
Az eredményes pályázatok teszik lehe-
tővé, hogy a gazdasági nehézségek elle-
nére sem kell visszafogni a fejlesztése-
ket, amiket már évek óta tervezett az
önkormányzat. Pályázati forrásoknak
köszönhetően valósult meg a Mátyás
király út – Arany János u. – Babati út
burkolatának és a Szent István téri ját-
szótérnek a felújítása, valamint hosszú
idő után a 3. sz. főút – Besnyő utca csat-
lakozásánál a jelzőlámpás csomópont
kiépítése. Folyamatban van a Tormay
Károly Egészségügyi Központ akadály-
mentesítése, folyik a szennyvíztisztító
telep korszerűsítésének első szakasza a
részletes megvalósíthatósági tanulmány
és a tenderterv elkészítése, néhány héten
belül sor kerül a Zöld óvoda alapkövé-
nek letételére, és biztonságosabbá válik
a Dózsa György út – Szilhát u. – Körös-
fői utcai kereszteződése ahol jelzőlám-
pás csomópontot alakítanak ki. 

Nemrég kaptuk a hírt,
hogy a második fordulóba ju-
tott a „Gödöllő ökovárossá
válásának első lépése: A vá-
rosközpont arculatának és
infrastruktúrájának integrált
fejlesztése” című uniós pá-
lyázat, amit röviden Főtér-
programként ismernek váro-
sunk lakói. Az elmúlt napok-
ban újabb kedvező brüsszeli
döntésekről kapott hírt az ön-
kormányzat.

Megszületett a végleges döntés az
EGT/Norvég Alaphoz benyújtott „Vá-
rostörténeti és kulturális szempontból
jelentős helyszínek rehabilitációja,
többcélú hasznosítása” című pályázat-
ról, aminek eredményeként megújulhat
az Alsópark egy része, az Erzsébet-park,
a máriabesnyői bazilika előtti terület,
megtörténik a ma még romos filagória

helyreállítása és felújítják az egykori
királyi várót, ahol múzeumot és idegen-
forgalmi szolgáltató helyet alakítanak
ki.

Megújul az épület melletti terület is,
egy másik, szintén uniós pályázatról
született döntésnek köszönhetően. A so-
rompóig őrzött P+R parkolót alakíta-
nak ki, ahol nem csak a gépkocsikat ha-
nem a kerékpárokat is biztonságos kö-

rülmények között hagyhatják azok, akik
vonattal, vagy HÉV-vel szeretnének to-
vább utazni. Szintén nyertesnek hirdet-
ték ki a „ XXI. századnak megfelelő he-
lyi közösségi közlekedés feltételrend-
szerének megteremtése Gödöllőn” című
pályázatot, ami a busszal való utazási
körülményeket teszi korszerűbbé.

(Összefoglalóinkat a nyertes pályázatokról 
a 3. oldalon olvashatják)
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Pályázati sikerek  •  Folytatódó fejlesztések

Uniós pénzekből újul meg Gödöllő
Az elmúlt hónapok jelentős pályázati sikereket hoztak
Gödöllőnek. A kitartó és alapos munkának köszönhe-
tően több uniós pályázaton is eredményesen szerepelt
városunk. Ennek eredményeként tovább folytatódhat az
a megújulási folyamat, aminek köszönhetően néhány
éven belül egy teljesen felújított, élhető belváros, rende-
zett parkok és a kor elvárásainak megfelelő, akadály-
mentes, energetikailag takarékos intézmények várják
az itt élőket, és az ide látogatókat.

Nehéz napokat élnek meg a középfo-
kú oktatási intézmények végzős diák-
jai, így május elején. A hétvégi balla-
gási ünnepségek után sokak számára
most érkezett el a számadás ideje,
megkezdődtek az érettségi vizsgák.

A Madách Imre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégiumban és a
Waldorf Általános Iskola, Gimnázi-
um és Alapfokú Művészeti Oktatási
Intézményben április 30-án búcsúz-
tak el a diákok iskolájuktól, a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium-
ban és a Református Líceumban má-
jus 1-jén, a Török Ignác Gimnázium-
ban pedig május 2-án rendezték meg
a ballagási ünnepséget.

(folytatás a 4.oldalon)

Ünnepek, vizsgák

Számadás
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Az M3-as autópálya gödöllői
csomópontjának átépítése mi-
att május 5-től előreláthatólag
novemberig lezárják a Buda-
pest felé tartó oldal lehajtó
ágát.

A magyarországi gyorsforgalmi út-
hálózat egyik legforgalmasabb ré-
szén, az M3-as autópálya gödöllői

csomópontjának térségében március
óta tartanak az M31-es autópálya
csatlakozásának építési munkálatai. A
jelenlegi csomópont teljesen átépül,
ami azt jelenti, hogy minden leágazás
– az új igényeknek megfelelően –
más nyomvonalra kerül, illetve a cso-
mópontban új pálya feletti hidak
épülnek. A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. által menedzselt beru-
házás kivitelezője a Colas Hungária

Építőipari Kft. és a Hídépítő Zrt. al-
kotta konzorcium.

A hídépítési munkák miatt az M3-
as autópálya Budapest felé vezető ol-
dalán a lehajtó ágat huzamosabb ideig
le kell zárni, mivel az új hídpillér an-
nak területén fog megépülni. A le-
zárás május 5-én kezdődött, és előre-
láthatólag novemberig tart. Ebben az
időszakban a Nyíregyháza felől érke-

zők a Bag térségében található 39. je-
lű csomópontnál lehajtva, a 3. sz. főú-
ton keresztül érhetik el Gödöllőt. Al-
ternatív útvonalként a 23. jelű mo-
gyoródi csomópont is használható,
ahonnan a Mogyoród-Szada közötti
összekötő úton, vagy az M3-as autó-
pálya másik, Nyíregyháza felé vezető
oldalára áthajtva is vissza lehet jutni
Gödöllő felé. A terelőutakat sárga szí-
nű táblák fogják jelezni.

A Gödöllő és Budapest közötti
kapcsolat az építési munkálatok alatt
egy rövid, 1-2 napos időszakot kivéve
végig biztosított lesz. A későbbi for-
galmirend-változásokról az Állami
Autópálya Kezelő Zrt. folyamatosan
tájékoztatja a lakosságot. 

***
Folytatódik a Dózsa György út fel-

újítása is. A tervek szerint május első
hetében befejezik a burkolat marását,
a szegélyek szintre emelését, javítá-
sát, a szerelvények szintre emelését,
ezt követően pedig, a tervek szerint

május 7-18. között a
szerelvények emelése,
autóbusz-megállóhe-
lyek felújítása lesz so-
ron.   
Május 18-31. között
zajlik majd  az aszfalt
kötő-, illetve kopóré-
teg terítése – tudta
meg lapunk a Magyar
Közút Zrt-től.
A szintén a Közút ke-
zelésében lévő Isasze-
gi út felújítására is sor
kerül a nyár folya-
mán. Az erre kiírt köz-
beszerzési pályázat

eredményhirdetését azonban, amire a
tervek szerint április 30-án került vol-
na sor,   technikai okok miatt 20 nap-
pal elhalasztották, így várhatóan má-
jus második felében hirdetnek győz-
test. A Vállalkozási Szerződést ezt
követően, nyolc napon belül kötik
meg, így a munkavégzés várhatóan
június közepén indulhat. A kivitelezés
ütemezéséről a nyertes ajánlat elfo-
gadását követően, a vállalkozási szer-

ződés megkötése után ad tájékoztatást
a Magyar Közút Zrt. 

***
A városi útprogram keretében zajló

felújítások azonban már hetek óta zaj-
lanak, több utcában végzik az útépí-
tést megelőző munkálatokat.

Dolgoznak a Városmajor utcában
is, ahol úgynevezett faltól-falig fel-
újítás zajlik. Ennek keretében nem

csak az úttest újul meg, hanem annak
mindkét oldalán járda épül. Az ilyen
jellegű felújítás azonban érinti a
közterülten lévő növényzetet is. A fej-
lesztések során a szakemberek nagy
hangsúlyt helyeznek arra, hogy csak a
legszükségesebb növényzet essen ál-
dozatul a munkálatoknak, azonban
elkerülhetetlen, hogy ami műszaki
akadályt képez, azt ki kell vágni. Né-
hány helyen a Városmajor utcában is
szükséges volt a közterületen lévő nö-
vényzet eltávolítása, ahol erre sor ke-

rült, ott korlát védi majd a járdán köz-
lekedőket.  A Vörösmarty utcában is
megkezdték az előkészítő munkála-
tokat, sajnos itt is szükség volt faki-
vételre, hogy elvégezhessék az útszé-
lesítést. A Tél utcában is dolgoznak,
itt a szegélyezéssel már végeztek, a
Jászóvár utcában azonban ez a mun-
kaszakasz van folyamatban, de meg-
kezdődött az előkészítés a Holló,

Knézich és a Zengő utcában is. 
Dolgozik a VÜSZI a leendő sze-

lektív hulladékgyűjtő szigetek kiala-
kításán is. A tervezett negyven sziget-
ből már harminc elkészült, jelenleg az
Állomás, a Kör és a Szőlő utcában
dolgoznak a kialakításukon. Zöld híd
programhoz kapcsolódó beruházás-
nak  június 15-ig kell elkészülnie, a
hulladékgyűjtő edények azonban a
projekt előírásnak megfelelően, majd
a jövő év elején kerülnek kihelye-
zésre. 

Felújítások: lezárások, elterelések

Forgalmi rend változások

Május 8-ra halasztotta a VDSZSZ
az eredetileg április 30-ra terve-
zett sztrájkot, amivel a kormány
megszorító intézkedései ellen
kíván tiltakozni. A tervek sze-
rint 00.00 órától 18 óráig tart
majd a munkabeszüntetés, a
tapasztalatok szerint azonban
jó, ha szombat reggelre helyre
áll a közlekedés.

A MÁV jelentős előkészületeket tett,
hogy az utazóközönség számára meg-
könnyítse a várható kellemetlensé-
geket. A munkabeszüntetés vonatköz-
lekedésre gyakorolt hatásairól, az ak-
tuális vasúti közlekedésről, a
www.mav-start.hu oldalon folyama-
tosan frissített információkat jelení-
tenek meg. 
Emellett a MÁVDIREKT telefonos
ügyfélszolgálat megerősített szolgá-
lattal várja majd az érdeklődőket a
06-40-49-49-49-es telefonszámon. A
nagyobb állomásokon személyes
utastájékoztatási feladatokat ellátó
kollégák segítik majd az utasokat a
tájékozódásban. 
A színes, MÁV-START Információ
feliratú mellényt viselő dolgozók az
utasterekben, peronokon tájékoztat-
ják majd az utasokat az aktuális vasú-
ti közlekedési helyzetről, a díjszabási
tudnivalókról, a késésekről, járatki-
maradásokról, az egyéb utazási lehe-
tőségekről.

A sztrájk időtartama alatt, bel-
földön, a munkabeszüntetés által
érintett vonalainkon közlekedő Inter-
City vonatok helyjegy és pótjegy
megváltása nélkül lesznek igénybe
vehetőek.

Amennyiben az utasok a sztrájk
időszakára szóló utazásukról lemon-
danak, a fizetett menetdíjat, IC/IP
pótjegy árát kezelési költség levonása
nélkül visszatérítik a pénztárakban.

A sztrájk miatt elmaradó IC, IP vona-
tokra megváltott helyjegyek, pótje-
gyek árát kezelési költség levonása
nélkül térítik vissza.

A megvásárolt menetjegyek, IC/IP
pótjegyek visszatérítése a sztrájk
meghirdetésének időpontjától, a
sztrájk lemondását vagy felfüggesz-
tését követő 5. nap 24.00 órájáig
igényelhető költségmentesen (kezelé-
si költség nélkül). Az egyéb úton be-

nyújtott visszatérítési igényeket a
sztrájkot követő egy hónapig van
módjában a MÁV Zrt-nek befogadni. 

Ha az utasok nemzetközi vonat el-
maradása miatt mondanak le az uta-
zásról, a Magyarországon váltott
nemzetközi menetjegy árának és a
helybiztosítási díj kezelési költség le-
vonása nélküli visszatérítésére jogo-
sultak. Más vasút által kiállított
menetjegyek árának visszatérítésére
nincs lehetőség. Az ilyen jegyeket a
kiadó vasút általi visszatérítéshez iga-
zoltatni kell.

A sztrájk miatt a fel nem használt
egy útra, illetve menettérti útra érvé-
nyes menetjegyek visszatérítésén túl-
menően a MÁV-START Zrt. szolgál-

tatási területére a sztrájk időpont-
jában, félhavi bérlettel, havibérlettel,
vasutas félhavi bérlettel, vasutas bér-
lettel, tanuló félhavi bérlettel, tanuló
bérlettel, 30 napos bérlettel (továbbiak-
ban bérlet) rendelkező – a sztrájk miatt
– más közforgalmú helyközi tömeg-
közlekedési eszközt térítés ellenében
igénybevevő utasok részére költség-
térítést biztosítanak a sztrájk lemon-
dását illetve felfüggesztését követő 7.

nap 24.00 óráig.
Amennyiben a bérlettel
rendelkező utas, a
sztrájk ideje alatt, a bér-
leten feltüntetett vi-
szonylatban, térítés elle-
nében más tömegközle-
kedési vállalat közfor-
galmú helyközi közle-
kedési szolgáltatását
(VOLÁN, HÉV stb.)
vette igénybe, azért ré-
szére a MÁV-START
Zrt. az átadott tömegköz-
lekedési menetjegyek da-
rabszámának megfelelő
mennyiségű, a vasúti
bérlet kilométer távolsá-

gával megegyező, dolgozók esetében
teljesárú, tanulók esetében 50 száza-
lékos, 2. kocsiosztályra szóló vasúti
menetjegy árának megfelelő összeget
térít meg. Egy utas naponta egy oda
és egy vissza útra szóló menetjegy
alapján igényelheti a költségtérítést.

A sztrájk időszakában érvényes
bérlettel nem rendelkező utasok ré-
szére költségtérítésre nincs lehető-
ség. Helyi tömegközlekedési menet-
jegy (például BKV jegy) alapján költ-
ségtérítésre nincs lehetőség. 

A MÁV-START Zrt. honlapján a
www.mav-start.hu oldalon az utasok fo-
lyamatosan figyelemmel kísérhetik a
legfontosabb információkat a sztrájkkal
kapcsolatban.

Most tartják meg az elhalasztott sztrájkot

A MÁV felkészült, segíti az utasokat 
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Megszületett a végleges döntés, így
megkezdődhetnek azok a fejleszté-
sek, amiket a Norvég Alap pályázat
eredményeként hajthat végre Gödöllő
önkormányzata. A Várostörténeti és
kulturális szempontból jelentős hely-
színek rehabilitációja – elnevezésű
pályázat végeredményéről nemrégi-
ben határoztak Brüsszelben. A váro-
sunk által beadott tervekre 1.701.238
eurós támogatást ítéltek meg. Mint ar-
ról már korábban beszámoltunk, Gö-
döllő négy nagyszabású felújításra
adott be pályázatot a Norvég Alap-
hoz, aminek eredményeként a követ-
kező két év folyamán megtörténhet az
Erzsébet-park első részének rehabili-
tációja: a Kálvária, az Erzsébet-szo-
bor, az Erzsébet-szikla környezete, az
Alsópark egyes részeinek rendbetéte-
le, a királyi váró felújítása, valamint a
Grassalkovich-filagória restaurálása,
a bazilika mellett történő felállítása,
és az ehhez kapcsolódó területrende-
zés. 

A pályázaton közel 1500 anyag kö-
zül negyvenöt kapott támogatást. Az
előzetes döntés még a múlt év végén
megszületett, az EGT és Norvég Fi-
nanszírozási Mechanizmusok prog-
ram Pénzügyi Döntőbizottsága végle-
ges jóváhagyására azonban április vé-
géig várni kellett. 

Az eredményes pályázat a legna-
gyobb változást a jelenleg vasúti vá-
róteremként működő királyi váró ese-
tében jelenti. Az 1800-as évek végén
épült díszes épület, mára igencsak le-
romlott. A jelenleg a MÁV Zrt. keze-
lésében lévő állami tulajdonú műem-
léképület teljes külső és belső re-
konstrukciójára sor kerül. Visszaépí-
tik a kupolás fedélszerkezetet, a há-
rom homlokzaton végigfutó egykori
kovácsoltvas oszlopokon álló, míves
perontetőt, és felújításra kerül a város
felőli oldalon a kocsifelhajtó, vala-
mint az előtte lévő terület és a két ol-
dalán hajdan volt kerti ágyások. Ezt
követően új funkciót kap és idegen-

forgalmi célokat fog szolgálni. Erről
már megszületett a megállapodás az
önkormányzat és a MÁV között. Az
épületben kialakításra kerül egy köz-
lekedéstörténeti és
egy helytörténeti kiál-
lítás, az egykori her-
cegi, királyi és király-
néi várókból, a fenn-
maradó területeken
pedig idegenforgalmi
létesítmény kap he-
lyet. A kiállítási rész-
ben a Közlekedési
Múzeum az udvari
vonatokkal és a kirá-
lyi várók legszebb
emlékeivel ismerteti
majd meg a látogató-
kat, ötven dokumentum és húsz mű-
tárgy bemutatásával. Ennek részeként
kerül vissza az egykori gödöllői kirá-
lyi váró Erzsébet-szalonjának hat da-
rabos bútor garnitúrája, de olyan kü-

lönlegességek is itt lesznek láthatók,
mint a MÁV 1052. pályaszámú udva-
ri vonati gőzmozdonyának 1:5 arányú
modellje és a Tisza-vidéki vasút ud-
vari kocsijának 1857-ből megmaradt

bútorzata. 
A helytörténeti

kiállítás részeként
a Gödöllői Városi
Múzeumból visz-
szakerül ide a
Stróbl Alajos által
készített Erzsébet
királyné és Fe-
renc József mell-
szobor, amik egy-
kor a királyi vá-
róteremben áll-
tak, valamint
olyan képeslapok

és fotók, amik a királyi váró épületét
és az ott folyó életet mutatják be. 

A rekonstrukciós munkálatok meg-
kezdése várhatóan az év második fe-
lében megkezdődik, amit művészet-
történeti feltárások előznek meg. A
munkálatok megkezdése előtt áthe-
lyezésre kerül a MÁV váróterem, a
jegypénztár és az ezekhez kapcsolódó

szociális helyiségek. En-
nek előkészítése már fo-
lyamatban van, zajlanak
az ezzel kapcsolatos
egyeztetések.

Megújul az Alsópark
is. Ennek rekonstrukciós
tervei a Világfa felújítá-
sát, sétányok, utak kiala-
kítását és a növényzet egy részének
megújítását tartalmazzák. Ennek ke-
retében megszépül a park vasúti pá-
lyaudvar felőli része is.  

Az Alsópark arculata jelentősen
megváltozik a közeljövőben. A kas-
tély és a művelődési ház közötti terü-
letet úgy alakítják át,
hogy azok egymás
vonzerejét erősítsék. 

A Norvég Alaphoz
tartozó program mellett
ugyanis rövidesen meg-
kezdődik az egykori
Hattyús-tó helyreállítá-
sa is, amihez kapcsoló-
dóan díszkertet és hat-
tyús sétányt alakítanak
ki. Ennek a felmérési
munkálatai már meg-
kezdődtek. Az Alsó-
parknak a lakótelep és
az óvoda  melletti ré-
szén helyet kap egy na-
gyobb játszótér is. Eze-
ket a fejlesztéseket önerőből valósítja
meg a város. 

A belváros második legnagyobb
zöldterülete, az Erzsébet-park első ré-
sze is felújításra kerül. Ami magába
foglalja az Erzsébet-szobor felújítá-
sát, a mögötte álló Erzsébet-szikla
környezetének rendbetételét, a Kálvá-
ria, és alépítményének valamint a
szobroknak a restaurálását, továbbá a
terület kertészeti munkáit. Ennek

eredményeként az eredeti, 1901-es ál-
lapotot valósítják meg. A szobortól
rálátás nyílik majd a sziklára, ehhez a
területen lévő növényzetet megújít-
ják, s díszpark várja majd a látogató-
kat. A Szabadság út felől, a park főbe-
járati kerítésének és az előtte levő te-
rületnek a rendezése fontos része a
tervnek, hiszen itt biztosítható a kap-

csolat a város és a kastély Felső-
parkja irányába.

Megszépül a máriabesnyői ba-
zilika környéke is. Az altemplom
bejárati szintjére, a templom és a
3-as út melletti parkoló fölötti te-
rületre helyezik át az egykor az
Antal-hegyen álló, ma a kapuci-

nus rendház épületegyüttese és a ba-
zilika mögötti területen található fila-
góriát. A jelenleg funkció nélküli, hat
kőoszlopos, tető nélküli torzót eredeti
szépségében állítják helyre. Áthelye-
zésével együtt parkosítják a bazilika
melletti területet, és a székelykaputól

a templomépületig terjedő területen
parkfelújítást végeznek, és biztonsá-
gosabbá teszik a parkolóból való fel-
jutást is. Megtörténik a jelenlegi lép-
cső felújítása is. 

Bár az eredetileg 1.742.500 eurós
támogatási igényt a végső döntésnél
1.701.238 euróra csökkentették, a
projekt tartalma nem változott meg, a
hiányzó összeget az egyéb kapcsoló-
dó költségek terhére teremtik elő. Így

a támogatás 85 százalékos, amit utófi-
nanszírozásban kap meg a város. Bár
jelenleg az euró árfolyama 300 forint
körül van, a pályázat keretében 256
forintos árfolyamon történik az elszá-
molás. A teljes projektköltség
2.001.000 euró.

Az idén elkészülnek a kivitelezési
tervek és megtörténik a pályáztatás. A
munkák látványosabb része pedig jö-
vőre veszi kezdetét.

A Norvég Alaphoz beadott pályá-
zat szép példája az összefogásnak.
Az önkormányzat olyan partnerekkel
közösen nyújtotta be az anyagot, mint
a Magyar Államvasutak Zrt., Kapuci-
nusok Magyarországi Központja,

Magyar Katolikus
Egyház, Gödöllői
Királyi Kastély
Kht., Közlekedési
Múzeum, Gödöllő
Városi Múzeum,
Gödöllői Érték-
védő Közhasznú
Egyesület, Sisi Ba-
ráti Kör és a Gödöl-
lői Szolgálat.

Magát a pályá-
zathoz vezető fo-
lyamatot is egy ci-
vilszervezet a Gö-
döllői Értékvédő

Közhasznú Egyesület indította el,
amikor 2007-ben a filagória helyreál-
lításához és az Erzsébet-park rendbe-
tételéhez keresett forrásokat. Az
egyesület által már nagyrészt előké-
szített anyag került az önkormányzat-
hoz, ahol úgy érezték, több lehetőség

is van benne, az tovább bővíthető.
Ekkor egészítették ki az anyagot a
többi projekttel, amihez elnyerték a
többi szervezet partnerségét.

Brüsszeli döntés: 1.701.238 euró Gödöllőnek

Értékeink védelmében

Bár a gödöllői vasútállomás mellett
évek óta hirdeti a tábla, hogy P+R
parkoló várja a gépkocsijukat itthagy-
ni szándékozókat, a rendkívül rossz
állapotban lévő területen csak akkor
fordul meg jármű, ha ott gyakorolnak
a közeli autósiskola tanulói. Ez rövi-
desen megváltozik: az önkormányzat
a MÁV-val közösen beadott pályáza-
tával közel 140 millió Ft-ot nyert a
KMOP-tól P+R parkoló kialakításá-
ra. A beruházás 2010-re valósul meg.

A „Parkolók és csomópontok fej-
lesztése” című pályázat célja, hogy a
közösségi közlekedést igénybe vevők
utazási feltételeit megkönnyítsék gép-
kocsi parkolóhelyek és kerékpár
tárolók kialakításával, akadálymente-
sítéssel, a tárolt járművek őrzésével. 

A fejlesztés eredményeként a királyi
váró oldalában, nem csak a jelenlegi
P+R parkoló területén, hanem a teljes
rakodótéren, egészen a sorompóig nyú-
lik majd el a parkoló, ahol 127 gépko-

csi számára alakítanak ki férő-
helyet, amiből négyet akadály-
mentesítenek, valamint a raktár
épületben 104 kerékpártoló,
(ebből 12 speciális igényeknek
megfelelő) kap helyet. A beru-
házás összköltsége
157.373.000 forint, amihez
15.373.000 forint önerőt bizto-
sított az önkormányzat. A pá-
lyázat eredményeként a

területen őrzött, kamerás megfigyelő-
rendszerrel ellátott parkoló alakul ki.
Itt ingyenesen várakozhatnak azok,
akik vonattal, vagy HÉV-vel szeret-
nének tovább utazni. Ez jelentősen
csökkentheti majd a belváros terhe-
lését, hiszen a HÉV-vel utazók közül
sokan döntenek úgy, hogy a még in-
gyenes parkolóhelyeken tárolják gép-
járművüket napközben. Így az ő prob-
lémájuk is megoldódik, a városi ut-
cákból pedig eltűnhet a várakozó gép-
járművek egy része.

Gödöllő buszközlekedésének átalakítá-
sa már hosszú ideje szerepel az önkor-
mányzat tervei között. Egy sikeres pá-
lyázatnak köszönhetően most a korsze-
rűsítésre nyílik lehetőség.

A város a KMOP-hoz beadott, a
„XXI. századnak megfelelő helyi kö-
zösségi közlekedés feltételrendszeré-

nek megteremtése Gödöllőn”
című pályázattal 87.966.000
forintos támogatást nyert el.

A beruházás célja a helyi
buszközlekedés és utastájé-

koztatás korszerűsítését célzó berende-
zések, a helymeghatározáshoz szüksé-
ges műholdas kapcsolattartás (GPS),
az autóbuszokon lévő fedélzeti számí-
tógépek, a diszpécser szolgálat folya-
matos on-line kapcsolatára épülő rend-
szer bevezetése.

A fejlesztés összköltsége 97.740.000
forint, amihez
9.774.000 Ft önrészt
biztosít az önkor-
mányzat. A fenn-
maradó 90 százalékot
a KMOP támogatása
biztosítja. A beszerzés
2009-ben megkezd-
hető és 2010-ben, már
az új szolgáltatóval, az
elektronikai rendszer
működtetése bevezet-
hető. A teljesítés vég-
ső határideje 2010.
június 30.

Biztonságossá válik a parkolás a vasútállomáson

Őrzött P+R parkoló épül
Korszerűbb buszközlekedés

Uniós forrásból

AZ ELMÚLT HÓNAPOK TOVÁBBI EREDMÉNYES EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATAI
(támogatási összegek)

Főtér-program (a 2. forduló döntésére vár):   ...................................................................   900.000.000 Ft

Tormay Károly Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítése:   ...............................   25.000.000 Ft

Gödöllő szennyvíztisztító telepének korszerűsítése:   .........................................................   49.640.000 Ft

Zöld óvoda Gödöllőn:   ......................................................................................................   500.000.000 Ft

Új szervezési-működési kultúra bevezetése Gödöllő város Polgármesteri Hivatalának napi rutinjába:
.................................................................   19.895.000 Ft

Gödöllő város Egyesített Szociális Intézményének korszerűsítése, az ellátottak életminőségének javítása
az épület belső átalakítása és energetikai korszerűsítése útján, komplex akadálymentesítéssel és terápi-
ás szoba kialakításával:   ......................................................................................................   53.989.000 Ft

Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés bevezetése Gödöllőn:   ............................   68.608.000 Ft

A Szent István téri játszótér felújítása:   ................................................................................   2.795.000 Ft



4 Gödöllői Szolgálat 2009. május 6.Közélet

– Mit szól ahhoz, hogy a szak-
szervezetek általában a hosz-
szú hétvégék és az ünnepek
idejére időzítik a sztrájkokat?
– tettük fel a kérdést a múlt
héten, amikor még nem ha-
lasztotta el április 30-ra ter-
vezett sztrájkját a VDSZSZ.

„Tisztelem azokat, akik vállalják,
hogy így harcolnak az érdekeikért, de
azt hiszem figyelembe kellene ven-
niük azoknak az érdekeit is, akiknek
viszont így megnehezítik az életét. A
vasutasok sztrájkja között volt, ami-
vel egyetértettem, de most és kará-
csony előtt nem tudtam támogatni,
mert nem éreztem hitelesnek…” 

Anday M.

„Egy sztrájk sokaknak okoz problé-
mát, de ha jogosak a követelések, ak-
kor ennek ellenére támogatható. De
ehhez kell a sztrájkolók korrekt ma-
gatartása is. Ebbe nekem az is bele

tartozik, hogy a sztrájk vezetője nem
tesz cinikus nyilatkozatot a sajtónak,
mint ahogyan azt Gaskó tette, amikor
arra felvetésre, hogy a sztrájk meg-
hiúsítja a ballagásokra való eljutást,
azt javasolta, akkor tegyék át azokat
máskorra. Ezzel nem támogatókat sze-
rez, hanem ellenségeket…” 

K.T.

„…Nekem ezek a vasutassztrájkok
már régóta nincsenek rendben. A
folytonos sztrájkolással inkább ma-
guk ellen hangolják az embereket.
Amikor a pedagógusok sztrájkolnak,
mindig megoldják – legalábbis eddig
így volt –, hogy legyen gyermekfelü-
gyelet az iskolákban, és a kórházak-
ban is ellátják a sürgős eseteket. Ez-
zel nem azt akarom mondani, hogy
ne sztrájkoljanak a vasutasok, hanem
azt, hogy gondolják át, kinek akarnak
kellemetlenséget okozni: a vezetőik-
nek, a kormánynak, vagy az utasok-
nak…” 

Pataki L.

„…Az a baj, hogy már nem igazán
tudom nyomon követni, mikor-miért
nem járnak a vonatok. A feleségem
sokat utazik vasúton, én meg dühön-
gök, amikor folyton telefonál, hogy
menjek elé, mert nem járnak a sze-
relvények. Az indokok között a leg-
ritkább a baleset, sokszor meg sem
tudjuk, miért áll le a forgalom, késik
több mint fél, esetleg egy órát is a
vonat, vagy marad ki. Azt hiszem, aki
sűrűn vonatozik, az már rutinosan
veszi az akadályt, csak most nem
„forgalmi okok” miatt kell megol-
dani a közlekedést, hanem sztrájk mi-
att…” 

Szabó Zsolt

A hét kérdése:

–  Ön változtat közlekedési
szokásain amiatt, hogy a fel-
újítások miatt bonyolultabb
lesz a közlekedés Gödöllő bel-
városában? 

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.  

Ezen a héten a beérkezett olvasói
kérdések közül válogattunk, és
azokra válaszolunk.

– Nagynéném az év nagy részében
külföldön él, de rendelkezik belföl-
di bejelentett állandó lakóhellyel.
Ezt az ingatlanát bérbeadás útján
hasznosítja. Kell-e egészségügyi
hozzájárulást fizetnie?
– A százalékos mértékű egészségügyi
hozzájárulás fizetési kötelezettség a
belföldi magánszemélyt terheli. Bel-
földi illetőségűnek a jogszabály értel-
mében az a magyar állampolgár mi-
nősül, aki Magyarország területén ál-
landó lakóhellyel rendelkezik. Ameny-
nyiben tehát a nagynénje jövedelme
meghaladja az egymillió forintot, a
teljes összeg után meg kell fizetnie a
14 százalékos egészségügyi hozzájá-
rulást.
– Nem vagyok biztos abban, hogy a
munkáltatóm rendesen bejelentette
a foglalkoztatásomat, illetve arról
is szeretnék meggyőződni, hogy fi-
zet utánam a járulékokat. Hol tu-
dok ennek utána nézni? Az adóhi-
vatal ad erről tájékoztatást?
– Ebben a kérdésben elsődlegesen a
munkáltatójától kérhet felvilágosí-
tást. A foglalkoztató kötelezettsége,
hogy amennyiben a dolgozója kéri, 3
munkanapon  belül írásos igazolást
adjon ki a biztosítotti bejelentés iga-
zolására. Amennyiben pedig az ok-
mányirodában elektronikusan regiszt-
ráltatja magát, lehetősége van arra,
hogy az adóhatóság elektronikus nyil-
vántartási rendszerén keresztül a saját

adatait lekérdezze, és ellenőrizze,
hogy a munkáltató milyen adatokat
vallott be.
– Ajándékozás  esetén az illeték
megállapításához hogyan kell a be-
jelentési kötelezettséget teljesíteni?
– Erre formanyomtatványt nem rend-
szeresített az adóhivatal. A jogszabály
értelmében az ajándékozás tényét 30
napon belül kell bejelenteni. A beje-
lentési kötelezettség a megajándéko-
zottat terheli. A teljesítés történhet
szóban és írásban is. Az adóhivatal
bármelyik kirendeltségén megtehető
a szóbeli bejelentés, melyről jegyző-
könyvet vesznek fel és igazolást állí-
tanak ki a bejelentés tényéről. Ameny-
nyiben okirat készült az ajándékozás-
ról, akkor a bejelentéshez azt mellé-
kelni kell. Az  írásbeli bejelentésnek
nincs kötött formája, de közölni kell a
felek azonosító adatait, valamint az
ajándékozás tárgyát. Természetesen
ebben az esetben is mellékelni kell az
okiratot, ha készült.
– Hogyan és hány hónapra kaphatok
részletfizetési kedvezményt a vagyon-
szerzési illeték megfizetésére?
– Az illeték megfizetésével kapcsolat-
ban fizetési kedvezményt kérelemre
biztosít az adóhatóság. A törvény nem
szabja meg az adható részletek szá-
mát, ez a hivatal mérlegelési jogköré-
be tartozik. Általánosságban elmond-
ható, hogy részletfizetést magánsze-
mélyek részére akkor engedélyeznek,
ha a magánszemély valószínűsíti,
hogy az illeték azonnali és egyösszegű
megfizetése a saját, illetve vele együtt
élők megélhetését veszélyezteti.
Amennyiben igénybe kívánja venni a
fizetési kedvezményt, akkor tehát ké-
relmet kell benyújtania a lakóhely 
szerint illetékes elsőfokú adóható-
sághoz. 
A kérelemben célszerű megjelölni azt
az összeget, amit havonta a megél-
hetés veszélyeztetése nélkül ki tud fi-
zetni, illetve célszerű csatolni az adó-
hatóság által rendszeresített adatlapot
kitöltve, melyet le lehet tölteni a
www.apeh.hu weboldalról.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

A Szent István Egyetem hallga-
tóinak, a városban és környékén,
illetve az aszódi és a veresegyhá-
zi kistérségben élőknek is kínált
állásokat és álláskeresést segítő
szolgáltatásokat az egyetem
sportcsarnokában április 23-án
megrendezett állásbörze. 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapít-
vány támogatásával a mintegy félszáz
kiállító ingyenesen rendezkedett be a
teljesen felszerelt standokon. A Gödöl-
lői Művészetek Háza, a Szent István
Egyetem hallgatói önkormányzata és a
Gödöllői Agrárközpont Nonprofit Köz-
hasznú Kft. szervezésében megvalósult
első térségi állásbörzén, az egyetem ka-
raihoz kapcsolódó munkáltatók mellett
munkaügyi központok, önkormányza-
tok és civil szolgáltatók vettek részt. A
börze képzési és továbbképzési lehető-
ségeket is kínált a mintegy ezer érdeklő-
dőnek.
– Most is vannak olyan álláspozíciók,
amelyekbe folyamatosan keressük a
friss diplomás mérnököket, akik a leg-
újabb ismeretekkel rendelkeznek –
mondta előadásában Fodor Krisztián,
a bábolnai székhelyű IKR Zrt. tovább-
képzési ágazatvezetője. – Számukra
ajánljuk a fél-egy éves gyakornoki prog-
ramjainkat. Ez idő alatt elméleti tudásuk
mellé olyan gyakorlati ismeretekre tesz-
nek szert, amilyeneket a legtöbb cég el-
vár a pályakezdőktől. A gyakornoki idő
letelte után cégünknél is elhelyezked-
hetnek. Olyan fiatalokat keresünk, akik
vállalják az önálló munkát és kommuni-
kációs készségben sem szenvednek

hiányt. A legnagyobb kereslet mezőgaz-
dasági gépészmérnökök iránt mutatko-
zik, de éppen belőlük kicsi a kínálat. 
Tanulni a legjobbaktól érdemes, elmé-
letet is, gyakorlatot is. Ez lehetne a szlo-
genje a Gépészmérnöki Karon harmad-
szor megrendezett Kooperatív Szakmai
Gyakorlat Börzének, hiszen az ipar
olyan jelentős képviselői vettek részt 
rajta, mint a veresegyházi GE Electric és
a GE Aviation, a hatvani Robert Bosch
Elektronika vagy a gödöllői telephelyet
is fenntartó Kuka-Robotics Hungária,
továbbá a mezőgazdasági gépgyártás-
ban kiemelkedő Claas valamint a mező-
gép-kereskedelemben meghatározó
KITE Zrt. és az Axiál Kft. 
A kar 2001-ben indította el kooperatív
képzési programját, melynek az a célja,
hogy a hallgatók közel egy éves szak-
mai gyakorlaton vegyenek részt a tanul-
mányok utolsó évében. A pályakezdő
mérnökök ugyanis gyakorlat hiányában
nehezebben tudnak elhelyezkedni és
alacsonyabb fizetést ígérő állásokhoz
jutnak hozzá.
A kooperatív képzés alatt a hallgatók –
akik ezt a lehetőséget is pályázat alapján
nyerhetik el! – az adott cégeknél mun-
kálkodva, vállalati mérnökök irányítá-
sával gyakornoki feladatokat oldanak
meg. 
Az idei börzén ismét bemutatkoztak a
gyakorlatnak helyet adó vállalatok. A
hallgatók így könnyebben választhat-
nak a gyakorlat helyszínéről, szakmai
területéről. A gyakorlat elvégzését a
vállalat és az egyetem külön oklevél-
lel igazolja, ami a munkába lépéskor
igen nagy előnyt ad. it

Szent István Egyetem

Állás- és gyakorlati börze 
2009. május 1-jétől változnak a
gépjármű üzembentartójának
objektív felelősségén alapuló, a
közigazgatási bírságra vonatko-
zó rendelkezések.

Május 1-jétől nem a sebességtúllépés
százalékos, hanem a kilométer/órában
megadott mértékétől függ, milyen ösz-
szegű bírságra számíthat a jármű üzem-
ben tartója. A Magyar Közlönyben meg-
jelent jogszabály-módosítás melléklete
szerint például:

A Gödöllői Rendőrkapitányság bün-
tetőeljárást folytat lopás vétség kísérlet
elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen,
aki március 8-án 12 és 12.17 óra közötti

időben Mogyoród, Gödöllői úton talál-
ható ATM automata pénzkiadó nyílását
fémlappal leragasztotta azért, hogy a
pénzfelvétel során az arra tapadt bankje-
gyeket később eltulajdonítsa. A feltéte-
lezett elkövetőről az épület biztonsági
kamerája felvételt készített, melyen lát-
ható, hogy 12.03 és 12.06 közötti idő-
ben egy férfi áll az automata előtt, de
tranzakciót nem kezdeményeztek ebben
az időben. 12.17-kor egy ügyfél kezde-
ményezett pénzfelvételt, de mivel az au-
tomata nem adott ki bankjegyet, értesí-

tette a pénzintézet munkatársát, így kár
nem keletkezett. Kérjük, hogy aki felis-
meri a képen látható személyt vagy a
bűncselekménnyel kapcsolatban bármi-

lyen információval rendelkezik, hívja a
Gödöllői Rendőrkapitányságot a
28/514-655 telefonszámon, vagy a 112-
es, 107-es rendőrségi hívószámok vala-
melyikét, illetve névtelensége megőr-
zése mellett az ingyenesen hívható 06-
80/555-111-es telefonszámot!

Sajnos, a folyamatos felhívások ellené-
re ismét akadt egy idős sértett, akinek fi-
gyelmét  villanyszerelős „trükkel” te-
relte el egy férfi, ellopva spórolt pénzét.
Május 2-án 9.40 körüli időben Gödöl-
lőn, a Klapka utca egyik családi házába
egy férfi csengetett be, aki magát mér-
nöknek adta ki, és a közeljövőben az
utcában induló föld- és villamossági
munkák miatt kérte, hogy a házban el-
lenőrizhesse a villanyórát. A korábbról
ismert pénzfelváltási trükkel elővetette a
sértettel a pénzét, majd a házból ki-
mentek. Ott kérte a sértettet, hogy a ház-
tetőn figyelje az utcáról bejövő vezeté-
ket, miközben a „mérnök úr ” a házban
le-fel kapcsolja a villanyóra automatá-
ját. Ezt követően néhány perc múlva 
sietve távozott a házból. A zsákmányolt
pénz 400 ezer forint. A rendőrség kéri,
hogy bármilyen trükkel próbálnak be-
jutni idegen személyek a lakásukba,
kérjenek igazolványt, mondják el, hogy
telefonálnak a szolgáltatóhoz, ahonnan
elmondásuk szerint érkeztek, és közben
hívják a rendőrséget a fentebb leírt tele-
fonszámok valamelyikén. 

Rendőrségi hírek

Kiszámítható a bírság

(folytatás az 1. oldalról)

Megkezdődtek az érettségi vizsgák,
hétfőn városunkban is padba ültek a
diákok, számot adni az elmúlt években
megszerzett tudásukról. Május 4-én,
hétfőn a magyar nyelv és irodalom, va-
lamint a magyar, mint idegen nyelv
írásbeli vizsgákkal kezdődött meg a ta-
vaszi érettségi időszak. Kedden mate-
matikából vizsgáztak a diákok, szer-
dán a történelemi ismereteiket teszik
próbára, majd az angol és a német
nyelvi ismeretek kerülnek terítékre. 

Május 4. és június 26. között össze-
sen 137 ezer 469 diák teszi próbára tu-
dását az ország 3741 vizsgabizottságá-
nak valamelyike előtt. Az írásbelik
május 25-ig tartanak az idén; az emelt

szintű szóbeli vizsgákat június 4-10-
ig, a középszintű szóbeliket június 15-
26-ig rendezik meg.

Az előző évi tavaszi vizsgákhoz ké-
pest idén 13 ezerrel többen jelentkez-
tek az első érettségi időszakban. En-
nek az az oka, hogy több mint 12 ezer
diák 2004 szeptemberében öt éves,
nyelvi előkészítővel megtoldott kép-
zésbe került, ezért a korosztályuknál
egy évvel később, idén tesznek rendes
érettségi vizsgát. Emelt szintű vizsgára
ennek ellenére csaknem 3 ezerrel ke-
vesebben jelentkeztek, mint tavaly.

A tavaszi érettségi ideje alatt össze-
sen 494 ezer 773 vizsgát tesznek le,
ebből csaknem 25 ezer emelt szintű.
Érettségi bizonyítványt várhatóan 89
ezren szereznek a vizsgázók közül.
Egyre többen jelentkeznek ugyanis
előrehozott érettségire: a középiskolák
alacsonyabb évfolyamaira járó diá-
kokból több mint 36 ezer ilyen vizsgát
tesz le idén tavasszal. 

Úgynevezett szintemelő vizsgát 4685-
en, kiegészítőt 3735-en, ismétlő-,
pótló-, vagy javító vizsgát összesen
7372-en választottak.

Ami a tantárgyakat illeti, 191 féle
középszintű és 87 emelt szintű vizs-
gatárgy várja a maturálókat. A vizs-
gákra közel  1 milliárd 150 millió fo-
rintot különítettek el. Az érettségi vizs-
gák lebonyolításában nincs változás a
korábbiakhoz képest, 2005 óta ugyan-
úgy zajlik. 

A diákok mindig izgatottan várják
az eredményt, számukra segítséget je-
lenthet, hogy az  OKM honlapjára a
korábbi évek gyakorlatának megfele-
lően a feladatsorok a javítási-értékelési
útmutatókkal együtt, a vizsgát követő
napon felkerülnek fel az oldalra – a
reggel 8 órakor kezdődő vizsgák ese-
tében a kérdéses vizsga másnapján
reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdődő
vizsgák esetében az adott vizsgát kö-
vető nap 14 órakor.

Ünnepek, vizsgák

Számadás



2009. május 6. Gödöllői Szolgálat 5Civil

Meghívó-Ottlik-est

Szeretettel meghívjuk MÁJUS 9-ÉN 17 ÓRÁRA a Gödöllő, Köztársaság
út 63. sz. alatt, Ottlik Géza egykori, felújított házában megrendezendő

Ottlik-estre, ahol filmvetítéssel egybekötött beszélgetéssel em-
lékezünk meg az író születésnapjáról.

Vendégünk: Czigány György költő, szerkesztő-műsorvezető
Az „Ottlik-kör” nevében az est szervezői: 

Bárdy Tamás, Dombóvári László, Ö. Kovács József
Kérjük, részvételi szándékát jelezze a dombovari.laszlo@gmail.com

vagy a 06-30-9-319-637 számon.

Az elmúlt héten elnökválasz-
tást tartottak a Gödöllői Lovas
Sport és Hagyományörző Köz-
hasznú Egyesületnél, ahol a le-
köszönő Hrustinszky Ferenc
helyett választottak új elnököt
és vezetőséget. A tagok egyön-
tetű szavazását követően az el-
következő öt évben Balázsfalvi
Nagy Judit vezeti majd az egye-
sületet. Az új elnököt kérdez-
tük a GLSE terveiről. 

– Ezúton szeretnék megemlékezni
alapító tagunkról, az első öt éves cik-
lusban a GLSE elnöki tisztségét be-
töltő dr. Perényi Miklósról, aki hosz-
szan tartó betegség után, április 5-én
hunyt el. Egy igaz lovasembert, jó
magyart és barátot vesztettünk el.  

– Ha jól tudjuk, Ön is az alapítók
között volt. Mit jelent a mostani ki-
nevezés Önnek?

– Igen, még 1999-ben, családi há-
zunkban alakult meg a lovas egyesü-
let, így én is egyik alapítója vagyok
annak. Akkor gazdasági vezetőnek

választottak, mely pozíciót ezidáig
töltöttem be. Nagyon sokat jelent ne-
kem ez a mostani elnöki kinevezés.
Alig tudtam elmondani az üdvözlő
beszédemet, olyan meghatott voltam.
Egyrészt nagy felelősség és megtisz-
teltetés ennek az egyesületnek az el-
nökének lenni, másrészt két olyan
ember után vettem át a tisztséget, akik

nagyon sokat tettek a lovassportért
Gödöllőn és környékén. Az első el-
nök, dr. Perényi Miklós nagyon jó
lovas és nagyon jó vezető volt, hason-
lóan közvetlen elődömhöz, Hrustinsz-
ky Ferenchez, aki évtizedeken keresz-
tül volt a Szada SE elnöke is.

– Öt éves mandátummal ru-
házták fel.  Mik a közeljövő legsür-
getőbb feladatai?

– A legfontosabb most összetartani
a csapatot. Mellettünk megalakult a
Tarsolyos Lovasegylet, melyet sokan
értetlenkedve fogadtak, de azon dol-
gozom, dolgozunk, hogy egyesüle-
tünk, a GLSE és az egylet szoros
kapcsolatban működjön együtt a jö-
vőben.

– Feltehetőleg személyi változá-
sok is történtek a GLSE életében.
Kik az új vezetők?

– Természetesen a váltással új el-
nökség állt fel. Izsó Attila lesz az ál-
talános alelnök. Attila lovas berkek-
ben nagy tekintélynek örvend, többek
között ezért is választotta a tagság he-
lyettesemnek őt. Legfőbb feladata az
elnök munkájának segítése, valamint
az egyesületen belül dolgozó vezetők
felügyelete és munkájuknak ellenőr-
zése. A sportszakosztályunk vezetője
dr. Balogh Réka lesz, míg a túra és

szabadidő szakosztályt Kelemen 
András vezeti majd. A gazdasági ve-
zető egy pénzügyi szakember, Szabó
Zsolt lett. Neki a gazdasági feladatok
mellett a támogatók felkutatása lesz
az elsődleges feladata annak érdeké-
ben, hogy biztosítani tudjuk az egye-
sületünk anyagi hátterét. A leg-
fontosabb, hogy a GLSE működése
minél eredményesebb, az egyesület
anyagi helyzete pedig szilárdabb le-
gyen. Választotunk  egy új titkárt is
Kozma Péter személyében. Péter ké-
szítette el az új honlapunkat, ami sze-
rintem nagyon színvonalas lett.

– A május 1-jei, gödöllői díjug-
rató versenyt követően mikor lesz a
következő rendezvényük?

– A dr. Perényi Miklós Díjugrató
Emlékversenyt követően május 9-én
lesz egy lovas búcsúztató a Perényi
tanyán, majd május 16-án tartjuk  a
minden évben hagyományosan meg-
rendezésre kerülő Margita-díjat Sza-
dán, a Bárány tanyán. 

Ezek a legközelebbi programjaink,
de természetesen már az egész idei
évre összeállt a programunk, melyet
mindenki megtekinthet honlapunkon
(www.glse.hu).

– Ezen kívül milyen terveket sze-
retne  a jövőben megvalósítani?

– Terveim megértéséhez szeretném
elmondani, hogy már 30 éve lova-
golok és egészen 2000-ig díjugrató
voltam. Azóta a túralovaglással töl-
töm a szabadidőmet. Ma is heti négy-
öt-alkalommal lóra ülök és járom az
erdőt. Ebből adódóan érthető, hogy
mindkét szakosztály (a túra és a
sport) egyformán fontos számomra.
Hosszútávú cél, hogy minél szélesebb
körben népszerűsítsük egyesületün-
ket; szeretnénk fiatal lovasokat kine-
velni, kurzusokat tartani, így biztosít-
va utánpótlásunkat. 

A sportszakosztályunkban a ver-
senyzőket alaposan szándékozunk
felkészíteni, és ezáltal a lehető leg-
jobb eredményt elérni a versenyeken.
Természetesen a túra, hobbi és szaba-
didő, tehát a hagyományőrző szakosz-
tályban a továbbiakban is folytatjuk a
rendezvények megszervezését és le-
bonyolítását. 

Összefoglalva elmondhatom: sze-
retnénk a lovas sportot népszerűsí-
teni, és a gödöllői lakosokkal is minél
jobban megismertetni ezt a tradício-
nális, a magyar nemzeti hagyomá-
nyok szeretetén és megbecsülésén
alapuló sporttevékenységet, ami egy-
ben a szabadidő egészséges eltölté-
sének is az egyik legjobb módja.       tl

Gödöllői portrék – Balázsfalvi Nagy Judit

Új elnök a GLSE élén

Az ünnepségen a
gödöllői édes-
anyák képvisele-
tében Csabai Ág-
nes szólaltatta
meg a Világbéke-
gongot. Az Anyák napjához kap-
csolódóan több  rendezvénynek ad ott-
hont Gödöllő. A Gödöllői Civil Kerek-
asztal szervezésében valósul meg a
családok hónapja, ami május első va-
sárnapján kezdődött és a gyermekna-
pon ér véget. 
Ennek során olyan programokat kí-
vánnak megvalósítani, ami valamennyi
generációt érintő kérdésekkel fog-
lalkozik. Szintén civil szervezetek

összefogásával jött létre a Gödöllői
Születés Napok, az Otthon Segí-
tünk Szolgálat, a Socius Kör Köz-
hasznú Egyesület és a Védőnői
Szolgálat Kismamaklubja szerve-
zésében. Ennek keretében – mint az
a címből is adódik – a váran-
dósság, születés és a csecsemőkor
kérdéseire kaphatnak választ az ér-
deklődők. 

Kép és szöveg: bj

Középpontban az anyaság, a gyermek, a család

Anyák napjától gyermeknapig

GÖDÖLLŐI  SZÜLETÉS  NAPOK – 2009 MÁJUS
Május  8., 10.00-12.00: Védőnői  Szolgálat Kismamaklubja – Téma: dúla, őssejt, II. sz. Orvosi Rendelő
Nagyterem – Szabadság tér.
Május 13., 10.00-12.00: Szoptatást  támogató  anyacsoport  foglalkozása Werner Katalin szoptatási
tanácsadóval, Művészetek Háza,  Galga Terem
Május  15., 16.00-18.00: „Felelős  családalapítás” – Dr. Kiss Katalin  előadása fiataloknak, Civil  Ház,
Palotakert  4.sz.
Május 20., 10.00-16.30: Előadások és beszélgetőkörök,  civil szervezetek bemutatkozása, Gödöllői
Városháza  nagyterem: Baba-mama jóga, Kriston  intimtorna  bemutató, Bach-virágterápia bemutató és
foglalkozás, aura fotózás, Aura fotózás, Baba személyiségelemzés számmisztikával és asztrológiával,
„Felkészülés gyermekünk érkezésére” – Werner Kati  szaktanácsadó előadása  és  beszélgetés, Örömteli
Életért  Alapítvány,  Szada -  Szülők közössége bemutatkozása, Szépen Emberül  Alapítvány bemutatko-
zása - Családfa  kutatás. A programok idejére a Városháza földszinti helyiségében szoptató- és pelenkázó,
illetve gyermekmegörző áll rendelkezésre.
Május 20-27.: Magyar Judit Mária „Fény-születés-nap-virág” című  kiállítása, Városháza galériaterem
Május 20., 17.00-19.00: a  kiállitás   műsorral egybekötött megnyitója – Városháza nagyterem.
Díszvendég: Pécsi Ildikó
Május  25.,  18.00-20.00: Az  emlő  önvizsgálatának fontossága,  gyakorlati  kérdései Kamhal Zoltánné
Laukó  Krisztina  szaktanácsadó  előadása, Civil  Ház, Palotakert 4.sz.
Május  27., 17.00- 18.30: baba-mama  jógafoglalkozás, Shanti  Jóga Stúdió ,Gödöllő  Kandó  Kálmán u. 26.     

További  információk:  70-634-5680

Megszépült a Szabadság téri aluljáró.
Hagyomány, hogy a gödöllői iskolások
megszépítik a Városközpontot az Alsó-
parkkal összekötő létesítményt. A fes-
tésre április 29-én a délelőtti órákban
került sor, amikor is az oktatási intéz-

mények tanulói tanáraik segítségével
és a GATE Zöld Klub irányításával új
külsőt kölcsönöztek a falaknak. A
diákok alkotásai között ott láthatók
azok is, amiket a Föld Napja alkal-
mából a Zöld Klub által meghirdetett
pályázatra készítettek. 

A város és a Föld gyermekszemmel

Diákok képei a falakon

Május, a családok hónapja

A 2009-es évtől dr. Perényi Miklós Em-
lékversenynek elnevezett május 1-jei lo-
vas díjugrató versenyt az idén is nagy si-
kerrel és rekord létszámmal rendezte
meg a Gödöllői Lovas Sport és Hagyo-
mányőrző Közhasznú Egyesület. A gö-
döllői Alsóparkban minden évben ha-
gyományosan, immáron XI. alkalom-
mal megrendezett „B” kategóriás mi-
nősítő versenyen 140 induló volt. Nyolc
kategóriában nevezhettek a lovasok,
nem időrendben rendeztek C/0 – nyitott,
B/I.a-kezdő lovas, B/I.b-kezdő ló, B/I.c-
nyitott, G.L.S.E. Kupa-B/II.-nyitott, va-

lamint ifjúsági és felnőtt kategóriában
Aranyos Kupát és a Lovagolj és Vezess
C/2-Opel Kupát. A nap legeredménye-
sebb lovasa a GLSE versenyzője,

Lénárd Nóra lett, aki Díva, valamint
Bóbita nevű lovával is helyezett lett. A
lovasegyesület színeiben induló ver-
senyzők közül is többen remekeltek. Az
első versenyszámban a hibátlanok kap-
tak fehér szalagot, melyben 10 GLSE
lovas teljesítette ezt az elvárást. A máso-
dik versenyszámban a stílusverseny
kezdő lovasoknál a 6. helyen zárt Ko-
vács Katalin, 9. lett Sztojkó Eli-zabet,
míg 14. helyen végzett Viski
Barbara. A B/I b felnőtt stí-lus
kezdő lovas kategóriában első
helyezett lett Janik Attila, 4. lett

Szabó Lőrinc, míg
a 6. és 10. helyen
zárt Ke-lemen
János, aki utóbbi
helyezését másik
lovával érte el. A
B/I. c nyitott
kategóriában négy
GLSE versenyző
ment hibátlant a 15
indu-lóból, köztük
P e r é n y i  

András, dr. Perényi Miklós fia. A
G.L.S.E. Kupán a legjobb, és ezzel első
helyezett Lénárd Nóra Bóbita nevű
lovával, míg 6. helyen zárt Szabó

Lőrinc. Az Aranyos Kupa felnőtt kate-
góriában szintén Lénárd Nóra bizonyult
a legjobbnak Bóbita nevű lovával. Az
Opel Kupa Lovagolj és Vezess ver-
senyszámában ugyanő ért el 5. helye-
zést,  Díva nevű lovával.

Dr. Perényi Miklós Emlékverseny

Lénárd Nóra remekelt

Első alkalommal, de hagyományteremtő szán-
dékkal rendezett anyák napi ünnepséget a Gödöl-
lői Civil Kerekasztal. A Világbéke-gongnál meg-
tartott rendezvényen a városi óvodások és iskolá-
sok dallal, verssel köszöntötték az édesanyákat,
az iskolások pedig szebbnél szebb ajándékkár-
tyákat készítettek, amiket a Royal Rangers tagjai
osztottak szét a rendezvényre érkezők között.  
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Ha ez a könyv, Tóth Zita Filc, a
zoknimuki című meseregénye
nem magyarul, hanem többek ál-
tal használt, elterjedtebb nyelven
íródott volna, valószínűleg világ-
siker lenne.

Annyira leleményes, annyira okos, any-
nyira humoros, hogy, hogy, hogy…
Nem is találok megfelelő szavakat. 

Mit mondjak, nem túl lelkesen kezd-
tem az olvasáshoz, titokzatos kis lények
állnak a történet középpontjában, akik
itt élnek körülöttünk, a falakba fészkelik
be magukat, leginkább zoknikkal táp-
lálkoznak, de minden más emberi vicik-
vacakkal is. A legkülönfélébb kacatjain-
kat számos dologra felhasználják, lak-
berendezésre, világításra, közlekedés-
re…

Találkozniuk az emberekkel szigo-
rúan tilos, akkor indulnak beszerző útra,
mikor emberi szem nem fedezheti fel
őket. Egyszer azonban a kis Filc olyan
szobába merészkedik be, amely, noha
minden számítás szerint üresnek kellene
lennie, nem az.

Félix, az embergyerek ugyanis némi
hőemelkedéssel az ágyat nyomja, tehát
otthon tartózkodik, mikor pedig egé-
szen máshol lenne a helye. Filc és Félix
találkozása nagy megrázkódtatás mind-
kettőjük számára. 

Hát valóban léteznek koboldok vagy
micsodák, ismeri fel Félix. A sok apró-
ságot, amely elvész, egyszer csak eltű-
nik szőrén-szálán, a koboldok ejtik
zsákmányul. Ha sehol sem találjuk a fél
pár zokninkat vagy egyebünket, semmi
kétség: egy kobold – más néven zokni-
muki - tette a magáévá. 

Beavattatást nyerünk a zoknimukik
életébe, alaposan megismerjük a körül-
ményeiket, a szokásaikat, a gondolko-
dásukat. 

De szövődhet-e barátság ember és
zoknimuki között? A bölcs Gyapot apó,
a könyvtáros, a zoknimukik történelmét
magukban foglaló művek őrzője adja
meg a választ: „Tudod, fiam, a barátság
nem azon múlik, hogy milyen anya
szült bennünket. Csak az számít, ho-
gyan gondolkodunk.”

Van a könyvben ármány, titok, ka-
land. Gaz álnagybácsi épül be Filcék
családjába,  államcsínyre készül, felfor-
gatására a mukik békés társadalmának.
A vele kapcsolatos aggodalmát is Gya-
pot apóval osztja meg Filc, akinek
egyébként egyre gyakrabban ragyog fel
a füle, ami kétségtelen jele annak, hogy
varázsereje van, de még inkább lesz
majd, ha felnő. Gyapot apó közli vele:
„Úgy látom, nagyon tehetséges kis zok-
nimuki vagy, a szíved tele szeretettel, és
a Nagytudásúak is nagy jövőt jósolnak

neked.” De hátha a velejéig gonosz bác-
si is varázserővel rendelkezik? Erre is
érkezik a megnyugtató felelet: „Éppen-
séggel meglehet… De tudod, a rossz
szándékú varázslat mindig gyengébb
annál, amit a szeretet vezérel.”

Lehetséges, hogy sok gyerek képzeli
úgy, én mindenesetre eljátszottam gye-
rekkoromban a gondolattal: amint kihú-
zom a lábam a szobámból, ott minden-
féle nyüzsgés indul meg. Például a tár-
gyak életre kelnek…

Vagy zoknimukik bújnak elő a rej-
tekhelyeikről.  

Mindenesetre: a világ csodásabb,
mint amilyennek az érzékeinkkel fel-
foghatjuk. Ritka kegyelmi pillanatok-
ban azonban feltárulhatnak előttünk a
titkok. 
(Tóth Zita. Filc, a zoknimuki)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Apró lényeink

A Halhatatlanok Társulata 1996-
ban jött létre, s évente bővül. Tag-
jai sorába azok kerülhetnek, aki-
ket egy neves művészekből és
közéleti személyiségekből álló
kuratórium ajánlása alapján a
közönség megválaszt.  Az idei je-
löltek között van Pécsi Ildikó is. 

Az idén tizenegyedik alkalommal, ült
össze a kuratórium, melynek tagjai kö-
zött ott találjuk többek között Érdi
Sándor főszerkesztőt, Görgey Gábor
írót, Kállai Ferenc színművész örökös
tagot, Kincses Veronika énekművész
örökös tagot és Szinetár Miklós rende-
zőt. Színész, színésznő, operaénekes,
zenés színész, balettművész kategóriá-
ban négy-négy művészt jelöltek, akik-

nek neve felkerül a szavazólapra, me-
lyet fővárosi, illetve vidéki napi- és he-
tilapok több alkalommal közölnek.
A nézők szavazatai alapján végül kate-
góriánként két-két művésszel bővül a
Halhatatlanok társulata. Ők lesznek
ÖRÖKÖS TAGOK, akik elhelyezik

lábnyomukat a Pesti
Broadway-n, az Operett
Színház előtt. Tisztele-
tükre június 6-án, Ma-
gyarország legkiválóbb
színházi együtteseinek
részvételével nagyszabású,
zenés, szórakoztató gála-
műsort rendeznek  a Nem-
zeti Színházban. A díjazot-
takról portréfilm készül. Az
idén Pécsi Ildikóra, a vá-
rosunkban élő Kossuth-dí-
jas színművészre is szavaz-
hatnak az olvasók. Voksol-
ni az újságokban megjele-
nő szavazólap beküldésé-

vel, illetve a www.orokostagsag.hu, az
mtv.hu, a terasz.hu és a budapest.hu
weboldalon lehet május 15-én éjfélig.
A Halhatatlanok Társulatában már van
egy gödöllői, Oszvald Marika színmű-
vész, akit 1998-ban választott a közön-
ség az örökös tagok sorába. -jk-

Legyen Pécsi Ildikó is örökös tag!

Bővül a Halhatatlanok Társulata
A Nemzeti Táncszínházban ápri-
lis 30-án megrendezett Táncfó-
rumon mutatta be Graffiti című,
három részből álló produkcióját
a Magyar BalettSzínház Gödöllő,
amelyet városunkban május 8-
án, 19 órai kezdettel tekinthet-
nek meg az érdeklődők a Művé-
szetek Házában. 

Az esten  Egerházi Attila, a Magyar
BalettSzínház Gödöllő igazgatója, és
Mário Radacovsky, a Slovenské Na-
rodni Divadlo – Szlovák Nemzeti Ba-
lett igazgatója, a Szlovák Nemzeti Szín-
ház művészeti vezetőjének koreográfiá-
ját láthatja a közönség. A nemzetközi hí-
rű koreográfus a gödöllői társulat szá-
mára készítette a Vacsora című művét,
ami  bonyolult, különös emberi kapcso-
latokba enged bepillantást. Mário Rada-
covsky  az előadást követően elmondta,
nagyon örül annak, hogy Magyarorszá-
gon dolgozhatott egy magyar együttes-
sel. Ez azért is fontos, mert amikor a po-
litikusok folyamatosan a magyar-szlo-
vák ellentétről beszélnek, bebizonyítot-
ták, hogy a kultúrában lehet politika-

mentesen együtt dolgozni, és összefo-
gással értéket alkotni.
Először láthatják a gödöllőiek Egerházi
Attila Frozen roses, azaz a Megfagyott
Rózsák című művét is, melynek közép-
pontjában a múló szerelem áll, ami:
„…úgy hűl ki és fagy meg, mint rózsák
a hidegben... Élettelenül, mozdulatlan –
örökké szép mementói maradnak az el-
múlásnak...” – vall művéről az alkotó. 

A két új darab mellett a Graffiti harma-
dik része, az Akvarell szivárvány is új
formában kerül a közönség elé. Az át-
dolgozás után egyfelvonásos műként
mutatják be. Az új darabok mellett ismét
láthatja a közönség a Bolerót, ami már
több alkalommal is nagy sikert aratott.

Új és megújult koreográfiák 

Gödöllői bemutató: Graffiti

Noha minden család különle-
ges a maga módján, Horgas 
Eszter fuvolaművésznek talán
mégis különösen különleges
családban adatott meg felnő-
nie. Olyan családban, mint ami-
lyenbe beleszületett, valóság-
gal szárnyakat kaphatott, hogy
az legyen, aki: kiváló, sikeres
zenész.

Nagyapja, Levendel László professzor
kiemelkedő tagja volt a magyar orvos-
társadalomnak, amellett kedvelte a mű-
vészeteket, különösen a képzőművé-
szet iránt érdeklődött. Édesapja, Hor-
gas Béla egyszerű, falusi fiatalember-
ből lett költő. Édesanyja, Levendel
Júlia is irodalmár. Bátyja, öccse szín-
házban dolgoznak, díszlettervezőként,
illetve rendezőként.

Mi sem lehetett természetesebb,
mint hogy a gyerekek, Horgas Béla és

Levendel Júlia gyerekei
zenét is tanuljanak. Nem,
dehogyis kényszerítették
őket, annál sokkal szaba-
dabb légkör uralkodhatott

náluk, de az, hogy a kis Eszter kedvét
lelte a fuvolázásban, hogy tehetséges-
nek bizonyult e hangszer megszólalta-
tásában, nyilván nagy örömöt keltett. 

Sok munka, sok gyakorlás követ-
kezett, ami azonban meghozta a gyü-
mölcsét. Ma már nem könnyű egy
Horgas Eszter koncertre bejutni – ta-
valy hiába is próbáltam jegyet venni a
Királyi Kastélyban rendezett hangver-
senyeire –, de most némileg kárpótolt,
hogy ott lehettem május 3-án az Öröm
Zene – Latin est című műsorán. A cím
magáért beszél, a jókedv, a közvetlen-
ség uralkodott végig a koncerten, jazzt
játszottak öt zenésztársával együtt,
tánczenét, tangót, habanerát. 

Hamarosan ismét Gödöllőn lép fel
Horgas Eszter, június 19-én nemrég
alakított kvartettjével klasszikusokat
mutatnak majd be, mint a cím mondja:
Bachtól – Bartókig. 

N. A. 

Horgas Eszter hangversenyén

Öröm-Zene

Eseménydús lesz a május a Le-
vendula Galériában. Nem csak
kiállítással, hanem egy új, a leg-
kisebbeknek szóló pályázattal is
várja a látogatókat Szekeres
Erzsók, a kiállítóterem vezetője. 

Május 10-től új tárlat várja az ide látoga-
tókat, akik Kun Éva kerámiáit csodál-
hatják meg. A kiállítást vasárnap 16 óra-
kor Remsey Flóra kárpitművész nyitja
meg. A megnyitót Pásztor Endre (ko-
boz), Bozsik Fruzsina Kincső (ének)

és Dezső Piroska (hegedű-ének) közre-
működése színesíti. A Levendula Galé-
ria nem csak a felnőtteket, hanem a gye-
rekeket is szeretné becsalogatni a szebb-
nél szebb műalkotások közé. Erre re-
mek alkalom az a meseíró pályázat, ami
kapcsolódik a városi könyvtárban jelen-
leg látható kiállításhoz, melyen Der-
csényiné Horváth Gabriella textilmű-
ves, nemezbábjait ismerhetik meg az ér-
deklődők. 
Olyan pályaműveket várnak, melyek-
ben ezek a figurák által inspirált tör-

ténetekbe, mesékbe foglalják az álta-
luk kiválasztott szereplőket, legyen
az vidám, szomorú, humoros vagy
drámai történet. A nemezfigurákat
megtekinthetik a Levendula Galéria
honlapján (www.levendulagaleria.hu),
Dercsényiné Horváth Gabriella ne-
ve alatt.
A pályamunkának tartalmaznia kell a
mese címét, az író nevét, életkorát, lak-
címet és e-mail címet.Az írásokat digi-
tális vagy postai úton kérik beküldeni. A
szöveg terjedelmével vagy egyéb más-
sal kapcsolatban felmerülő kérdésekre
Sz. Jánosi Erzsébet, a Levendula Ga-
léria tulajdonosa válaszol, akár szemé-
lyesen a galériában vagy telefonon:
30/ 286-9395.

Kiállítás és meseírás a Levendula Galériában

Szobrok, bábok, mesék

Nagy sikerrel mutatta be a „Köszönteni jöttünk
Besnyő Csillaga” című új műsorát a Gödöllő
Táncegyüttes. A május 2-án a Művészetek Házá-
ban megtartott esten a Márabesnyői búcsú köré
fonva mutatták be az egykori Rákos mentei bú-
csújárások hangulatát Iglói Éva tanítványai. Bag,
Veresgyház, Isaszeg és Zsámbok táncaival utaz-
hattak vissza az időben a nézők, akik a megszo-
kottnál jóval több dalt és vallási éneket hallhattak,
az utóbbiakat Maczkó Mária gyűjtéséből válo-
gatta a rendező Széphalmi Zoltán, és alkotótár-
sai, Tóth Judit és Hajdu Zsuzsanna. 

Búcsújárás a Rákos mentén

Besnyő Csillaga 
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A Frédéric Chopin 
Zeneiskola 
programjai

Május 7. csütörtök 17 óra
Bartek Zsolt növendékeinek
hangversenye (klarinét, furulya)
Május 7. csütörtök 18 óra
Szkordiliszné Dr. Czitrovszky
Ilona növendékeinek hangver-
senye (zongora)
Május 8. péntek 17 óra: Var-
gáné Korchma Fruzsina növen-
dékeinek hangversenye (fuvola)
Május 9. szombat 11 óra: Phi-
lippné Legeza Judit növendé-
keinek hangversenye (zongora)
Május 11. hétfő 18 óra
Juniki Spartakus növendékei-
nek hangversenye (hegedű)
Május 12. kedd 18 óra
Botrágyi Károly és Somodi
Károly növendékeinek hang-
versenye (trombita)
Május 13. szerda 17 óra
Deákné Ella Beatrix (fuvola) és
Ferenczy Beáta (zongora) nö-
vendékeinek hangversenye

Meghívó könyvbemutatóra a Gödöllői Városi Múzeumba
A Máriabesnyői Mária Múzeum 

Kiállítási katalógus címmel megjelent a múzeum 
legújabb kiadványa 

A kötetet bemutatja: dr. Lábadi Károly néprajzkutató 
Időpont: 2009. május 12-én kedden 17.30-kor 

a Gödöllői Városi Múzeumban
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. Tel.: 28-422-003, 421-997.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET 
KÖZALAPÍTVÁNY 

A GIM-Ház kiállítótermében és
kertjében látható a

HORTUS SEMPERFLORENS
című képző- és iparművészeti

kiállítás 

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

PROGRAM: 
2009. MÁJUS 16. 
11.00: Csipkerózsika a Fabatka Bábszínház előadásában; 15.00: Könnyed mélységek — Király Miklós (ének) és Neumann
Zoltán (zongora) előadása Tárlatvezetések gyermekeknek: 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00: Romtúra – tárlat-
vezetés a kastély felújítás előtt álló szárnyaiban: 11.00, 15.00. 
2009. MÁJUS 17. 
11.00: A császár Új ruhája a Hahota Gyermekszínház előadásában; 15.00 Klasszikustól az örökzölclig, Rák Béla Combo
koncert; Tárlatvezetések gyermekeknek: 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00; Romtúra – tárlatvezetés a kastély felújítás
előtt álló szárnyaiban: 11.00, 15.00. Kézműves foglalkozás: legyező-, korona-, képkeret-, „világító kastély” készítés. A
múzeumi tárlatvezetésen részt vevő gyermekek számára ingyenesen! 
• Kézműves és iparművészeti vásár • Mozisarok a Barokk teremben • Hintózási lehetőség • Kürtős kalács, lángos 

A napközbeni szabadtéri programok ingyenesen látogathatók. 
A Kastélymúzeum, a Barokk Színház, a Királydombi Pavilon, a XX. századi kiállítás megtekintése belépőjegy-köteles. 
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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!

Bor Ambrus (1921–1995)
Bor Ambrus életének meghatározó szakaszát, a gyer-

mek- és ifjúkorát töltötte Gödöllőn, az itt szerzett élmé-
nyek, és az itt megismert emberek hatással voltak egész éle-
tére, befolyásolták sorsának alakulását, műveiben próbálja
meg feldolgozni ezeket az élményeket.

Gödöllőn született 1921. október 31-én az Állomás utca
8. (ma Dalmady Győző utca 2.) számú házban. Dr. Hov-
hannesian Eghia, örmény származású ügyvéd fia. Az elemi
iskola négy osztályát a gödöllői katolikus iskolában járta ki,
majd a Premontrei Kanonokrend Gödöllői Reálgimnáziu-
mában folytatta tanulmányait; 1939-ben érettségizett.

Osztálytársa volt Remsey Iván, aki Remsey Jenő festő-
művész, a gödöllői művésztelep tagjának egyik fia. A gim-
názium évkönyveinek tanúsága szerint kitűnő eredménnyel
végezte tanulmányait. Két testvére volt: húga, Mária Elmo-
nea Antónia (1923-1926), aki hároméves korában torok-
gyíkban meghalt, bátyja, Yervant Károly (1920-1978),
szintén jogi doktor, aki Tarjánra változtatta a nevét.

1943-ban jogi doktori oklevelet szerzett Budapesten a
Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1944. október 25-től
1945 júniusáig katona volt. Amikor hazatért, akkorra letar-
tóztatták és bebörtönözték az édesapját, teljes vagyonelkob-
zásra ítélték, így elvesztette gödöllői otthonát. Ettől kezdve
a fővárosban próbált boldogulni és keresni a saját útját.
1946-ban B listára került, nem kapott állást. 1948. április
24-én házasságot kötött Czira Judittal. Első írói neve Boty-
tyán János volt, 1944. december 2-án még ezen a néven je-
lent meg fordítása a Franklin-Társulatnál; Rainer Marja
Rilke: Malte Laurids Bridge feljegyzései, melyhez beveze-
tő tanulmányt is írt. 1946-ban ugyanezt a kötetet már Bor
Ambrusként jegyezte. 1959 májusában változtatta a nevét
Lukácsra, a keresztneveit Zaven Jánosra és a névváltozást
kiterjesztette Noémi Parancem, Gergely Eghia és Laura Ta-
kuhi gyermekeire is.

Múltja, életének gödöllői helyszíne, az ott megismert
emberek, diáktársak, a közéletből ismert figurák, családok
folyton előjönnek műveiben, gyakran a prousti emlékezés-
technikával, szabad asszociációk formájában hívódnak elő
az emlékképek, mert hiszen „minden vagy majdnem min-
den szakadatlanul együtt van, állandóan történik, tovább-
történik, továbbhangzik, mint egy lenyomott pedálú zongo-
rán a hangzó akkord, a hozzáütött következővel, harmoni-
kussal vagy disszonánssal együtt.”

Gödöllőre nem szívesen emlékezett vissza, mert a család
életében bekövetkezett törést, az apa bebörtönzését és a va-

gyonelkobzást rosszindulatú gödöllőieknek tulajdonította, s
ezt nem tudta megbocsátani. Neheztelése nemcsak az édes-
apját feljelentő gödöllőiekre, de a városra is kiterjedt. A
Réztányér című novella főszereplője, Króh Ferenc történe-
tében saját sorsáról beszél: „Króht hirtelenül és nyersen
emelte ki a háború a mátyásföldi szülői házból, az állam-
pénztári főtanácsosi négy szobából (plusz mellékhelyisé-
gek, üvegezett veranda és kert, orgonabokrok, két tuja,
utóbbi írásban thuja, szóban is thuja): egyik napról a másik-
ra lett katona, az utolsó terrorroham meg a fölkoncolás-huj-
jogás harmadik napján. Egyszerre nem volt egyebe egy vul-
kánfíber-kuffernál, abban néhány váltás fehérnemű, törül-
köző, szappan, fogkefe, borotvakészülék, papír, ceruza, föl-
bélyegzett borítékok, cipőkenőcs, sárkefe, négy pár sebté-
ben gyártott, régi flanellpongyolából szabott kapca. Hogy a
fianellkapca föltétlenül szükséges, az idősb Króh Ferenc-
nek jutott eszébe. S még az is, hogy, hát, alighanem először
hagyod el hosszabb időre a szülői házat, fiam. Senkinek
sem jutott eszébe, hogy az értelmetlen és erőszakos mozgó-

sítás talán szerencsésen is emelte ki abból az otthonból
Króht, a szigorló jogászt: később többször is vélekedett
úgy, hogy aki egy csapásra lett koldus, az járt jól. Anyagilag
meg társadalmi helyzet szerint közepes senkiből valódi és
hiteles senkivé válni egy csapásra jó, nem apránként. Szüle-
im apránként szolgálták meg a senkirangot, Mátyásföldön,
Mátyásföld és Pest között ingázva-botorkálva játszották
Végig az istenem-pedig-voltunk-azért-valakik több felvo-
násos megsemmisülését.”

Elhidegült szülővárosától, bár a család többi tagjával
(anyai nagyszülei, szülei, húga, bátyja) együtt Gödöllőn
van eltemetve a Dózsa György úti római katolikus temető-
ben, a kriptasoron. A fekete márvány síremléket kétszer is
ledöntötték, ma is ebben az állapotban látható. A Szakadat-
lan jelen című regényében erre az epizódra is utal, szándé-
kosan nem akarta másodszor is fölállíttatni a sírkövet.

A kritikusai szerint rá jellemző szenvtelen, érzelemmen-
tes és szabatos leírással, nominális stílusban, egy forgató-
könyv vagy egy katalógus tárgyilagosságával írja le, készít
leltárt a gödöllői házról. Bár mindig más a helyszín: az Út-
levélkép háttérrel című regényben Budafok, a Réztányér cí-
mű novellában Mátyásföld, a Szakadatlan jelen című re-
gényben G., de valójában mindig Gödöllőről van szó. A
szalon berendezése: a nagymamától örökölt rokokó-garni-
túra századvégi utánzatban, ülhetetlen székekkel és törpe
kanapéval, melyeket rózsaszín vászon védőhuzat véd, há-
romlábú asztalka, lapján festett, pikáns pásztorjelenet, pán-
céltőkés, angol mechanikás zongora az édesanya hozomá-
nyából, ormótlan íróasztal, sok festmény a falakon, főleg
csendéletek és sok-sok külföldi utazásról (Abbázia, Auszt-
ria, Olaszország) hozott emléktárgy csipketerítő alátéttel, a
könyvszekrényben Tolsztojok, Móra, Gárdonyi több művé-
ben is szerepel. A fennmaradt családi fotók azt mutatják,
hogy boldog gyermekkora volt az írónak, testvéreivel
együtt egy nagy ház nagy kertjében játszhatott, egyetemista
korában készülhetett az a fotó, amelyen a bátyjával és szü-
leivel együtt ül egy gondolában Velencében.

Az Útlevélkép háttérrel című regényében a főszereplő
modellje maga az író, a regénybeIi hős édesapjának törté-
nete pedig kísértetiesen megegyezik Hovhannesian Eghia
történetével: községi hivatalnokként fontos szerepet tölt be
a nagyközség életében, évente négyszer-ötször nagyvacso-
rákat ad, ahol megyei emberek és helyi nagyságok jelennek
meg, s időnként országos politikus is feltűnik a vendégek
között. Ezek a vacsorák másoknak is szemet szúrnak, hogy
ott biztos fontos dolgok dőlnek el. Egy ismeretlen személy
feljelenti, letartóztatják a II. világháború után, börtönbe
csukják, s ott hal meg szívrohamban. Mindez kihatott a fia
életére, Bor Ambrus bár végzett jogász volt, nem kapott se-
hol szerkesztői állást, a régi jó barátok, vacsoravendégek
kínosan elfordultak, kerülték a vele való találkozást. Nehéz
volt önéletrajzot írni, s megkönnyebbült, amikor meghalt az
apja, hogy már egyszerűbb lesz az önéletrajzírás, egy halott
apa bűneit senki sem kéri számon. Még a hatvanas években
is kísértett a múlt, megpróbálják ügynöknek beszervezni, s
neki az apja a sebezhető pontja.

A Szakadatlan jelen című regényben az iskolatársakat a
gödöllői Premontrei gimnáziumbeli osztálytársakról, a
községi orvost, aki az első autót mondhatta magáénak a
községben, dr. Berente Istvánról mintázta. Megjelennek
műveiben a neveltetés emlékei, a Premontrei Gimnázium
teljes tanári kara, ízlésskálája. Valószínűleg nem tudta,
hogy az izgalommal elemzett versek múzsája, Léda, azaz
Diósyné Brüll Adél Gödöllőn lakott, nem is olyan messze a
Premontrei Gimnáziumtól. Azt sem tudta, hogy Ottlik Gé-
zával együtt élte meg Gödöllőn, hogy hátrányosan megkü-
lönböztették (szavazati jog megvonása, kuláklista) azért,
mert jelentősebb földtulajdonnal rendelkezett.

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Körúton Erzsébet királyné koronázási ruhája

Bécs, Unterwittelsbach
Bécs után ismét külföldön le-
het megcsodálni Erzsébet ki-
rályné koronázási ruhájának
másolatát.

Czédly Mónika gödöllői ruhatervező
évekig kutatta a nevezetes öltözék
múltját, és olyan anyagokból varrta
meg a hiteles másolatot, mint annak
idején a párizsi Worth-cég. Az 1867-
es budai koronázás igazi szenzációja
Erzsébet királyné szépsége és méltó-
ságteljes megjelenése volt. 

A díszmagyart az év elején már lát-
hatták Bécsben, amikor az ottani Col-
legium Hungaricumban a Gödöllői
Királyi Kastély mutatkozott be. Má-
justól még távolabb, Erzsébet szülő-
földjén, Bajorországban lehet meg-
nézni a koronázási ruhát. Czédly Mó-
nika különös gonddal készül a távoli
útra.

– Nagyon örülök a meghívásnak,
hiszen a Sisi-út kiindulópontja Unter-
wittelsbach, ahol a családi nyári kas-
télyban sok időt töltött a kis bajor her-
cegnő. Unterwittelsbach, mint isme-
retes, Gödöllő testvérvárosához, Ai-
chach-hoz tartozik. Így a ruha egyút-
tal városunk üdvözletét is viszi. A ki-
állítás címe: Császár, király, nemes-
ember… Sisi császárné – egy élet a
trón és az utca között.

– Mikor láthatjuk ismét Gödöl-
lőn a ruhát?

– Érdekes eseményen és helyszí-
nen. Az Erzsébet királyné Szállodá-
ban, októberben divatverseny lesz Si-
si és Diana címmel. Azt nem kell
hangsúlyozni, hogy Erzsébet királyné
milyen népszerű hazánkban. A néhai
walesi hercegnőről rendezett pesti ki-
állítást a nagy érdeklődés miatt meg
kellett hosszabbítani. Ez adta az ötle-
tet, hogy megtudjuk: milyen ruhában
járna 2009-ben a két híres szépség.
Erzsébet királyné spagetti pántos
koktélruhában, vagy éppen miniszok-
nyában? Diana hercegnő farmerben,
míderrel! Akár ez is elképzelhető. A
jelentkezők a maguk által elképzelt
öltözéket mutatják majd be a kifutón.
A ruhákat nemcsak a tervező mutat-
hatja be, hanem más is (barátnő, mo-
dell, iskolatárs, tanárnő).

A divatversenyt két kategóriában
hirdetjük meg: hétköznapi viselet és
alkalmi ruha. A ruhákat, már meglé-
vők közül is ki lehet választani, lele-
ményes kis átalakítással, vagy ki-

egészítők gondos kiválasztásával új-
jávarázsolva, olyanná tehető, amit a
legendás szépségek is szívesen visel-
tek volna. Nemcsak szakmabeliek je-
lentkezését várjuk, hanem olyan höl-
gyekét is, akik „csak” szeretik a diva-
tot, Sisit és Dianát. 

Vannak olyanok, akik nem szeretik
a nyilvánosságot, viszont szívesen
rajzolnak, ezért lesz divatrajzverseny
is. Kész vizsgamunkával, meglévő
tervekkel, is lehet nevezni. (Egy kate-
góriában három-három A/4-es mére-

tű, színes rajz küldhető be.) A ruhák,
rajzok elbírálásakor figyelembe vesz-
szük azt is, hogy a jelentkező szakma-
beli, vagy amatőr. A beérkezett rajzo-
kat és majd az elődöntőkön a ruhákat
is, divatszakma képviselői mellett Er-
zsébet királyné- és Diana-szakértők
értékelik. A döntőben, október 10-én
a zsűri elnöke: Chiara Rivetti di Val
Cervo grófnő lesz, akit Olaszország-
ban a legjobban öltözött hölgynek vá-
lasztottak. Nevezési díj: a rajzot be-
küldőknek és a szakmai iskolákban
tanulóknak 3500 Ft, másoknak 5000
Ft. Jelentkezni lehet az Erzsébet ki-
rályné Szálloda címén, 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. u. 2., legkésőbb szeptem-
ber 10-ig. A két győztes bécsi és gö-
döllői vendégeskedést nyer, a helye-
zettek értékes tárgyjutalmat kapnak, a
legszebb ruhákat és rajzokat pedig
november bemutatják az Erzsébet ki-
rályné és a divat című időszaki kiál-
lításon. Ennek a Gödöllői Királyi
Kastély ad otthont, ahol újabb, eddig
még nem látott ruharekonstrukciókat
is bemutatnak.

-szó-

Háromnapos vigalom

Majális a kastélyban

A háromnapos hétvégén színes progra-
mok várták a gödöllői kastélyba látogató-
kat, akiknek még az időjárás is kedvezett
ahhoz, hogy valódi majálisban legyen ré-
szük. A gyerekeket színes programok,
kézműves foglalkozások várták, míg a
felnőttek elvegyültek a vásári forgatag-
ban, vagy a kulturális előadások között
válogattak. Fellépett többek között a Gö-
döllői Városi Fúvószenekar, a Városi Ve-
gyeskar, a Varázsfuvola együttes, de nagy
sikert aratott a Jumpers Táncegyüttes és a
Forgatós Kamara Néptánc Együttes is. 



vissza egyedeket a vadonba. Ugyan-
csak az állatkerteknek köszönheti
fennmaradását a háziló vad ősének
számító Przewalski-vadló, és számos
más állatfaj is. Ugyanez a cél a
Mhorr-gazellákkal is, amelyeket jelen
helyzetben egyedül az állatkertek tud-
nak megmenteni a kipusztulástól, mi-
vel másutt egy sem maradt belőlük.

A dámgazella szerepel a Természet-
védelmi Világszövetség Vörös Listá-
ján, továbbá a CITES I. függelékében
is. Az állomány megritkulásának fő
oka a túlzott mértékű vadászat, vala-
mint a túllegeltetés következtében az
eredeti élőhelyekről való kiszorulás. A
vadasparkok és állatkertek, világszerte
komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy
olyan életképes csoportokat hozzanak
létre, melyeket visszatelepíthetnek Af-
rikába. Kezdetben Spanyolország félsi-
vatagos területein tenyésztettek egy ki-
sebb populációt, napjainkban több
amerikai és európai állatkert is dolgo-
zik a faj megmentésén.

Május 9-10.:

dr. Horváth Márk
Tel.: 20/385-5726

Gödöllő, Szabadság út 97.
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Mhorr-gazellák az állatkertben
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Nem csak kertészeknek

A feng shui egyensúlyt teremt a kertben

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

Talált kutyák

Április 18-án, Gödöllőn, a Rigó utcá-
ban találtuk a képen látható zsemle-
színű, labrador jellegű, kölyök kan ku-
tyát. Nagyon kedves, játékos, szófoga-
dó kutya; látszik, hogy foglalkoztak ve-
le. Sürgősen várjuk régi vagy új gazdá-
ja jelentkezését, mert hamarosan
menhelyre kerül! Tel.: 20/572-6561

Mhorr gazellák születtek a Fő-
városi Állat- és Növénykertben.
Az eredetileg Afrikában ősho-
nos patások annyira ritkák,
hogy a vadonból már teljesen
kipusztultak, így a világ állat-
kertjeiben tartott 141 egyed a
teljes világállományt jelenti.

Először születtek Magyarországon
Mhorr-gazellák, mégpedig a Fővárosi
Állat- és Növénykertben. Az
idősebbik, nősténynek bizo-
nyult gida április 6-án, a fia-
talabbik, hím állat pedig ápri-
lis 21-én látta meg a napvilá-
got. Sajnos az anyaállatok –
mindkettőjüknek ez volt az el-
ső ellése – túlságosan tapasz-
talatlannak bizonyultak, így az
állatgondozóknak be kell segí-
teniük a kicsik táplálásába, cu-
misüveg segítségével. Ettől el-
tekintve viszont a csapat befo-
gadta a kicsiket, így azok a fel-
nőttekkel közös térben látha-
tóak. 

A Mhorr gazella voltakép-
pen a dámgazella (Gazella da-
ma) egyik alfaja. A dámgazel-
la egykor általánosan elterjedt
fajnak számított a Szahara
nyugati felében, ma azonban
csak Mali, Niger és Csád terü-
letén, illetve alkalmanként Algéria
déli, Malival és Nigerrel határos vidé-
kén fordul elő vadon. A Nemzetközi
Természetvédelmi Unió (IUCN) mi-
nősítési rendszerében kritikusan ve-
szélyeztetett fajnak számít, a vadon-
ban csupán 500 egyed él ebből az ál-
latfajból. A dámgazella négy alfaja
közül az eredetileg Marokkó és Nyu-
gat-Szahara területén őshonos Mhorr-
gazella (Gazella dama mhorr) a leg-
ritkább, olyannyira, hogy ebből az al-
fajból ma már egyetlen példány sem

maradt a szabad természetben. Állat-
kertekben összesen 141 egyed él, ez
jelenti ma a Mhorr-gazellák teljes vi-
lágállományát.

A 21 állatkert közül, ahol Mhorr-
gazellák élnek, 12 található Európá-
ban. Magyarországon csak Budapes-
ten láthatók ilyen gazellák. A Fővá-
rosi Állat- és Növénykert egyébként a
tavalyi évben szerezte be a felnőtt te-
nyészállatokat az Európai Állatkertek
és Akváriumok Szövetsége (EAZA)
által fenntartott állatkerti fajmegmen-
tő tenyészprogram (EEP) keretében.
Összesen öt állat – négy nőstény és
egy hím – került az akkor megnyíló
Szavannakifutóba. A felnőttek, és ve-
lük együtt immár a kicsik is, mind a

belső istállóban, mind a külső kifu-
tóban megtekinthetőek, attól függő-
en, hogy a csapat épp hol tartózko-
dik.

A hosszú lábú és nyakú, karcsú,
mégis impozáns megjelenésű nö-
vényevő a legnagyobb gazellafajnak
számít kifejlett kori 90-120 centimé-
teres magasságával és a hímeknél 50-
75 kilogramm, nőstényeknél 35-45
kilogrammos testtömegével. Hasa fe-

hér, fején, nyakán és hátán vöröses-
barna színű, a Mhorr gazella szeme
körül fekete csík húzódik. Mindkét
nem visel 25-35 centiméter hosszú
szarvat, amely a hímeken vaskosabb.

A száraz régiókhoz magas szinten
alkalmazkodott gazelláknak kevésbé
van szükségük vízivásra, a napi szük-
séges vízmennyiség nagyobb részé-
hez a növényi táplálékból és a hajnali
harmat felvételével jutnak. A Mhorr-
gazellák a száraz évszakban kisebb
csoportokban, esetleg magányosan

vándoroltak, az esős évszak bekö-
szöntével viszont népes csordákba
álltak össze. Átlagosan 12 évig élnek,
a nőstény 6 hónapi vemhességet kö-
vetően legtöbbször egy borjat hoz a
világra.

Több olyan állatfaj is létezik, ame-
lyet – miután a szabad természetből
kiveszett – az állatkertek mentettek
meg a végső kipusztulástól. Az euró-
pai bölény például, amely 1919-re tel-
jesen eltűnt a vadonból, annak kö-
szönheti létét, hogy az európai állat-
kertek az 1920-as évektől kezdve
tervszerű együttműködés keretében
kezdték szaporítani a gyűjteményeik-
ben megmaradt egyedeket. Később
ebből az állományból telepítettek

Az élő táj képződményei alap-
vetően befolyásolják az ener-
gia (chi) áramlását. Fontos,
hogy mi van körülöttünk, hi-
szen minden hatással van az
életünkre. Ha úgy gondolko-
zunk, hogy minden rezgés, en-
ergia, akkor nem lesz nehéz rá-
hangolódnunk a feng shuira,
hiszen ez a „tudomány“ az
energiával foglalkozik – állítják
a hívők.

A keleti gondolkodás szerint a chit a
hegyek szülik, a víz gyűjti össze és
hordozza. A víz mindig az alacso-
nyabb helyekre tart. Az a víz hozza a
legtöbb, legjobb energiát, amelyik
lassan kígyózik a lábunk előtt és tisz-
ta.

A feng shui szerint a „szék“ forma
az ideális elhelyezkedés. Ha madár-
távlatból nézünk rá telkünkre, akkor
tudjunk a legjobban elképzelni ezt.
Mögöttünk egy magas támla, ami vé-
di a hátunkat, jobbról-balról egy-egy
karfa, ami biztonságot ad és amin
nyugtatjuk a kezünket, előttünk sza-
bad terület, ami jó rálátást nyújt az
előttünk kanyargó vízre, amit így
szemmel tudunk tartani.

Amikor a kert kialakítására törek-
szünk, akkor ezt a formációt kell első-
sorban létrehoznunk. Ha ez nincs je-
len a környezetben természetes for-
mában, akkor általunk készített ob-
jektumokkal teremthetjük meg.

Tehát a ház mögött legyen valami
biztonságot adó építmény. Lehet ez
egy másik épület, vagy magasra növő
fák. Jobbról-balról alacsonyabban nö-
vő bokrokat telepítsünk. A következő
fontos lépés, hogy a ház előtt legyen
szabad tér, amit a kínaiak mingtang-
nak hívnak, hogy legyen hely, ahol
össze tud gyűlni az energia, hogy a
hatása még koncentráltabbá válhas-
son. Ezzel meg tudjuk teremteni a
biztos alapokat a feng shuis kerthez.

Járjuk végig a még üres kertet.
Időzzünk el egyes helyeken. Figyel-
jünk arra, hogy hol szeretünk jobban,
hol kevésbé. Ez már jó támpont ah-

hoz, hogy hova helyezzünk el kerti
padot, vagy játszórészt a gyerekek-
nek. Figyeljük meg, hogy hol van a
kert közepe. Ez nem feltétlenül a mér-
tani közép, hanem egyfajta „szív“,
amit kertünk körbe ölel. Ez legyen a

kiindulópont a tervezésnél, ide futnak
össze az energiautak.

A továbbiakban szükségünk van az
iránytűnkre, hogy be tudjuk tájolni,
melyik égtáj melyik területet uralja.
Minden egyes égtáj egy-egy termé-

szeti elem tulaj-
donságait hordoz-
za. Ezzel a mód-
szerrel a kert ösz-
szes területén
könnyen eldönt-
hetjük, hogy hova
milyen növénye-
ket ültessünk, pél-
dául a déli égtáj a
tűz elemet képvi-
seli. Ezért a déli
területre rózsákat,
vörös, bíbor színű
virágokat tervez-
zünk.

További fontos szempont a „táma-
dó energiák“ csillapítása. A hegyes
élek, a támadó formák (pl. lámpaosz-
lop az utcán) negatív hatásúak lehet-
nek, amennyiben a ház bejáratát tá-
madják. Ha megoldható, akkor szün-
tessük meg a rideg formát vagy állít-
sunk eléjük valamit, ami eltakarja
előlünk támadó hatásukat.

A víz a keletiek szerint a jólétet je-
lenti, ezért a kertbe telepített tavak, ha
megfelelő helyre tesszük őket, na-
gyon sok szerencsét tudnak ottho-
nunkba csalogatni. Néhány nagyon
egyszerű elv a tavak elhelyezéséhez:
ne tegyünk a ház mögé tavat, mert
gyengíti biztonságunkat, rontja anya-
gi helyzetünket. Ne készítsünk zajos,
hangos csobogású vízeséseket, mert
az zavaró. 

Teremtsük meg a yin-yang egyen-
súlyt. A fák, élő növények hordozzák
a yang minőséget, míg a kövek az el-
lentétes pólust, a yint. Ezért ne csak
virágokat, fákat, bokrokat ültessünk,
hanem alakítsunk ki sziklakerteket is
portánknál. A kövek a biztonság érze-
tét keltik, ha minimum 1/3-ad részük
a földbe van ásva. Készíthetünk be-
lőlük tájképet vagy szobrot. A lapos
kövek vízszintesen vezetik az ener-
giát (föld elem), míg a magasba törők
felfelé irányítják azt. A köveket úgy
helyezzük el, hogy a legszebb oldaluk
legyen szem előtt.

Nincsen feng shui kert utak nélkül,
hiszen ezek kötik össze a kert egyes
részeit, összefüggő egészet csak
ezekkel együtt tud alkotni. Az ösvé-
nyek legyenek kissé kanyargósak. Az
egyenes járdán túlságosan felgyorsul
az energia, veszít kedvező hatásából.
Hogy miből készítjük a járdát vagy
utacskát, igazából ízlésünkre van bíz-
va. Hallgassunk ösztöneinkre, ne csak
az ízlés és a pénztárca alapján válasz-
szunk! Ha lecsendesítjük folyton kat-
togó elménket, akkor jobban érezzük
az energiákat és rá tudunk érezni arra,
hogy milyen forma, szín, elrendezés a
legjobb. www.zoldkert.hu
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Május 4-11-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Május 11-18-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS – ÉGETÉS

Gödöllő városának képviselő-testülete 2008. 
október 22-én a 29/ 2008. (X. 27.)  sz. 

önkormányzati rendelet a közterületek és az
egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok
tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló

rendeletében foglalkozik a növényi 
hulladék égetésével. 

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

6.§. (7) Közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt 
növényi 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!

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!

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!

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

A GÖDÖLLŐN, A NAGYFENYVESI VÁROSRÉSZBEN LEVŐ

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

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

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

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

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

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

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

2009. május 18., 16.00 óráig.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata 

(Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet

A GÖDÖLLŐN, A NAGYFENYVESI VÁROSRÉSZBEN LEVŐ

4844/7 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának
megszerzésére.

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

Az ingatlan irányára:
163.700.000 Ft + ÁFA

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

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

2009. május 18., 16.00 óráig

Felhívás

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket,
hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi

kérelmét az alábbi időpontban jelezhetik az 
önkormányzat által fenntartott bölcsődékben:

2009. MÁJUS 4 –8-IG NAPONTA
8-16 ÓRÁIG (MUNKANAPOKON)

1. számú Városi Bölcsőde
Gödöllő, Palotakert (Tel: 410-906)
Bölcsődevezető: Kovács Józsefné

2. számú Városi Bölcsőde
Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7 (Tel: 410-566)
Bölcsődevezető:Pálfi Sándorné

3. számú Városi Bölcsőde
Gödöllő, Premontrei u. 8. (Tel: 422-072)
Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Felhívás

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, 

hogy a város óvodáiba történő 
jelentkezés időpontja

2009. MÁJUS 4 - 8-IG
MUNKANAPOKON 8 - 17 ÓRÁIG

Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött 
gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti

óvodába kérjék.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat

szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, oltási

könyve, TAJ kártyája.
A szülő vagy gondviselő személyazonosító 

igazolványa és lakcímkártyája.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN

2009. JÚNIUS 20-TÓL - AUGUSZTUS 29-IG 

az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében
üdülési lehetőséget ajánlunk fel gödöllői családok

részére 2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban. 

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

Óvodás korú gyermek: 12.341 Ft/fő
Általános- és középiskolás tanuló: 27.104 Ft/fő
Felnőtt: 43.316 Ft/fő
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas: 36.659 Ft/fő
Nem gödöllői gyermek: 33.159 Ft/fő
Nem gödöllői felnőtt: 52.318 Ft/fő

ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST 
kérni és időpontot egyeztetni személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodáján 

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, 
Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöl-
lőn, a Dobogó térségben lévő 8033 helyrajzi
számú ingatlan tulajdonjogának megszerzé-
sére.

Az ingatlan ismertetése:
A 8033 helyrajzi számú, belterületi fekvésű, 4 ha 0730 m2 területű, kivett, 
telephely megnevezésű, beépítetlen földrészlet az M3 autópálya gödöllői
cso-mópontja közelében, a Dobogó térségben található, közművel ellátatlan,
ke-reskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt ingatlan.
Az ingatlan irányára: 180.000.000 Ft + ÁFA
A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia. 
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 233. számú 
helyiségében vehető át.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad: 
Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 233. sz. helyiség)
Telefon: 28/529-253, e-mail: tolnai@godollo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 
233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatársnak
2009. június 8., 10 óráig.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
dr. Gémesi György polgármester 

FOGADÓNAPJÁT 
MÁJUS 13-ÁN TARTJA!
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HETI MENÜ (14. hét, május 4-8.)
Hétfő: magyaros gombaleves, rakott kelkáposzta, almás pite
Kedd: minestrone leves, kemencés pulykacomb, tortafalat
Szerda: tárkonyos borjúragu leves, grízes tészta, gyümölcs saláta
Csütörtök: gyümölcsleves, sült csirkecomb kukoricás rizs, túrós palacsinta
Péntek: zellerkrémleves, rántott hal majonézes kevert salátával, gyümölcs torta szelet

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.)

Az étteremben primőr eperből, magyar spárgából és lillafüredi pisztrángból
készült ételekből választhatnak kedves vendégeink.  

Az udvarban fagylalt kapható (120 Ft/gombóc)!

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

A megújuló gödöllői

Pelikán Rádió 93.6

műsorvezetőket keres.

Ha legalább középfokú végzettséggel,

középszintű angolnyelvtudással

és jó beszédkészséggel rendelkezel,

küldd el fényképes önéletrajzod
május 10-ig a pelikanradio@freemail.hu e-mail címre,

és gyere el a válogatásra
május 15-én 8 órára a Kiskastélyba!

CÍM: GÖDÖLLŐ, TÁNCSICS M. U. 5.

PELIKÁN RÁDIÓ
MÁJUS 1-JÚNIUS 1.: CSAK A ZENE SZÓL!
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A Gödöllői SK U21-es futsal csa-
pata az előző bajnoki évhez ha-
sonlóan, az idén is bajnoki dön-
tőt játszik a korosztályos futsal
bajnokságban. 

A gödöllői fiatalok az idén a Colorspect-
rum Aramis ellen próbálják majd meg-
védeni a tavaly a Dupont-Fortuna elle-
nében megszerzett aranyérmüket. Az el-
ső mérkőzést lapzártánk után, május 4-
én játszotta a két csapat Budafokon, míg
a visszavágót május 7-én rendezik majd
Gödöllőn, az egyetemi sportcsarnok-
ban. A gödöllői mérkőzés kezdési idő-
pontja 20.45 lesz, amelyre minden bi-
zonnyal elkél majd a bíztatás a fiatalok-
nak, így minden futsalt, vagy csak

egyszerűen sportszerető szurkolót sok
szeretettel várnak a GSK játékosai.

Felnőttek az 5-6. helyért – Javí-
tott tavalyi pozícióján a csapat

A felnőttek is lassan folytatják majd a
bajnoki rájátszást az NB I-ben. Kis Já-
nos tanítványai a Dupont-Fortuna elleni
továbbjutást követően (a 2. mérkőzésre
nem jött el az ellenfél, így kettős győze-
lemmel, 10-5-ös gólkülönbséggel jutott

tovább a GSK) az 5-6. helyért mérkőz-
hetnek majd. Ezzel az is biztossá vált,
hogy a tavalyi 8. helyhez képest előre-
lépett a csapat a bajnoki helyezések te-
kintetében. 

Az ellenfél kiléte lapzártánk után de-
rült ki, ugyanis május 4-én játszották a
Fradi-Duna Takarék Győr helyosztó
harmadik, mindent eldöntő mérkőzését.
Ami biztos: ha az FTC jut tovább, akkor
május 11-én idegenben kezd a Gödöllő,
ugyanis a két csapat közül az előbbi
végzett jobban az alapszakaszban. Vi-
szont, ha a Győr jut tovább, akkor a
mieink kezdenek hazai környezetben
május 11-én. A párharc az egyik fél má-
sodik győzelméig tart majd.                 -tt-

Az elmúlt hétvégén Felsőpa-
konyban vendégszerepelt a Gö-
döllői SK csapata a megyei I. osz-
tályú bajnokságban. A felnőttek-
nek és az ifistáknak sem sikerült
a bravúr, így kettős vereséggel
tértek haza a 24. fordulóból csa-
pataink.

A felnőttek meccsén mondhatni papír-
forma eredmény született, de a mérkő-
zés után joggal volt elégedetlen több já-
tékosa hozzáállássával is Szabados
György edző, hiszen némi akarattal
talán pontot is szerezhetett volna a
Gödöllő. Az első 45 percben még jól állt
a lábán a csapat, sőt a legnagyobb lehe-
tőséget is a gödöllői együttes alakította
ki. Séra Tibor viszont ziccert hibázott,
így elmaradt a vezetés. A folytatásban
már az első percekben gólt szerzett a ha-
zai csapat, amit gyorsan meg is duplá-
zott egy szerencsés találattal. Sikerült
szépíteni (Székely Gábor lőtt szép
gólt), de ahelyett, hogy magára talált
volna csapatunk, egy középpályán köny-
nyelműen eladott labda és az abból veze-
tett sikeres kontratámadást követően is-
mét kettővel vezettek a vendéglátók.
Negyedóra volt még ekkor hátra, de
nem sikerült a talpraállás, így elmaradt a
pontszerzés (3-1).

Az ifisták az elmúlt heti meccshez
hasonlóan (akkor a listavezető Hévíz-
györköt verte Ivanovics Károly csapa-
ta) most is rangadót játszottak, de ezúttal
nem sikerült a pontszerzés sem, ugyanis
a házigazda, második helyen álló pa-
konyi fiatalok egy góllal jobbnak bizo-
nyultak.

Megyei III. osztály – Egypontos
hétvége

Az elmúlt játéknapon a GEAC rang-
adót veszített egy gólgazdag mérkőzé-
sen a gödöllői csoportban Vácdukán,
míg a GSK II. egy tipikus egygólos ta-
lálkozón van túl a monori csoportban.
Közelebb állt a Gödöllő a győzelemhez,

de nem sikerült gólra váltani a helyzete-
ket, így maradt a döntetlen a Mende
ellen.

Utánpótlás foci – Tornagyőztes
az U11-es gárda

Az elmúlt hétvégén, pontosabban
május elsején Ikladon vett részt egy kor-
osztályos focitornán a Gödöllői SK
1998-as együttese. A félpályán játszó 
fiatalok magabiztos játékkal, pontvesz-
teség nélkül nyerték a ötcsapatos tornát.
Duplán örülhetett Kovács Szabolcs
együttese, ugyanis a gólkirály is a GSK-
ból került ki Fellegi Nándor szemé-
lyében. Az aranyérmes csapat tagjai
voltak: Németh Máté, Varsányi Bo-
tond, Fellegi Nándor, Pálinkás Gergő,
Nagy Zsombor, Szecsei Szilárd, Kiss
Tamás, Solti Benedek, Molnár Solt,
Horváth Áron, Guba Bence.
Eredmények: Gödöllői SK – Iklad 8–0,
GSK – Szent Imre 8–0, GSK – Domony
8–0, GSK – Bag 6–0

Bajnoki mérkőzést az elmúlt hétvégén
csak az U16-os gárda játszott. A Gödöl-
lő körzetben szereplő fiatalok sima mér-
kőzésen verték az Isaszeg együttesét.
Némi izgalmat mindössze az szolgálta-
tott, hogy Szabados Lajosnak, a GSK
kapusának kificamodott az ujja és a
mentőknek kellett kórházba szállítani. A
játékos már jól van, ezúton kívánunk
neki jobbulást.

A Magyar Atlétikai Szövetség áll-
tal adható legmagasabb elisme-
résben részesült Benkő Ákos at-
léta mesteredző. A Gödöllői EAC
atlétikai szakosztályának vezető-
je a Magyar Atlétikáért Aranyfo-
kozatú díját vehette át, valamint
ezzel egyetemben a Bácsalmási
plakettet is, amit együtt nagyon
ritkán szoktak kiosztani. 

A kiváló atléta-
edzőnek több év-
tizedes kiváló
szakmai és szer-
vező munkájáért
ítélték oda a díja-
kat. Benkő Ákos
elmondta: „Már
korábban nekem
ítélték a bronz és

az ezüst fokozatú elismerést is, így
mondhatni már csak az arany hiányzott
a készletből. A viccet félre téve, a díjak-
nál sokkal fontosabb és elismerőbb az,

ahogyan fogadtak, gratuláltak a pálya-
társak, kollégák, amikor a díjkiosztón a
nevemet szólították.”

Ifi vb-re készülve – Lassan formá-
ba lendül Deák Nagy és Komi-
szár

A közelgő Ifjúsági-világbajnokságra ké-
szülő Deák Nagy Marcell és Komiszár
Kriszta is megkezdte a szezont és a fel-
készülés célegyenesébe értek a közelgő
világverseny előtt. Örvendetes, hogy
Deák Nagy sérülése már a múlté és már
teljes értékű edzésmunkát végezhet, sőt
már versenyen is részt vehetett. A téli
fedettpályás versenyeken csúcsok sorát
elérő Komiszár az edzőtábort követően
jó formában van, mi sem bizonyítja ezt
jobban, hogy remek eredményeket ért
már el az elmúlt versenyeken. A GEAC
atlétáinak elmúlt időszakban elért ered-
ményeit következő számunkban közöl-
jük. -tt-

Az idén is nagy érdeklődés mellett
rendezték meg a hagyományos május
elsejei városi futóversenyt. A közel
2300 méteres távot összesen 1042-en
teljesítették. Az iskolák tekintetében a
legtöbben az Erkel Ferenc Általános
Iskolából indultak, 473 fővel (száza-
lékban mérve 62%), míg ebben a te-
kintetben a második helyen a Mon-
tágh Imre 55 %-al (71 fő), a 3. helyen
a Damjanich iskola végzett 30%-os
részvétellel (106 fő). A 4. helyen a
Hajós végzett, míg a további sorrend:
5. Petőfi, 6. Török, 7. Szent Imre.
Egyéniben hat korcsoportban, vala-
mint felnőttben hirdettek győzteseket,
illetve helyezetteket.
Eredmények: I. korcsoport, fiúk: 1.
Mánya Kristóf (Hajós), 2. Molnár

Csongor (Erkel), 3. Tábik Adrián (Er-
kel); Lányok: 1. Bucsai Anna (Hajós), 2.
Varga Vivien (Hajós), 3. Banóczi Fru-
zsina (Hajós) II. kcs., fiúk: 1. Pápai Be-
nedek (Szt. Imre), 2. Csígi Gergely (Szt.
Imre), 3. Hadnagy Richárd (Hajós); Lá-
nyok: 1. Madácsi Réka (Erkel), 2. Ara-
nyos Eszter (Hajós), 3. Szmrtyka Júlia
(Hajós) III. kcs., fiúk: 1. Eperjesy Ben-

jámin (Hajós), 2. Milkó Dániel (Erkel),
3. Kovács Márk (Hajós); Lányok: 1. Já-
szai Vanda (Hajós), 2. Madarászi Flóra
(Erkel) 3. Dániel Mónika (Hajós) IV.

kcs., fiúk: 1. Pápai Márton
(Premontrei), 2. Győri Bar-
nabás (Líceum), 3. Urbán
Martin (Erkel); Lányok: 1.
Moldován H. Katinka (Er-
kel), 2. Zsíros Zsanett (Szt.
Imre), 3. Ács Regina (Er-
kel) V. kcs., fiúk: 1. Pápai
Gergely (Premontrei), 2.
Judák Endre (Líceum), 3.
Kiszel Krisztián (Erkel);

Lányok: 1. Kalmár Tímea (Erkel), 2.
Hentz Zsuzsanna (Török), 3. Ulakics
Enikő (Erkel) VI. kcs., fiúk: 1. Cindrity
Attila (Török), 2. Háló Benjamin (Er-
kel), 3. Kovács Gábor (Erkel); Lányok:
1. Nagy Eszter (Török) Felnőtt, férfiak:
1. Vitek Tamás, 2. Magyari Árpád, 3.
Bencsik Árpád; Nők: 1. Révész Edit, 2.
Kovács Mónika, 3. Lipták Zita.          -tt-

Véget ért az idei NB I. női Liga, ame-
lyen a negyedik helyet szerezte meg a
TEVA-Gödöllői RC csapata. A gödöllői
lányok a Vasas ellen lejátszott bronz-
csatában nagy küzdelemre késztették a
papíron esélyesebbnek titulált Duna Au-
tó Óbuda gárdáját, akiktől összesítésben
3:2-re kaptak ki. A bajnoki aranyat a
BSE-FCSM szerezte meg, akik úgy 
nyertek összesítésben 3:2-re, hogy a
döntőben elbukó Nyíregyháza már 2:0-
ra vezetett.
A TEVA-GRC április 27-én hazai pá-
lyán fogadta a bronzcsata 4. mérkőzésén
az óbudai együttest. Tatár Mihály
együttese hatalmas csatában verte a ta-
valy mindent megnyerő és az idén a ku-
pát ismét behúzó Vasast(3:1), így
egyenlített összesítésben. Jöhetett tehát
a döntő meccs idegenben. A budapesti
mérkőzésen nem sikerült a várva várt
bravúr a mieinknek. A több sebből vérző
Gödöllő nélkülözni volt kénytelen egyik
meghatározó játékosát, Aguilerát, aki
térdsérüléssel bajlódik, és már az előző
meccsen is alig játszott, míg többen is

kisebb sérüléssel vállalták a játékot. A
két nappal korábbi, gödöllői párharchoz
képest mindösze Csengeri Petra tudta
azt a játékot hozni, ami elvárható volt.
Az egysíkú támadójátékot produkáló
Tatár-alakulat főként a sáncolásban ma-
radt alul, így a vártnál simábban nyerte a
sorsöntő meccset a Vasas, megszerezve
ezzel a bronzérmet. A TEVA, hasonlóan
az előző bajnoki évhez, ezúttal is a ne-
gyedik helyen végzett a bajnokságban,
de ne feledjük, hogy a kupában szépen
teljesített a csapat, és az akkor még Hol-
lósy László vezette röpisek bronzérem-
mel zárták az idei kupasorozatot.
Az, hogy milyen évet zárt a TEVA-
GRC Széplaki Istvántól, a klub szak-
osztály-vezetőjétől kérdeztük.
– A felnőtt csapattól többet vártunk az
év elején, de az adott körülmények kö-
zött a maximumot hozta a csapat, persze
összességében csalódottak vagyunk,
mert mindkét sorozatban döntőt szeret-
tünk volna játszani.
– Mit jelent az, hogy az adott körül-
mények között?

– A bajnokság kezdetekor tervezett ku-
bai erősítés nagyon későn érkezett, ami
nem tett jót a csapatépítés szempontjá-
ból. Sajnos, a bajnokság menetrendjé-
nek felborulása miatt sem tudtuk meg-
valósítani az elképzeléseinket, mond-
hatni számunkra rosszul jöttek azok az
átalakítások, amiket a versenybizottság
hozott a válogatott remek világbajnoki
selejtezőn mutatott szereplése miatt.
Ezek összessége feszültséget is okozott
a szakmai vezetésben, ami sajnos a vál-
táshoz vezetett. 
– Előre látható változások?
– Biztos, hogy lesznek, de még neveket
nem tudok mondani. Előbb a vezetőed-
ző személyéről kell dönteni, majd a já-
tékosokkal való tárgyalás következik. A
kubai légió egyértelműen pénzkérdés,
de ezzel sem tudok még bővebben nyi-
latkozni, az biztos, hogy jövőre nem lát-
hatnak majd a nézők három kubait a
csapatban. De mégegyszer mondom, az
erősítések megvalósítása az anyagiakon
múlik majd. -lt-

Az elmúlt hétvégén is igen eredmé-
nyesen szerepeltek a gödöllői vívók a
külföldi és a hazai versenyeken. Az
ausztriai Klagenfurtban rendezett fel-
nőtt női kard Világkupán Benkó Ré-
ka 7. lett, míg a hazai felnőtt kard vá-
logató versenyen, április 25-én Benkó
Réka 3., Nagy Petra 7., a férfiaknál
Gáll Csaba 2., Gémesi Csanád 3. és
Gémesi Bence 8. helyezést értek el. 
A május első hétvégéjén megrende-
zésre került osztrák Világkupa viada-
lon több mint 10 ország versenyzői
léptek pástra. Többnyire európai

nemzetek jelentek meg, de Kanadá-
ból és Venezuelából is érkeztek ví-
vók. A versenyen Réka, a világrang-
lista alapján kiemelt volt, így csak a
vasárnapi 64-es tábla küzdelmein kel-
lett részt vennie. Első asszóját egy
lengyel ellen fölényesen nyerte, akár-
csak a 16-ba jutásért egy francia lány
ellen. A legjobb nyolc közé már a vi-
lágranglista elejéről kapott ellenfelet
a gödöllői vívó, a francia Vergne sze-
mélyében, akit nagy csatában 15:14-
re vert. A négyért az olasz Marzocca
ellen küzdött Benkó, de sajnos 9:15

arányban alul maradt, így a 20 éves
GEAC-SZIE kardozó nőjének, a he-
tedik hellyel kellett megelégednie.
Edzője Bokor Gergely. A versenyt a
német Kubissa nyerte.
Április 25-én a Vasas vívótermében
felnőtt válogató versenyt rendeztek.
A nőknél 36-an léptek pástra. Gödöl-
lőről 3. lett Benkó Réka, míg a 7. he-
lyen végzett Nagy Petra (Edzője Ku-
rucz Balázs). 
A férfiak 54 fős mezőnyéből Nemc-
sik Zsolt mögött Gáll Csabának sike-
rült a dobogó második fokára feláll-
nia. Edzője Varga József. A verse-
nyen 3. helyezést ért el Gémesi Csa-
nád és 8. lett Gémesi Bence. Edzőjük
Bokor Gergely.

Zsőzső

Futsal – Aranyért játszanak a fiatalok

Az Aramis ellen a döntőben

KÖVETKEZIK:
U21-es Futsal bajnoki döntő, visszavágó

Május 7., csütörtök, 
egyetemi sportcsarnok, 20.45.: 

Gödöllői SK – Colorspectrum Aramis

KÖVETKEZIK:
Futsal NB I., helyosztó 5-6. helyért,

1. mérkőzés
Május 11., hétfő 

(részletek: www.gbulls.hu).

Majálisi futóverseny – Magas részvétel

Több mint ezren futottak

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Nem sikerült a bravúr

Pest megyei I. osztály, 24. forduló
Felsőpakony – Gödöllői SK 3-1 (0-0)
U19: Felsőpakony – Gödöllői SK 1-0

KÖVETKEZIK:
Május 9., szombat egyetemi sportpálya

16:30 (Ifi: 14:30): Gödöllői SK – Pilis

Pest megyei III. osztály monori csoport,
21. forduló

Gödöllői SK II. – Mende 0–0
Pest megyei III. osztály gödöllői csoport,

21. forduló
Vácduka – GEAC 4–3

Következik:
Május 10., vasárnap, egyetemi 
sportpálya 16:30: GEAC – Acsa

Pest megyei I.-III. osztály, gödöllői
körzet 13. forduló

Gödöllői SK - Isaszeg 7–0 (5–0)
Gól: Somogyi Levente (2), Ben Ali
Mourad (2), Kovács Mihály, Hayes

Lukács, Takács Márk

KÖVETKEZIK:
Országos kiemelt II. osztály közép 

C csoport
Május 9., szombat, Isaszeg (U13: 12:00,

U15: 13:30): Gödöllői SK – ESMTK

Benkő Ákos elismerése

A legmagasabb kitüntetés

ÚSZÁSOKTATÁS
A Hajós Alfréd Általános Iskola uszo-
dájában úszásoktatást szervez 5-10
éves korig (kezdőknek és már úszni
tudóknak) a FUT Alapítvány
Időpont: 2009. június  16-július 6.
Naponta 8-10 óra között 

Választható időpontok: 8–8.40,
8.40–9.20, 9.20–10)
Részvételi díj: 13 000 Ft
Jelentkezés és érdeklődés naponta:
Bencsik Ernő tanár úrnál reggel 7 és
9 óra között, valamint 19 óra után a
420 632-es telefonszámon

Vívás – Gáll Csaba: ezüst a válogatón

Benkó Réka vk-döntős

Röplabda – Ötmeccses küzdelem

Negyedik lett a TEVA-GRC

NB I. Liga 3. helyért, 4. mérkőzés
TEVA-GRC – Vasas Duna Autó Óbuda

3:1 (23, -21, 21, 27)
NB I. Liga 3. helyért, 5. mérkőzés

Vasas Duna Autó Óbuda – TEVA-GRC
3:0 (20, 23, 18)



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 szo-
ba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel
található. A telek szépen gondozott, rajta
kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület
található, melyben garázs, nyári konyha talál-
ható. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák
vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szo-
ciális intézmények. IÁr: 7,5 MFt Tel: 70/312-
5965,  20/928-3938

* Gödöllő - Máriabesnyőn jó közlekedési
lehetőséggel, 19 éve épült 130 m2-es - 3 szo-
ba, nappali, konyha, fürdőszoba, kamra, garázs,
tetőterasz, - sorházban álló. 366 m2-es kis kert-
tel házamat elcserélném gödöllői "kisebb
ház/nagyobb kertes" ingatlanra érték-
egyeztetéssel, vagy eladnám irányár: 20, 3 mil-
lió forint. Érd: 30/471-5078

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

* Gödöllőn a központban 44 nm-es, 1 + fél
szobás, nagyon szép állapotú földszinti erké-
lyes lakás, akár bútorozottan is eladó. Iá: 12,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Palotakerten I. emeleti, 64 nm-es, 2 szobás
erkélyes lakás 9,8 mFt ir. áron eladó. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Szt. János utcában nagyon szép
állapotban lévő, teljesen 57 m2-es 2 szobás,
konvektoros fűtésű, erkélyes lakás. Iá: 12,6 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a központban teljesen felújított, 57
nm-es, 2 szobás 3. emeleti erkélyes lakás. Iá:
12,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* 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 az Antalhegyen, 1996-ban épült,
110 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 3 szintes
lakóház 594 nm-es telekkel. Iá: 22 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a tavak közelében, 800 m2-es,
örökzöldekkel beültetett telken 60 m2
alapterületű, 2 szobás ikerház-fél. Iá: 18 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 2 generáció részére is alkalmas,
140 m2 alapterületű, 4 szobás, 2 fürdőszobás,
felújított családi ház 1080 m2-es telekkel. Iá:
30,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

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

* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb részén
teljesen felújított 130 nm lakóterű, nappali + 4
szobás családi ház, 1108 nm-es telekkel. Iá: 42
mFt. Tel: 20/9194-870

* Gödöllőn az Antalhegyen összközműves, asz-
faltozott utcában 486 nm-es (17 m-es utcafronti
szélességű) belterületi, építési telek. Víz, csator-
na a telken. Iá: 9,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870

* Gödöllőn 594 nm-es belterületi telek, rajta
egy 25 nm-es faházzal. Víz, villany bevezetve,
gáz az utcában. Iá: 10 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Szilasligeten TELEK ÁRBAN eladó szoba-
konyhás családi ház 715 nm-es összközműves
telekkel. Iá: 8,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870

* Aszódon 77 nm alapterületű (2 szoba, kony-
ha-étkező, fürdősz., wc, 2 terasz, garázs) ÚJ
ÉPÍTÉSŰ, földszintes ikerház garázzsal, 440
nm-es saját telekrésszel. Szerkezetkész állapot-
ban 14,5 mFt, kulcsrakész állapotban 19,5 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Veresegyházon 2002-ben épült, 4 lakásos tár-
sasházban 61 nm-es, színvonalas belső
kialakítású, 2 szobás, +étkezős, kifogástalan
állapotban lévő, cirkó fűtéses, 2. emeleti lakás,
garázzsal. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Jó vétel Gödöllőn! Központhoz közel
SZOCPOLKÉPES újépítésű 2 szoba+nappalis
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 garázzsal
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 garázzsal
beépíthető tetőtérrel újszerű állapotban eladó
Iár 29,5MFt  20-7722428 

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

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

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

* SZOCPOLKÉPES IGÉNYESEN
KIVITELEZETT ikerház Gödöllőn 700 nm-es
telekhányaddal 3 szoba+nappali garázs kandal-
ló 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, aszfaltozott
csendes utcában, újszerű 5+2 nappali szobás,
2 fürdőszobás úszómedencés családi ház gon-
dozott parkosított kerttel eladó Iár 48,9 20-772-
2428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Szt.István téren I.em-i erkélyes 2 szobás felújí-
tott lakás eladó. I.ár 11,9 MFt 20-772-2429

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

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

* Gödöllő központban 3 szobás I EMELETI
KONVEKTOROS 65 nm-es lakás saját tároló-
val, beépített konyhabútorral eladó Iár 13,5 MFt
20-7722429

* Sürgősen eladó ár alatt I emeleti 2 szobás
palotakerti lakás egyedi fűtésmérővel sürgősen
eladó Iár 9,8MFT 20-7722429
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-Kertváros belvároshoz közeli részén
636 nm parkosított telken 65 nm 2
szobás felújított családi ház 18.5MFt.  
-Szadán 1115 nm belterületi 2 utcára
nyíló építési telek 7MFt.
-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
-Egyetemhez közel új építésű iker-
házfél213m2 telek 76m2 lakás
21,4MFt.
-Gödöllő-Szada Blahai részén 700 nm
telken 114 nm nappali + 3 szobás
szerkezetkész családi ház 21MFt.
-Kertvárosban 420 nm telken 140 nm
nappali + 3 és fél szobás újszerű
sorházi családi ház 29.9MFt.
-János utcában nyugati tájolású, erké-
lyes, 1. emeleti, felújított 40 nm 1 + fél
szobás konvektoros lakás 11.8MFt.

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 elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



* 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 telekválaszté-
ka!  WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

* Alvégben 2+2 félszobás teljesen felújított
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 ikerházi
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 ala-
panyagokból, minőségi kivitelezéssel készült
családi ház eladó!900m2-es telek, 157m2-es
alapterület. Iár:49.5Mft. 20-5391988
WWW.VERESIHAZ.HU

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

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

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

* SÜRGŐS! Gödöllőn 67nm-es, 3szobás
lakás cirkó fűtéssel eladó! 20-539-1988

* MOST MÉG szocpolképes társasházi laká-
sok Veresegyházán eladó, lakásbeszámítással!
20-539-1988

*Gödöllőn panorámás 771nm-es építési telek,
építési engedéllyel eladó! 20-539-1988

* Sürgősen eladó lakások, családi házak nagy
választékban, irodánkban! Veresegyház Mol-
kút 20-539-1988

* ÁRVERSENY! ELADÓ Lakás Gödöllőn, János
utcában 40 m2-es, 2 Hálószobás, egyedi fűtés-
es, erkélyes téglalakás eladó. IRÁNYÁR:
9.800.000 Ft. HÍVJON: 0630-919-5960.
Sorszám: 3565. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu 

* ALKUKÉPES! ELADÓ Lakás Gödöllőn,
Kazinczy krt-on 56 m2-es, 2 Szobás, egyedi
fűtéses, 2. emeleti erkélyes téglalakás, az ovi
közelében eladó. IRÁNYÁR: 11.950.000 Ft.
HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 3505.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu 

* JÓ VÉTEL! ELADÓ Lakás Gödöllőn, János
utcában 52 m2-es, 2 Szobás, egyedi fűtéses,
erkélyes téglalakás eladó. IRÁNYÁR:
11.750.000 Ft. HÍVJON: 0630-919-5960.
Sorszám: 3558. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu 

* 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 személye-
sen a POSTÁVAL SZEMBEN –
INGATLANVADÁSZ KFT. 

* CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE. ÉVTIZEDES
TAPASZTALATTAL, helyi valódi referenciákkal vál-
laljuk házának megépítését akár kulcsrakész
állapotig. – Nincs telke? Bízza ránk: pl. Központban
kb. 400 m2-es telekre 80 m2 hasznos lakóterületű
házat 25 millióért most megkaphat! Érdeklődjön az
Ingatlanvadász irodában. Időben hívjon és még
2009-ben átveheti: 06(28)513-210 www.epitok.hu -
A POSTÁVAL SZEMBEN! 

* ÚJÉPÍTÉSŰ 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 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

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt
és külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztás-
ban, 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

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

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

* Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-
es telek 650 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/375-4849.

* Gödöllő Isaszegi úton 1630 nm telken 110
nm-es lakóház és 100 nm műhely – ipari áram-
mal eladó! Vállalkozásra is alkalmas. Tel: (20)
54-44-403, (28) 417-175

*Gödöllő Kossuth L. utcában 110 nm ÜZLET
ELADÓ (23 millió) befektetőnek. – Vissza-
bérelném – Tel:(30) 9243-836, (28) 410-606

* HÉVÍZGYÖRK KÖZPONTI részén vál-
lalkozásra is alkalmas saroktelek (1158 nm)
épülettel eladó! Érd: (20) 312-2552

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

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

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

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

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos tár-
sasházban új építésű lakások eladók. Tel: (30)
946-7702

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

* 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

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

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

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

* 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
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* Gödöllőn kertes családi ház 537 m2
telekkel eladó szeptemberi költözéssel.
Kisebb gödöllői lakást beszámítunk. Ára:
22,5 millió Ft. Érd: (30) 202-8559

* 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

* 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

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

* 1478nöl telken 4szobás családi ház 2fürdős-
zobával, ebédlővel, termő gyümölcsössel
+56nm ipari tevékenységre alkalmas hely-
iségekkel, 40nm garázzsal eladó. Iár: 16m Ft
Érd: (20) 924-8203, (20) 961-5740

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

* Isaszegen kis családi ház eladó 560 nm
telken szép, csendes környezetben. Tel: (28)
632-815

* Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5per-
cre 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

* Befejezés előtt álló két lakásos társasházi
lakások eladók saját telekrésszel, külön
épületekben 3 szoba nappali konyha, két
vizesblokk, terasz, tároló. Iár: 18 millió. Tel:
(70) 339-7895

* SZADÁN 2005-ben épült 110 m2 +beépí-
thető tetőtér hangulatos családi ház
1520m2 telekkel 34,9MFt eladó. 3+félszo-
ba, 2fürdő. Extrák, infó,
képek:www.ingatlanok.hu (20) 399-8105

* KARTALON a központhoz közel 552 m2-es
telken 90 m2-es, 3 szoba-konyhás, (+nagy
kamra) hosszú komfort nélküli parasztház
eladó. Tel: (20) 213-7054

* Eladó Budapesttől 40 km-re Aszódon, két
családnak kialakított ház zöld környezetben. 5
szoba, két konyha, étkezővel, fürdőszoba
zuhanyozó. A házhoz nagy udvar, kert és dupla
garázs tartozik. A közlekedés Budapestre jó, a
ház üzlethelyiségnek is kiváló. Ár: 30 millió Ft.
06-20-383-3099, 20-941-3704

* Eladó lakás Gödöllő központjában, Remsey
körúton: 3.em. 79m2, 2+2félszoba, étkező,
vízóra, erkély, 2WC, távfűtés: 17,7M Ft.
Pinceparkoló: 1,7M Ft. Tel: (30) 3437-934

* Eladó Veresegyházon gyönyörű
környezetben, tóhoz közeli 350 nm telken 90
nm-es új családi ház. 80% készültségű, szocpol
igényelhető. Ár: 23m Ft. Tel: (30) 587-4928

* Gödöllőn, Palotakerten 62 nm-es 2 szobás
nagy erkélyes kastélykertre néző lakás eladó.
Iár: 10,8m Ft. Tel: (30) 293-1728

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

* Gödöllői egyetem mellett eladó 2szobás,
egyedi fűtésű, jó állapotú 1.em. lakás gyönyörű
környezetben. 200 méteren belül: erdő, strand,
bolt, posta, gyógyszertár, orvosi rendelők, isko-
la, óvoda, HÉV, vasút, busz állomás. Ár: 14,8m
Ft. Érd: (30) 9617-264, (20) 989-4923

* KARTALON 3 szoba összkomfortos családi
ház parkosított udvarral, kerttel sürgősen eladó,
budapesti lakás beszámítható. Buszmegálló 5
perc. Érd: (70) 270-7690

* SZADA ELEJÉN (autópálya 1,5 km) eladó
egy új építésű 160 nm-es ikerház. Nappali (60
nm) +4 szoba, duplakomfortos, 1065 nm
telekkel, vagy gödöllői 2 lakásos házra cserél-
hető. Iár: 31,5 M Ft. Tel: (70) 315-4111

* Gödöllő Kertvárosában 3 szobás 90 nm-es
összkomfortos családi ház 200 nöl telken sür-
gősen eladó. Melléképület, ősfás gondozott kert,
gáz és vegyes tüzelésű kazán. Tel: (30) 268-5949

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Szent János utcában 1 szobás,
második emeleti, frissen felújított, egyedi
(gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű, 30 nm-es
lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, első
emeleti, konvektoros fűtésű, téglaépítésű,
30 nm-es lakás eladó. Iá: 9,2 mFt.
*A Kossuth L. utcában, 2003-ban épült,
69 nm-es, nappali + 2 szobás, amerikai
konyhás, 2. emeleti lakás, (zárt gépkocsi
beállóval) eladó. Irányár: 22,5 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 3 szobás, 1. emeleti,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, hozzá-
tartozó telekrésszel sürgősen eladó.
Irányár: 19,9 mFt.
CSALÁDI  HÁZAK  GÖDÖLLŐN:
*Máriabesnyőn, szépen parkosított 1030
nm-es telken nappali+ 5 szobás, három-
szintes családi ház, dupla garázzsal,
tárolókkal, pincével eladó. Iár:48 mFt.

*A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai kony-
hás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es mel-
léképülettel, garázzsal, tárolókkal, ólakkal
eladó. Irányár: 25,9 mFt.
*A Blahán, nappali +3 szobás, garázsos,
alápincézett, 100 nm-es, hangulatos
családi ház 640 nm-es, parkosított telken
eladó. Irányár: 27 mFt.
*Az Alvégben 993 nm-es telken, 60 nm-es,
kétszobás családi ház pincével, ga-ráz-
zsal, nagy műhellyel eladó.  Iá: 23,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 900 nm-es,
panorámás telken, nappali+ 4 szobás,
háromszintes családi ház,(jelenleg felújítás
alatt) garázzsal, pincével eladó. Iá: 36 mFt. 
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK:
*GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben
épült, 190 nm-es, nappali +4 szobás,
amerikai konyhás igényes, garázsos iker-
házfél eladó. (Gondozott kert, öntöző
rendszer, víztisztító, vízlágyító rendszer,
központi porszívó, riasztó). Iár: 46,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 670 nm-es
telken új építésű, 140 nm-es, nappali +3
szobás, családi ház eladó. Iár: 36 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban, csendes
utcában, 852 nm-es telken, most épülő, nap-
pali+3 szobás, 136 nm-es, egyszintes családi
ház kulcsrakész állapotban eladó. Iá:38,5mFt. 
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-es
telken, 94 nm-es, most épülő, nappali +

3 szobás, amerikai konyhás ikerházi
lakások, garázzsal eladók. Szoc. pol.

felvehető.  Irányár: 27 mFt.

*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban nappali+ 3
szobás, garázsos ikerházi lakások
szerkezetkészen 22,5 millió forintért,
kulcsrakészen 26,8 millió forintért eladók.
Szoc. pol. felvehető.  
*VERESEGYHÁZON, a Ligetekben
kisméretű (2-3 szobás), új építésű iker-
házi lakások 400 nm-es, önálló telken
nyári beköltözéssel eladók. Irányár: 24
mFt-tól. . Szoc. pol. felvehető. 
*VERESEGYHÁZON új építésű lakások
eladók 3 lakásos sorházban, pici előkert-
tel, 24,4 mFt-tól! Szoc. pol. felvehető. 
KIADÓ INGATLANOK GÖDÖLLŐN:
*A Paál László közben 2+fél szobás, kon-
vektoros, kéterkélyes, jó elrendezésű,
igényes, első emeleti lakás hosszútávra
bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj: 80 e Ft/ hó+ rezsi.
*A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, erkélyes, konvektoros, földszinti
lakás min. 1 évre bérbeadó. Kéthavi kau-
ció szükséges. Bérleti díj: 65 eFt/hó+ rezsi.
*Az Ambrus közben, másfél szobás,
negyedik emeleti, erkélyes lakás
hosszútávra (bútorozottan is) bérbeadó.
Kéthavi kaució szükséges.  Bérleti díj:
50eFt/hó+rezsi.



* Kedvező áron, sürgősen eladó! Gödöllő
János utcában nagy erkélyes, parkra néző, déli
fekvésű, 52 nm-es, 2 szobás, jó állapotú lakás
beépített konyhabútorral, saját tárolóval. Iár:
11,9m Ft. Érd: (30) 491-5020

* Gödöllőn János utcában 2. em. 40 nm-es, 1
+ félszobás, nyugati fekvésű erkélyes felújított
lakás (új redőnyözött nyílászárók, sarokkád)
konvektoros fűtéssel, saját tárolóval eladó. Iár:
11,3m Ft. Érd: (30) 491-5020

* Palotakerten eladó 2.em. 2 szobás 64 nm-es
szépen felújított világos lakás. Új külső-belső
nyílászárók, redőny, konyhabútor, tágas fürdős-
zoba, ízléses burkolatok, rövidesen költözhető.
(30) 864-1179

* 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: 90.000Ft+Áfa+rezsi. 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, nappali, 2hálós-
zobás lakás kocsibeállóval, kerttel, azonnal
beköltözhetően. Ár: 22,3MFt Major Zoltán
0670/77-33-222-www.perfektotthon.hu

* LAKÁS Kossuth u. minőségi építésű, újszerű,
93m2, háromszobás, gázfűtéses, teraszos, DK-
fekvésű, zárt udvaros, saját parkolóval eladó. Ár:
25,5MFt Major Zoltán 0670/77-33-222-
www.perfektotthon.hu

* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁNAK védett utcá-
jában, 136m2-es, egyszintes, kiváló állapotú, nap-
pali+3szobás polgári ház, 530m2-es parkosított
kerttel, kerti tóval, garázzsal. Ár: 48MFt Major
Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

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

* GÖDÖLLŐ-ÖREGHEGYEN 1610m2-es
panorámás telken, 160m2-es, nap-
pali+3szobás családi ház. A házhoz szoba-
konyhás melléképület, 83m2-es pince+garázs
is tartozik. Minden ajánlat érdekel! Ár: 24,5M
70/388-8807 www.perfektotthon.hu

* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő belvárosában,
csendes utcában, modern, nappali+4szoba,
2fürdőszoba, gardrób, garázs, 25nm kertkapc-
solatos terasz, parkosított telekkel. Ár: 32,9MFt.
Tel:06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS-Nem mindennapi lehetőség Gödöl-
lőn a Harasztban kétlakásos társasházban
85nm színvonalas, nappali+2 hálószoba, kony-
ha,kamra, fürdő, garázs, cirko fűtés, 290nm
kert. Ár: 19,5MFt Tel:06-70-366-0999 

* LAKÁS- Gödöllő János utcában egyedi
fűtésű, panorámás, erkélyes 76nm tár-
sasházi jó elrendezésű, teljesen felújított
3szobás lakás eladó. Ár: 17MFt. Tel: 06-70-
366-0999 www.perfektotthon.hu

* HÁZ-Gödöllő- Fenyvesben csodálatos
panorámával 150nm új építésű ikerház nappali
(kandallóval)+3szoba, gardrób, háztartási hely-
iség, garázs, minőségi kivitelezés. Szocpol.
felvehető. Ár:33,9MFt Tel.:70-366-0999

* HÁZ- Gödöllő- Csanakban 2008-ban épült
családi ház 140 nm, nappali+4 szoba, garázs,
430nm telek. Ár: 32 MFT Tel.: 06-70-366-0999

* Családi ház -Gödöllő 75nm-es családiház,
2szobás, konvektor (+cserépkályha )fűtéssel,
966 nm parkosított telekkel eladó. Ár: 18,5MFt.
Tel.: 06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* Lakás-Gödöllő belvárosában 2005-ben épült
társasházaban 95nm kiváló minőségű nap-
pali+2sszobás lakás, beépített konyha, kam-
ra,nagy fürdőszoba, autóbeállóval eladó.
Ár:28MFt Tel:06-70-3660999

* LAKÁS- Gödöllő-belvárosában 49nm 1,5
szobás, cirko fűtéses, téglaépítésű lakás, saját
kis kerttel eladó. Alacsony rezsi, kedvező ár.
Ár:11,9MFt . Tel: 06-70-366-0999.

ALBÉRLET

* 2009. május1-től, hosszú távra kiadó Gödöl-
lőn a Szent János utcában egy 64 nm-es, 2
szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, összkom-
fortos lakás, alacsony rezsivel, 60.000 Ft/hó +
rezsiért. Garázs beállási lehetőség megold-
ható. Érd.: 20/951-4746

* Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfor-
tos, különálló családi ház április 15-től. Tel.:
20/986 4946.

* 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

* Gödöllőn központhoz közel KIADÓ 50 m2-
es, felújított, 2 szobás erkélyes lakás 50
eFt+rezsi/hó. T:28-411-086

* ALBÉRLŐ TÁRSAT keresek 2 szobás lakás-
ba. Fürdőszoba, konyha használattal, telefon,
kábel TV, internet szolgáltatással. Csak nem
dohányzó személy jelentkezését várom! Tel.:
06-70/318-2127

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

* Szent János utcában bútorozatlan, alacsony
rezsijű 1,5 szobás lakás hosszútávra kiadó.
Érd: (20) 998 2427

* Remsey körúton 2 szobás lakás 55 ezer Ft +
rezsiért kiadó. Uitt garázs 17 ezer Ft/hó kiadó.
Este: (30) 900-6421

* Kiadó Kör utcában azonnal beköltözhető,
konvektoros, másfélszobás, részben bútoro-
zott lakás! Bérleti díj +rezsi! Kaució szük-
séges! Tel: (30) 346-5408

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

* Kiadó Gödöllőn 61 nm-es felújított,
bútorozatlan lakás igényes bérlőnek.
Azonnal költözhető. 70.000 Ft/hó + 1 havi
kaució szükséges. Érd: (30) 896-1291

* Kertes házban vonathoz, buszhoz közel egy
szoba-konyha, fürdőszoba (víz, villanyórával,
gáz közös) május 15-től egy személy részére
30.000 Ft-ért (+1 havi kaució) kiadó. Tel: (28)
418-005, (30) 277-8113, (30) 502-4148

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

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

* Gödöllőn, a Szabadság téren első emeleti 2
szobás lakás kiadó. Tel: (30) 437-0463

* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2
szoba összkomfortos, konvektoros, erkélyes,
egyedi vízórás lakás részben bútorozva kiadó.
2 havi kaució. Tel: (20) 578-6848

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

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

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

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

* Buszpályaudvarnál garzonlakás kiadó
egyetemistának vagy egyedülálló dolgozó
nőnek. Havi 35e Ft + rezsi + 1havi kaució. Tel:
(28) 416-494, (70) 383-1120

* János utca elején első emeleti konvektoros,
nagy erkélyes 2 szobás bútorozott lakás jún. 1.-
től kiadó. 60e Ft + félhavi kaució. Tel: (28) 418-
005, (30) 277-8113

* Gödöllő központjában – Kossuth L. u. – 2.
em. 12 nm-es szoba kiadó május 1.-től
hosszútávra csendes nemdohányzó lánynak.
20e Ft + fél rezsi/hó. Kaució szükséges. Érd:
(20) 910-9413

* Hölgy társbérlőt keresünk sürgősen
Gödöllőn, Kertvárosrészben. Tel: (70) 236-
5728 egész nap.

* Társbérletként kiadó egy 44 nm-es bútoro-
zott, kábeltévés, Gödöllő központjában lévő
lakás nagyobb szobája. Tel: (20) 824-4664

* 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 kiadó egy 50 nm-es fafűtéses,
fürdőszobás kisház 40.000 Ft + rezsiért május
15.-től. Tel: (20) 529-7745, (20) 271-8902

* Gödöllő központjában (Kossuth L. u.) 2
szobás (54 nm-es) bútorozott lakás ELADÓ
vagy hosszabb távra KIADÓ. Tel: (70) 584-5150

* Palotakerten főbérlő nélküli, földszinti, 2
szoba (külön bejárattal) összkomfort - szép
környezetben - hosszútávra kiadó. 50.000 Ft +
rezsi + 2 havi kaució. Tel: (70) 516-5849

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

KIADÓ

* IRODA - Gödöllő –Belvárosában rendkívül
igényes 114nm panorámás iroda kiadó. Tel.:06-
70-366-0999 

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

* Gödöllő frekventált zöldövezeti részén,
igényes környezetben 135 m2 megosztható
üzlethelyiség kedvező áron kiadó. Teljes közmű,
ipari áram, jó parkolás. Tel: (20) 968-4454

* A MÉDIA-LOG ZRT Gödöllő területén kiadó
garázst vagy kisebb üzlethelyiséget keres. Tel:
(30) 817-0361

* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! 20 m2-es
utcafrontra néző üzlethelyiség kiadó Gödöllő,
Kőrösfői u. 14. sz. alatt. Tel: (30) 209-0517

* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő közpon-
tjában. 30 m2-es, forgalmas helyen régóta
működő jól bevezetett üzlet. Tel: (30) 9428-275

* 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

* BÉRELNÉK! Műhelyt vagy nagyobb garázst
keresek csendes műhelymunkára. Sürgős! Tel:
(20) 430-7762

ÁLLÁS

* Autócentrum Gödöllő Zrt. VW Márkak-
ereskedés és Szerviz, felvételt hirdet
AUTÓFÉNYEZŐ munkakör betöltésére. Elvárá-
sok: minimum szakmunkás bizonyítvány, 3 éves
autófényezésben szerzett gyakorlat. Jelentkezni
lehet fényképes önéletrajzzal
vsz@autocentrumgodollo.hu vagy telefonon a
28/515-521-es számon.

* Gödöllő központjában levő sörözőbe pultos
felszolgáló hölgyet keresünk. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a Camelot sörözőben
(Dózsa Gy út 32.) Tel.: 70/312- 59-65

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

* Missy Szépségszalonba műkörmöst, pedikűr –
manikűröst és masszőrt felveszek. Megbízható,
profi szakmai gyakorlattal rendelkező személyek
jelentkezését várom. (30) 247-6718
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Hogyan válasszunk jó
napszemüveget?

A napszemüveg ma már divatcikknek is
tekinthető, kiegészítője ruházatunknak.
Hordhatunk sportosat, „az idei trendit”,
klasszikusat, vagy éppen retro stílusút akár. De
nem ez a lényeg!
A divat mellett sokkal fontosabb, hogy szemün-
ket megvédje a káros UV sugárzástól. 
Intenzív UV sugárzás (magashegység, hó,
vízfelszínről visszavert sugárzás) okozhat
szaruhártya gyulladást, ami rendkívül fájdal-
mas, könnyezéssel, fénykerüléssel jár.
Szerencsére gyorsan, és jól gyógyul, de, ha így
jártunk, forduljunk szemészhez, a további
szövődmények elkerülése végett. 
A nap felelős részben a szemen kialakuló
kúszóhártya miatt is.
Anyagcserezavar, és részben a magas UV sug-
árzás miatt alakul ki az éles látásunkat adó
ideghártya rész, a sárga folt elfajulása. Ez egy
lassú, fájdalommentes folyamat. Egyre gyako-
ribb kórkép, és sajnos visszafordíthatatlanul
rontja el a látást. A beteg térlátása megmarad,
de a finom közeli tevékenységekhez szükséges
jó látása elromlik, szemüveggel sem javítható.  

Hogy biztosak
lehessünk abban,
hogy a szemüveg
szűrése valóban
megfelelő, íme, 3
tipp:
1. keressük az UV
400 feliratot
2. a CE minősí-
tést, ami a szem-
üveg szárában van

feltüntetve. Ez jelenti azt, hogy a szemüveg
megfelel az Európa Uniós szabványoknak.
3.és mivel a fenti két jelzést nem nagy ügy kop-
pintani, így mindenképpen tanácsos optikai
szaküzletben vásárolni, ahol segítséget tudnak
nyújtani a választásban, be is állítják a
szemüveget az Ön arcához, segítenek a
megfelelő színű, sötétségű szemüveglencse
választásában.
A lencsék színe sem mindegy. A színek megvál-
toztatják a látást, így legjobb, ha kipróbáljuk,
számunkra melyik a legkellemesebb.
Barna: Növeli a kontrasztot, így mindent éle-
sebbnek, és nem túl sötétnek látunk. A sötét
színeket mélyíti, a fehéret megtöri.
Szürke: A nagyon fényérzékenyek kedvelik
főként. A természet színeit nem változtatja meg,
a szembe jutó fénymennyiséget jelentősen
csökkenti.
Zöld: Tompítja az éles fényt, anélkül, hogy
sötétítené a képet.
Ezenfelül olyan szűrők is léteznek, amelyek
csökkentik a káprázást, javítják a különböző
fényviszonyokhoz való alkalmazkodást
(árnyékból ki-be).
Fontos szűrést jelentenek a polarizált lencsék.
A vízszintes felszínekről visszaverődő fényt
szűrik ki. Viseletük nagyon kényelmes vízpar-
ton, és autóvezetés közben.
Minden fajta napszemüveglencse kapható diop-
triás változatban is, így aki szemüveges, az is
hordhat napszemüveget… és még látni is fog!
Hosszú oldalakat lehetne teleírni szemünkről,
sugárzásról, betegségekről. Itt csak pár tanácsot
szerettem volna adni, a teljesség igénye nélkül. 
Amennyiben bővebb felvilágosítást szeretne,
szeretettel várjuk üzletünkben, ahol be is
mutatjuk a különböző szűrőket, és azok előnyeit!
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természetes módontermészetes módon

Allergén gyomok, virágpor, atka, háziálla-

tok szőre mindig volt az ember

környezetében. Azt, hogy manapság

ennyire agresszívvá váltak számunkra, a

civilizációs ártalmak egyenes követ-

kezményeinek tekintik a szakemberek,

mivel a különböző szennyező anyagok által

megterhelt és sérült nyálkahártyára

kerülve, az egyébként ártalmatlan anyagok

is túl heves immunreakciót váltanak ki. Egy

esetleges tartós stressz helyzetben pedig

csak növekedhetnek az allergiás reakciókra

való készségünk.

Az emberi szervezet az allergént idegen,

ártalmas anyagként ismeri fel és védekezni

próbál ellene. Emiatt az immunrendszer

aktiválódik és kémiai anyagok szabadulnak

fel, főképp hisztamin. Duzzanat, vörösség,

viszketés, váladékozás jelentkezik, mely az

alsó, felső légutakban és a szemben alakul-

hat ki, illetve a bőrön is lehetnek elváltozá-

sok. Súlyosabb esetben asztmás fulladás is

jelentkezhet. A tünetek kialakulásának az a

célja, hogy a tüsszentéssel és váladékozással

a szervezet próbálja eltávolítani a bejutott

polleneket, a duzzanat a további anyagok

bejutását igyekszik megakadályozni.

Az AREC száraz sóterápiás kezelés során

a közel 20 millió éve keletkezett, garantál-

tan szennyeződésmentes, szárított és ion-

izált aknaszlatinai sót a legkisebb hörgőc-

skék átmérőjénél is kisebb méretűvé por-

lasztjuk – finomabbra, mint a cigarettafüst -

, majd a levegőbe fújjuk. 

A sót belélegezve az apró szemcsék eljut-

nak oda, ahol az egészségre káros mikroor-

ganizmusok gyulladt, görcsös állapotot

okoznak és rájuk tapadnak. A só szemcséi

először dehidratálják, majd rongálják a

káros mikrobiológiai sejtek fehérjesz-

erkezetét, elpusztítva ezzel azokat. Ezt

követően a nyálkahártya sűrűsége csökken,

a pangó lerakódások, melyek beszűkítették

a hörgőcskéket, a légutakból köhögéssel

távoznak. Az immunrendszer által létrejött

gyulladás eleinte csökkenni kezd, majd

megszűnik, végül a légutak természetes

mikroflórája újra benépesíti a területet. 

Prevenció, immunerősítés, megfázásos

betegségek kezelése, dohányzóknak

tüdőtisztítás céljából 10; terápiás kezelés-

nél (hurutos, krónikus betegségeknél, aszt-

ma, allergia esetén) 20 alkalmas kezelést

ajánlunk. Egy bevezető időszakot követően

a gyermekek 20-40 percet, a felnőttek 40-

60 percet tartózkodhatnak a klímahelyiség-

ben. A kezeléseket a kedvező hatás

eléréséhez ajánlatos egymást követő

napokon igénybe venni.

A terápia eredményeképp:
• asztmásoknál csökken a krízisek száma

és intenzitása, megszűnik a gyulladás,

elérhető a teljes  értékű légzésfunkció;

• allergiásoknál normalizálódik az

egyébként tüneteket kiváltó hisztamin és

immunglobulin-E szint;

• helyreállítható a szervezet immunrend-
szere.
A legjobb szakmai véleményekkel ren-

delkezünk a Debreceni Orvosegyetem

Kutatásetikai Bizottságától, valamint

(ugyanott) a Tüdőklinika professzorass-

zonyától. Eljárásunkat a Tüdőgyógyász

Szakmai Kollégium is kiegészítő terápi-

aként javasolja.

Elérhetőségünk: Gödöllő, Gábor Á. u. 1.
Info és bejelentkezés: 20/494-2950
Egészségpénztárakkal együttműködünk!

www.arecterapia.hu  (x)
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* VAGYONŐRÖKET keresünk gödöllői tele-
phelyre. Angol nyelvtudás előnyt jelent. (20)
368-4567

* 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

* BECSÜLETES, MEGBÍZHATÓ SOFŐRT
KERESEL? Megtaláltad. Harmincéves gyakor-
lattal B-C-E kategóriákkal, gépipari érettségivel,
számítástechnikai alapismerettel Gödöllőn, vagy
környékén állást keresek. Tel: (30) 857-5605

* Két 10 éves gyerek mellé (egy fiú, egy lány)
keresünk au-pair-t Hollandiába magyar család-
hoz ott lakással, teljes ellátással, fizetéssel min-
imum egy évre augusztus végétől.
Követelmények: felsőfokú angol nyelvtudás,
autóvezetői engedély, alapszintű főzéstudás,
alapszintű tisztaság, játékbarát, biciklibarát,
kutyabarát. Tel: (70) 598-4982, email:
agi.majorossy@yahoo.com 

* Multinacionális cég gödöllői irodaházba
összetett irodai munkára keres agilis, meg-
bízható, hosszútávra tervező munkatársakat
magas kereseti lehetőséggel. Havi 150.000 Ft.
(30) 2992-770

* A III.sz. Városi Bölcsőde, - 2100 Gödöllő,
Premontrei út 8. sz. - szakképzett csecsemő- és
gyermekgondozónőt keres. Bérezés: Kjt.
alapján. Pályázat beadási határideje: 2009. 05.
11. Érdeklődni lehet: munkanapokon a 06 (28)
422-072 telefonon az intézményvezetőnél,
vagy személyesen a megadott címen.

* Kereskedelmi végzettségű hölgy eladói állást
keres. Érd: (30) 976-4001

* Friss nyugdíjas eü. dolgozó –szeretettel-
vállal idős – beteg ember vagy gyerek felü-
gyeletet – akár saját kertes házamban is, eü.
intézetbe szállítást. Hétvégén, éjszaka is. Tel:
(20) 354-9688

* Kiváló munkához kiváló munkatársakat kere-
sek. Feltétel: min. érettségi, precíz, rugalmas
munkavégzés, felhasználói szintű számítógép
ismeret. Érd. Baliné 06 (70) 321-7434

* Kérdőíves munkára keresek munkatársakat,
diákokat is. Tel: (30) 2992-770

* Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon
(R&R Haj és Test) KERES munkájára igényes,
megbízható, korrekt FODRÁSZT. Érd: (20)
3304-266

* TITKÁRNŐT KERESEK ANGOL
NYELVTUDÁSSAL ADATFELDOLGOZÁSRA.
Tel: (20) 9225-115

* Gödöllői exkluzív szépségszalonba meg-
bízható profi szakmai gyakorlattal, vállalkozóival
rendelkező FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST,
MANIKŰR-PEDIKŰRÖST keresek. A
vendégkör adott. Tel. (30) 676-4335

* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM
DOHÁNYZÓ- férfi munkatárs jelentkezését a
(28) 513-115 telefonszámon várjuk. 

* Megbízható hölgy háznál takarítást
vállal. (30) 645-7347

* Pénzügyi területre felveszünk érettsé-
gizett munkatársakat irodai munkára.
Érd: (30) 527-3271

* Arzenál áruház ELADÓT – RAKTÁRI
DOLGOZÓT felvesz. Gödöllő, Dózsa
György út 96.

SZOLGÁLTATÁS

* Egyedi gobelin! Szeretné esküvője
legszebb fotóját, gyermeke első lépteit,
ballagását megörökíteni? Rendeljen saját
képből gobelint! E-mailen küldje el ked-
venc fotóját akár nyaralásról, akár ked-
venc sztárjáról, háziállatáról, és én kivar-
rom Önnek! E-mail: egyedigob-
elin@gmail.com, tel.: 30-851-8763.

* Lakászöldkártya! Új éítésű családi házak
és lakások használatbavételi engedélyéhez
kötelező Energetikai Tanúsítvány, Lakászöld-
kártya készítése. G-TAM-ÉP Kft Tel.:
30/932-8578. E-mail.:info@g-tam-ep.hu

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

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

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

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

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

A Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és

Környezettudományi Kar dékánja, pályáza-

tot hirdet a Mezőgazdaság- és

Környezettudományi Kar több Intézetébe

egyetemi docens munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 2009. május 4. és 2009.
május 22. között megtekinthető: az Oktatási Közlöny
I. évfolyam 12. számában, a www.kszk.gov.hu, a
www.szie.hu/allaspalyazatok internetes oldalakon,
valamint az Egyetemi, illetve a Kari hirdetőtáblán.



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

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

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

* 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

* 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 

* KERÉKPÁRSZERELÉST vállalok rövid
határidővel, korrekt áron. Tel: (20) 285-6973

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem
italozó férfi házkörüli munkát vállal.
Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bár-
milyen kerítés-készítés, javítás, festés.
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

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

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

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

* Lakásfelújítás, épületbontás,
díszburkolás, burkolás, Viacolorozás,
Dryvitozás, kemenceépítés, műanyag
nyílászárók gyártása, építése 30% ked-
vezvénnyel. Precíz munka garanciával.
Tel: (20) 488-0628

* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van. (a min-
denes) Érd: (20) 486-2747 

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

* 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

* FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince
kiszedés, alapásás, mindenféle földmun-
ka, termőföld eladás, töltőföld, kon-
téneres sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846

* Oszloptuják tetejének rövidebbre
vágása szakszerűen, óriási kedvezmén-
nyel. Érd: (30) 811-9747, (30) 569-8137

* HITELEK! Magánszemélyeknek és
cégeknek! Nem jut hitelhez? Esetleg kivál-
taná hitelét? Belefáradt az elutasításokba?
Nem ért hozzá? Megkeressük az Ön
számára legkedvezőbb konstrukciót.
Ingyenes pénzügyi tanácsadással segítünk.
Nemcsak a hitelek terén! Válságkezelés
(végrehajtás, felszámolás esetén is)!
Befektetési tanácsadás! Pályázatok!
Projektek menedzselése! (30) 202-3635

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

* KŐMŰVES – BURKOLÓ – ÁCS
munkák vállalása, családi házal építése,
felújítása. Hőszigetelés. Tel: (30) 244-
4748, (30) 369-2381

* „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

* Légy Te a legszebb Gödöllőn és
környékén! HENNAFESTÉS 300 Ft-tól,
alkalmi CSILLÁM – TESTDÍSZÍTÉS és
UV-S party – festés 800 Ft-tól. Ha
ESKÜVŐI-TESTDÍSZÍTÉSED áprilisban
foglalod le, -25% kedvezményt kapsz! (70)
418-2917 Molnár Emese

* PARKETTÁS vállal hagyományos és sza-
lagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Nosztalgia minden nap
Második újdonságunk a kert mellett (ami egyre
népszerűbb, …metszően hideg rozét napernyő
alatt…), hogy kétféle menüt ajánlunk minden
nap. Ha csak egyfajtát főzünk, az olyan „eszi,
nem eszi, nem kap mást” – érzés. Hiszen van, aki
nem szereti a káposztát, választhasson pulykasül-
tet és fordítva. S az ember azért megy étterembe,
hogy választhasson. Most egyelőre két menü főé-
tel között, később háromra bővítjük a választékot.
A másik ok a nosztalgia. Egy elegáns étlapon
nem szokott szerepelni főzelék, fasírt, grízes tész-
ta. Márpedig az efféle ételek hozzátartoztak
gyerekkorunkhoz. Kinek otthon, kinek a menzán
avagy a napköziben. Ez utóbbi helyen nem főztek
odafigyelve, sokszor ott is hagytuk. De ezekben
az ételekben rengeteg tradíció van, ami megőrzi
az ízeket, vele együtt a hangulatot, emlékeket,
amit ily módon vissza akarunk idézni. Legyen hát
a menüben aranygaluska, babfőzelék, rizses
hús… Olaszországban a rizottó mindennapos
előétel, igaz, hús nélkül. Húslevessel feleresztve,
zöldségekkel - megvan a becsülete. A ma-

gyaroknál nagyobb a hús igénye, anélkül nem
veszik komolyan. Libanapokon a zúza kiemelt
helyet kap a rizsben. S a kelkáposzta! Hatalmas
leveleinek köszönhetően kiválóan lehet belecso-
magolni húst, tölteléket. Rétegezve halszeletek
közé, alig párolva, sajátos zöld roppanása ad
meglepetést. Ám a kicsit köményes kelká-
posztafőzelék szaftos, krumplitól vastag megje-
lenése mohón lefoglalja ízlelőbimbóimat, hetente
egyszer örömmel eszem. Hozzá - avagy külön
ehetjük a jó fasírtot. Előkelősködve vagdaltnak
hívjuk, de ne tévesszen meg nagyon a nemesi
előnév, ő nekünk csak fasírt marad. Kis fokhagy-
ma, hagyma, tojás, darálthús, tejbe áztatott zsem-
lével ropogósra sütve, aranyló bundában. Igen, Ő
az, ha nem tévedek. Lustán megül a főzelék tete-
jén, semmin sem csodálkozik. A kormányok vál-
toznak, a klíma felmelegedőben, de a fasírt
következetesen fasírt marad. Ő a biztos pont. Jó,
hogy van ilyen, mégha a menüben is.
Családoknak,egyedülállóknak,elfoglaltakn
ak,munkábanlévőknek,vagyis mindenkinek
szeretnénk segíteni e választékkal és a baráti
árával.
Van értéke tehát az ilyen egyszerű ételeknek ám
ha megadjuk a módját, s élvezkedve különlege-
sebb ételeket akarunk, továbbra is kínálunk bél-
színt, pisztrángot, struccot, sült zöldségeket, friss
salátát, omlós szuflét forró csokival a közepén.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



* GIPSZKARTONOZÁS! Álmennyezet,
válaszfalak, javító munkák. ÉPÜLET-
TAKARÍTÁS, ablaktisztítás magánszemé-
lyeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak.
Számlaképes, korrekt árak, ingyenes felmérés
és árajánlat! (70) 418-2920 Bánáti Ottó.

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

* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garan-
ciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: (30) 386-4456

* Tanuld meg az ősi szimbólumok nyelvét
– Tarot kártya „oktatás”. Jóslás Tarot kár-
tyával, sorselemzés számmisztikával.
70/6341306

* KISS-HOLZ KFT. Vállaljuk alu és
műanyag redőnyök, fix, mobil szúnyo-
ghálók, nyíló szúnyogháló ajtók, külső alu
ill. belső műanyag és fapárkányok
gyártását és szerelését. 30/3984815

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

* Rövid határidővel vállalok szakdolgoza-
tok, 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

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

* NÉMET és ANGOL nyelvvizsgára való
felkészítést és korrepetálást vállalok.
Érdeklődjön kérem a 06-20-230-6250
vagy 06-20-998-0030-as számokon
(német), 20-268-4064 (angol).

* NYÁRI ANGOL TÁBOR 4-10 éves gyer-
mekek részére. Időpontok: 2009. jún. 29. –
júli. 3.-ig, július 6. – 10.-ig, júli. 13. – 17.-ig, hét-
főtől péntekig: 9-13 óráig. Kör- és
szerepjátékok, mesék – bábozás, versek –
mondókák – kiszámolók. Részvételi díj: 5.000
Ft/gyermek. Helyszín: Gödöllő központjában,
kertes családi házban. Érd: (20) 334-6101

* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon
június 9.-től szeptemberi nyelvvizsgával.
Részletfizetési lehetőség van. Tel:
30/273-9479, 30/504-1222

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

* ANGOLBÓL középfokú (B2) írásbeli
(BME + ORIGO) nyelvvizsgára 40 órás
felkészítés indul KISCSOPORTOS (5fő
esetén) formában. A tanfolyam ideje: júni.
16. – júli. 1. között, reggel 8-tól 12 óráig, heti
4 alkalommal. Takárné Bacsó Márta
(28)430229, (30)4973066,
t a k a r n e . b a c s o m a r t a @ i n v i t e l . h u ,
www.bacsoenglish.hu

* Tai chi oktatás Gödöllőn kezdőknek és
haladóknak folyamatos bekapcsolódási
lehetőséggel. Érd: (20) 544-8021

* NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő
központjában. Tel: (30) 274-1797

ADÁS~VÉTEL

* Gödöllőn, 3,5x4x2,4 m-es, fémvázas,
alumínium, trapézlemez burkolatú, téliesí-
thető pavilon, szétszedett állapotban
eladó. Irányár: 88.000 Ft. (Alkudni
lehet!!!) Tel.:20/3249-602-es telefonszá-
mon.(Kollár Juditnál)

* Kiáll í tásokból visszamaradt
KEREKES háztar tási kukák eladóak.
Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000
Ft, -  240L: 8.500 Ft. Száll í tásban
segítünk. Tel: (20) 32-99-695

* PALÁNTA VÁSÁR 50%-os áron is.
Kikerics u. Köztársaság úti sarok, vagy
este Fenyvesi nagyút 25.-ben. Tel: (30)
811-9747

* Vasból kézsült nagykapu + kis kapu és
3 db vásározói sátor fémszerkezet eladó
jó állapotban. Tel: (20) 968-4454

* Eladó 5 részből álló szekrénysor asztal-
lal és egy plüss ágyneműtartós, ággyá
alakítható ülőgarnitúra. Tel: (30) 349-
9306, (30) 547-0702

* Eladó barokk ülőgarnitúra 170×200 cm,
ágyneműtartós, ággyá nyitható, sötét lilás-
feketés-kékes tükörbársony, alig használt,
helyhiány miatt. Tel: (70) 701-4619

* Építkezésből kimaradt 130 db
Porotherm 38 NF tégla, olcsón eladó. Tel:
(70) 9330-710

TÁRSKERESŐ

* Társ- és partnerközvetítés!
Tel.:20/9455-583.

* Frissnyugdíjas (61) Németországból -
(172cm) sportos testalkatú, nemdohányzó,
szerény józan életű, rendezett anyagiakkal
- hasonló 56-60 éves özvegyasszony
ismeretségét keresi élettársi kapcsolat
céljából. Gödöllői és veresegyházi
fényképes levelekre válaszolok. Hargitai
Béla, 2113 Erdőkertes, Fenyves u. 35.

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

EGYÉB

* 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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cs@k személyesen! 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. MÁJUS 13.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Tóthé Markó Ildikó, Szív u. 5.
Baranyi Józsefné, Szabadság út 77.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:

Dora Olga, Repülőtéri út 1/17
Zsigri Zoltán, Köztársaság út 62.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:

Vas Péter Ákos, Gödöllő Pf. 88.
Jenei József, Nagyvárad u. 10.

Recept
CSOKIS  KOCKA

HOZZÁVALÓK:
10 dkg csokoládé, 20 dkg margarin, 4 evőkanál cukor, 4 tojás, 5 dkg
liszt; a krémhez: 30 dkg csokoládé, 4 dl tejszín, 1 evőkanál cukor; a te-
tejére: 20 dkg csokoládé, 5 evőkanál víz, 18 dkg cukor; a díszítéshez:
csokoládé reszelék.

ELKÉSZÍTÉS:
A csokoládét kis darabokra tördeljük, vízgőz felett megolvasztjuk, majd
hozzáadjuk a margarint, végül a tojássárgákat egyesével a krémhez ke-
verjük. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd óvatosan, a liszttel felváltva, a krémbe forgatjuk. Kivajazott, -lisztezett, téglalap alakú
formába simítjuk a krémet, és meleg sütőben kb. 20 percig sütjük. Rácsra borítjuk, és kihűtjük. A krémhez a csokoládét kis darabokra
tördeljük, a tejszínbe keverjük, hozzáadjuk a cukrot, és kis lángon addig melegítjük, míg sima krémet kapunk. Kihűtjük, és 2 órára hűtő-
be tesszük. Ezután elektromos habverővel még egyszer átdolgozzuk. A tortát 1,5 centiméter vastag lapokra vágjuk, és a tejszínes krém-
mel megtöltjük. A mázhoz a csokoládét a cukorral és a vízzel elkeverjük, és kis lángon sima krémmé főzzük. Megkenjük a sütemény tete-
jét, majd meleg vízbe mártott, éles késsel négyzetekre vágjuk. Minden kocka tetejére kevés csokiforgácsot szórunk.


