeretnénk jó meccseket
játszani és bízom abban, hogy nem há-
rom találkozón dől el a párharc, persze
ehhez az is kell, hogy a légiósaink jó for-
mát mutassanak. Minden esetre szeret-
nénk megnyerni a bronzcsatát.
– Csak a bajnokság végéig kötelezte el

magát. Hogyan tovább utána?
– Akkor, amikor Kőrösfői László meg-
keresett, hogy az előző edző hosszú el-
tiltása miatt segítsek a Gödöllőn, úgy ál-
lapodtunk meg szóban, hogy egyenlőre
a bajnokság végéig kötelezem el ma-
gam. Ugyan szóba került már akkor is
az esetleges hosszabb távú munka, de
abban maradtam a vezetőkkel, hogy
most a tűzoltás a legfontosabb és majd a
bajnokság végén, kiértékelve az eltelt bő
egy hónapot, térjünk vissza a hogyan
továbbra.

Remek főpróba a bronzcsata
előtt

A TEVA-GRC az elmúlt hét szerdáján
felkészülési mérkőzést játszott a bajnoki
döntőre készülő Nyíregyháza ellen. A
Vasas elleni bronzmérkőzésre készülő
mieink remek főpróbát tartottak, ugyan-
is helyenként jó játékkal nyerni tudtak.
A bronzmeccs az egyik fél harmadik
győzelméig tart és az első meccset ide-
genben, lapzártánk után játszották.
Felkészülési mérkőzés
TEVA-GRC–Betonút-NRK Nyíregy-
háza 3:1 (23, 21, 23, -12)
A rájátszás menetrendje:
1. mérkőzés: Április 21.: Vasas Duna
Autó Óbuda– TEVA-GRC
2. mérkőzés: Április 23., egyetemi
csarnok 20 óra: TEVA-GRC–Vasas Du-
na Autó Óbuda
3. mérkőzés: Áprils 25.: Vasas Duna
Autó Óbuda – TEVA-GRC
4. mérkőzés: Április 27., egyetemi
csarnok 18 óra: TEVA-GRC – Vasas
Duna Autó Óbuda (ha szükséges)
5. mérkőzés: Április 29.: Vasas Duna
Autó Óbuda – TEVA-GRC (ha szük-
séges). -lt-

Április 16-án, immáron 12. alkalommal adott otthont
a gödöllői repülőtér a tanévi diákolimpiai mezei futó-
verseny országos döntőjének. A III-VI. korcsoportos
fiúk és lányok számára megrendezett országos via-
dalra összesen 1750 diák adta le a nevezését a me-
gyei döntőkből továbbjutó majdnem 2000 főből. A
gödöllői iskolákat összesen 35 tanuló kép-
viselte (23 fő a III-IV., míg 12 fő az V-VI. kor-
csoportban). Deák György, a Magyar Diák-
sport Szövetség elnöke elmondta, hogy min-
den évben ez az MDSZ legnagyobb rendezvé-
nye. Pintér Zoltán alpolgármester megnyitó
beszédében többek között elmondta: a végső
megmérettetésre 44 ezer diákból került ki az
a több mint másfélezer gyerek, akik rajthoz
állhattak ezen a verőfényes napsütötte dél-
előttön.
És akkor nézzük, hogyan szerepeltek városunk ta-
nulói. A III. korcsoportos lányoknál a legjobb ered-
ményt Ferencz Anna (Premontrei) érte el, aki a 6.
helyen ért célba a 224 fős mezőnyből. Csapatban a
Hajós iskola a 23. lett a 37 indulóból. A fiúknál Pal-
kovics Áron (Hajós) lett a legjobb gödöllői a 10.

helyével, míg csapatban a Hajós a
12. lett (36-ból). A IV. korcsoportos

lányoknál 199-en álltak rajthoz. Moldován-Horváth
Katinka (Erkel) lett a legjobb a maga 13. helyével. Az
iskolák versenyében az Erkel a 13. helyezett lett a
34 iskola közül. A fiúknál Pápai Márton (Premontrei)
9. lett a 215 fős mezőnyben, míg csapatban 19.
helyen zárt a Premontrei (36-ból). Az V. korcsoportos

fiúknál csapatban volt gödöllői érdekeltség. Itt a Pre-
montrei csapatban a 17. helyen zárt 33 csapatból. A
VI. korcsoportos lányoknál csapatban a Török Ignác
a 20. lett 26 iskola közül, míg fiúknál egyéniben a
23. helyen végzett Szántó Csongor (Török) a 156 in-
dulóból. Kép és szöveg: -lt-

Futsal – Elődöntőztek a fiatalok

Döntetlen az első meccsen
Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Négyből kettő győzelem

Röplabda – Vasasra hangolva

Tatár Mihály esélylatolgatása

Április 4-9. között zajlott Győrben a
nagy hagyományokkal rendelkező
kézilabda Balázs-Kupa, ahonnan a
Gödöllői SE csapatai három érem-
mel tértek haza. Az 1999-es fiúk, va-
lamint az ’98-as lányok döntőt játsz-
hattak és mindkét csapat szoros küz-
delemben maradt alul. A ’99-es fiúk
az FTC csapatától az utolsó másod-
percekben kapott góllal kaptak ki
19:18-ra. A legjobb játékos Fóti Be-
nedek lett. Az ezüstérmes csapat
tagjai: Borhy Levente, Fóti Bene-
dek, Majoros Domokos, Menyhért
Nándor, Szakály Domonkos, Thúry
Márk, Varga Attila. A ’98-as lányok
a Dorog csapatával játszották a dön-
tőt. Az eredmény 12:9 lett. A legjobb
játékos címét Hornyák Bernadett
nyerte el. Az ezüstérmet nyert csa-
pat tagjai: Csenteri Anna, Hornyák
Bernadett, Horuczi Fédra, Izsó Fan-
ni, Juhász Eszter, Kriszt Katalin, La-
ki Bianka, Majoros Sarolta, Stefkó
Boglárka, Szekeres Dóra, Varga

Fanni. A ’99-es
lányok is reme-
kül teljesítettek
és bronzéremmel

térhettek haza. A csapat tagjai: Ju-
hász Eszter, Kriszt Katalin, Laki
Bianka, Majoros Sarolta, Stefkó
Boglárka, Varga Fanni. Az 1996-os
fiúcsapat a 24 csapatos, horvát csap-
atokkal megtűzdelt mezőnyben az
előkelő 5. helyet szerezte meg. Csa-
pattagok: Czene Dávid, Gombás
Bence, Gombás Máté, Gyurcsánszki
Ádám, Kriszt Botond, Laczkó Szi-
lárd, Papp Kristóf, Réti Tamás, Sza-
kály Benedek, Takács Attila, Tóth
Attila, Trézsi Norbert, Varga Botond.
Ugyanebben a korosztályban a
lányoknál szintén 24 induló csapat
volt, ahol a gödöllői lányok a 8.
helyet szerezték meg. Csapatta-
gok: Blaubacher Dóra, Hornyák
Bernadett, Horuczi Fédra, Izsó
Fanni, Juhász Eszter, Juhász Réka,
Laki Bianka, Ollári Borbála, Sze-
keres Dóra, Sztankovics Réka, Ta-
más Martina. A GSE csapatainak
edzői: Ádám Rita és Majoros
Gusztáv. -tl-

Bravúrnak mondható döntetlent ért el a Gödöllői SK női csapata az NB II-es
bajnokságban a listavezető Cegléd ellen. A tabella 2. helyén álló és már az
NB I-be feljutó mieink 9:9-es eredményt értek el idegenben. A felnőtt csapa-
tok közül az NB II-ban szereplő GEAC I. Vácott ért el szintén 9:9-es döntet-
lent, míg az NB III-ben vitézkedő GEAC II. a Pénzügyőr vendége volt és ka-
pott nagy verést (14:4). A megyei bajnokságban szereplő csapatok közül a
Pest megye A-ban szereplő GEAC III. Aszódon oktatott és nyert 16:2-re, míg
a megyei B osztályban játszó IV. és V. számú gödöllői csapat közül csak az
utóbbi állt asztal elé. A GEAC V. az Újhartyán csapatát verte 14:4-re.         -li-

Április 11-én a Natúr Erősemberek Szövetsé-
ge által rendezett versenyt tartottak az egyete-
mi sportcsarnokban. Az egykoron a világ leg-
erősebb emberei közé tartozó Fekete László
koordinálta eseményen a magyar B kategóriás

erőemberek vettek részt, összesen tizen. A ver-
senyszámok között volt golyóemelés (120,
130 és 140 kilogramm), 300 kg-os kerékgu-
rítás, 125 kilos koffercipelés, valamint az eze-
ken a versenyeken elmaradhatatlan 5 szintes
lépcsőzés (150 és180 kg-os súlyokkal). Nagy
küzdelem zajlott a minél jobb helyezések
eléréséért és valahol mindössze csak fél pont
döntött a végső sorrendnél. A verseny legerő-
sebbje, a családi hagyományt méltán folytatva,
Fekete László fia, Fekete Miklós nyerte.

Diákolimpia – Országos mezei futóverseny Gödöllőn

Asztalitenisz –Remek hétvége az asztaliteniszezőknél
Bravúrdöntetlen CeglédenKézilabda – Utánpótlás sikerek

Három érem 
Erős emberek Gödöllőn 
Fekete Miklós volt a legjobb



INGATLAN

* 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 mel-
léképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő
gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben:
Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr:
7,5 MFt Tel: 70/312-5965,  20/928-3938

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

* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött)
eladó egy nagyon megkímélt állapotú
140m2-es, 2 szintes, alápincézett családi
ház. Nappali, étkező, 3 szoba, 2 fürdőszo-
ba, 2 WC, kamra, gardrob, garázs, gondo-
zott kert, 780-an telkkel. Lakást beszámí-
tok. Tel: 20/9-805-765

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

* Jó vétel Gödöllőn! Központhoz közel
SZOCPOLKÉPES újépítésű 2 szoba+ nap-
palis ikerház eladó kulcsrakész ár 21,2MFt
20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* SÜRGŐSEN ELADÓ KERTVÁROSBAN
stabil téglaház 540 nm-es telekkel Iár 11,5
MFt 20-7722428

* János utcában 2 szobás , erkélyes nagy
étkezős 58 nm-es lakás eladó Iár 12,8 MFt
20-8042102

* Harasztban 3 szobás jó állapotú ház 300
nm-es telekkel eladó Iár 20,5MFT 20-
8042102

* ÚJÉPÍTÉSŰ, SZOCPOLKÉPES garáz-
zsal összekötött ikerház Gödöllőn eladó.
3szoba+nappali 93 nm-en csendes
zsákutcában Szerkezet készen 20 MFt
Kulcsrakészen 25 MFt  20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két
generációnak is alkalmas ikerház garáz-
zsal beépíthető tetőtérrel újszerű állapot-
ban eladó Iár 29,5MFt  20-7722428 

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 80 nm-es
felújított sorházi lakás saját kertrésszel
azonnal költözhetően eladó Iár 19,6MFt
20-4306474

* NAGYCSALÁDOSOKNAK!
SÜRGŐSEN ELADÓ 85 NM-ES 3
SZOBÁS DUPLA LOGGIÁS TÉGLA KON-
VEKTOROS FELÚJÍTOTT TÁGAS LAKÁS
GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN Iár 16,5 MFt
20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Családi okok miatt sürgősen eladó
Gödöllőn 1650 nm-es építési telek alkalmi
áron aszfaltos csatornázott utcában Iár
11,9 MFt 20-722-2429

* SZOCPOLKÉPES IGÉNYESEN KIVI-
TELEZETT ikerház Gödöllőn 700 nm-es
telekhányaddal 3 szoba+nappali garázs kan-
dalló igényes burkolatok eladó Iár 32,9 MFT
20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Erzsébet krt.on 2és félszobás
gyönyörűen felújított erkélyes lakás eladó
Iár 13,5 MFt  20-772-2429

* Gödöllőn Egyetem környékén, aszfalto-
zott 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

* Szt.István téren I.em-i erkélyes 2
szobás felújított lakás eladó. I.ár 12,9
MFt 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

* Gödöllő központban 3 szobás I
EMELETI KONVEKTOROS 65 nm-es
lakás saját tárolóval, beépített konyhabú-
torral eladó Iár 13,5 MFt 20-7722429

* Sürgősen eladó ár alatt I emeleti 2
szobás palotakerti lakás egyedi fűtés-
mérővel sürgősen eladó Iár 9,8MFT 20-
7722429

* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó
állapotú 2 szobás, 57nm-es lakás Iár 11,4
MFt 20-804-2102

* 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 

* Alvégben 2+2 félszobás teljesen felújí-
tott családi ház 800 nm-es gondozott
telken eladó. Iár 29,8 MFt 20-7722429

* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás
eladó Iár 8,9 MFt 20-8042102

* Minimális önerővel, garantált hitelre!
Veresegyház új építésű részén
szocpolképes lakások eladók! 40m2-
95m2-ig, már 9,9 MFt-tól! 20-5391988
WWW.VERESIHAZ.HU

* Veresegyházán választható telekre iker-
házi lakások eladók! Ár:20.3Mft-tól!
Használt lakás beszámítás lehetséges! 20-
5391988

* Gödöllőn központhoz közel 76m2-es,
cirkós lakás, 3szobával, 1.emeleten eladó!
Iár: 17.9Mft. 20-5391988

* Gödöllőn, Fenyvesben 65m2-es 2+fél
szobás családi ház, 642m2-es telken
eladó! Iár:23.9Mft 20-5391988

* Szadán kiváló állapotban lévő, minőségi
alapanyagokból, minőségi kivitelezéssel
készült családi ház eladó!900m2-es telek,
157m2-es alapterület. Iár:49.5Mft. 20-
5391988  WWW.VERESIHAZ.HU

* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK
SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 9,5 MFt 20-
9447025
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-Új ikerházfél Alvég Egyetemhez közeli
részén 213m2 telek 72m2 lakás 20,6MFt.  

-Új lakóház Röges 100 nm nappali+3
szobás 341 m2 telek, garázs, terasz,
szoc.pol felvehető 28,5MFt.

-Új lakások épülő 6 lakásos tár-
sasházban, tégla, cirkófűtés, erké-
ly/terasz, kertkapcsolat, tárolók,
parkosított kert, szoc.pol. 15,5 MFt-
tól 20,6 MFt-ig

-Új családi ház 624m2 telken nap-
pali+3 szoba Erdőkertesen, szoc.pol.
felvehető 20MFt.

-Béri u. jó állapotú 80 nm-es nappali
+ 2 szobás 1. emeleti konvektoros
lakás 19.6MFt.

-Kertváros Csanakkal határos részén 1100
m2 telken 2 szobás családi ház 16,9 MFt.

-Gödöllő-Szada Blahai részén 1439m2
építési telek 8,5 MFt.

-Szadán 1500 m2  telken 237m2 nappali
+ 3 szobás családi ház 49.9MFt.

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)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

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

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfo-
gadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk.



* Gödöllőn újépítésű 2 szoba nappalis
ikerház garázzsal, 300nm-es telekkel
beépíthető tetőtérrel eladó Iár 21,9MFt
20-8042102

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

* Gödöllőn a központban 44 nm-es, 1 + fél
szobás lakás. Iá: 9,8 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosi részen 4 lakásos,
téglaépítésű háztömbben eladó 95 nm
alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotú
egyedi fűtésű, erkélyes lakás 270 nm-es
telekrésszel. Iá: 19,9 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870 

* Gödöllőn a Szt. János utcában 3. emeleti
nagyon szép állapotban lévő, 2 szobás,
konvektoros fűtésű, erkélyes lakás. Iá:
13,3 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: 16,9 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

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

* Gödöllőn a Kastély-park közelében nap-
pali + 2 szobás családi ház 936 nm-es
telekkel. Ipari áram, telephely engedély
van. Iá: 24 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: 16,9 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn 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

* Gödöllőn 4 éve teljesen felújított kétsz-
intes, 170 nm lakóterű, nappali + 4 és fél
szobás szinteltolásos családi ház (új
nyílászárók, burkolatok, új beépített kony-
habútor, vízvezetékek, gépészet, teljes
tetőcsere). Szauna, 40 m2-es mel-
léképület,garázs, ipari áram, riasztó, távir.
kapuk. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-086;
0620/9194-870

* Gödöllőn (Csanakban) 2002-ben
épült, 130 nm alapterületű, nappali + 3
szobás színvonalas kialakítású, kétsz-
intes családi ház, 800 nm-es parkosí-
tott telekkel. Iá: 41 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn 1030 nm-es telken vállalkozás
kialakítására is alkalmas, főútvonal melletti
3 szintes családi ház 5 szobával, földszin-
ten üzlethelyiséggel. Iá: 48 mFt. Tel:
20/9194-870

* Gödöllőn 800 nm-es, belterületi üdülő
övezeti (15 %-os beépíthetőségű) telek.
Víz, villany, gáz a telken, csatorna az
utcában. 90 m2 alapterületű családi házra
érvényes építési engedéllyel. Iá: 11,9. Tel:
20/9194-870

* Gödöllőn a Fenyvesben 105 nm lakóterű
(nappali-étkező, 3 hálószoba, 2 fürdősz.+
garázs és tárolók) emelt szintű
szerkezetkész állapotban lévő, ÚJ
ÉPÍTÉSŰ ikerház-fél 600 nm-es saját
telekrésszel. Szocpol igénybe vehető. Iá:
34,9 mFt. Tel: 0620/9194-870

* Gödöllőn Fenyvesben ALKALMI ÁRON
2009. aug. átadással 55 nm lakóterű,
tetőteres ikerház-fél 300 nm-es
telekrésszel. Nappali-konyha, 3 félszoba, 2
fürdősz. Szoc.pol igénybe vehető. Iá: 15,5
mFt. 20-919-4870

* Isaszegen telek árban eladó 70 nm
alapterületű családi ház, 1187 nm-es ked-
vező adottságokkal rendelkező telken. Iá:
8,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Vácszentlászlón 839 nm telken 2002-
ben épült, 76 nm lakóterű, nappali + 3
szobás tetőteres lakás 20 nm-es fedett
terasszal, garázzsal. Iá: 14,8 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK
GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN
VÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE. GÖDÖLLŐ
KÖZPONTI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE
3%-OS JUTALÉKKAL NYOLC ÉVES
HELYI ÉRTÉKESÍTÉSI TAPASZTALAT-
TAL. Pontosabb tájékoztatásért hívjon:
0628-513-210 vagy 0630-919-5960 ,
vagy személyesen a POSTÁVAL SZEM-
BEN – INGATLANVADÁSZ KFT. 

* ELADÓ Lakás Gödöllőn, János utcában 52
m2-es, 2 Szobás, egyedi fűtéses, erkélyes
téglalakás, saját tárolóval, beépített kony-
habútorral eladó. IRÁNYÁR: Ajánlatot vár.
HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 3516.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ GÖDÖLLŐI HÁZRÉSZ, Központ:
55 m2-es, 1 Szobás bővíthető házrész, ren-
dezett feltételekkel, saját kertrésszel eladó.
IRÁNYÁR: 11.000.000 Ft. Sorszám: 3515.
HÍVJON: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu  

* ÚJ LAKÁS GÖDÖLLŐN ELADÓ!
KÖZPONTBAN, cirkófűtéses, 58 m2-es,
Nappali + 2 Hálószobás, magasföldszinti
téglalakás eladó. Szocpolképes.
IRÁNYÁR: 17.500.000 Ft. HÍVJON: 0630-
919-5960. Sorszám: 3359.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu  

* ELADÓ HÁZRÉSZ Gödöllő, Központ:
57 m2-es, 2 Szobás bővíthető házrész,
rendezett feltételekkel, saját kertrésszel
eladó. IRÁNYÁR: Ajánlatot vár. Sorszám:
0824. HÍVJON: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu  

* ELADÓ Lakás Gödöllőn, János utcában 30
m2-es, 1 Szobás, első emeleti, egyedi fűtés-
es téglalakás eladó. IRÁNYÁR: Ajánlatot vár.
HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 3502.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllő,
Haraszt, a központ közelében, 80 m2-es, 3
Hálós téglaház, alápincézve, 800 m2-es
telken eladó. IRÁNYÁR: Ajánlatot vár.
Sorszám: 3456. Telefon: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ RÉGI Bontható parasztház
Gödöllő Központ, Ádám utcában: a telekre
2 lakásos ház építhető. Irányár:
11.000.000 Ft – ALKUKÉPES! Sorszám:
3523. Telefon: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu

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

* 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
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* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT
SÜRGŐSEN ELADÓ árukészlettel, beren-
dezéssel vagy anélkül. Főútvonal mellett,
forgalmas helyen. Tel: (20) 9716-172

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

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

* Szadán 3db egymás melletti építési
telek egyben vagy külön-külön is eladó.
Ipari áram, víz, csatorna, fúrt kút a telken,
gáz a telek előtt. Tel: 28/415-664

* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés
dűlőben, Tölgyfa utca folytatásában 2200
m2 zártkerti telek eladó. Pince, villany, víz
van. Érd: (28) 410-354

* SZADÁN az M3-tól pár percre, Gödöllő
folytatásában csendes, nyugodt helyen
szép fekvésű (Délkeleti) enyhén panorámás
összközműves (víz, villany, gáz, csatorna a
telken) 21 m utcai fronttal 300 nöles építési
belterületi telek eladó. A telken 30 m2-es
alápincézett kis ház, összkomfortos,
gázfűtéses, mely bővíthető, átépíthető.
Megközelítés betonozott úton. Iár: 11,9 M
Ft. Tel: (28) 416-257, (30) 527-5790

* FENYVESBEN, középen 1000 m2-es
telek eladó. MALOMDŰLŐBEN 3 hektár
jó minőségű szántó eladó, csere is
érdekel. Árak megegyezés szerint. Tel:
(28) 430-853

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

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

* 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 Gödöllőn extra panorámás 1850
m2-es telken 3 szintes 450 m2-es családi
ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappalival,
50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, 2 autós
teremgarázzsal, stb. Érd: (30) 9-425-103

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

* ELADNÁM, vagy ELCSERÉLNÉM
Palotakerti, 4. emeleti, 62 m2-es, egyedi
fűtésmérős, vízórás lakásomat érték-
egyeztetéssel gödöllői vagy környéki
családi házra. (30) 686-5093

* ELCSERÉLNÉM, vagy ELADNÁM
Gödöllőn PERCZEL M. utcában, örök-
panorámás telken lévő téliesített összkom-
fortos faházamat. Kisebb lakás érdekelne.
Érd: (30) 650-2194

* Gödöllő központjában földszinti 2
szobás erkélyes lakás eladó. Iár:
12.000.000 Ft Tel: (20) 367-3467

* Nagycsaládosok, Befektetők Figyelem!
ASZÓDON, Szt. Imre utcában 128 m2-es
társasházi lakás zöld övezetben 500 nm-
es saját tulajdonú udvarral ÁRON ALUL
SÜRGŐSEN ELADÓ. Iár: 13,5 millió.
VALAMINT A LAKÓTELEPEN 3 em. 60
m2-es erkélyes lakás +garázs a garázs-
soron. Iár: 10,5 millió Ft. Hívjon, mege-
gyezünk! Tel: (20) 3532-516

* 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

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

* Eladó 36 m2-es téglalakás Gödöllőn a
Szt. János utcában. Teljes körűen felújított
(víz, vill., gáz, műa. redőnyös nyílászárók,
sarokkád, klíma, beépített konyha), kon-
vektoros, erkélyes Tel: (70) 360-4386

* Eladó Mátraderecskén a gyógy gázfürdő
– MOFETTA-nál. közművesített, felújított
családi ház kis telekkel központi helyen.
Ár: 5,2 M Ft. Tel: (70) 615-7890

* Galgahévízen szép panorámával 1478
m2 telken álló 110 m2 alapterületű ház 16
millió Ft-ért eladó. Érd: 06 (32) 370-073

* Gödöllő központjában, 1996-ban épült
nappali+6 hálószobás, dupla komfortos 2
üzlethelyiséges családi ház áron alul
eladó. (Bajcsy Zs. u. 17.) Iár: 44m Ft. Tel:
(30) 680-5473

* CSÚCSPANORÁMÁS, KÉT LAKÁSSÁ
ALAKÍTHATÓ 220 nm-es, gödöllői családi
ház 200 nöl saroktelken, frekventált
környéken, központtól 5 percre SÜRGŐSEN
eladó. Iár: 28 M Ft. Tel: (30) 445-6159

* Aszódon, Fesztivál téren épült ikerház
mindkét fele eladó 2×77 nm + 2×15nm
terasz + 2×420 nm telek. Jelenleg
szerkezet-kész. Ár: 12,5m Ft/db. Tel: (30)
9133-789

* János utcában 2 szobás, erkélyes 54 nm
–es 4. em. lakás eladó. Irányár: 12,5 millió
Ft. Tel: (20) 974-7453

* Gödöllőn kertes családi ház 537 nm
telekkel eladó szeptemberi költözéssel.
Kisebb gödöllői lakást beszámítunk. Ára:
22,5 millió Ft. Érd: (30) 202-8559

* Tulajdonostól központban eladó 2
szobás, összkomfortos, konvektoros,
napfényes, alacsony rezsijű, szép
környezetben álló téglaépítésű. 3. em.
csendes lakás. Tel: (20) 331-1373

* Gödöllőn Szőlő utcában eladó 1+2 fél-
szobás 69 nm-es, erkélyes, konvektoros,
klímás, Internet és kábeltévés felújított
lakás csendes helyen. Érd: (20) 588-1694

* Gödöllőn, Semmelweis utcában,
Erzsébet parkhoz közel 4lakásos tár-
sasházban téglaépítésű, 1,5 szobás, 55
nm-es, konvektoros, külön vízórás, udvar-
résszel (garázs kialakítható) 1.em. lakás
eladó. Ár: 12,8mFt. (30) 411-0018

* Eladó Gödöllőn a Szt. János utca elején
egyszobás 38 nm-es földszinti lakás
egyéni mérőórákkal, alacsony rezsivel.
Vegyes tüzelésű fűtés is megoldható. Iár:
9m Ft.  Érd: (30) 828-5854

* Gödöllő központjában 44 m2-es, 1,5
szobás +tárolós távfűtéses külön vízórás,
csendes lakás 2 liftes házban eladó. Iár:
9,8 M Ft. Tel: (30) 975-9604

* Gödöllőn a Harasztban eladó egy 3 és
fél szobás hőszigetelt családi ház dupla
garázzsal. Irányár: 35 millió Ft. Érd: (20)
533-0796

* Gödöllőn eladó családi ház 2 szoba
összkomfort 700 nm-es telekkel 15,5
millióért. Építési telek a Zengő utcában
kb. 600 nm eladó. Iár: 13,8 millió. Tel:
(70) 948-2271

* Gödöllő Isaszegi úton 1860 nm telken 110
nm családi ház (100 nm műhely, ipari áram)
eladó, ill. 2 szobás családi házat beszámítok.
Tel: (28) 417-175, (30) 9243-836

* Palotakerten 2. em. teljesen felújított 2
szobás, erkélyes, redőnyös, nagy fürdős-
zobás, beépített konyhabútoros szerethető
lakás sürgősen, magánszemélytől eladó.
Iár: 13,4m Ft Tel: (30) 864-1179

* Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában 1,5
szobás 44 nm-es konvektoros 3.
emeleti jó állapotú lakás. Iár: 11 M Ft.
Érd: (28) 420-670

* KARTALI kétlakásos igényesen kialakí-
tott családi házamat eladom vagy érték-
egyeztetéssel gödöllői lakásra cserélem.
Érd: (70) 947-6846

* Gödöllőn, Ambrus közben 1,5 szobás
lakás 13 millió Ft-ért eladó. Tel: (70)
582-7968

* Királytelepen 620 nm összközműves
telken 75 nm-es felújítandó téglaház
eladó. Iár: 14,7 millió. Tel: (20) 516-2977,
(28) 415-319

* Gödöllőtől 30km-re 1438 nöl telken
felújított parasztház 2 szobával, 1fürdős-
zobával, gázfűtéssel és termő gyümölcsös-
sel eladó. Iár: 5m Ft. Érd: (20) 924-8203,
(20) 961-5740

* 1478nöl telken 4szobás családi ház
2fürdőszobával, ebédlővel, termő
gyümölcsössel +56nm ipari tevékenysé-
gre alkalmas helyiségekkel, 40nm garáz-
zsal eladó. Iár: 16m Ft Érd: (20) 924-8203,
(20) 961-5740

* Eladó Gödöllőn, Királytelepen 8lakásos
társasház 2.em. 65nm-es 1+2 félszobás
felújított összkomfortos, panorámás lakás
iá: 16,8m Ft, valamint az ingatlanhoz tartozó
garázs 1,5 millióért. Tel: (20) 3494-316

* 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:
21,5M Tel: (30) 2014-769

* Eladó ERDŐKERTESEN 38nm-es
téliesített nyaraló 471 nm-es telken. A
csatornán kívül a közmű bevezetve.
Kívülről hőszigetelt, belül kisebb javítást
igényel. Iár: 6,9m Ft. Tel: (30) 252-6494

* Eladó Gödöllő központjában a János
utca környékén egy 43 nm-es 1,5
szobás konvektoros 1.em. lakás, ami-
hez saját tároló is tartozik. Iár: 10,5m
Ft. Tel: (30) 491-5020

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 98 nm-es,
újjáépített, 3 szobás ház (tágas
szobák, kemence, hatalmas terasz)
4512 nm-es, állattartásra kiválóan alka-
lmas telken eladó. Iá: 24,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1600 nm-
es, megosztható, szép, szabályos
építési telek kellemes környezetben
eladó. Iá:19 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN, tóparton,
lovaspark mellett csendes környe-
zetben nappali + 2 szobás, 3 szintes,
garázsos, hangulatos lakóház 792 nm-
es parkosított telken eladó. Iá: 29 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Paál László közben
2+fél szobás, konvektoros, kéterké-
lyes, jó elrendezésű, első emeleti lakás
2009. április 1-től, hosszútávra bér-
beadó. Bérleti díj: 80 e Ft/ hó+ rezsi.
*GÖDÖLLŐN, a központban 2003-ban
épült, 2. emeleti 69 nm-es, nappali +2
szobás társasházi lakás zárt gépkocsi
beállóval eladó. Iá: 22,5 mFt.

*GÖDÖLLŐN, a Nagyfenyvesben, 1000
nm-es telken, kellemes utcában, 360
nm-es, 3 szintes, két generáció
számára is alkalmas, garázsos lakóház
üzlethelyiséggel eladó. Iá: 38 mFt.
*SZADÁN, 817 nm-es, panorámás építési
telken családi házzá minősített 39 nm-es,
(1 szoba+ 2 hálófülke) nyaraló, nagy
terasszal, garázzsal eladó. Iá: 17,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kazinczy körúton 85
nm-es, 3 szobás, téglaépítésű, földsz-
inti, kéterkélyes, felújított lakás teljes
berendezéssel együtt sürgősen eladó.
Iár: 17 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
sürgősen eladó.  Iá: 15,9 mFt.
CSALÁDI  HÁZAK  GÖDÖLLŐN:
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken 160
nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú
családi ház eladó. Beépített konyhabú-
tor, dupla garázs, mosókonyha, szau-
na. Irányár: 28 mFt.
*A Kertvárosban, 400 nm-es telken, nap-
pali +4 szobás, 1998-ban újjáépített csalá-
di ház melléképülettel eladó. Iá: 23,8 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai
konyhás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es
melléképülettel, garázzsal, tárolókkal,
ólakkal eladó. Irányár: 25,9 mFt.
*A Blahán, nappali +3 szobás, garáz-
sos, alápincézett, 100 nm-es, hangu-
latos családi ház 640 nm-es, parkosí-

tott telken eladó. Irányár: 27 mFt.

*Az Alvégben 993 nm-es telken, 60 nm-
es, kétszobás családi ház pincével, garáz-
zsal, nagy műhellyel eladó.  Iá: 23,5 mFt.
LAKÁSOK:
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, hoz-
zátartozó telekrésszel sürgősen eladó.
Irányár: 19,9 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 11 mFt.
*SZADÁN, kellemes utcában 29 nm-es
házrész pici előkerttel eladó. Iá: 6,5 mFt
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK:
*GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben
épült, 190 nm-es, nappali +4 szobás,
amerikai konyhás igényes, garázsos
ikerházfél eladó. (Gondozott kert,
öntöző rendszer, víztisztító, vízlágyító
rendszer, központi porszívó, riasztó).
Irányár: 46,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 670 nm-es
telken új építésű, 140 nm-es, nappali +3
szobás, családi ház eladó. Iár: 36 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-
dombon, 1040 nm-es telken, 280 nm
–es, földszintes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó.  Irányár: 62 mFt.



* Gödöllő Kertvárosban 2 szobás
összkomfortos családi ház 841 nm-es
telken ELADÓ vagy KIADÓ vállalkozás-
nak, telephelynek műhellyel, ipari áram-
mal. Tel: (20) 446-1941

* TULAJDONOSTÓL ELADÓ! Cirkó fűtés-
es, téglaépítésű, 3. emeleti, világos lakás,
liftes házban, 11 millió forintért eladó. Tel:
70/316-0152

* TULAJDONOSTÓL ELADÓ! Kossuth L.
utcában, májusi átadással, liftes házban,
3.emeleti, 2szobás, 61m2-es, gáz-cirkó
fűtéses, világos, parkettás lakás eladó. Ár:
340.000,-Ft/m2. Tel: 70/316-0152

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

* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ a Remsey
körúton. Frekventált helyen, földszinti,
utcafronti, 35 m2-es helyiség. Bérleti díj:
90.000,-Ft+Áfa+rezsi. Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* ELADÓ LAKÁS a Szent János utcában.
59m2-es, 2 szobás, konvektoros fűtésű, 3.
emeleti, világos, gardróbos. Ár: 11,8M
Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* ELADÓ LAKÁS a Gábor Á. utcában.
89m2-es, első emeleti, gázfűtésű, részben
felújításra szoruló lakás eladó. Irányár:
23MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* ÚJÉPÍTÉSŰ UTOLSÓ SORHÁZ!
Harasztban 73m2-es, egyedi fűtéssel, nap-
pali, 2hálószobás lakás kocsibeállóval,
kerttel, azonnal beköltözhetően. Ár:
22,3MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS! Kos-
suth L. utcában liftes házban, gázfűtésű
garzonlakások eladók. Átadás: 2009.
május. Ár: 11,6M 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

* HARASZTBAN 165 m2-es, egy szintes,
kiváló állapotú, nappali, 3 szobás polgári
ház eladó, 530m2-es parkosított kerttel.
Ár: 48MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* FELÚJÍTOTT LAKÁS a Palotakerten. 64m2-
es, 1+2 félszobás, 2. emeleti, erkélyes,
igényesen felújított lakás eladó. Ár: 11,8M 06-
70/388-8807 www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET

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

* 2009. május1-től, hosszú távra kiadó
Gödöllőn a Szent János utcában egy 64
nm-es, 2 szobás, étkezős, egyedi gázfűtés-
es, összkomfortos lakás, alacsony rezsivel,
60.000 Ft/hó + rezsiért. Garázs beállási
lehetőség megoldható. Érd.: 20/951-4746

* Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140
nm-es, új építésű, nappali + 3 szobás, szín-
vonalas külső és belső kialakítású kétsz-
intes ikerház-fél garázzsal (+ mosókonyha,
gardrób, konyhai gépesítés, klíma, Inter-
net), parkosított telekkel, díszkerttel. Érd:
28/411-086

* Gödöllőn egyedi fűtésű lakások
KIADÓK. 2. emeleti 47 nm-es, 1+fél
szobás felújított és bútorozott 50
eFt+rezsi/hó; ill. júl. 1-től 3. emeleti 57 nm-
es, 2 szobás, erkélyes, felújított 55
eFt+rezsi/hó. Tel: 28/411-086

* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2
szoba összkomfortos, konvektoros, erké-
lyes, egyedi vízórás lakás részben bútoroz-
va kiadó. 2 havi kaució. (20) 578-6848

* 1 szoba összkomfortos felújított, beren-
dezett lakás kiadó. Palotakert 10. Tel: (30)
9446-816

* 1 + 2 félszobás Szőlő utcai lakás kiadó
50.000 Ft + rezsi + 2 havi kaucióért. Érd:
(70) 549-2276

* Incsői lakóparkban kellemes, családias
környezetben 59 m2-es 2 és félszobás
bútorozott földszinti lakás terasszal és
garázzsal 65 000 Ft+ rezsiért kiadó. Érd:
(30) 488-8780 

* Kertvárosban 1 szobás összkomfortos
házrész kiadó, külön bejárattal és külön
felszerelt fogyasztásmérőkkel. 35 ezer Ft
+rezsi. Tel: (70) 426-1201

* Gödöllő kertvárosában, társasházban két
szoba összkomfortos lakrész kiadó.
Kerthasználat megoldható. Ár megegyezés
szerint. Érd: (20) 55-55-772 Győri Balázsné

* Kiadó hosszútávra Gödöllő közpon-
tjában (Szabadka utcában) 1,5 szobás
lakás. Konvektoros, egyedi vízórás,
részben bútorozott. 55.000 Ft (+rezsi +2
havi kaució). Azonnal költözhető. Érd: (20)
3312-174

* Május közepétől kiadó János utcában
1,5 szobás konvektoros bútorozott lakás
hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. 2 fő
részére. Tel. 20/289-4854, 20/362-5540

* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a
belvárosban 75 m2-es földszinti nappali +
2 szobás egyedi fűtésű lakás 80.000 Ft +
rezsi + kaucióért kiadó. Uitt 90 nm-es is.
Tel: (30) 9617-621

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

* 45 m2-es másfélszobás János utcai
lakás május elejétől kiadó. 45 ezer Ft/hó +
rezsi. Tel: (30) 390-1505
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* 2 szobás kertes komfortos ház kiadó
Gödöllőn hosszútávra. 55 ezer Ft + rezsi.
Tel: (70) 34-35-231

* Különálló 1 szobás, konyhás,
zuhanyzós, bútorozott albérlet kiadó.
Reális áron +rezsi +1 havi kaució. Tel:
06 (30) 609-8707

* 2 szobás, 3. em. gázkonvektoros, erké-
lyes, bútorozott lakás hosszabb távra
kiadó. Bérleti díj + rezsi + kaució. Tel: 06
(30) 609-8707

* Tűztoronyházban 1,5 szobás lakás alac-
sony rezsivel, hosszú távra kiadó. Tel: (20)
336-4068

* Gödöllőn az Ivánka utcában 1 szoba –
konyha, zuhanyzós fürdő kiadó: 60 ezer Ft
+ villany. Tel: (28) 419-456

* Kiadó Gödöllőn a buszpályaudvarral
szemben 2 szoba bútorozatlanul az 1.
emeleten. Érd: (20) 371-5666

* János utcában 2 szobás, konvektoros,
bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó!
Alacsony rezsi! 50.000 Ft/hó + rezsi. 2
havi kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

* Gödöllőn a Paál László közben bútoro-
zott, kábeltévés, +Internet, 2 szobás 60
nm-es lakás kiadó. Azonnal beköltözhető.
Tel: (20) 526-7289

* CSALÁDI HÁZBAN 2 EGYMÁSBA
NYÍLÓ SZOBA KIADÓ. Tel: (30) 555-
6794

* Albérletnek 30 m2 lakrész kiadó
egyedülálló személy részére 45 ezer Ft
(rezsivel), + félhavi kaució szükséges. Tel:
70/250-3276

* Gödöllőn Bethlen G. utcai házban 2
szobás egyedi fűtésű lakás jó parkolással,
azonnali költözéssel kiadó. 50.000 Ft +
rezsi. Tel: (20) 341-9633

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

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

* Gödöllő központjában 54 nm-es, erké-
lyes, 2 szobás lakás kiadó. Érd: (30) 650-
2193 (bármikor)

* Gödöllő központjában, Ambrus Z.
közben 1,5 szobás lakás bútorozatlanul
vagy bútorozottan kiadó. 50e Ft/ hó, rezsi,
2 havi kaució. Érd: (20) 495-6994

* NAGYFENYVESBEN kis családi ház
(15 nm) kiadó. Bérlet +rezsi +60e Ft
kaució. Érd: (28) 610-071, (20) 521-
6706 (este)

* Különálló összkomfortos kertes házrész
kiadó. Szoba, konyha, fürdőszoba.
Bútorozott, kábeltévés. 50.000 rezsivel
együtt. Kaució nincs. Műszakilag felsz-
erelt. Tel: (20) 942-5487

KIADÓ

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

* Gödöllő városközpontban, Remsey J.
körúton 86 m2-es cirkófűtéses tégla
ÜZLETHELYISÉG ELADÓ v. KIADÓ! Uitt
az üzlet felett szintén cirkós 76 m2-es
tégla (+16 m2 terasz) LAKÁS ELADÓ v.
KIADÓ. Érd: (20) 236-0775

* GARÁZS KIADÓ Gödöllő központjában,
akár raktárhelyiségnek is. Tel: (20) 591-
9050

* 35 nm-es üzlethelyiség újszerű állapot-
ban kiadó Gödöllőn (Bethlen G. – Szőlő
u. sarok). Ingyenes parkolás. 75.000
Ft/hó +rezsi. Érd: (30) 952-9710

* Isaszegen a főútvonal mellett üzlethely-
iség - irodának is - kiadó. Érd: (30) 263-
0886

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 20 éve
működő BARKÁCSBOLT (nyugdíjazás
miatt) ELADÓ v. BÉRBEADÓ, ingatlant
beszámítok. Tel: (30) 9243-836

* Átrium Üzletház földszinti bejáratában
KIADÓ ÜZLETHELYISÉG: 30nm
NAGYSÁGÚ, KÉT BEJÁRATTAL, ÉS KÉT
MOSDÓEGYSÉGGEL MÁJUS 1-től. Tel:
(20) 288-4775, (20) 550-1848

ÁLLÁS

* Képzett takarítókat keresek, saját autó
vagy jogosítvány előny. Keresek továbbá
takarítási munkavezetőt. Jelentkezés:
munkanapokon 9-15 óra között Tel:
20/433-2780

* Gödöllői étterembe gyakorlattal,
vendéglátói végzettséggel rendelkező
fiatal felszolgálólány jelentkezését várjuk.
Érd.: 06 30/9138-769

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

* Alkalmi illetve kisegítői munkát vállalok,
szgk és utánfutó van. (a mindenes) Érd:
(20) 486-2747 

* Gödöllői cipőboltba szakképzett eladót
felveszek. Érd: (28) 413-958

* MŰKÖRMÖST KERESEK vállalkozói
igazolvánnyal. Tel: 06 (30) 372-4056

* Becsületes, megbízható sofőrt keresel?
Megtaláltad. Harmincéves gyakorlattal B-
C-E kategóriákkal, gépipari érettségivel,
számítástechnikai alapismerettel
Gödöllőn, vagy környékén állást keresek.
Tel: (30) 857-5605

* Missy Szépségszalonba műkörmöst,
pedikűr – manikűröst és masszőrt
felveszek. Megbízható, profi szakmai
gyakorlattal rendelkező személyek jelen-
tkezését várom. (30) 247-6718



* Fiatal, agilis hölgy érettségivel, B
kategóriás jogosítvánnyal, saját gépkocsi-
val, mobiltelefonnal, számítógépes
ismerettel, Internet hozzáféréssel, állást
keres. Tel: (70) 625-1432

* VAGYONŐRÖKET keresünk gödöllői
telephelyre. Angol nyelvtudás előnyt
jelent. (20) 368-4567

* PEDIKŰRÖST, MANIKŰRÖST,
MŰKÖRMÖST, TESTMASSZÍROZÓT kere-
sek vállalkozóival, igényes szakmai gyakor-
lattal ÁGI Szépségszalonba, Gödöllőn az
Ibolya utcába. Tel: (30) 2682-084

* Takarítót keresünk gödöllői takarítási
területeinkre. Tel: (20) 581-3487

* Gödöllői munkahelyre 1fő eladó kollégát
(mezőgazdasági gyakorlat előny) és 1fő
sofőrt (rakodással) azonnali kezdéssel
keresünk. Tel: (20) 579-5729

* Gyermekszerető, víg kedélyű nyugdíjas
nő gyermekfelügyelet vállal. 2 gyermek
nem akadály. Érd: (20) 364-0056

* Gépjármű környezetvédelmi felülvizs-
gálót (zöldkártya tanúsítót) gödöllői
munkahelyre azonnali kezdéssel
felveszek. Tel: (20) 9-811-335

* Ne adja fel! Adja le! Április 23. csütörtök
17.00 Súlykontroll Stresszkontroll dr.
Szalay Katalin Kerepes Szabadság u 102.
Tel 20 2616645

SZOLGÁLTATÁS

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

* Fűnyírást, bozótirtást, gépi kaszálást,
traktoros fűnyírást vállalok rövid határidőv-
el. Tel.: 70/591-2776

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

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtéssz-
erelés. Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-555
w w w . n o n s t o p - g y o r s s z o l g a l a t . h u ,
www.dugulaselharito.hu 

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: (30) 302-4622.
www.csoszereles.hu 

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

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

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

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MIN-
DENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: (20) 411-7473
Köszönjük bizalmát!

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

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

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel: (30) 528-7777

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

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

* Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
(20) 2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: (30)
9229-553.

* Gépi kaszálást, illetve kertészeti
munkákat vállalok rövid határidőn belül.
Tel: (70) 944-2377

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

* KERÉKPÁRSZERELŐ HÁZHOZ JÖN!
Vállalom biciklijének teljes körű karban-
tartását. Fékek javítása, váltó beállítás,
lánc csere, defekt stb. Kérem, hívjon! (70)
327-8178

* TENISZEZZEN NÁLAM! Ideális
környezetben, kiváló minőségű salakos
pályán. Oktatás szakedzővel. Teniszütő profi
húrozása 2 órán belül. Tel: (70) 409-1057

* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása. Új egyedi kárpitos bútorok
készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: (28)
486-029, (70) 384-8711

* ÁCSMUNKÁK, ÚJ TETŐK, RÉGI TETŐK
FELÚJÍTÁSA, SZANETLIK, KERTI
BÚTOROK IGÉNYES KÉSZÍTÉSE. Tel:
(30) 316-5812

* Vállaljuk udvarok, házak lomta-
lanítását, sitt, szemét elszállításával; fák
kivágását, házak felújítását, tetőjavítást,
vízszerelést, alapozást, festéseket. Tel:
30/481-4005

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

* Bojlertisztítást, javítást, kisebb vil-
lany, i l letve vízvezeték szerelési
munkákat vállalok. Hétvégén is
hívható tel: (20) 504-1814

* Festés, mázolás, tapétázás fóli-
atakarással, bútormozgatással. Tiszta
munka garanciával, kedvező áron. 30
éve a szakmában! Tel: (28) 418-591,
(20) 5944-574

* VHS videóra rögzítették a családi
eseményeket? Itt az ideje DVD-re
menteni, amíg nem késő. DVD vagy AVI
formátumban (Mpg4, Dvix, Xvid – a leját-
szóját tesztanyaggal ellenőrizzük).
Egyedi, ritka könyvek/szövegek (szinte
bármilyen nyelven), régi fotók, (keretezett)
diák/negatívok digitalizálása korongra,
nyomtatása fotópapírra. Diplomamunkák
és egyéb szövegek tördelése bekötésre
kész állapotra. Számítógépek felmérése,
összeszerelése, javítása, bővítése.
Vírusirtás /adatmentés, hibák felkutatása,
tanácsadás, oktatás, felkészítés infor-
matikai vizsgára. PC/Internet /hálózat
/tűzfal beállítása családi igényekhez.
Hétvégén is. Gödöllő és 20-25 km
környéke. Tel: (20) 944-9077, koke-
ny.robert@hinayana.hu 

* SZILKA SZALON! Esküvői és alkalmi
ruhák kölcsönzése Turán és Kistarcsán!
Nézze meg honlapunkat:
www.szilkaszalon.eoldal.hu Tel: (28)
470-968, (70) 538-9280, (30) 213-
9029

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

* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler,
vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely,
szárítógép stb. javítása Gödöllőn és
környékén! Hívjon bizalommal! Tel:(20)
886-2397

* VÁLLALOM CSALÁDI HÁZAK
KIVITELEZÉSÉT, FELÚJÍTÁSÁT műsza-
ki vezetéssel, alaptól a tetőig, külső
homlokzat szigetelését, térkövezést. Tel:
(20) 9 258-912

* Megbízható fiatalember fűkaszálást,
kertgondozást vállal állandóan vagy
alkalmanként. Tel: (70) 313-9221

* KONTÉNERRENDELÉS: (4-8 és 10
m3-esek) termőföld, homok, sóder és
GÉPI FÖLDMUNKA vállalása. Érd: (20)
9 537-537

* LOVAGLÁS DOMONYVÖLGYBEN
gyermekek és felnőttek részére, tereplo-
vaglás is. Táborok szervezése. Érd: (20)
985-3823

* Nagy szakértelemmel vállaljuk
otthonában beteg családtagja ápolását,
gondozását, injekciózását, szállítását.
Emellett vállaljuk gyerekek felügyeletét,
iskolából, óvodából való hazakísérését,
angol nyelvre felkészítését.
www.flott2003kft.hu (30) 436-1023
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Dióbél 
…királykisasszonnyal játszottam én is, a dió-
nak tekervényeibe annyi mindent lehet
beleálmodni – no meg Móra Ferenc keserédes
meséitől mindig megkondul a szívem.
Felnőttként is szeretem a diót, oly sokoldalú a
gasztronómiában. 

Csuka, puly-
ka hasába
töltve, sütve,
nyersen maj-
s z o l g a t v a ,
müzlihez ke-
verve. Nem
is beszélve

az édességekről, beigli, diós piskóta, zser-
bószelet… Finom a darált dióba forgatott sajt-
golyó. Jellegzetes, kissé kesernyés, olajos
ízvilága egyaránt megfér a sós-édes ételekkel.
Dióforgácsba panírozhatunk, darált dió-tojás-
fokhagyma keverékében süthetünk sajtot,
halat., keverhetjük salátába (rukolával fel-
erősítik egymás ízét!)
Íz erősítőként is használhatjuk, fokozza a bor
élvezetét, azaz a vörösbor zamatát erőteljeseb-
bé teszi a közben fogyasztott dióbél.
Az angolok a kicsit penészedett diót szeretik,
talán mert nem tudják kivédeni abban a
klímában. Az öreg diófa tiszteletet ébresztő lom-
bkoronája, gazdag tápláló termése miatt nem
csoda, hogy sok helyütt a termékenység szim-
bóluma. Fája nemes bútorok értékes alapanyaga.
A dió héját nálunk eltüzelik (de szépen ropog!)
ám Indiában megőrlik, s bőrtisztító kozmetiku-
mot készítenek belőle. Gyerekjátékok sora készí-
thető belőle, még sípoló eszköz is (zúgattyú).
A zöld burkából tintát is készítenek,
antikoláshoz használják fel, a franciák
hajfestéket is gyártanak belőle. Amíg a  zöld dió
késsel kettévágható, addig lehet diópálinkát
vagy likőrt készíteni belőle. Ez az aromákban
gazdag ital remek étvágygerjesztő, emésztés
segítő hatású. Aki napi 4-5 szem diót eszik
annak telítetlen omega-3 és alfa-linolénsav olaja
bizonyítottan csökkenti infarktus kockázatát.
Egy remek recept, a dió salsa: áztassuk forró
tejbe úgy félórára, majd dörzsöljük le a dióbél
vékony, barna héját. 30 dkg diót először egy
gerezd fokhagymával mozsárban megzúzunk,
majd apránként hozzákeverünk 2 dl olívaolajat
s kevés durva tengeri sót. Ha túl sűrű, kever-
jünk bele kevés szárnyas levest vagy
tejszínt.Pirított dióval is nagyon finom, tésztá-
val fogyasztjuk e különlegességet.
A diónak a hártyaszerű belső héja rengeteg ízt
hordoz, ami akkor derül ki, ha lehántjuk róla, s
marad a porcelánfehér belső húsa. Ez már
nélkülözi a dió jellegzetes kesernyéjét, szinte
édes. Pirítva megváltozik a dió íze, alig tudjuk
abbahagyni. Én mikrohullámú sütőben pirítom
5-6 percig. Utána lepereg róla a kesernyés
hártya, s marad a vendégváró rágcsálnivaló.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



* Haj és hajas fejbőr betegségeinek
feltárása, fejbőr gyógyászat. Akció 2000 Ft.
Gödöllő, János u. 44. Tel: (70) 587-1071

* Töltődjön nyugalommal és oxigén-
nel! Várja Önt a Kaqun oxigénfürdő!
50 perc a jó közérzetért! Minden nap
8 órától Kerepes Szabadság u. 102.
Tel 28 560666

* Kaqun Egészségnap 8 órától Kaqun
Klubdélután 16 órától Április 24 pén-
tek Kerepes Szabadság u. 102. Tel
28 560666

* Chi-kung ősi kínai egészségmegőrző
program Április 24 péntek 15.00 (egy
óra) Shaolin Sportcentrum Kerepes
Szabadság u 102. Tel 28 560666

* KÁRPITOS: kárpitozott bútorok
javítását, áthúzását vállalom. Telefon:
(28) 407-188, (30) 857-1723 

* „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

* Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külső színezés, minden, ami festőmun-
ka, garanciával. Gipszkartonozás és
dekorációs munkák. Tel: (30) 386-4456

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

* Óvodás és iskolás gyermekek felü-
gyeletét, korrepetálását vállalom 16
órától (hétvégén is). Tel: (20) 804-1797

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

OKTATÁS

* Angol tanulás játékosan, 5 fős csopor-
tokban 5-6 éveseknek, nyelvvizsga
felkészítés, illetve szinten tartás minden
korosztálynak egyéni és csoportos for-
mában is. Tel.: 70/411-5841

* TOP-TAN: Angol Pre-Intermediate tan-
folyam hétfő-szerda este: 18.00-20.15-
ig: 2x3 órában, max. 5 fővel. További
információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.
15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel:
28-423-744, mobil: 30-224-75-63.

* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó
vizsgára, érettségire felkészítés matem-
atika, fizika, kémia tantárgyakból.
További információk: 28-423-744, 30-
908-4130.

* Diplomás, angol-német szakos nyelv-
tanár nyelvoktatást, korrepetálást vállal.
Tel: (70) 600-9400, (70) 611-5263

* Gyermekének nehézségei vannak az
angol nyelv tanulásában? Korrepetálást
vállalok! Tel: (30) 482-5088

* ANGOL OKTATÁS, nyelvvizsgára
felkészítés középiskolai tanárnőnél
hétköznap az esti órákban ill. hétvégén.
Érd: (30) 343-7634

* BIZTONSÁGI ŐR TANFOLYAM indul
Gödöllőn a Műv. Házban, április hónap-
ban, vizsgával együtt 56.000 Ft, részlet-
fizetéssel. OKJ-s vizsgát ad. Oktatás
hétvégén. Tel: (30) 466-0041, (30) 201-
6929

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

ADÁS~VÉTEL

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

* Eladó alig használt –kis helyen elférő-
KIKA tip. világoszöld, 5db-os fürdőszo-
ba szekrényke: 1db tükrös világítással,
1 mosdó alá való, 1 magasított rakodós,
2db egymásra tehető rakodós. Érd: (30)
338-6673

* Eladó kék színű ágyneműtartós
gyerekágy. Érd: 06 (20) 414-7163

* Eladó világos sárga sarokülő (hasított
bőr), franciaággyá alakítható, ágynemű-
tartós és egy hozzá tartozó puff.
110.000 Ft. Érd: (20) 55-90-211

* Eladó split klíma 3,5 kW-os, 17.000
Ft. Érd: (20) 55-90-211

* Eladó 78×208-as beltéri faajtó (új)
tömör, világos barna, tokkal, kilinccsel
17.000 Ft-ért. Érd: (20) 55-90-211

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* VW Bora, 7 éves, 86 ezer km-rel, első
kézből, extra felszereléssel, benzin üzemű,
garázsban tartott, 4 ajtós, kék színű kocsi,
megkímélt állapotban eladó. Irányár: 1
950 ezer Ft. Tel: 06-20-359-4236.

* 1987. 09. havi Lada 1200s gyári
állapotban, eredeti fényezéssel, hátul
légrugókkal, új korától műanyag doble-
mezek. Benzin – gáz üzem. Garázsban
tartva, tulajdonostól, hozzáértőnek
eladó. Érd: (70) 311-5767

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

EGYÉB

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

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Selyemfűméz 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 szál-
lítás. Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28)
411-298, (20) 4359-650. Hévízgyörk,
Fürst S. u. 8. Tel: (28) 436-280 
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Gödöllőn 3,5 éve működő

PIZZÉRIA TULAJDONJOGA 
ELADÓ.

Tel.: 30 / 606-6272
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. ÁPRILIS 29.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Krizsanyik Pál, Klapka u. 58.
Cserpnyák Tiborné, Kör u. 8.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:

Zsolnay András, Kazinczy krt. 21.
Fekete Annamária, Erzsébet királyné krt. 1.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:

Wéber Ferenc, Fenyvesi nagyút 4/b.
Gulyás Judit, Peres u. 31.

Recept
Osztrák krumplileves

HOZZÁVALÓK:
2 szál sárgarépa, 1/4 zellergumó, 1
szál fehérrépa zöldjével, 1 nagyobb fej
hagyma, 3 közepes krumpli, 1 evőkanál
liszt, só, őrölt fehérbors, majoranna, ki-
csi babérlevél, egy kevés olaj, 1,5 dl tej-
szín,  kb. 2 liter víz.

ELKÉSZÍTÉS:
Egy szál sárgarépát, a zellergumót, az
egy szál fehérrépát és a zöldjét felap-
rítjuk, majd sóval, borssal valamint ba-
bérlevéllel kb. 2 liter vízben megfőzzük.
A hagymát apróra vágjuk és az olajon
megfuttatjuk. Hozzáadjuk az apróra vá-
gott krumplit, amire rászórjuk a lisztet
és ezzel együtt, folyamatos kevergetés mellett sütjük. Erre ráöntjük a levest és jól felkeverjük. Hozzáadjuk a maradék sárgarépát és a
fűszereket, majd ha minden megpuhult, a tejszínt. Mixerrel krémesítjük.


