
Az egyébként is rendkívül nagy for-
galmat lebonyolító Dózsa György
úton folyamatosan folynak a felújítási
munkák. A burkolat marását követően
a szegélyek szintre emelését, javítását
végzik el, majd a tervek szerint május
18-ig a szerelvények emelése és az
autóbusz-megállóhelyek felújítása
lesz soron. Ezt követően, május 18. és
31. között zajlik majd az aszfalt kötő-
illetve kopórétegének terítése – tud-
tuk meg a Magyar Közút Zrt-től. A
munkálatok nem igényelnek útlezá-
rást, útszűkítést azonban igen, s így
jelentősen lassítják a forgalmat.

Az M3-as autópálya gödöllői cso-
mópontjának átépítése miatt május 5-
től előreláthatólag novemberig lezár-
ták a Budapest felé tartó oldal lehajtó
ágát, amit az M31-es autópálya csat-
lakozása miatt alakítanak át. A cso-
mópontban az új pálya felett hidak
épülnek, s az új hídpillér a régi lehajtó

területén fog megépülni. A
lezárás alatt a Nyíregyháza
felől érkezők a Bag térségé-
ben található 39. jelű cso-
mópontnál lehajtva, a 3. sz.
főúton keresztül érhetik el
Gödöllőt. Alternatív útvo-
nalként a 23. jelű mogyoró-
di csomópont is használha-
tó, ahonnan a Mogyoród és
Szada közötti összekötő
úton, vagy az M3-as autó-
pálya másik, Nyíregyháza
felé vezető oldalára áthajtva
is vissza lehet jutni Gödöllő
felé. A terelő utakat sárga színű táblák
jelzik.

Jelentős változást hoz a belvárosi
parkolási szokásokban, hogy május
11-ével megszűnt a Petőfi téri parko-
ló. Az itt megkezdődött építkezés mi-
att máshol kell megállniuk a gépko-
csival érkezőknek. Helyben azonban

nem lesz hiány, hiszen az önkor-
mányzat két új parkolót is kialakított
a Petőfi utca HÉV felőli végénél. Mi-
vel az itt lévő telkeken még nem kez-
dődnek el a tervezett építkezések, az
VÜSZI Kft. bérbe vette azokat. Az itt
lévő területekre közel hetven gépko-
csit tudnak elhelyezni. Az ehhez

szükséges munkák már befejeződtek,
mindkét parkolóban a városi parkolá-
si díj érvényes, óránként 200 forintot
kell fizetni. Aki azonban vállalja a né-
hány perces sétát, a Szabadság út túl-
oldalán, a Művészetek Háza mellett
csupán 10 forintért parkolhat másfél
órán át. (folytatás a 2. oldalon)
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Nagyobb odafigyelést igényel a közlekedés

Felújítások és átépítések az utakon
A szokottnál is nagyobb odafigyelést igényel a közleke-
dés városunkban, miután több helyen is dolgoznak az
utakon, valamint az M3-as autópálya gödöllői csomó-
pontjának átépítése miatt lezárták a Budapest felé tartó
oldal lehajtó ágát. A hét elején megszűnt a Petőfi téri in-
gyenes parkoló is, a gépkocsival érkezők számára a Pe-
tőfi utca végében alakítottak ki két újat. A változásokról
lapunk folyamatosan tájékoztatja az olvasókat.

A múlt hét pénteki 16 órai ha-
táridőig a nyilvántartásba vett
huszonhétből tíz párt – köztük
kettő-kettő közös listát állítva
–adta le ajánlószelvényeit a jú-
nius 7-ei európai parlamenti
(EP) választásra jelentette be
az Országos Választási Iroda.

Az EP-választáson való részvételhez
minimum 20 ezer ajánlást kellett ösz-
szegyűjteni, ezt a Fidesz, a Humanis-
ta Párt, a Jobbik, a Lehet Más a Politi-
ka, KDNP, az MCF Roma Összefo-
gás, az MDF, MSZP, a Magyar Kom-
munista Munkáspárt, az SZDSZ tel-
jesítette.

A Fidesz és a KDNP bejelentette,
hogy közös listát állít, és szintén kö-
zösen méreti meg jelöltjeit a Lehet
Más a Politika és a Humanista Párt is. 

Azok a pártok, amelyek ugyan
nyilvántartásba vetették magukat, de
mégsem tudták összegyűjteni a 20
ezer ajánlást, az összegyűjtött szel-
vényeket hétfőn 16 óráig kellett
megsemmisíteniük, ugyanúgy, mint
azoknak a pártoknak, amelyek nem
minden ajánlást adtak le az OVB-
nek.

A megsemmisítésről szóló jegyző-
könyvet csütörtökön 16 óráig kell el-
juttatni a választási bizottságnak.

(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról) 

Ezek mellett mindössze óránkért 100
forintért parkolhatnak a városi piac
alatti mélygarázsban, vagy félórán-
ként 70 forintért a Kossuth Lajos ut-
cai mélygarázsban, a régi posta épü-
letével szemben. 

A városi útprogram keretében meg-
kezdett munkák is az ütemterveknek
megfelelően haladnak. A héten már az
aszfaltozást kezdték meg a Vörös-
marty Mihály, a Jókai Mór és a Kaff-

ka Margit utcában, s erre rövidesen
sor kerül az állomástéri úton és a
Martinovics úti parkoló területén is.
Jól haladnak az előkészítő munkála-

tok a Holló, a Knézich
Károly és a Zengő ut-
cában. 
Ezekben ároképítést és
szegélyezést végeznek,
az Ősz és a Tél utcában
pedig az útalap készí-
tése zajlik. 
A Jászóvár utcában je-
lenleg a szegély építé-
sén dolgoznak. 
Befejeződött viszont a
munka a Mátyás király

úton, aminek a garanciális javítására
került sor az elmúlt hetekben. 

Nem marad el a járdák javítása sem,

így a héten a Szabadság út – Dárda ut-
ca csatlakozásánál végzik el a szük-
séges munkákat. 

Kép és szöveg: jk, tl

Nagyobb odafigyelést igényel a közlekedés

Felújítások és átépítsek az utakon
Még az év elején megkapták az
értesítést a blahai városrész
érintett lakói, hogy megkezdő-
dik a Rákos-patak medrének
rendezése, aminek során a Rét
utcától a volt blahai strandig
terjedő, mintegy 430 folyómé-
teres szakaszon, valamennyi
telken, ahol a meder áthalad,
elvégzik annak kotrását és bur-
kolását. A Rákos-patak érintett
szakasza évtizedek óta nem
funkcionál élő vízfolyásként. 

Eredetileg a vízgyűjtő te-
rületéről érkező felszíni
vizek, az úgynevezett for-
rásvidék forrásvizeivel
együtt biztosították a pa-
tak vízhozamát, élő-patak
jellegét. A víz azonban
mára eltűnt – aminek okát
csak részletes kutatások-
kal lehetne felderíteni – de
esetenként 3-5 l/s körüli
vízmennyiséggel feléled. 

Problémát jelent azon-
ban, hogy a lakosság a régi
patakmedret helyenként
feltöltötte, részben lekerí-
tette, így a víz elvezethe-
tősége megszűnt. 

A környék beépítettsé-
gének növekedése miatt a
felszíni és a domboldalról
érkező csapadék vizeket a
Rákos-patak, mint befoga-
dó, jelenlegi állapotában nem tudja
elvezetni, ezért a nagy intenzitású
nyári esők idején jelentős vízkár ke-
letkezhet. 

A szakemberek már korábban fel-
mérték a medret, ennek alapján hatá-
rozták meg a szükséges feladatokat,
valamint azt, hogy a magántelkek és
kerítések között haladó nyomvonalon
a beépített, feltöltött mederszelvényt
a műszaki szempontok figyelembe
vételével – ha szükséges, hatósági

úton – a telekkönyvi nyilvántartott
helyzetre vissza kell állítani. 

Bár a patak jelenlegi rendezetlen
állapotában a külterületről gyakorlati-
lag nem érkezik nagy mennyiségű víz
a belterületi szakaszra, nagyobb eső-
zések esetén azonban fenn áll a ve-
szélye, hogy elönti a városrészt. 

A munka során – a nyomvonal ki-
tűzést követően – kaszálásra, cserje-
irtásra, valamint a nyomvonalban lé-
vők fák kiszedésére kerül sor, a me-
derkotrást követően burkolják a patak

medrét. A munkák elvégzéséhez
szükséges a lakosság együttműkö-
dése is. 

Az érintett telkek tulajdonosait az
önkormányzat írásban már tájékoztat-
ta a szükséges teendőkről, május 15-
én, pénteken 10 órakor pedig a blahai
idősek klubjában lakossági fórumon
kaphatnak pontos információkat, és
válaszokat az esetlegesen felmerülő
kérdésekre. 

Kép és szöveg: jb

A rövidesen megújuló gödöllői
főtér szépítésére az átalakítást
megelőzően is nagy hangsúlyt
helyez a város. A héten kiültet-
ték a nyári virágokat, amik a
következő hónapokban díszí-
tik majd a városháza előtti te-
rületet. 

A polgármesteri hivatal épületére és a
környező oszlopokra már korábban
felkerült a virág díszítés, a héten pe-
dig megtörtént a szabadföldi kiültetés
is. Petúnia, cineraria, krizantén és fu-
tópetúnia került a térre, s hogy ismét
valami újdonsággal szolgáljanak a
gödöllőieknek, ezúttal egy virágszö-
kőkutat alakítottak ki a VÜSZI

kertészei. Az idei nyáron más újdon-
ságokkal is szeretnék megörvendez-
tetni a belvárosba látogatókat: egy-
nyári futónövényeket telepítenek a
gömbjuharok tövébe, amik azok tör-
zsein díszlenek majd. 

Sajnos azonban nem csak a kerté-
szeti szakembereken múlik, hogy

gyönyörködhetünk-e a virágokban.
Már most jelentős károkat okoztak a
virágtolvajok, akik a korlátokra kiül-
tetett futópetúniákat dézsmálták meg.
A belvárosiak mellett gyakoriak a vi-
ráglopások a vasútállomáson is,
ahonnan nem sokkal a kiültetés után
több mit húsz tő virágot vittek el is-
meretlenek.              Kép és szöveg: bj

Hogy milyen képet őrzünk meg
magunkban egy városról, azt
több tényező is meghatározza.
Hiába a szép, gondozott tele-
pülés, a kulturális értékek, a
kedves helyi lakók, ha a lát-
vány, ami szemünk elé tárul
ugyanúgy méltatlan a történel-
mi múlthoz, mint a XXI. szá-
zadhoz.

A leggyakrabban a nem megfelelő
helyre, engedély nélkül kihelyezett
hirdetések csúfítják el a városképet.
Ezzel a problémával hosszú idő óta

küzdenek a gödöllői önkormányzat il-
letékesei is, akik most a megszokott-
nál is nagyobb hangsúlyt helyeznek
arra, hogy eltűnjenek az illegális hir-

detések a városi utcákról, terekről,
építményekről.

A közterületen történő hirdetés
módját Gödöllőn a 16/2004. (V. 24.)
számú, valamint az ezt módosító
16/2006. (VI. 26.) sz. önkormányzati
rendelet szabályozza, ami részletesen
foglalkozik azzal is, hová milyen fel-
tételekkel lehet hirdetményt elhe-
lyezni, kitől kell az erre vonatkozó

engedélyt besze-
rezni.
A rendeletet eddig
sokan figyelmen
kívül hagyták, 
szinte kilátástalan-
nak tűnő harcot
folytatott a közte-
rület-felügyelet a
falakon, villanyosz-
lopokon megjelenő
plakátok, házilag
összetákolt táblák
ellen, mivel a je-
lenlegi szabályo-
zás szerint bünte-

tést csak akkor lehet kiszabni, ha bi-
zonyítható, hogy ki követte el a sza-
bálysértést, ki volt az, aki a hirdet-
ményt elhelyezte.

Hamarosan vé-
get ér azonban
ez az állapot,
mivel a köz-
munkások szá-
mának emelke-
désével, a
VÜSZI Kft. kü-
lön csoportot
hoz létre, akik-
nek az lesz a fe-
ladata, hogy az
illegálisan elhe-
lyezett hirdeté-
seket eltávolít-
sa. Munkájuk
eredményeként
rövid idő alatt

eltűnhetnek a városképet sok esetben
elcsúfító plakátok, falragaszok, táb-
lák. Az pedig meggondolandó, hogy
érdemes lesz-e reklamálni a hirdet-

mények tulajdonosainak, amennyi-
ben ugyanis elismerik, hogy ők he-
lyezték ki azokat, máris büntethetővé
válnak.

Természetesen az önkormányzat
továbbra is lehetővé teszi, hogy köz-
területen is lehessen hirdetést elhe-
lyezni, a városban erre a célra több
hirdetőtábla áll a lakosság rendelke-
zésére.

Eltűnnek az illegális reklámtáblák

Megtisztuló városkép

Közös érdek, hogy legyen útja a víznek 

Rendezik a Rákos-patak medrét

Újdonságok a díszítésben

Virágos belváros

Állandó hirdetőtáblák helyszínei: 
Ady Endre sétány – Isaszegi út ke-
reszteződésénél, Arany J. u. – ABC
előtt, Besnyő u. – Szabadság út sa-
rok, Dózsa Gy. út – Szilhát u. sarok,
Erzsébet parklakótelep, Gróf Teleki
Pál tér – volt ABC előtt, Hegy u.
buszforduló, HÉV végállomás, Hu-
nyadi u – Öreghegyi u. sarok, Hu-
nyadi u – Radnóti u. sarok, Isaszegi
út 50., Kazinczy u.-i ABC, Kiss J.
u. – Szabadság út kereszteződése,
Klapka u. - ABC, Klapka u. busz-
forduló, Kossuth L. utca 40-42.,
Köztársaság úti buszmegálló, Palo-
takert ABC, Palotakerti HÉV meg-
álló, Patak tér ABC mellett, Sza-
badság tér – áruház falán hátul, Sza-
badság tér – HÉV megálló, Szabad-
ság tér – OTP előtt, Szabadság tér -
Rézgombos előtt, Szent János u. 2.
előtt, Zombor u – Szt. János u. sa-
rok, Zombor u – Szt. János u. sarok,
Blahéné u. 73 buszmegállónál, Ál-
lomás u. Palotakert HÉV megálló-
val szemben.
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Az április 30-ai határidőig 5601,

Magyarországon lakóhellyel rendel-
kező, nem magyar állampolgárságú
európai uniós polgár kérte, hogy itt
szavazhasson a júniusi európai parla-
menti (EP) választáson. Az EP-vá-
lasztás sajátossága, hogy nem csak a
magyar állampolgárok, hanem a Ma-
gyarországon lakóhelyet létesített
uniós polgárok is szavazhatnak június
7-én, ha ezt kérik. Az érintett 105 ezer
érintett európai uniós állampolgárt
márciusig tájékoztatta az Országos
Választási Iroda (OVI) arról, hogy
választójogukat hazájuk helyett Ma-
gyarországon is gyakorolhatják az
EP-választáson. 2004-ben 20-22 ezer
értesítést küldött az OVI.

A 105 ezer külföldi közül a határ-
időig 5601 kérte a névjegyzékbe véte-
lét a helyi választási irodák vezetői-
től, azaz a jegyzőktől. Az OVI leg-
utóbbi összesítése szerint a több mint
5000 jelentkezőből 2424-en román
állampolgárok, 1369-en németek,
531-en szlovákok, 400-an lengyelek.
Emellett például 166 brit, 127 olasz,
119 francia, 108 osztrák és 94 holland
is jelentkezett, hogy Magyarországon
kíván szavazni. Jelentkezett továbbá
50 cseh, 35 belga, 34 bolgár, 31 svéd,
26 görög, 15 ír, 14 dán, 13 finn, 10
portugál, 9 spanyol, 7 észt, 5-5 litván
és szlovén, 4 luxemburgi, 3 lett és 2
ciprusi is.

Az uniós országok választási szer-
vei május 10-e és 20-a között kölcsö-
nösen tájékoztatják egymást arról,

hogy állampolgáraik mely országban
kérték névjegyzékbe vételüket; ilyen-
kor az anyaországban törlik a válasz-
tót az ottani névjegyzékből. Így akar-
ják megakadályozni, hogy valaki
esetleg több helyen szavazzon.

Azoknak a Magyarországon lakó-
hellyel rendelkező uniós állampolgá-
roknak, akiket a 2004-es EP-választá-
son nyilvántartásba vettek, most ezt
nem kellett külön kérniük. Az OVI
korábban levélben kérte őket, hogy
jelezzék, ha ezúttal nem Magyaror-
szágon kívánnak voksolni. Akik ezt
nem jelezték, de a szavazás napján
mégis hazájukban adnák le szavaza-
tukat, nem tehetik, mivel az említett
időpontban, május 10-20. között az
OVI is tájékoztatja a társszerveket,
hogy szerepelnek a magyarországi
névjegyzékben, tehát más uniós or-
szágban már nem szavazhatnak.

Még két hétig, május 22-éig jelent-
kezhetnek a külképviseleti névjegy-
zékbe azok a választójoggal rendel-
kező magyar állampolgárok, akik a
június 7-ei európai parlamenti (EP)
választáson nem tartózkodnak Ma-
gyarországon. Eddig 1706 választó-
polgár kérte külképviseleti névjegy-
zékbe vételét az Országos Választási

Iroda (OVI) tájékoztatása szerint, kö-
zülük a legtöbben Brüsszelben adnák
le szavazatukat. A választás napján
külföldön tartózkodó választópolgá-
rok a Magyar Köztársaság nagykövet-
ségein és főkonzulátusain akkor sza-
vazhatnak, ha a helyi jegyzőnél jelent-
keznek a külképviseleti névjegyzékbe.

Összesen száz magyar külképvise-
leten adhatják le a választópolgárok
voksukat. Eddig 86 külképviseleten
már biztosan tartanak szavazást, 14
külképviseleten azonban egyelőre
nincs jelentkező. A külképviseleti
szavazás becsült költsége az OVI tá-
jékoztatása szerint 100 millió forint.

A külképviseleti névjegyzékbe vé-
telt május 22-én 16 óráig kérheti sze-
mélyesen vagy meghatalmazottja út-
ján a választópolgár a lakcíme szerin-
ti helyi választási iroda vezetőjétől (a
település jegyzőjétől). A kérelmet
ajánlott levélben is be lehet nyújtani
úgy, hogy az május 22-ig megérkez-
zen a helyi választási irodába. A ha-
táridő jogvesztő, vagyis az után már
senkit nem lehet felvenni a külképvi-
seleti névjegyzékbe. Amikor valakit
felvesznek a külképviseleti névjegy-
zékbe, akkor azzal egyidejűleg törlik
a lakóhelye szerinti névjegyzékből,
hogy ne szavazhasson két helyen.

A választópolgár a külképviseleti
névjegyzékbe történt felvételét köve-
tően meggondolhatja magát, így ha
mégis Magyarországon szeretne sza-
vazni, ugyancsak május 22-ig kérheti,
hogy töröljék a külképviseleti névje-
gyzékből és vegyék vissza a lakóhe-
lye szerinti szavazókörbe. Lehetőség
van arra is, hogy az a választópolgár,
aki már jelentkezett a külképviseleti
névjegyzékbe, megváltoztassa külföl-
di szavazásának helyszínét.

Az FVM Mezőgazdasági Gépe-
sítési Intézete adott otthon má-
jus 11-én annak az értekezlet-
nek, amelyen a város és gödöl-
lői intézmények, cégek együtt-
működési lehetőségeit tekin-
tették át a helyi gazdaság és
társadalom fejlesztésének ér-
dekében az önkormányzat, a
Gödöllői Innovációs és Logisz-
tikai Park, a Gödöllői Királyi
Kastély Kht., a Szent István
Egyetem, a TEVA és a házigaz-
da intézet vezetői.

Gémesi György polgármester a gö-
döllői ökováros koncepciót és az idő-
szerű fejlesztéseket ismertette, Feny-
vesi László, az FVM MGI főigazga-
tója a megújuló energiafajták legú-
jabb kutatási eredményeiről adott
összegzést. Solti László rektor a
SZIE és a vállalatok együttműködési
lehetőségeit foglalta össze. Hegedűs
Lajos, a TEVA vezérigazgatója a
szakember utánpótlás igénye a
gyógyszeriparban címmel tartott elő-
adást, majd Révész T. Mihály ügyve-

zető igazgató a kulturális és tudomá-
nyos ismeretterjesztés bővülő lehető-
ségeiről beszélt a királyi kastélyban
hamarosan kezdődő újabb beruházá-
sok kapcsán.

A fenntartható város a megújuló
környezeti, gazdasági és humán erő-
forrásokra épül, mondta előadásában
Gémesi György. Gödöllő ökovárossá
fejlesztése az Európai Unió ajánlásain
alapul. Ezek közé tartozik a megújuló
energia felhasználása, a hatékony kö-
zösségi közlekedési rendszer kialakí-
tása, a hulladékok csökkentése és má-
sodlagos felhasználásuk növelése. A
város stratégiájában mindezeket fi-
gyelembe veszi, amikor az energia-
hatékonyság növelését, a működési
költségek csökkentését, az értékőr-
zést és értékteremtést szolgáló továb-
bá a természeti környezettel való
egyensúly kialakítására törekvő beru-
házásokat indít.

A polgármester szólt a város folya-
matban lévő önerős önkormányzati
fejlesztéseiről, az út-, járda- és vízhá-
lózat építéséről, a Kossuth Lajos utca
átépítéséről, a Dam-
janich János iskola
bővítéséről, a Tán-
csics Mihály úti
sportpályák építésé-
ről és a Hattyús-tó
kialakításáról. Ki-
emelte, a Gödöllő
által 2006-2009 kö-
zött benyújtott 17
pályázatból 15
nyert, s az összes
megítélt támogatás
mintegy 2,4 milliárd
forint. A befektetői
fejlesztések közül a
STOP.SHOP és a

Lidl építését, valamint a Petőfi téri,
most kezdődő építkezést említette.

Az FVM MGI sokoldalú kutatást
és fejlesztést végez a megújuló ener-
giafajták területén. E célból Bioener-
gia Kutatási Központot hoztak létre
az intézet keretén belül. Mint Feny-
vesi Lászlótól megtudtuk, közös pro-
jektekben vesznek részt a gödöllői
egyetemmel. Kifejlesztettek például
egy dugványozó automatát, amely az
energiafűz telepítésében alkalmazha-
tó. (A termesztési kísérletek az egye-
tem szárítópuszta gazdaságában
zajlanak.) A biomassza decentralizált
energetikai felhasználása már bevett
gyakorlat. A GE újpesti gyárában fa-
apríték tüzeléses hőközpont műkö-
dik; s megvalósíthatósági tanulmány
készült a Gödöllői Innovációs és Lo-
gisztikai Park részére hasonló tech-
nológia alkalmazására.

A legfontosabb az az energia, amit
el sem használnak, kapcsolódott a té-
mához Solti László rektor. Az energ-
iatakarékos építési feladatokhoz jó
szívvel ajánlotta partnernek a SZIE
budapesti Ybl Miklós Építéstudomá-

nyi Karát. Az egyetem
kész rövidebb és hosz-
szabb időtartamú tovább-
képzési kurzusok indítá-
sára a gazdaság szerep-
lőinek igényei szerint,
akár olyan módon is,
hogy a megrendelő vál-
lalkozások megjelölik,
kiktől szeretnének elő-
adásokat hallgatni.

Hegedűs Lajos el-
mondta, hogy a TEVA
előszeretettel alkalmaz
pályakezdő diplomáso-
kat. Javasolta, hogy a fel-
sőfokú képzésben na-
gyobb szerepet kapjanak
a gyakorlati ismeretek. Jó
példa erre, hogy a gödöl-
lői egyetem Gépészmér-
nöki Karának több hall-
gatója vesz részt a gyógy-

szeripari cégnél kooperációs szakmai
gyakorlaton.

A következő egy évben 1861 négy-
zetméterrel nő a kastély felújított ter-
meinek területe. Ezek egy részében
állandó kiállítás kap helyet IV. Károly
királyról és Horthy Miklós kormány-
zóról, a többiben szintén nagy érdek-
lődésre számot tartó időszaki tárlatok
nyílnak, tájékoztatott Révész T. Mi-
hály. Öt hektáron megújul a Kastély-
park. Az igazgató tervei szerint ezek
után a kastély tanulmányi kirándulá-
sok méltó helyszíne lehet az utóbbi
300 év magyar történelmének általá-
nos és középiskolai oktatásához.
Hozzátette: a kastély nemzetközi ku-
tatási központtá is válhat.

Az eszmecsere-sorozat következő
témája a városi turizmus fejlesztése
lesz, erről a Királyi Kastélyban érte-
keznek majd. Ezt követően a nemzet-
közi, ezen belül a testvérvárosi kap-
csolatok lehetőségeit veszik számba,
különös tekintettel a helyi gazdaság
élénkítésére a Szent István Egyete-
men. lt

10 párt verseng

EP-választás
Város, intézmények, cégek együttműködése

Bioenergetikai kutatások

Épül a Damjanich iskola

Magas rangú vendégek látogattak el a
királyi kastélyba a múlt héten. A május
4-6 között hazánkban tartózkodó lett
parlamenti küldöttség – élén Gundars
Daudze parlamenti elnökkel, program-
ja utolsó állomásaként a gödöllői kirá-
lyi kastély szépségeivel ismerkedett
meg.  A vendégeket a városi részéről
dr. Nánási Éva címzetes főjegyző és
dr. Krassay László alpolgármester, a
kastély részéről pedig dr. Révész T.
Mihály, a Gödöllői Királyi Kastély
Kht. igazgatója fogadta. A megbeszélé-
sek során Révész T. Mihály megragad-
ta az alkalmat arra, hogy segítséget kér-
jen a kastély és a lett múzeumok közötti
kapcsolatok fejlesztése terén.

Közös kulturális lehetőségek

Lett vendégek a kastélyban
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Lapzártánk után nem sokkal ke-
rült a parlament elé a Bajnai-cso-
mag több eleme. A képviselők
döntenek a 13. havi nyugdíj júli-
ustól történő megszűnéséről, az
általános forgalmi adó kulcsának
20-ról 25 százalékra emeléséről,
a személyi jövedelemadó alsó
sávhatárának 1,7 millióról 1,9
millió forintra emeléséről.

A tervek szerint átlagosan 5-7 %-kal nő
a jövedéki adó. A munkáltatói járulék
32-ről 27 %-ra csökken. A táppénz mér-
téke pedig egységesen 10 százalékpont-
tal lesz alacsonyabb. Egy másik lénye-
ges intézkedés a munkaadók tb-járulé-
kát csökkenti 5 százalékponttal július-
tól: idén még csak a minimálbér kétsze-
reséig élhetnek a munkáltatók ezzel, de
jövőre már – a tervek szerint, de ezekről
még nem készült írásos előterjesztés –
nem lesz bérszintkorlátozás.

A táppénz mértéke augusztustól egy-
ségesen 10 %-kal csökken majd. Ennek
megfelelően legalább kétéves, folyama-
tos biztosítási jogviszony fennállta ese-

tén a táppénz összege a munkabér nap-
tári napi átlagának 70 %-áról 60 %-ára,
ennél rövidebb biztosítási jogviszony
esetén a bér naptári napi átlagának 60
%-ról 50 %-ra csökken. További korlá-
tot jelent a jövőben, hogy a táppénz egy
napra járó összege nem haladhatja meg
a jogosultság kezdő napján érvényes
minimálbér négyszeresének, biztosítási
jogviszony megszűnését követően a mi-
nimálbér másfélszeresének harmincad
részét.

A Munka Törvénykönyve szerint járó
15 napos betegszabadság idején járó
táppénzt is érinti az új szabályozás: az
eddigi 80 % helyett a bér 70 %-a jár a
munkavállaló részére. A csökkentés a
baleseti táppénz mértékét is befolyásol-
ja: a kereset 100 %-áról 90 %-ra csök-
ken. A foglalkoztatás elősegítése vala-
mint a munkáltatók helyzetének javítása
érdekében a Parlament július 1-jétől já-
rulékcsökkentést szavazott meg, mely-
nek következtében a munkáltatókat ed-
dig terhelő 32 %-os mértékű járulék 27-
re csökken. A csökkentés két részből te-
vődik össze. Egyrészt a foglalkoztató ál-

tal fizetendő társadalombiztosítási járu-
lék összege a jelenlegi 29 %-ról 26 %-ra
csökken (24% nyugdíjbiztosítási járulék
+ 2% egészségbiztosítási járulék), más-
részt a munkáltató a munkavállaló után
az eddigi 3 % helyett 1 %-os mértékű
munkaadói járulékot köteles fizetni. Az
idei évben mindennek korlátot szab,
hogy a csökkentett járulék csupán a mi-
nimálbér kétszeresét meg nem haladó tb
járulékalap esetén vonatkozik a munkál-
tatókra, az ezt meghaladó rész után to-
vábbra is az eddig hatályos szabályok
szerinti 32% fizetendő.

Szintén a munkanélküliség elleni
küzdelmet segíti elő a további járulék-
kedvezmény, mellyel az állam a pálya-
kezdők, az 50 év fölötti munkanélküliek
valamint a gyermek gondozását követő-
en munkát keresők foglalkoztatását
igyekszik elősegíteni. A kedvezmény
már eddig is létezett, azonban az 5 %-os
járulékcsökkentés következtében ennek
mértéke is kiigazításra került: a fizeten-
dő társadalombiztosítási járulék a fog-
lalkoztatás első évében a bruttó munka-
bér 10 %-a, a másodikban pedig 20 %-a.
Május 11-én, jövő hétfőn még sor kerül
egy koherencia szavazásra, mely előze-
tes információink alapján nem fogja
érinteni az eddig elfogadott rendelkezé-
seket.

Parlament előtt a döntések

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

„Szerencsére engem nem érint ez a
dolog, mert eddig is csak akkor
mentem kocsival, ha végképp nem
tudtam másként megoldani. Az vi-
szont nem lesz hátrány, ha többen
leteszik az autót …” 

A. Nóra

„Én nem értem, hogy miért csinálnak
ebből ekkora problémát. Inkább
örülni kellene neki, hogy végre ren-
dezettebb lesz a belváros, és ha túl
leszünk rajta, biztonságosabb lesz a
közlekedés. Minden felújítás, átalakí-
tás kellemetlenséggel jár. Ha az em-

ber a lakását újítja fel, az is. El kell
viselni ezt az időszakot...” 

Ajtayné

„ Ha az egyik utca le van zárva,
megyünk a másikon. Nem olyan nagy
ez a belváros, hogy ez gondot jelent-
sen. Tény, hogy oda kell figyelni, ha
valaki autózik, de aki nem kocsival
jár, az maximum pár perccel többet
gyalogol. Persze, mindig bosszantó,
ha az embernek át kell szerveznie a
megszokott útvonalát. Engem ez nem
zavar, ha utána jobb lesz, elviseljük.
Csak rendesen csinálják meg, ne le-
gyen egy év múlva huplis meg kátyús
az út, ne kopjon le a felfestés, és mű-
ködjön a lámpa!” 

Varga Tamásné

„…Egy kis odafigyeléssel szerintem
meg lehet oldani ezt a problémát. 

1./ Az, hogy a Petőfi téri parkoló
megszűnik, az egy dolog. Ha jól lá-
tom, két másik nyílik tőle három perc-
re, de ha valaki nem akar fizetni, ak-
kor 10 forintért másfél óráig parkol-
hat a művelődési központnál, ami ha
nagyon lassan megyek, 5 percre van
a Petőfi tértől.
2./ Sokszor olyanok is kocsival men-
nek, akik tíz perc gyaloglással bent
lennének a belvárosban. Hagyják ott-
hon a kocsit!
3./ Én az egész belvárosban fizetőssé
tenném a parkolást. Mindjárt többen
jönnének rá arra, hogy gyalog, vagy
busszal is lehet közlekedni. „ 

Cs. Z.

A hét kérdése:

– Ön hogyan oldaná meg, hogy
ne legyen tele illegális hirde-
tésekkel a város?

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.  

Változások a gyorshajtásért ki-
szabható szankciók körében

E heti cikkünk az objektív felelős-
séghez kapcsolódó szankciórend-
szer 2009. május 1. napjától hatá-
lyos változásait mutatja be a közle-
kedési szabályszegések körében.

Az eddigi rendszer annyiban nem vál-
tozott, hogy továbbra is életben van
az egyes szabálysértésekről szóló kor-
mányrendelet azon rendelkezése, mi-
szerint gyorshajtás miatt 100 km/h se-
bességhatárig 50%-os túllépés, míg
100 km/h feletti sebességhatárnál a
harmadával történt túllépésnél a sza-
bálysértési hatóság maximum
60.000.- Ft-ig terjedő pénzbírságot,
és bár nem automatikusan, de a jogo-
sítvány bevonását is elrendelheti,
valamint a büntetőpontokat is kiszab-
hatja. Emellett 2008. május 1-jétől lé-
tezik bírságolási lehetőségként a köz-
lekedési szabályszegések körében az
úgynevezett közigazgatási bírság.
Korábbi cikkünkben már kifejtésre
került, hogy ez alól a bírság alól nem
lehet kibújni a „hozzátartozóm ve-
zette a kocsit, és nem kívánom meg-
nevezni“ gyakorlattal, mivel minden
esetben az autó forgalmi-engedélyé-
ben szereplő üzembentartót fogják
kötelezni a büntetés megfizetésére. 
Idén május 1-jéig a közigazgatási bír-
ság kiszabásával úgy számolhattunk,
ha például az 50 km/h megengedett
legnagyobb sebességet minimum 30
%-al léptük túl, ekkor 60 napon belül
megkaptuk a 30.000.- Ft-ról szóló
csekkünket, amennyiben pedig autó-
pályán legalább 20 %-os volt a sebes-

ségtúllépésünk,  akkor egy 50.000.-
Ft-os csekket rejtett a postaládánk.
Ami a leginkább szembetűnő változás
a bírságolási rendszerrel kapcsolat-
ban, hogy most már nem százalékos
arányban határozzák meg a sebesség-
túllépést, hanem tételesen megadják,
hogy ha az 50 km/h megengedett leg-
nagyobb sebességet 15 km/h és 25
km/h sebesség között lépjük túl akkor
30.000.- Ft a bírság mértéke. Vagy
egy másik példa az autópálya, ahol,
ha 50 km/h és 65 km/h közötti sebes-
ség túllépésünk adódik akkor
60.000.- Ft lesz a közigazgatási bír-
ság összege.  A konkrét büntetési téte-
lek egyébként  a 410/2007 (XII.29)
Kormány rendelet 1. számú mellékle-
tében találhatók meg.
További módosításként jelenik meg,
hogy a közigazgatási bírság kiszabá-
sánál a méltányosság lehetőségét ki-
zárja. Ez azt jelenti, hogy amikor
megkapjuk a határozatot a borzalma-
san nagy összegről, akkor nem kezd-
hetünk el „sírni” a hatóságnak, hogy
például mennyire keveset keresünk és
még a létfenntartásunk is veszélyez-
tetve van, amennyiben ki kell fizet-
nünk a bírságot. Változás még, hogy
eddig 7 megyei rendőr-főkapitányság
járt el ez ügyekben első fokon. A mó-
dosítás értelmében ezentúl a Buda-
pest VI. kerületi rendőrkapitány az il-
letékes hatóság. Másodfokon tovább-
ra is az országos rendőrfőkapitány a
kijelölt eljáró hatóság. Bekerült vi-
szont egy új bekezdés ehhez a pont-
hoz, melynek értelmében az ügyfél
számára az eljárás irataiba való bete-
kintést lakó-, szállás-, telephely, stb.
szerint illetékes kapitányságon kell
biztosítani.
Végezetül ne felejtsük el, hogy a köz-
igazgatási bírság kiszabása mellett le-
folytatják a hagyományos szabály-
sértési eljárást is, a jogosítványt a to-
vábbiakban is elvehetik, és a büntető-
pontokat is kiszabhatják. Tehát a sza-
bálysértési eljárás mindenképpen
megindul, szabálysértési bírság azon-
ban nincs, ha ugyanazért a cselekmé-
nyért a közigazgatási bírságot egyszer
már kiszabták.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

A hétvégén sajnos több olyan
közlekedési baleset történt,
melyek bekövetkezésének el-
sődleges oka a figyelmetlen-
ség volt.

Május 8-án,  reggel 8 órakor Gödöllő
lakott területén belül a Szabadság út
irányába haladt egy helyi férfi az álta-
la vezetett Ford típusú személygépko-
csival. A közlekedés során lehúzódott
az úttest jobb oldaláról a füves útpad-
kára, majd figyelmetlensége miatt ne-
kiütközött a fűben lévő, kapubejárót
jelző vasoszlopnak. Személyi sérülés
nem történt.

***
Súlyos sérülésekkel járó közleke-

dési baleset történt Gödöllő lakott te-
rületén belül, a Nagyvárad utcában.
Egy gyermek kerékpárral közleke-
dett, amikor a Testvérvárosok útja ke-
reszteződéshez érve nem biztosított
elsőbbséget a neki jobbról érkező sze-
mélygépkocsinak. 
Az ütközés során a kislány súlyos
sérüléseket szenvedett. 

Május 9-én este Szada lakott terü-
letén belül könnyű sérüléses közle-
kedési baleset történt. Egy veresegy-
házi férfi, az általa vezetett Fiat típusú
személygépkocsival Gödöllő irányá-
ba haladt, amikor későn vette észre az
előtte forgalmi okból megálló Volks-
wagent, és hátulról nekiütközött. A
baleset következtében a figyelmetlen
járművezető 8 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett.

***
A Gödöllői Rendőrkapitányság

büntetőeljárást folytat a Btk. 316. §
(1) bekezdésébe ütköző és az (5) be-
kezdés b. pontja szerint minősülő do-
log elleni erőszakkal nagyobb értékre
elkövetett lopás bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen.

***
2009. március 28-án, hajnali 5 és

március 29-én, 9 óra közötti időben
ismeretlen személy ajtóbefeszítés
módszerével behatolt Isaszegen, a
Fenyvesi út egyik családi házába és
onnan arany ékszereket tulajdonított

el, többek között a grafikán látható
arany pecsétgyűrűt, aminek teteje
ovális alakú, rajta „Védőnői Szolgá-
lat“ bevésés látható. 

Az ellopott ékszerek értéke 500
ezer forint, a rongálással okozott kár:
150 ezer forint, 

Kérjük, hogy aki felismeri a képen
látható ékszert, esetleg eladásra kí-
nálták neki, vagy a bűncselekmény-
nyel kapcsolatban bármilyen infor-
mációval rendelkezik, hívja a Gödöl-
lői Rendőrkapitányságot a 28/514-
655 telefonszámon, vagy a 112-es,
107-es rendőrségi hívószámok vala-
melyikét, illetve névtelensége meg-
őrzése mellett az ingyenesen hívható
06-80/555-111-es telefonszámot!

-grk-

Balesetek figyelmetlenségből

Balesetek figyelmetlenségből

A Gödöllői Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Kistér-
ségi Társulása vállalt feladata
közé tartozik az egészségügyi
feladatokban történő közre-
működés. Ennek keretében a
társulás egészségügyi szűrő-
vizsgálatokat szervez. 

Eddig Szadán, Valkón, Dányban,
Vácszentlászlón és Kerepesen ren-
dezték meg nagy sikerrel a prog-
ramot, amire az év folyamán vala-
mennyi kistérségi településen, így vá-
rosunkban is sor kerül.   

A Tormay Károly Egészségügyi Köz-
ponttal közreműködve, valamint az
intézmény szakorvosaira támaszkod-
va szakemberek által szervezik meg a
szűrőnapokat 2009 folyamán. A la-
kosság körében nagy siker arat, hi-
szen olyan vizsgálatokat végeztethet-
nek el, amik akár többtízezer forintba
is kerülhetnek, nem is beszélve arról,
hogy milyen sok időt vesznek igény-
be. 

Az egészségnapok keretében a kö-
vetkező vizsgálatokat végzik el a szak-
orvosok: kardiológia EKG vizsgálat-
tal, szemészet (szemnyomás mérés,

zöldhályog-szűrés, szemfenék-vizs-
gálat), ortopédiai-, onkológiai-szűrés.
Továbbá az alábbi vizsgálatok bizto-
sítása történik, vérnyomás-, pulzus-
mérés, vércukorszint-, koleszterin-
mérés, testzsír-mérés, melyek értéke-
lésére helyi háziorvos bevonásával
végzik el. 

A felsorolt vizsgálatokon kívül kü-
lön egyéb szűrések – adott település
támogatásától függően –  nőgyógyá-
szat, urológia, diabetológiai, csont-
ritkulás-, légzésfunkciós vizsgálat is
sorra kerül.

Gödöllőn az év második felében
rendezik meg az egészségnapot, ami-
re szemészeti, kardiológiai, belgyó-
gyászati, orthopédiai és onkológiai
vizsgálatot terveznek a szakemberek.

-jk- 

Készülnek az új kétszáz forinto-
sok. Az új érmék júliustól kerül-
nek forgalomba, s november kö-
zepétől már csak ezzel fizethe-
tünk. Már 15,5 millió darab elké-
szült az új fém kétszáz forin-
tosokból, melyek nyártól váltják
majd fel a jelenlegi bankjegye-
ket. 

A mostani pénzzel november közepéig
lehet fizetni bárhol, a váltás oka elsősor-
ban a spórolás. Az év végéig összesen
71 millió darab érme készül el a Magyar
Pénzverő Zrt. tervei szerint. Egyes vé-
lemények szerint az euróra, mások sze-
rint a fém százforintosokra hasonlít in-
kább az új pénz. 

A jegybank egy korábbi tanulmánya
szerint – még a most elképzelhető leg-
korábbi euróbevezetés esetén is – mil-
liárdos megtakarítást jelent a papír két-
százas fémre váltása. Ha az euró 2013-
as bevezetésével számolunk, akkor is
durván hárommilliárd forintot tud ezzel
spórolni az állam. A bankjegy ugyanis
olyan mértékben használódik el, hogy –
az MNB-hez visszaérkező mennyiségen
belül – tavaly már 50 százalékos volt a
selejtezési arány. Az érmék élettartama
átlagosan 10-15-ször hosszabb, mint a
bankjegyeké, melyek két-három évet
bírnak ki. A tervek szerint az év végéig
összesen 71 millió darab készül majd el
az új érméből, ebből eddig 15,5 millió
van már kész. Az új kétszázasok július
közepétől kerülnek forgalomba, de no-
vemberig még lehet fizetni a papír-

pénzekkel is. Az új pénzek mintáját elő-
ször kézzel vésik ki a Magyar Pénzverő
Zrt. munkatársai, majd  a sablon alapján
készülnek el az érmék. Azt a lakosság
dönthette el, mi legyen az új kétszáz fo-
rintos érmén – a szavazás tavaly októ-
berben zárult le. Ezen csaknem kétszáz-

ezren mondtak véleményt: a voksok
több mint felét a Lánchíd kapta, így a
legrégebbi és legnépszerűbb Duna-hi-
dunkat fogja ábrázolni az új érme. 

A forint történetében először dönthe-
tett a lakosság a pénzen szereplő motí-
vumról.

Az új kétszázas – a százforintoshoz
hasonlóan – bimetál, azaz két eltérő, kí-
vül sárga, belül ezüstszínű fém ötvöze-
téből készül – olvasható a jegybank 
szerdán megjelent közleményében. A
külső (sárga) gyűrű összetevője: réz 75
százalék, cink 21 százalék, nikkel 4 szá-
zalék. Ugyanebből az ötvözetből ké-
szülnek 5 és 20 forintosaink is. 

A belső (szürke) mag összetevője: réz
75 százalék, nikkel 25 százalék. Méretét
tekintve pedig egy kicsivel nagyobb
lesz, mint az 50 forintos, de kevésbé
vastag, mint a százas.

-jb-

Az áruházak, boltok üzemelte-
tői közül sokan nem tudják,
hogy július elsejétől kötelező a
szárazelemek visszagyűjtésé-
ről gondoskodniuk. Ha egy üz-
let nem helyez ki az elemek 
visszagyűjtésére szolgáló táro-
lóedényt, százezres nagyság-
rendű büntetésre számíthat.

2009. július elsejétől minden, elemet
árusító áruház és bolt köteles a hasz-
nált termékeket visszagyűjteni a vásár-
lóktól. Lényeges ponton módosult
ugyanis a 181/2008. (VII.8.) kormány-
rendelet. Mindössze öt szó veszti hatá-
lyát („…a gyártóval kötött megál-

lapodás esetén…“), a jogszabály még-
is ezzel válik általános érvényűvé.

Fontos, hogy a kereskedő nemcsak
azt az elemet köteles visszavenni, amit
ő adott el, hanem bármelyiket. Ha egy
üzlet nem tesz eleget visszavételi kö-
telezettségének − tehát a boltban nin-
csen a megfelelő gyűjtőedény −, bír-
ságra számíthat, amely alól gyakorlati-
lag nincs kivétel.

Ha azonban az üzletvezető idejében
lép, az elemek szelektív gyűjtésének
kötelezettsége semmilyen pluszterhet
sem okoz számukra. Nincs más tenni-
való, mint jelezni a gyűjtőkonténer
iránti igényt a Re’lem Kht. honlapján
(www.relem.hu), s a társaság ingyene-

sen kiviszi, és ugyanígy elszállítja, ha
megtelt. Fontos azonban megjegyez-
ni, ha valaki csak az utolsó pillanat-
ban jelentkezik a gyűjtőedényért, le-
het, hogy nem kapja meg a köte-
lezettség teljesítésének határidejéig,
július elsejéig. 

A gyűjtőtartály speciális felépítésű
és anyagú, az elemekből esetleg kifo-
lyó elektrolitnak ellenáll, így teljesen
biztonságossá teszi a visszagyűjtést.
A Kht. országszerte eddig tizenhá-
romezer gyűjtőpontot látott el tároló-
edénnyel, számuk az idén több ezerrel
bővül. A hazai lefedettség jó, a la-
kosság által visszavitt mennyiség pe-
dig megfelel a törvény által jelenleg
előírt mértéknek. A gyűjtőpontok szá-
mának növekedésével további javulás
várható e téren, ami hazánk környe-
zetvédelme szempontjából jelentős
előrelépés.

Nagy siker a Gödöllői Kistérségi Egészségnapok

Kistérségi hírek 

Környezetvédelmi előrelépés

Kötelező visszaváltás

Készül az új  200 forintos

Papírról fémre váltunk
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Tisztelt Szerkesztőség!

„Feltűnt nekem, hogy az utóbbi szá-
maikban milyen sokat foglalkoznak
a kerti hulladékégetéssel. Engem,
meg még sokakat sokkal jobban fog-
lalkoztat a kábelekről a gumiborítás
égetése, ami Máriabesnyő egyes ré-
szein (Bánki Donát vagy Gárdonyi
Géza utca), szinte mindennapos. És
ami a szomorú, hogy a hatóságok
szinte semmit nem tesznek. A rend-
őrség húsz telefonos bejelentésre
egy-két alkalommal jön ki, körülbe-
lül fél óra múlva, amikor már nincs
látható jele (legalábbis a levegő-
ben) a kábelégetésnek. Pedig a ká-
beleket nem az üzletben vásárolják,
és az égéstermékek mérgező hatása
közismert. Mindez nagyon elkeserí-
tő! 

(Név és cím a szerkesztőségben)

Tisztelt Szerkesztőség!

2009. május 25.-én szombaton 12
óra 30 perckor a TESCO Áruház
zöldséges pultjánál, salátavásárlás
közben ellopták a gyönyörű, piros
bőrtáskámat. Hibásnak érzem ma-
gam azért, hogy nem a vállamon vi-
seltem, hanem a kocsinak a felső ré-
szébe tettem, de a kocsit fogtam, mi-
alatt történt az eset. 
Az egész művelet egy másodperc tö-
redéke alatt zajlott, mert azonnal
észrevettem, és elkezdtem kiabálni,
hogy ellopták a piros  táskámat, és

kirohantam a bejárathoz, a TESCO
biztonsági őréhez, majd mindketten
továbbrohantunk a parkolóba – a
bejárat elé –, remélve, hogy meg-
látjuk a tolvajt. 
A táskámban az okmányaimon és az
értékeimen kívül a kocsim kulcsa és
a forgalmi engedélye is benne volt.
Ezért nekem a kocsim mellett kellett
állnom addig, amíg a pótkulcs meg-
érkezik, nehogy az autómat is elvi-
gyék. A biztonsági őr visszament a
helyére és mintha semmi nem történt
volna, folytatta a munkáját. Semmi
segítséget nem kaptam tőle. Mivel a
telefonom és a pénzem is elveszett –
az autó mellől nem mozdulhattam –,
egy kedves férfi felajánlotta a segít-
ségét és kihívta a rendőrséget, akik
5 percen belül a helyszínre érkeztek.
Azonnal bementek a biztonsági iro-
dába és megnézték a felvételeket,
melyből kiderült a számukra, hogy
egy 16 év körüli fiatal nő volt a tol-
vaj, és míg mi az egyetlen  biztonsá-
gi őrrel kint sopánkodtunk, a tolvaj
a másik kijáraton távozott, ahol egy
autó már várta. A rend őreitől tud-
tam meg, hogy az egész TESCO par-
koló be van kamerázva, így valószí-
nű, hogy az autó is filmre lett véve.
Nem is értették, hogy világos nap-
pal, szombat délben, hogy merték
ezt a bűncselekményt elkövetni.
Hogy létezik, hogy az a nő ki tudott
jönni a feltűnő piros táskámmal, mi-
kor az ügyfélszolgálaton is hallot-
ták, hogy mi történt? Minek van a
biztonsági irodában az a számító-
gép, minek vannak a kamerák, ha
nem figyeli senki, hogy mi történik

az áruházban?Miért nem lehet ilyen
esetben azonnal lezárni mind a két
kijáratot, hogy ne tudjon a tolvaj
kimenekülni?
Az én sajnálatos esetem óta megtud-
tam, hogy Gödöllőn az a hír járja,
hogy a TESCO parkoló is nagyon
veszélyes, már több embert is  ki-
raboltak, főleg az egyedülálló nőket.
Kérdezem én, a TESCO Áruházat
ilyen esetben nem terheli semmilyen
felelősség?

S. Rózsa Gödöllő

Kedves Olvasóink!

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az
utóbbi időben több olyan levél ér-
kezett szerkesztőségünkbe, amit név
és cím nélkül juttattak el hozzánk
íróik. Mint azt már lapunkban több-
ször is megírtuk, a névtelen leve-
leknek sem közlését nem tudjuk vál-
lalni, sem az azokban leírtakkal nem
tudunk érdemben foglalkozni. 
Szerkesztőségünk a hozzánk érke-
zett levelek – akár postai úton, akár
e-mailben kapjuk azokat – szerzői-
nek nevét és címét nem adja tovább,
mindenki rendelkezhet arról, hogy
megjelenés esetén kívánja-e azt 
nyilvánosságra hozni. Számunkra
azonban fontos, hogy csak olyan le-
velet osszunk meg olvasóinkkal,
aminek szerzője – legalább felénk –
vállalja a leírtakért a felelősséget.
Ezért kérjük, hogy minden esetben
névvel és címmel ellátva juttassák el
hozzánk leveleiket! 

A Gödöllői Szolgálat Szerkesztősége

Olvasóink írták

TURÁN-EST ELŐSZÖR GÖDÖLLŐN!

A Turán magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja.

Előadók: Molnár V. József, Szörényi Levente, Bárdi László, Csete György,
Esztergály Előd
Beszélgetőpartner: A közönség
Helyszín: a Premontrei Gimnázium aulája (Gödöllő, Egyetem tér 16.)
Időpont: 2009. május 16. 18 óra

A belépés ingyenes. 
A folyóirat korábbi számai a helyszínen kedvezményesen megvásárolhatók
és megrendelhetők.
Rendező: Magyar Őstörténeti Kutató Közhasznú Nonprofit Kft. Gödöllő,
Szkíta krt. 29.
Társrendezők: Történelmi Vitézi Rend Közép Magyarország Keleti
Törzsszék, Gödöllő;Első Hazai Lakópark Építő Zrt., Gödöllő

További információ:
Esztergály Előd felelős szerkesztőnél, 06/28 526-540; 06/20 9714-145

Idén hetedik alkalommal rendezik
meg a már hagyománnyá vált Óvoda-
napot a Tisza utcai óvodában. A neve-
lőtestület a szülőkkel együtt lelkesen
készül arra, hogy ezen a napon min-
denki jól érezze magát, kellemes szó-
rakozással teljen el az idő az óvoda
apraja-nagyja számára.
Sokféle színes programot kínálnak:

kézműves tevékenységek, ügyességi
játékok-horgászás, célba dobás, csalá-
di versenyjátékok, színpadi előadá-

sok, arcfestés várja
a vendégeket és
persze nem marad el
a tombola, a zsákba-
macska, sütemény,

üdítő, zene, móka, tánc sem. 
A bevételből, felajánlásokból az óvoda
alapítványát kívánják tovább erősíteni,
mely segíti az óvodás gyerekek neve-
léséhez, képességfejlesztéséhez szük-
séges eszközök beszerzését.
Az óvoda dolgozói és az alapítvány
kuratóriuma mindenkit szeretettel vár
2009. május 16-án, szombaton 14 órá-
tól a Tisza utcai és Szabadság úti Óvo-
da (Gödöllő Szabadság út 201.) udva-
rán megrendezett Óvoda-napra.

170 esztendővel
ezelőtt született Fe-
renczy Ida, Erzsébet
királyné felolvasónő-
je. Ebből az alkalom-
ból tartottak megem-
lékezést a Sisi Baráti
Kör tagjai. Az ese-
ményen részt vett
Bede-Fazekas Anna-
mária, aki a legendás
felolvasnőt játszotta a
Magyar Színház
Gyászkirálynő című előadásában és a
kecskeméti székhellyel működő Fe-
renczy Ida Egyesület több képviselője.
Jelen volt Ferenczy Ida néhány rokona
is. A képen balról jobbra Péterné Fe-
hér Mária, a Ferenczy Ida Egyesület

elnöke, a városunkban élő Halászné
Várady Ildikó, aki anyai  ágon áll
kapcsolatban a családdal,  továbbá
Sántha Teréz, a felolvasónő keresztlá-
nyának lánya és Bede-Fazekas Anna-
mária színésznő. Fotó: Bányai Julia

A tanévek jönnek, mennek
mondhatnánk elszaladnak, de
szerencsére minden évben dús-
kálhatunk olyan rendezvények-
ben, amik alkalmat adnak arra,
hogy egy kicsit megálljunk, át-
gondoljuk, rendezzük dolgain-
kat, vagy éppen örömünket lel-
jük bennük. A Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola humán munkakö-
zössége által szervezett magyar
nyelv hete is egy ilyen lehetőség.

Sok-sok programja között minden ta-
nuló találhatott kedvére valót, a rendez-
vények sokszínűsége rávilágított arra,
hogy méltán lehetünk büszkék csodála-
tos anyanyelvünkre, s ez a tanulság ma
különösen fontos. A hét legrangosabb
eseménye az április 20-án megrendezett

városi riporterver-
seny volt. Utazás
földön, vízen, leve-
gőben témakörben
kérdezhették ripor-

talanyaikat – Czigány Ildikó repülő-
gép-kapitányt, Lakatos Tiborné angol-
tanárt és Tardy Tamás motoros sikló-
ernyőst – a város általános iskoláiból
érkező versenyzők. A kisriportereket
nívós zsűri értékelte: Cserháti Ágnes,
az MTV műsorvezetője, a TV2 szer-
kesztő producere, Madarassy Anikó, a
Pelikán Rádió munkatársa és Pintér
Zoltán, alpolgármester. 
A verseny első helyezettje Csigi Má-
té, a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola diákja lett, másodikként vég-
zett   Major Blanka, az Erkel Ferenc
Általános Iskola tanulója, a dobogó
harmadik helyén pedig két diák ka-
pott helyet, Kertész Emese, Hajós
Alfréd Általános Iskolából és Tóth
Dániel a Petőfi Sándor Általános Is-
kolából. -atk-

A magyar nyelv hete a Hajósban

Városi riporterverseny

Óvoda nap a Tisza utcában

Találkozzunk újra…

Sisi Baráti Kör

Ferenczy Idára emlékeztek

Az elmúlt héten az Esélyegyenlő-
ség hete rendezvénysorozat ke-
retében nyílt meg „Európa a
miénk is” – a sokszínűség dícsé-
rete, a másság tisztelete!” című
kiállítás a Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központban.
A rendezvényt Pintér Zoltán al-
polgármester nyitotta meg, ezt
követően pedig a Fővárosi Önkor-
mányzat Idősek Otthona lakói-
nak zenés műsorát (Farkas Dávid
és Farkas Gábor vezetésével) lát-
hatták az érdeklődők.

A tárlaton bentlakásos intézményekben
élő, fogyatékos és pszichiátriai betegek
szobrai és festményei láthatóak. A Stras-
bourgból indult vándorkiállítás – me-
lyen Európa több országából érkezett
művek is szerepelnek – több magyaror-
szági városban is látható volt, illetve lát-
ható lesz, Gödöllőn május 31-ig tekint-
hető meg – mondta el Kovácsné Blaskó
Mariann, a Fővárosi Önkormányzat
Idősek Otthonának gödöllői vezetője,
akivel a rendezvénysorozat körülmé-
nyeiről beszélgettünk.

– Mit lehet tudni az Esélyegyenlő-
ség hete gödöllői eseményeiről?

– Május 18-22. között több prog-
ramot is összeállítottunk azért, hogy fel-
hívjuk a figyelmet arra, hogy a fogya-
tékkal élőknek milyen problémákkal és
nehézségekkel kell szembenézniük a
mindennapok folyamán. Ebben a mun-
kában többek között számos gödöllői ci-
vil szervezet és az önkormányzat is a se-
gítségünkre volt.

– Milyen rendezvényekkel készül-
nek?

– Az egyik jelentős programunk a
Török Ignác Gimnázium (május 20.),
a Református Líceum (május 19.) és a
Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um (május 21-22.) diákjaihoz köt-
hető. Ezeken a helyszíneken a buda-
pesti Motiváció Alapítvány hat kere-
kesszékes informátora beszélget majd
a diákokkal a fogyatékkal élők min-
dennapjairól, illetve a tanulók a kere-
kesszékbe beülve kipróbálhatják,
hogy milyen az élet abban a formá-
ban. Örvendetes, hogy több gödöllői
diák is bekapcsolódott már abba az
önkéntes munkába, ami a fogyatékkal
élőket segíti.

– Az egyik legjelentősebb prog-
ram feltehetőleg Szendrő Szabolcs
előadása lesz…

– Mint tudjuk, Szendrő Szabolcs

Gödöllő díszpolgára, aki arról ne-
vezetes, hogy mozgáskorlátozottként
eljutott már a Himalája csúcsai közé
is. A „Börzsönytől a Himalájáig”
előadás május 21-én, 18 órakor lesz a
városi könyvtárban. Bízunk benne,
hogy Szendrő Szabolcs életszemlé-
lete pozitív példát mutat majd számos
fogyatékkal élőnek.

– Ezen kívül mi színesíti az össze-
állítást?

– Május 20-án a Fővárosi Önkor-
mányzat Idősek Otthonában Csikós
László és Tekán János festményei-
ből nyílik kiállítás, majd május 22-én
egy Hétzáró kerti mulatsággal búcsú-
zunk a rendezvénysorozattól, ahol
lesz bográcsolás és boccia verseny is.

Esélyegyenlőség hete

A teljes élet felé

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub,
az Aquincum Kiadó és az Őfel-
sége Bt. szeretettel meghív
minden kedves érdeklődőt
SZABÓ MARGIT: GÖDÖLLŐI KIRÁ-
LYI SZAKÁCSKÖNYV C. KÖTETE második, bővített
kiadásának bemutatójára.
HELYSZÍN: Erzsébet Királyné Szálloda bálterme
IDŐPONT: 2009. május 25., hétfő 18 óra
BEVEZETŐT MOND: Pintér Zoltán alpolgármester,
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub elnöke
A BESZÉLGETÉST VEZETI: Prof. dr. Körösvölgyi

László, a Gödöllői
Királyi Kastély
ny. igazgatója
VÉDNÖK: Gémesi
györgy polgár-
mester
KÖZREMŰKÖDIK:
Pécsi Ildikó. Kos-
suth-díjas kiváló,
érdemes művész

Tombola nyeremény:  
Gödöllői királyi Szakácskönyv
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Először a nagybetűs cím tűnt a
szemembe a kanadai Dawn King
könyvéből: Rusztikus kerti búto-
rok. Majd az alcím: Különleges
hangulatú kerti kiegészítők. A
gyönyörű fotó a borítólapon is ar-
ra engedett következtetni, hogy
itt aztán lesz luxus minden
mennyiségben. Hogy mindenfé-
le drága tárgyakat, eszközöket
ismertet, szemléltet majd a
kötet.

De a fentiekről szó sincs. Dawn King
kerti bútoraihoz nem szükséges pénz,
„csak” munka, ügyesség, akaraterő.
Mint a bevezetőben leírja, már gye-
rekkorában hozzászokhatott ahhoz,
hogy saját maguk készítsék el, amire
a házban, a ház körül a családnak
szüksége volt. Kis épületet, táborhe-
lyet, de még csónakot is. 

Erdő közelében laktak. Anyagot
szolgáltatott az erdő. Láthatta, hiszen
még éltek az indián-, valamint a pio-
nírhagyományok, hogyan használ-
hatók fel a megmunkálatlan hulla-
dékfák. 

Felnőttként már megélhetési forrás
lett számára a kézművesség. Eleinte
nem is fával foglalkozott, inkább var-

rással, rézművességgel, kosárfonás-
sal. A könyvben bemutatott tárgyak a
kosárfonás gyakorlata és az asztalos-
mesterség terén szerzett némi jártas-
ság találkozásából születtek. 

„Megköt”, szinte mint egy kosarat,
egy kerti széket, esetleg nagyobb ülő-
bútort. A könyv általános szakmai ré-
szében a munkához szükséges szer-
számok bemutatása után a kötéstech-
nikákra tér át. Végül az alapanyagok
gyűjtésének módjáról való tanácsok
következnek. Mindig nyitott szem-
mel járjunk, írja, figyeljünk a szokat-
lan megjelenésű faanyagokra. A kü-
lönös csavarodások, kidudorodások,
görbületek jóvoltából máris egyedien
díszített lesz a létrehozott tárgy. 

Milyen tárgyak jöhetnek szóba?
Falipolc, faliakasztó, növényállvány,
növényláda, növényrács, zöldségtá-
maszték.

Kerítés és kapu is készíthető mind-
össze faágak összeillesztéséből. Lu-
gas természetesen. Zsámoly előállít-
ható mindössze hajlított vesszőkből,
de munkásabb technikával is, háncs-
ból fonott ülőkével. 

Egy kerti asztal lapja lehet gyalult,
de megfelel a célnak, vagyis annak,
hogy körülüljük, esetleg étkezzünk

rajta, a durva felszínű deszkalap is. A
székek, padok ülőkéi szintén tetszés
szerintiek, esetleg kiadhatják őket
egymás mellé illesztett ágak is. 

Teljeskörűen, lépésről lépésre, raj-
zokkal szemléltetve írja le a szerző
minden egyes tárgy összeállítását. A
szükséges szerszámok és anyagok is
hiánytalanul felsoroltatnak. A kedv-
csináló, látványos fotók egyikén ott
ül ő maga is: törékeny, középkorú nő.
Igen, talán lassan belejövünk mi nők
a különböző szerelésekbe is. A minap
felkeresve egy barátnőmet azt láttam,
hogy éppen egy zárat igyekszik rend-
behozni a kezében szakszerűn tartott
szerszámmal.
(Dawn King: Rusztikus kerti búto-
rok) -nád-  

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Sajátkezűleg

Március 21-én nyílt meg Gödöllői Vá-
rosi Múzeum Ablakok Pápua Új-Gui-
neára című kiállítása, s áprilisban már
gyerekzsivajtól volt hangos az intéz-
mény– mondhatjuk el nagy örömmel –,
hiszen 15 diákcsoport vett részt az el-

múlt néhány hét alatt az ehhez kapcso-
lódó foglalkozásokon, játszóházakon.
A nagy népszerűségnek örvendő foglal-
kozásokon a gyermekek megismerked-
tek Pápua Új-Guinea természeti világá-
val, az ott élő növényekkel, állatokkal, a

pápuák életkörülményeivel, lakóházai-
val. A kisebbek krokodilos kenut készí-
tettek maguknak és részt vettek egy
képzeletbeli kalandos kenuzáson Pápua
Új-Guinea hatalmas Sepik-folyóján, a
nagyobbak pedig tüzetesebben tanul-

mányozhatták a pápua
férfiak és nők öltözé-
keit, és maguk is felöl-
töztették a pápuáikat
ünnepi öltözékbe. 
A pápuák földjén tett
kalandos utazás nagy
hatással volt a gyere-
kekre, mindannyian
csillogó szemmel, tele
élményekkel távoztak
a múzeumból. A cso-

portokat továbbra is szeretettel várják a
foglalkozásokra a múzeum munkatár-
sai, hiszen mindenkinek rejteget élmé-
nyeket ez a csodálatos világot bemutató
kiállítás.

Oravec Éva

Játszva tanulni a múzeumban

Képzeletbeli kalandozások
Május 24-én vasárnap 16 órakor
a Szentháromság templom ad
helyet a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar 8 év óta hagyományo-
san megrendezett hangverse-
nyének, amelyen a Frédéric
Chopin Zeneiskola ifjú tehet-
ségei játszanak versenyműve-
ket. 

A sorozat 2002-ben indult, és azóta
minden évben megrendezésre került.
Kevés város büszkélkedhet azzal,
hogy ifjú tehetségei már zeneiskolás
korukban szimfonikus zenekar kísére-
tével léphetnek pódiumra. Életre szóló
élményt jelent számukra, hiszen még
művészdiplomával rendelkező zené-
szek is ritkán jutnak ilyen lehetőség-
hez. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar a
„megszorítások” időszakában is vál-
lalja ezt a tehetségeket felkaroló szép

gesztust. A májusi hangversenyen
most kamarazenekar kíséri a fiatal ze-
nészeket, így a műsor barokk szerzők
műveiből állt össze. A karmester Bali
János furulyaművész, aki a barokk ze-
ne avatott tolmácsolója. 

A fellépők között hallhatjuk Kis
Dorottyát, aki bár még zeneiskolánk
növendéke, vendéghallgatóként az
amszterdami Zeneakadémia előkészí-
tő évfolyamának blockflőte szakán ta-
nul. Hallhatjuk Langer Ágnes hege-
dűjátékát, aki már a 2002-es hangver-
senyen is fellépett legifjabb szólista-
ként, és aki a zeneiskola mellett a
mainzi Gutenberg Egyetem zenei tan-
szakának vendéghallgatója. Fellépnek
a Sivadó testvérek, akiket elsősorban
kamarazenészként ismer a gödöllői ze-
neszerető közönség, és akiket eddig
még szólistaként ritkábban, inkább ze-
nekarokban hallhattunk; Laurán Apol-
ka, Kurucz Ádám, Juniki Ádám.

Hagyományteremtésre biztató új-
donság, hogy a bevezető műsorszámot
az Ifjúsági Vonószenekar adja elő,
mely zenekar egykori szereplői közül
ma már sokan tagjai a Gödöllői Szim-
fonikus Zenekarnak. A program szer-
vezését, mint tehetséggondozó ese-
ményt, a Continuo-Gödöllő Alapít-
vány vállalta fel. A jótékonysági cél is
a gödöllői fiatalok zenei nevelését
szolgálja, mivel ifjúsági hangverseny-
sorozatot támogat. A szimfonikus ze-
nekarban játszó zeneiskolai tanárok
fontosnak tartják, hogy a zenekar ér-
tékőrző hagyományai ne csorbuljanak,
ezért ajánlották fel a karmesterrel
együtt a koncert fellépti díját e nemes
célra. Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt erre a délutáni hangverseny-
re, hogy együtt örülhessünk azoknak a
fiataloknak, akik tehetségükkel szol-
gálják Gödöllő városát, kulturális ér-
tékeit. Ferenczi Anna

Jótékonysági hangverseny a Szentháromság templomban

Ifjú tehetségeink bemutatkozása

2009. május 9-én Érden, a XV. Pest Megyei Regionális Kórusfesztiválra 16 kó-
rus érkezett Pest megyéből és a megyehatáron túlról. A neves szakemberekből
álló zsűri a házigazdákat Fesztivál-díjjal jutalmazta, Kodály Zoltán emlékpla-
kettet pedig 3 együttesnek – köztük a gödöllői kórusnak – ítélt oda. 
Az énekkart Somogyiné Kovács Andrea tanárnő vezette, zongorán kísért Fe-
renczy Beáta.

Kodály-plakett Andi néni tanítványainak

Nívódíj az Erkel iskolának

A Halhatatlanok Társulata 1996-ban jött
létre, s évente bővül. Tagjai sorába azok
kerülhetnek, akiket egy neves művé-
szekből és közéleti személyiségekből
álló kuratórium ajánlása alapján a kö-
zönség megválaszt. Az idei jelöltek kö-
zött van Pécsi Ildikó is. Az idén tizen-
egyedik alkalommal, ült össze a kurató-
rium, melynek tagjai színész, színésznő,
operaénekes, zenés színész, balettmű-
vész kategóriában négy-négy művészt
jelöltek, akiknek neve felkerül a szava-
zólapra, melyet fővárosi, illetve vidéki
napi- és hetilapok több alkalommal kö-
zölnek. A nézők szavazatai alapján vé-
gül kategóriánként két-két művésszel

bővül a Halhatatlanok társulata. Ők
lesznek ÖRÖKÖS TAGOK, akik elhe-
lyezik lábnyomukat a Pesti Broad-
way-n, az Operett Színház előtt. Tiszte-
letükre június 6-án nagyszabású, zenés,
szórakoztató gálaműsort rendeznek a
Nemzeti Színházban. 
A díjazottakról portréfilm készül. Az
idén Pécsi Ildikóra, a városunkban élő
Kossuth-díjas színművészre is sza-
vazhatnak az olvasók. 
Voksolni az újságokban megjelenő
szavazólap beküldésével, illetve a
www.orokostagsag.hu, az mtv.hu, a
terasz.hu és a budapest.hu webolda-
lon lehet május 15-én éjfélig.

Legyen Pécsi Ildikó is örökös tag!

Május 15- ig szavazhatunk
Tündéri és indulatos emberként
emlékezett Ottlik Géza íróra Czi-
gány György költő azon a szüle-
tésnapi megemlékezésen, amit
az író emlékét Gödöllőn ápoló
kör rendezett a Köztársaság úti
házban május 9-én. A felújítás
alatt álló épület udvarát befedő
sátor alatt 50-60 érdeklődő gyűlt
össze, hogy meghallgassa a fel-
idézett emlékeket, megnézze a
Dömölky János kamerájával rög-
zített filmet, melyben Ottlik Géza
is szerepelt.

A házigazda Dombóvári László el-
mondta, hogy amikor 1947-ben az ad-
dig nyaralóként használt házba költözött
az író, az akkori Király utcában csupán
három ház állott. 1954-ig éltek Gödöl-
lőn, itt született az Iskola a határon című
könyv első változata Tovább élők cím-
mel. 1954/55 fordulóján költöztek el in-
nen, majd kétszer cserélt gazdát a ház.
Tavaly kezdték el a felújítását, s igye-
keznek az eredeti állapotát rekonst-
ruálni. 

A filmvetítés előtti beszélgetést
Czigány Györggyel Bárdy Tamás ve-

zette. Kérdéseire válaszolva a vendég
örömét és elismerését fejezte ki azért,
hogy egy kis közösség Gödöllőn is
ápolja Ottlik Géza emlékét, aki művé-
ben Monostorként szerepelteti a tele-
pülést. 

– A múlt század egyik legjelentősebb
regényét írta itt és igazán nem értem,
miért nem tért vissza ide azután. Bár
eléggé zárkózott, visszahúzódó ember
volt, életének utolsó évtizedében mindig

találtunk valami ürügyet arra, hogy fil-
met készítsünk a közreműködésével.
Ezért 5-6 film is található az MTV
archívumában, amiben szerepelt. A
most vetítendő filmet a 80-as évek köze-
pe táján vette fel egyetlen kamerával
Dömölky János Budán, a mai Bartók
Béla Emlékházban egy prózai műsor

keretében – nem messze a Riadó utcá-
tól, ahol a háborút átélték. 

S, hogy milyen embernek ismerte őt a
kortárs alkotó? Tündérinek, mert tele
volt jósággal, barátsággal és kedvesség-
gel, de indulatos és dühös is tudott lenni.
Az asztalra csapva bosszankodott azon,
hogy az amerikai olvasóknak nem tud-
ják megfelelően lefordítani Vörösmarty
Mihály Vén cigányát.

– Mi hitelesebben olvashatjuk a világ
remekműveit, mint a világ a magya-
rokét – tette hozzá Czigány György, aki
annak idején feleségével házról-házra
járva derítette fel, hol lakott egykor a
most születésnapja alkalmából a sátor
hűvösében tisztelgéssel megidézett mű-
vész.

Kép és szöveg: B. G.

Emlékezés a tündéri és indulatos íróra

Ottlik-est Gödöllőn
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A Frédéric Chopin 
Zeneiskola 
programjai

Május 15. péntek 17.00: Telek
Zsuzsa növendékeinek hangver-
senye (zongora)
Május 16. szombat: 10.00:
Braun Julianna növendékeinek
hangversenye (gitár); 11.30:
Nuszbaum Ferenc növendékei-
nek hangversenye (gitár); 13.00:
Somogyi Eszter növendékeinek
hangversenye (magánének)
Május 18. hétfő 18.00: Csányi
István növendékeinek hangverse-
nye (szaxofon)
Május 19. kedd 17.00: Zagy-
váné Molnár Ildikó növendékei-
nek hangversenye (oboa, furulya)
Május 20. szerda 18.30: A jazz
tanszak hangversenye
Május 21. csütörtök 18.30:
Kósáné Szabó Beáta és Valastyán
Tamás növendékeinek hangver-
senye (gitár)
Május 22. péntek 18.30: Balogh
Ágnes növendékeinek hangver-
senye (magánének)

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET 
KÖZALAPÍTVÁNY 

Intenzív  Nyári képző- és 
iparművészeti tanfolyamok 
fiataloknak és felnőtteknek

KERÁMIA TANFOLYAM
2009. Jún. 22– júl. 1. 

Jelentkezések és befizetések 
határideje: 2009. június 12.

GOBELIN- ÉS SZŐNYEG-
SZÖVŐ TANFOLYAM 

2009. Jún. 22 – júl. 3.
Jelentkezések és befizetések
határideje: 2009. június 12.

KÉZMŰVES TEXTILTECHNI-
KÁK TANFOLYAM
2009. Júl. 10 – júl.19.

Jelentkezések és befizetések 
határideje: 2009. július 3.

RAJZ-KÉPZŐMŰVÉSZET-
PLASZTIKA TANFOLYAM

2009. Júl. 27– aug. 5. 
Jelentkezések és befizetések 
határideje: 2009. július 17.

Várjuk kezdők és haladók 
jelentkezését 13 éves kortól!

GIM-HÁZ (Gödöllő, Körösfői
utca 15-17.) Tel./fax: 28/419-660.

e-mail: gimhaz@invitel.hu
(munkanapokon: 9-16. óra között,

Sukta Zsuzsánál)

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. 

MÚZEUMI VILÁGNAP  2009. MÁJUS 18-ÁN HÉTFŐN,  A 
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN

Rendhagyó módon május 18-án, hétfőn nyitva lesz a múzeum (másnap, május 19-én, kedden pedig zárva), mert a Múzeumi
Világnapot ünnepelve díjtalan, tárlatvezetéses múzeumlátogatást kínálunk és múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk:
• A mezőváros élete a 18-19. században helytörténeti óra címmel tart 12-18 éveseknek tárlatvezetéses, játékos, interaktív

foglalkozást G. Merva Mária, 10 és 14 óra között.  A feladatlapokat jól kitöltők nyereményeket kapnak. 
•  A gödöllői művésztelep. Bevezető ismertetés és kreatív, kézműves foglalkozás címmel Őriné Nagy Cecília művészettörténész
14 és 18 óra között a következő témákkal várja a 10-18 évesekből álló iskolai csoportokat: üvegablak terv készítése, szecessziós
könyvjelző készítése, ex libris tervezése matricára, szőnyegterv elkészítése. G. Merva Mária a 421-999-es telefonszámon,

Őriné Nagy Cecília a 421-998-as számon érhető el.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
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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!

Ottlik Géza (1912–1990)
A felsőozorai és kohanóczi Ottlikok régi nemesi csalá-

dok voltak. Tagjaik közül tábornokok és magas rangú álla-
mi tisztviselők kerültek ki. Ottlik Géza 1912-ben született.
Apja belügyminisztériumi titkár és császári kamarás, akit
másfél éves korában elveszített. Gézát, a hagyományoknak
megfelelően, katonatisztnek szánták, ezért 1922-től katonai
alreál- és főreáliskolákba íratták be, amitől egy életre el-
ment a kedve a kaszárnyai fegyelemtől és később múlhatat-
lan krónikása lett a katonai nevelés embertelenségének.
1923-tól 1926-ig a kőszegi katonai alreáliskola, 1926-tól
1929-ig a budai katonai főreáliskola tanulója. 1930-ban
érettségizett. Iskolás éveit a forradalmakat követő bethleni
konszolidáció „rendcsináló“ éveiben töltötte, otthonról
hozva a franciás-angolos nyugatos műveltséget. Érettségi
után a budapesti egyetem matematika-fizika szakára iratko-
zott be, ahol Fejér Lipót tanítványaként szerzett végbizo-
nyítványt.

Első írásai 1931-ben jelentek meg a Napkeletben. Írás-
módjára kezdetben Kosztolányi és Márai, valamint André
Gide volt nagy hatással. Egyetemi évei alatt az Új Nemze-
dék munkatársa, 1933-tól a Budapesti Hírlap bridzsrovatá-
nak szerkesztője. 1939-ben Babits közölte a Nyugatban A
Drugeth-legenda című elbeszélését. Ekkoriban kristályoso-

dott ki a jellem, ami alapvetően humanista, elutasította az
úri szabályörökséget, nem kötött egyezséget semmilyen
szabályrendszerrel, de ellenségnek sem tekintette őket, a fa-
sizmust kivéve, de megtartva saját véleményét, az előkelő
szenvtelenség álorcája mögött eltűrten, még némi tisztelet-
tel is övezetten együtt tudott élni Horthyékkal is, Rákosiék-
kal is, Kádárékkal is. A háború alatt légoltalmi szolgálatra
osztották be, és üldözötteket mentett, köztük Vas Istvánt is.
A háború befejezésekor a magyar szellemi élet megújítását
tervezte a Nyugat hagyományait folytatva. 1946-ig a Ma-
gyar Rádió dramaturgjaként dolgozott. Huszonöt év ma-
gyar irodalma címmel előadásokat tartott a rádióban, hang-
játékokat fordított, és hangjátékot is írt (A Valencia-rejtély).
1945-től 1957-ig a Magyar PEN Klub titkára volt. Az Isko-
la a határon című regényének 1948-ban Tovább élők cím-
mel elkészült első változatát maga kérte vissza kiadójától.

Az 1948-ban örökölt 67 kh földjét azonnal, ellenszolgál-
tatás nélkül felajánlotta a termelőszövetkezeteknek, ebből
az állam 53 hold földet fogadott el. 1949-től kezdve a meg-
maradt 14 kh után föld-adót kellett fizetnie („mezőgazdasá-
gi fejlesztési járulék”), s emiatt 1952-ben (az 1952. évi 2.
sz. törvényerejű rendelet értelmében), noha soha nem volt
nagygazda, kuláknak nyilvánították. A kitelepítéstől csak az
Írószövetség közbenjárása mentette meg.

1960 őszén Ottlikot kitűnő fordításaiért az angol kor-
mány tanulmányútra hívta meg Londonba. 1969-ben meg-
jelent elbeszéléskötetében csak a könyv címét is adó „Min-
den megvan“ volt új. Az egyetlen hosszabb terjedelmű mű-
ve, amely az Iskola a határon ikerdarabjaként készült, a
Lengyel Péter gondozásában megjelent Buda, bár végső,
Ottlikra jellemző keretbe ágyazottságát, többszörös betétes-
ségét nem nyerte el, mégis az Iskola a határon méltó folyta-
tásának tarthatjuk. 1981-ben József Attila-díjat, 1985-ben

Kossuth-díjat, 1988-ban Szép Ernő-díjat, 1990-ben Ör-
kény-díjat kapott.

Hosszú időn át kötődött Gödöllőhöz, amit Buda című re-
gényében gyakran emleget Monostor néven. Az író és a vá-
ros életében két nagy korszakot különböztetünk meg, az
első 1924-1946-ig tart, amikor nyaralónak használták a gö-
döllői házat, a második pedig ezt követően 1954-ig tartott,

amikor ideköltözött feleségével, s lé-
nyegében a kitelepítések elől menekül-
ve itt éltek.

Ottlik Géza édesanyja 1924-ben vá-
sárolta meg a Király u. 11. szám alatti
házat, ami eredetileg vadászlak volt az
erdő szélén. 

Jól érezte magát Gödöllőn a vakáci-
ók idején, jó barátságba került Kriesch
Aladár egyik fiával, rádióantennát épí-
tett a kertben, amivel még külföldi adá-
sokat is fogott, majd 1929 nyarán egy
nagy szerelem is kezdetét vette itt,
ekkor ismerkedett meg Szilassy Sári-
val. A szerelemből azonban nem lett
házasság, Debreczeni Gyöngyit vette
nőül 1939. november 4-én.

Édesanyja 1947-ben bekövetkezett halála után megörö-
költe a gödöllői és a család kecskeméti ingatlanait, amiben
azonban nem sok öröme telt, mivel néhány évvel később
mint földtulajdonost kuláknak nyilvánították, s akkora adót
vetettek ki rá, amit nem tudott kifizetni. A gödöllői házat
ekkor kis híján elárverezték. Ennek története is benne van a
Buda című regényben. Több műve is Gödöllőn született,
így például a Valencia-rejtély és az Iskola a határon, s olyan
jelentős műveket is itt fordított le, mint Dickens Bleak

House című regénye, ami Örökösök címmel jelent meg, és
Copperfield Dávid.

1990. október 9-én Budapesten halt meg, a Farkasréti te-
metőben nyugszik. Egykori házán emléktáblát helyeztek el. 

(forrás: Wikipedia,
G. Merva Mária: Írók és  múzsák Gödöllőn)

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Máriabesnyő is része a Mária-útnak

Már érkeznek a zarándokok
A máriabesnyői kegyszobor
megtalálásának 250. évfordu-
lójára elkészült a Mária-út tere-
pi kijelölése a gödöllői vasútál-
lomástól a máriabesnyői bazili-
káig. A jelzések festése nagy-
csütörtökön kezdődött meg és
az ünnepre fejeződött be, s az-
óta már több csoport érkezett
városunkba, akik ennek a pro-
gramnak a keretében keresik
fel a máriabesnyői kegyhelyet.

A Mária-út egy kialakítás alatt álló,
Közép-Európán átívelő zarándok- és
turistaút-hálózat, melynek kelet-nyu-
gati tengelye az ausztriai Mariazelltől
az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mint-
egy 1400 km-es távon, ami gyalogo-
san 60 nap alatt járható be. A spiritu-
ális és kulturális, értékeket felfűző
Kárpát-medencei gyalogút mentén
kb. 60 kisebb-nagyobb zarándokhely
található, s a magyar történelemben
fontos szerepet betöltő zarándokhe-
lyek – pl.: Mariazell, Sümeg, Eszter-
gom, Máriapócs, Csíksomlyó – ösz-
szekötésével a nemzeti érzés elmélyí-
tésére is módot teremt.

A kelet-nyugati tengely mellett
észak-déli útvonal is tervezett, így
egy Közép-Európát átívelő keresztet
kapunk. Ezt további alternatívák és
leágazások egészítik ki, felfűzve ezál-
tal a különféle zarándokhelyeket, ter-
mészeti és épített, valamint kulturális
értékeket.

A Mária-út ötletét az Európában ta-
lán a legjelentősebb hosszú zarándok-
út a Szent Jakab sírjához vezető za-
rándoklat útvonala (Camino) adta. Ez
a XX. század közepén csak a spanyol
kultúrkörben volt ismert, mára évi
200.000-nél több zarándokot jelent. 

Közép- és Kelet-Európában nincs
hasonló méretű zarándokút, bár van-
nak már kisebb utak a fontos zarán-
dokhelyek közelében, A Mária-út e
térség legfontosabb zarándokútjává
válhat, hiánypótló lehet mind Ma-
gyarországon, mind a régiót tekintve.
Az elmúlt évtizedekben számosan
kerestek fel távoli országokban Mária
kegyhelyeket míg a nem kevésbé je-
lentős magyarországi vallási kulturá-
lis értékekről nincs ismeretük. A Má-
ria-út jelentős változást hozhat azon a
téren is, hogy a magyar zarándokhe-
lyek a külföldiek körében ismertebbé
váljanak.

A tavasz beköszöntével ismét
üzembe helyezték a városi ku-
takat. Elsőként a vasútállomás-
nál lévő néhány éve helyreállí-
tott kő kutat nyitották meg, de
már működik az Erzsébet-
parkban a szobor mögött lévő
kút is.

Rövidesen ihatnak az ide
látogatók a városi piac dí-
szeként, és Gödöllő egyik
jelképeként is ismert Peli-
kános kútból is. A létesít-
mény néhány helyen javí-
tásra szorul, ennek a mun-
kálatai azonban – amiket
a tervek szerint rövidesen
elvégeznek – nem befo-
lyásolják a kút műkö-
dését.

Várat magára azonban
a Dózsa György úti szökőkút üzembe
helyezése. Ennek műszaki állapota
már nem teszi lehetővé a rendszerbe
kapcsolást. A javítási munkákra la-
kossági kezdeményezésre, civil ösz-

szefogással kerül majd sor, ennek el-
végzése után számíthatnak arra a gö-
döllőiek, hogy ismét csobogni fog a
víz a tízemeletesek előtti téren. 

A temetői kutakat is megnyitotta
már a VÜSZI, ezeknél azonban fon-
tos, hogy figyelembe vegyék, melyik

mire használható. A hálózati nyomós
kutak vize egyaránt jó locsolásra és
ivásra, a kerekes kút vize azonban
emberi fogyasztásra nem alkalmas.

(b.j.)

Figyeljünk a vizekre!

Megnyíltak a kutak

A gödöllői ház egykor... ...és ma
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zet miatt szinte nem is látható. Színe
leggyakrabban fekete, de lehet fehér,
szürke vagy fakó.

A puli hosszú történelme, fennma-
radása a szorgalmának, találékonysá-
gának, intelligenciájának köszönhető.
A zord körülmények, a kemény mun-
ka edzetté, ellenállóvá, igénytelenné
tették a fajtát, és ezek a vonások a mai
napig jellemzőek a pulira. Megszokta
az önálló munkavégzést, s azt, hogy

gazdája minden szavát
lesse. Egyénisége elbű-
völő. Kedveskedő, csa-
ládszerető, különösen
kedveli a gyerekeket,
ezzel együtt önérzetes és
sértődékeny. Kitűnő
házőrző, aki mindent
hangosan kommentál.
Megvesztegethetetlen
hírben áll. Mozgékony-
sága miatt elsősorban a
kertes házakba ajánlha-
tó, de bevált lakásban
tartott kedvencként is.

Május 16-17.:

dr. Pénzes János
Tel.: 30/953-1241

Szada, Ipari Park

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
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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

A puli hűsége és odaadása le-
gendás. Ezért csak az ezeket a
tulajdonságokat értékelni tudó
embereknek ajánlott, hogy egy
kis pulival ajándékozzák meg a
mindennapjaikat, mert csak az
ilyen gazdik alkalmasak a puli
tartásra.

Ha igazi magyar kutyáról
beszélünk, akkor szinte
mindenki elsőként a puli-
ra gondol. A puli egy igen
intelligens, értelmes,
gyors tanulási képesség-
gel megáldott kutya.
Rendkívül családcentri-
kusan viselkedik a gazdá-
jával, annak családjával
és a ház körül élő állatok-
kal. Nem csak egy egy-
szerű csahos, hanem
meglepően bátor házőr-
ző, hisz nem habozik akár
harapni is, ha kell. A ka-
nok dominánsan viselkedhetnek, a
szoptatós szukák pedig olykor a féle-
lem szikrája nélkül védelmezik a ki-
csiket, ezért a szeretet és a követke-
zetesség a kölyök felnevelésében a
későbbi problémák megelőzése érde-
kében nagyon fontos.

Önállóan el tudja dönteni, hogy ki,
vagy mi jelent veszélyt a családra,
vagy a nyájra. Ezt a védelmi viselke-
dést ne is próbáljuk kinevelni belőle.
Akit zavar, ha ugat a kutyája, az ne

tartson pulit! Mindenképpen udvarra
való kutya, hisz óriási a mozgásigé-
nye és jól bírja a szélsőséges időjárást
is. A kellőképpen szocializált puli
nem csak a ház körüli jószággal fér
meg, hanem más kutyákkal is. Sőt,
kifejezetten igényli a társa-
ságot. A juhászok és pász-
torok is több kutyát tartot-
tak a nyáj, vagy a gulya
körül.

Ennek a fajtának a játék,
a munka az élete. Motivál-
va rendkívül könnyen ta-
nítható és komoly eredmé-
nyeket lehet elérni vele
szinte bármilyen kutyás
sportban (terelőverseny,
agility, stb). Ha a leendő
gazdi szeretné, ha a pulija
minden vendéget szívesen
lásson a háznál, gondoskodnia kell ar-
ról, hogy a kölyök nevelése során mi-
nél több pozitív megerősítést kapjon
idegen emberektől.

A szabad mozgás a lételeme ennek
a fajtának. A hosszantartó kennelbe
zárás és láncra kötés összetöri a puli
egyéniségét és tönkre teheti egy élet-
re. Aki így tart kutyát az torz viselke-
désű, fizikailag és szellemileg is selejt
állatokat hoz létre.

A puli története messzire nyúlik
vissza. Már a Kr. e. 4. évezredből ma-
radt ránk olyan sumer szobor, amely
egy pulihoz nagyon hasonlító kutyát
ábrázol. Annyi bizonyos, hogy őse-
inkhez valamikor ázsiai vándorlásuk
közben került, s együtt érkeztek a
Kárpát-medencébe, ahol évszázado-
kig mint a pásztorok hű segítője szer-
zett magának hírnevet. Első leírója
Heppe volt 1751-ben, és utána sokan
megemlítik írásaikban a puli bozon-

tos szőrét, hihetetlen intelligenciáját
és munkabírását.

Az 1900-as évek elején megválto-
zott a mezőgazdaság szerkezete,
csökkent a legelők területe és ezzel a
puli munkalehetősége is. A kipusztu-
lástól Raisits Emil és munkatársai te-
vékenysége mentette meg. Egyre ke-
vesebb kutya maradt meg eredeti
munkakörénél, a puliból sztárfajta
lett. Példányai bekerültek a tanyákra,
falvakba, városokba, mint házőrzők,

testőrök vagy kedvencek, esetleg
rendőrkutyák. 1935-ben Anghi Csaba
vezetésével állították össze a fajtale-
írását. A II. világháború a nagy létszá-
mú, erős populációban nagy károkat
nem tett, de a tenyésztést néhány évre
visszavetette.

Az 1960-as években elkezdődött a
puli tervszerű tenyésztése Ócsag Imre
vezetésével, aminek során a fehér,
majd a szürke és a maszkos fakó szín
kitisztult, a szőrzet minősége javult.

Ma a puli, úgy tűnik,
visszatalál eredeti fog-
lalkozásához, hiszen az
1990-es évektől kezdve
kerülnek megrendezés-
re a terelési ösztönpró-
bák, amelyeken pulik is
részt vesznek. Bebizo-
nyosodott, hogy a hosz-
szú ideje megváltozott
körülmények között élő
pulinak a legkevesebb a
terelőhajlama a három
terelőkutyafajta közül,

de a helyzet azóta sokat javult. A kül-
földi fajták térnyerése mellett a puli
népszerűsége sokat csökkent az utób-
bi években, de ez megakadályozza azt
is, hogy a fajta túltenyésztett divatku-
tyává váljon.

A puli legfeltűnőbb külső tulajdon-
sága szinte páratlan szőrköntöse,
mely a fajta védjegye. A szőrtakarója
lehet zsinóros, szalagos, nemezes
vagy csak egyszerűen gubancos, de
annyi bizonyos, hogy főleg a lakás-
ban tartott példányoknál alapos gon-
dozást igényel. Nyaka a hosszú szőr-

Van abban valami különleges,
ha otthon nevelt fűszernövé-
nyekkel ízesítjük ételeinket.
Más lesz az étel aromája, íze.
Szerencsére ez a kis kert nem
csak azoknak adatik meg, akik
kertes házban élnek, hanem
azoknak is, akiknek csak erké-
lyük van, de akár a konyhánk ki-
jelölt szegletében is varázsolha-
tunk egy kis üde, zöld szigetet. 

Fűszereket, különösen a ritkaságokat
megvásárolni nem olcsó mulatság.
Tartani azonban nem kerül semmibe.
Téved, aki azt gondolja, hogy ezek a
zöld apróságok különleges törődést
vagy drága kellékeket igényelnek.
Elég egy kimustrált kávéfőző, egy tet-
szetős tál, vagy akár egy saját kezűleg
díszített cserép és nemcsak friss zöld-
höz jutunk, hanem parányi kertet is
gondozhatunk konyhánk ablakában
vagy egy világos szegletében.

Egy kis szakértelem, és karnyújtás-
nyira lesznek tőlünk a legillatosabb fű-
szernövények.

Nem kell kerttel rendelkeznünk ah-
hoz, hogy saját fűszersarkot alakítsunk
ki magunknak. Hiszen fűszernövényt
mindenhol nevelhetünk, ahol meleg és
napfény van. Elég egy erkély vagy te-
rasz, de ha nem áll rendelkezésre, ak-
kor a balkonládában is ki lehet alakíta-
ni egy apró fűszerkertet.

Szerencsére egyik fűszernövény
sem túl igényes. Félárnyékos helyen
érzik magukat a legjobban, ezért ha
bent vannak a lakásban, akkor min-
denképpen egy hűvösebb pontján tart-
suk őket. Fontos, hogy sokat öntözzük,
hiszen állandóan csipegetjük őket. Ar-
ra is ügyeljünk, hogy ne szedjünk le túl
sok levelet, nehogy elhaljon a növé-
nyünk.

A legelterjedtebb fűszernövények
közé tartozik a bazsalikom, a kakukk-
fű, a citromfű, a rozmaring, a petrezse-

lyem, a tárkony és az orega-
no. Ezek a fűszerek nem
csak ízletesek, de nagyon
különlegesek is. Esztétikai
szempontból legtöbben a
mentát, az oregánót illetve a
petrezselymet választják,
mert nagyon látványosak.

Oregano: A szurokfű vagy
vadmajoránna latin nevéből
oregánónak is nevezik.
Egész Európában ismerik és
használják, de fűszerként fő-
leg a mediterrán konyhára jellemző.
Hazánkban is gyakori, a száraz gye-
pek, hegyoldalak és erdőszélek növé-
nye. Frissen leszedett leveleit saláták-
hoz adják. Virágzó hajtásait vágva
vagy morzsolva árusítják. Levelét
megszárítják, és nyugtató hatású teát
főznek belőle. Illóolajat, cseranyagot,
keserű anyagot és gyulladáscsökkentő
thymolt tartalmaz. Teája étvágyger-
jesztő, idegnyugtató, köhögéscsilla-
pító hatású.
Majoranna: Az árvacsalánfélék csa-
ládjába tartozó növényfaj. Eredeti ha-
zája a Földközi-tenger környéke, de
ma már nagyüzemi módon és kisker-
tekben egyaránt termesztik. A növény
szárított, morzsolt levele és virágzata a
fűszer. A jól kezelt majoránna szür-
készöld, egyenletesen morzsolt, erő-
sen aromás, kellemes illatú, kissé hű-
tő, kesernyés ízű.
Illóolajat, keserű
anyagot, csersavat
tartalmaz.
Bazsalikom: Dél-
Ázsiából, Perzsiá-
ból, Afrikából került
hazánkba, és itt is
kedvelt, egynyári-
ként termesztett ker-
ti, cserép- és fűszer-
növény lett. Jelleg-
zetes illatú és dús

aromájú, színe zöld, virága pedig fehér
színű. Pikáns ízű fűszernövény, mely
illóolajat, cseranyagot, szaponint és
keserű anyagot tartalmaz. A kereske-
delemben morzsolt állapotban kerül
forgalomba.
Rozmaring: Fűszer- és gyógynö-
vény. Dél-Európában honos, de nálunk
is újra kedvelt. A kámforra emlékez-
tető keserű, aromás fűszert az örök-
zöld bokor leveleiből kapjuk. A Föld-
közi-tenger vidékén és Dél-Európában
már az ókorban is ismert és kedvelt
fűszer volt. A honfoglaló magyarok a
Pannóniában élt népektől vették át.
Morzsolva forgalmazzák. Jól zárható
edényben, száraz helyen kell tárolni.
Mint minden áthatóan aromás fűszert,
ezt is csak óvatosan szabad adagolni.
Frissen vagy szárazon a fürdővízbe áz-
tatva illatosít és frissít.

Állati dolgok

A pulihűség
Nem csak kertészeknek

Fűszerek otthon

Május 10-én, immáron 10. alkalom-
mal rendezte meg a Hungária Puli
Klub kiállítását, amelynek harmadik
alkalommal adott otthont Gödöllő. Az
Alsóparkban, a királyi kastéllyal
szembeni zöldterületen megrendezett
versenyen több mint 50 puli tulajdo-
nos nevezte be kutyáját a meghirdetett
szépségversenyre, illetve a tenyész-
szemlére. Az eseményt a klub elnöke,
Szabóné Iványi Katalin és Six Edit
önkormányzati tanácsadó nyitotta
meg, és ők adták át a helyezetteknek a
díjakat, valamint a város által felaján-
lott kupát.

(t.l.)

PPuull iikkiiááll ll íí ttááss  aazz  AAllssóóppaarrkkbbaann
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Május 11-18-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Május 18-25-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

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 jelent-
kezését, akik szívesen gondoznának ott-
honukban olyan gyermekeket, akiknek ne-
velése saját családjukban rövidebb vagy
hosszabb ideig nem oldható meg.
Feltételek:
– 24. életév betöltése
– Büntetlen előélet

– Egészségügyi alkalmasság
– Otthonuk gyermekelhelyezésre alkal-
mas
A jelentkezőknek 50 órás képzésen kell
részt vennie!
A jelentkezőket várjuk a Gyermekjóléti
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

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.

Egy százalék a környezeti nevelésért
Kedves Adózó! Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1 %-
át a környezetünk védelmével, tanácsadással, gödöllői iskolások
és egyetemisták környezeti nevelésével és ilyen irányú kutatások-
kal, szemléletformálással foglalkozó GATE Zöld Klub Egye-
sületnek. A gödöllői és környékbeli lakosságot, főként a gyerme-
keket érintő programjaink egy részét pályázati források hiányá-
ban az 1 % támogatásoknak köszönhetően tudjuk folytatni évek
óta, ezért is kérjük segítségét. Ehhez annyit kell tennie, hogy a
GATE Zöld Klub Egyesület 18671238-1-13 adószámát tartal-
mazó Rendelkező Nyilatkozatot egy szabvány méretű borítékba
teszi, és azt lezárja. A lezárt  borítékothelyezze el adóbevallási
csomagjában. Támogatása jelentősen hozzájárul környezetünk
védelmének társadalmi ügyéhez. 
Eddigi támogatóinknak ezúton is köszönjük felajánlásaikat!

Tájékoztató kötelező kéményseprő-ipari
feladatok ellátásáról

Értesítjük Gödöllő város lakosságát, hogy a Pest
Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. 

arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgozói 
2009 május 18-tól 2009 július 30-ig

végzik el a település közigazgatási határain belül a
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

körébe tartozó feladatokat, melyért díjat szednek.

Lakossági Fórum

Május 15-én 10 órakor a blahai Idősek Klubja (Blaháné út 45. )
épületében a patakmeder rendezésével kapcsolatosan
tájékoztatják a lakókat az önkormányzat munkatársai.  

MOLDVÁBA IS MEHETNEK A 
MAGYARORSZÁGI 1 %-OK

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány a mold-
vai csángók magyar anyanyelvi oktatását támogat-
ja. Az alapítvány – főként kispénzű keresztszülők
és néhány vállalkozó befizetéseiből – a moldvai
magyar oktatás költségeinek közel kétharmadát fe-
dezi. Ezekből a befizetésekből nemcsak az iskolán
kívül magyart tanítók bérére, de a program mű-
ködtetésére is kerül: a lábnyiki, csíkfalui és ma-
gyarfalusi Gyermekek Háza épületeiben ugyanúgy
ott van az AMMOA által küldött pénz, mint a „ma-
gyar iskolák” építésére megvásárolt újabb házak-
ban, telkekben, a tantermek felszerelésében és a
csángó gyermekek által használt oktatási eszkö-
zökben. Idén újabb magyarországi forrással gyara-
podhat a moldvai magyar oktatás. A mostani adó-
bevallási időszakban már A Moldvai Magyar Ok-
tatásért Alapítvány is jogosult a személyi jövedele-
madóból a civil szervezetek részére felajánlható
1% fogadására. 
Az alapítvány adószáma: 18710209-1-13.
A befizetett pénzek ugyanúgy a moldvai magyar
oktatásra fordítódnak, mint az eddigi befizetések.



Gödöllői Szolgálat 11Mozaik2009. május 13.

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

GYERMELYI TÉSZTA SZERDA!
Május 13-án 50 % engedményt adunk a gyermelyi tésztából készült ételek árából!

Május 14-15-én 20-%-os kedvezmény!

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
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Nem sikerült a bajnoki címvé-
dés a Gödöllői SK U21-es futsal
csapatának. A gödöllői fiatalok
a bajnoki döntőben a Color-
spectrum Aramis ellen próbál-
ták megvédeni tavaly megszer-
zett címüket, de a két mérkőzés
alapján jobbnak bizonyult a bu-
dafoki gárda, így ők örülhettek
az aranyéremnek, míg Nagy Ro-
landéknak meg kellett eléged-
niük a második hellyel.

Drámai csatában nyerte a párharc első
mérkőzést a Gödöllő. Az első húsz

percben akár öt góllal is vezethetett
volna csapatunk, de mindössze egy
gólt ért el, bár ezzel is vezetéssel vo-
nulhatott pihenőre Smeló Dávid csapa-
ta. A folytatásban 10 perc alatt 4–1-re
fordított a házigazda Aramis, de a  si-
ma végjáték helyett a gödöllői fiata-
lok felálltak a padlóról és az utolsó
hat percben megnyerték a meccset (az
utolsó két gödöllői gól a 40. percben
esett).
A bajnoki aranycsata visszavágójára
május 7-én került sor Gödöllőn. Vidák
Balázs nem játszhatott, ugyanis meg-
kapta 5. sárga lapját az első meccsen,

ami végül döntőnek bi-
zonyult, hiszen már az
odavágón is létszám-
hiánnyal küzdő mieink
(hét játékos volt hadra-
fogható) nem bírták erő-
vel a végjátékot. Jól in-
dult a mérkőzés és
Nagy Roland találatá-
val vezettünk, de még
az első 20 percben meg-
fordította az állást a
vendégcsapat, ami  ek-
kor még a GSK bajnoki
címét jelentette. A má-
sodik félidőben egé-

szen a 34. percig nem történt érdem-
leges dolog, de az utolsó hat percre el-
fogytak erőben a gödöllőiek és egy fi-
gyelmetlenség utáni Aramis találat
után már összesítésben ők álltak job-
ban. Mindent megtettünk a felzárkó-
zás érdekében és meg is volt az esély
az újabb gödöllői gólra (három száz-
százalékos helyzet maradt ki), az utol-
só másodpercekben végül mégis a lá-
togatók találtak be, ezzel eldöntve az
aranycsata sorsát. A tavalyi bajnoki
cím után ezúttal tehát ezüstérmet szer-
zett  a Gödöllői SK U21-es futsal csa-
pata, ami a már említett létszámhiány
miatt nagy tettnek számít.
Az ezüstérmes csapat tagjai: Horváth
András, Nagy Roland, Séra Tibor,
Száraz Szabolcs, Katona Miklós, Vi-
dák Balázs, Gólya Tamás, Koczkás
Péter, Blaumbacher Bálint, Géczi
Krisztián, Koscsó Gergely, Koller
Péter, Müller Péter, Pethő Balázs.
Edzők: Smeló Dávid, Baranyai Pál.  

FUTSAL U21, BAJNOKI DÖNTŐ
Colorspectrum Aramis – Gödöllői

SK 4–5 (0–1)

Gólszerzők: Séra Tibor (3) 
Vidák Balázs, Nagy Roland

BAJNOKI DÖNTŐ
Visszavágó:

Gödöllői SK – Colorspectrum
Aramis 1–4 (1–2)

Gólszerző: Nagy Roland

Futsal – Elmaradt a címvédés az U21-ben

Gödöllői ezüstérem

Idén is az aranyért küzdhet a
Gödöllői KC felnőtt férfi és
ifjúsági csapata, miután mind-
két gödöllői gárda kettős győ-
zelemmel múlta felül az elő-
döntőben a Veresegyház gár-
dáját. 
A felnőttek a Domonnyal, míg az ifis-
ták a Tápiószelével játszanak majd a
fináléban. Mindét csapat idegenben
kezd most hétvégén, míg a viszavá-
gókra egy hét múlva, május 23-án ke-
rül majd sor.

Kézilabda – Megyében a döntőben

Aranyért játszhatnak a fiúk

A tavaly nyáron Amerikába köl-
töző, és a tanulmányait ott foly-
tató Erdélyi Zsófiára minden bi-
zonnyal csak a fanatikus sportra-
jongók és a hozzá közelebb álló
sporttársak és barátok gondol-
nak nap mint nap.

Az egykoron a GEAC színeiben sikert
sikerre halmozó atléta hosszú idő után
hallatott magáról. Erdélyi az elmúlt he-
tekben fantasztikus időeredménnyel (34
perc 04 másodperces idővel) kvalifikál-
ta magát a következő U23-as Európa-
bajnokságra tízezer méteren. Az elmúlt
hétvégén, pedig egy egyetemi bajnoksá-
gon duplázott és nyert 1500, valamint
5000 méteren. Zsófit nem csak magyar-
ként, hanem gödöllői magyarként emlí-
tik meg a versenye utáni interjújában,
így öregbítve kis hazánkon kívül is a re-
mek gödöllői atlétikai műhelyt.

GEAC sikerek az elmúlt hóna-
pokban

Jól szerepeltek a különböző verse-
nyeken a GEAC atlétái. Az alábbiak-
ban az elmúlt versenyek gödöllői
eredményeit közöljük.
Dr. Vanyek Béla Emlékverseny: 1500
m fiúk ifjúsági: 1. Halcsik Tamás; 1500
m fiúk junior: 1. Czindrity Attila, 2. Há-
ló Benjamin; súlylökés, serdülők: 3:
Berényi Iván; súlylökés, ifik: 4. Bujdo-
só Gábor; súlylökés, junior: 1. Szekeres
Tamás; diszkosz, serdülő: 1. Berényi
Iván, 3. Hovanecz Bence; diszkosz, ifi:
2. Bujdosó Gábor; diszkosz, junior: 1.

Szekeres Tamás; gerely, serdülő: 1.
Ambrus Lóránt, 4. Berényi Iván; ge-
rely, ifi: 4. Szőke Péter, 5. Káposztás
László; diszkosz lány, serdülő: 1. Reva
Vanda; gerely lány, serdülő: 2. Varga
Fanny, 4. Regényi Borka; gerely lány,
ifi: 1. Tiborcz Judit.
Pest Megye Mezeifutó bajnokság: fel-
nőttek: 1. Bedgyes Gábor, 3. Erdős
Béla; Junior: 1. Háló Benjámin, 2. Ko-
vács Gábor. Ifi: 1. Halcsik Tamás, 3. Ju-
dák Endre; csapatban: 2. GEAC (Judák
E., Halcsik T., Kiszel Krisztián); ser-
dülő fiú 15 évesek: 1. Győri Barnabás,
2. Hegedűs Tamás; 14 évesek: 1. Pápai
Márton, 4. Törő Lajos; 13 évesek: 3.
Kriszt Botond, 4. Vanó Tamás; 12 éve-
sek: 1. Bencsics Dániel, 3. Józsa Tamás;
Csapatban: 1. GEAC (Szénási Csanád,
Thury Márton, Bencsics D., Józsa T.);
11 évesek: 1. Pápai Benedek, 4. Bencsik

Gergő; 10 évesek: 4. Borhy Botond,
csapatban: 2. GEAC (Csigi Gergely, Si-
monváros Csanád, Molnár Karsa,
Borhy B.); Felnőtt nők: 1. Pék Andrea;
ifi: 3. Kalmár Tímea; serdülő lány 15
évesek: 1. Zsíros Zsanett, 2. Hétházi
Fanni (Bocskai), 3. Szűcs Boróka
(Bocskai), 4. Ács Regina, 5. Telek Jú-
lia, csapatban: 1. Bocskai SE (Meleg
Tímea, Fábián Anna, Hétházi T., Szűcs
B.), 2. GEAC (Teleki J., Zsíros Zs., Ács
Regina,  Rendik Zsófia); 14 évesek: 1.
Moldován-Horváth Katinka, 2. Nagy
Diana, Csapatban: 1. GEAC (Moldo-
ván-H. K., Nagy D., Soós Réka, Újvári
Bella); 13 évesek: 1. Halerik Anita, 2.
Nagy Imola, csapatban: 1. GEAC (Ha-
lerik A., Nagy I., Jászai Vanda, Diményi
Zsuzsa); 12 évesek: 1. Ajkler Eszter, 2.
Madáczi Flóra, 3. Kovács Dóra, csapat-
ban: 1. GEAC (Mászáros Dorottya,
Ajkler E., Kovács D., Madáczi F.); 11
évesek: 1. Mádcsi Réka, 3. Kovács Em-
ma; 10 évesek csapat: 2. GEAC (Ara-
nyos Eszter, Hámor Emese, Kriszt Ka-
talin, Kriszt Annamária)

Atlétika – Erdélyi Zsófi remekelt Amerikában

U23-as Eb-n az atléta

Május 9-én hazai pályán fogadta
soros ellenfelét, a Pilis csapatát
a Gödöllői SK felnőtt és U19-es
alakulata a megyei első osztályú
bajnokságban. Mindkét gödöllői
csapat egy gólgazdag mérkőzé-
sen tartotta itthon a 3 pontot.

A felnőttek jól kezdtek és Séra Tibor
kettő, valamint Nyári András egy talá-
latával három gólos előnyre tettek szert.
A második 45 percben sokáig nem tör-
tént semmi, majd a védégek kétszer is
szépíteni tudtak a hajrában, de már az
egyenlítésre nem volt idő, így a GSK-
nál maradt a három pont. Az ifisták már
4–1-re is vezettek, végül egy góllal
nyertek. A felnőttek a 9., az U19-es
gárda a 4. helyet foglalja el a tabellán.

Megyei III. osztály – GEAC gól-
parádé

Gólparádé az egyetemen. A megyei
III. osztály gödöllői csoportjában vitéz-
kedő Gödöllői EAC 15 góllal terhelte az
Acsa csapatát, míg a monori csoportban
szereplő Gödöllői SK II. is nyerni tudott
3–0-ra idegenben.

Utánpótlás foci – Gólzáporos
meccsek

Utánpótlás csapataink gólzáporos
meccseken vannak túl. Az U13-as
együttes a bajnoki arany szempontjá-
ból fontos pontot szerzett Felcsúton,
míg az U16-os gárda győzelmével to-
vábbra is tartja a lépést a listavezető
Hévízgyörkkel. -tt-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Fontos pontok a hétvégén

A 2009-es évben, hasonlóan a
korábbiakhoz, a Gödöllői Lo-
vassport és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület sportolói
ismét kiváló teljesítményekkel
hívják fel az egyesületre és a
városra a sportszerető em-
berek figyelmét.

Díjugrató szakágban Jancsovics Zi-
ta, ifjúsági lovas, tíz versenyen vett
részt, és a tízből ötször hibátlan ered-
ményt ért el; Szabó Illés, aranyjelvé-
nyes ifjúsági versenyző, 40 alkalom-
mal indult versenyeken és 29 esetben
ért el elsőtől a hatodik helyezésig
eredményt, kimagasló teljesítményt
nyújtva; dr. Balogh Réka a dr. Peré-
nyi Miklós Emlékversenyen, Gödöl-
lőn nyitott kategóriában két hibátlan
eredménnyel végzett, emlékezetes lo-
vaglással; Lénárd Nóra a dr. Peré-
nyi Miklós Emlékversenyen négy
versenyszámban indult és két első,
egy harmadik, és egy ötödik helyezést
ért el. Kelemen János, húsz alkalom-

mal indult országos versenyeken és
húszból hatszor első, egyszer 6. he-
lyezést ért el; Janik Valéria szintén
húsz alkalommal startolt országos
versenyeken, és kilencszer első és egy
esetben harmadik helyezést ért el; Ja-
nik Attila, aki negyvenszer indult or-
szágos versenyeken, és tizennyolc he-
lyezést ért el (négyszer első, hatszor
3., négyszer 4., egyszer ötödik, és há-
romszor 6. lett), mely eredmények-
kel ö az ország legjobbjainak egyike.

***
Május 9-10-én a Rodeo Országos baj-
nokság I. fordulóját rendeztek Kör-
menden. A tavalyi versenyszezont sé-
rülések miatt kihagyó Izsó Márti
(GLSE versenyzője), aki 2005-ben
országos bajnok és kupasorozat győz-
tes, Európa Kupa IV. helyezett és
2006-ban szintén országos kupaso-
rozat győztes az idén újra nyeregbe
szállt. A bajnokság I. fordulóján ma-
gabiztosan utasította maga mögé a
mezőnyt. Újvári Csaba a nagyszerű
VII. helyezést érte el. -ll-

Lassan befejeződnek a tanévi
Diákolimpiai sportágak, melyek-
ben az idén is számos gödöllői
iskola és diák ért el vagy ér el si-
kereket.

A hétvégén országos elődöntőben vett
részt a Török Ignác IV. korcsoportos
lánycsapata kosárlabdában, valamint
gödöllői körzeti döntőket rendeztek
atlétikai ügyességi és váltófutó csapat-
bajnokságban.
A kosaras lányok magabiztosan jutottak
be  az országos döntőbe a legjobb 8 kö-
zé, ami Sopronban lesz. A csapat tag-
jai: Balogh Eszter, Éder Hanga, Hollósy
Réka, Horváth Alexandra, Krámer Fan-
ni, Kaján Anna, Lipták Laura, Simon-
csik Hanga, Slézinger Krisztina, Szeibel
Leila, Radócz Imola. Edző: Szabó Ta-
más, testnevelő: Péli Sándor.
Az egyetemi pályán, körzeti atlétika

versenyen a II. korcsoportban a fiúknál
Pápai Benedek (Premontrei), a lá-
nyoknál Szemjonyinov Paula jutott a
megyei döntőbe. Csapatban a lányoknál
a Hajós képviseli majd Gödöllőt. A III.
korcsoportban egyéniben a fiúknál Jó-
zsa Tamás (Premontrei), a lányoknál
Lakatos Ágnes (Török) jutott tovább.
Csapatban itt is Hajós fölény volt mind a
fiúknál, mind a lányoknál. A IV. korcso-
portot a fiúknál Berényi Iván (Petőfi)
nyerte, a lányoknál Teleki Júlia indul-
hat. Csapatban fiúknál az Erkel, a lá-
nyoknál a Hajós végzett az élen. Az
ügyességi és váltófutó csapatbajnokság
megyei döntőjét a III.-IV. korcsoportban
május 14-én rendezik, míg az egyéni
döntőket IV. korcsoportban majd 21-én.
Röplabdában az Erkel iskola fiú és lány,
míg a Petőfi iskola lány csapatai készül-
hetnek a május 30-ai országos elődöntő-
re a III. korcsoportban. -tt-

Országos kiemelt II. osztály U15-
U13 közép B csoport, 23. forduló
U15: Gárdony-Felcsút – Gödöllői SK
8–0; U13: Gárdony-Felcsút – Gödöl-
lői SK 1–1 Gól: Szabó Tibor
Országos kiemelt II. osztály U15-
U13 közép C csoport, 22. forduló
U15: Gödöllői SK U14 – ESMTK
5–11 Gól: Gerényi Álmos (4), László
János; U13: Gödöllői SK U12 –
ESMTK 1–7 Gól: Hajdú Tamás
Pest megyei I.-III. osztály U16-os
bajnokság, 14. forduló
Dány – Gödöllői SK U16 0–9 
Gól: Krizsanyik Kristóf (2), Ben Ali
Mourad (3), Somogyi Levente (3),
Takács Márk

Pest megyei III. osztály, monori
csoport 22. forduló

Sülysáp II. – Gödöllői SK II. 0–3
gödöllői csoport, 22. forduló

GEAC – Acsa 15–1

Pest megyei I. osztály, 25. forduló
Gödöllői SK – Pilis 3–2 (3–0)

Gól: Séra T. (2), Nyári A.
U19: Gödöllői SK – Pilis 4–3

Gól: Kiglics Gábor (2)
Kecskés Gergő, öngól

Pest megyei bajnokság, rájátszás,
elődöntő
Veresegyház – Gödöllői KC 16–17
GKC – Veresegyház 24–16 
Pest megyei ifjúsági bajnokság,
rájátszás, elődöntő 
Veresegyház –  Gödöllői KC 24–50
GKC – Veresegyház 36–10
NB II., nők déli csoport 19. és 20.
forduló: GKC – Szent István Építők
27–24; Taksony – GKC 40–24
Ifi: GKC – Szent István Építők
7–41; Taksony – GKC 29–25

Lovassport – Remeklő GLSE lovasok

Jó eredmények az idén is

Diákolimpia – Hajós fölény atlétikában

Országos döntőben a Török

Az elmúlt hétvégén Vácott rajtolt a
Pest megyei utcai kosárlabda bajnok-
ság néven futó sorozat, amelynek –
ahogyan a korábbi esztendőkben – a
Pest megyei Kosárlabda Szövetség a
szervezője. A hagyományoknak meg-
felelően Gödöllő is helyt ad az egyik
körnek, méghozzá május 23-án, 9
órai kezdettel pattog majd a labda a
polgármesteri hivatal előtti téren.
Nevezéssel kapcsolatos infók: 
Buday Zsolt (1031. Bp. Vitorla u.
17.), Tel.: 06-30-9130-287. 
E-mail:zsbuday@rubicom.hu .

Utcai Kosárlabda

Idénykezdet

Május 9-én, a domonyvölgyi Lázár Lovasparkban meg-
rendezett búcsúztatón köszönték meg a TEVA-Gödöllői
RC női csapatának tagjai volt vezetőedzőjük, Hollósy
László elmúlt években végzett munkáját. Hollósytól
március végén – ismételt és súlyos szerződésszegésre
hivatkozva – vált meg az egyesület vezetése. A lányok
egy, a csapatot ábrázoló, Goschler Tamás festőművész
által készített festménnyel kedveskedtek a pályafutá-
sát nagy valószínűséggel külföldön folytató trénernek.
Az edző nyolc évig szolgálta a klubot, előbb másod-
edzőként, majd a felnőtt együttes elsőszámú szakmai
vezetőjeként tevékenykedett. Irányításával a gödöllői
hölgyek bajnoki ezüstérmet nyertek (2007) és három
egymást követő évben (2007, 2008 és 2009) bronz-
érmesek lettek a Magyar Kupában. Juniorcsapata két
évvel ezelőtt veretlenül hódította el a bajnoki aranyat,

míg az ifjúságiakat ugyanebben az esztendőben a má-
sodik helyig vezette. Szakmai sikerei elismeréseként
idén februárban a Gödöllői Sport Közhasznú Alapítvány
kuratóriuma az Év edzője címmel tüntette ki.

Hollósy László búcsúztatása



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* MÉLY FÁJDALOMMAL TUDATJUK, HOGY
CZIVA FERENC 68. ÉVÉBEN ELHUNYT.
KÖSZÖNETET MONDUNK MINDAZOK-
NAK, AKIK SZERETTÉK, ÉS UTOLSÓ
ÚTJÁRA ELKÍSÉRTÉK. Gyászoló család

INGATLAN

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

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

* 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, 57 m2-es 2 szobás,
konvektoros fűtésű, erkélyes lakás. Iá: 12
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 csendes belvárosi utcában 100
nm alapterületű, 3 szobás családi ház 600
nm-es telekkel. Iá: 18,5 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

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

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

* 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 forgalmas út melletti, vállalkozás
kialakítására is alkalmas kétszintes, 4 szobás
családi ház 2 garázzsal, 740 m2-es telekkel,
az utcafronti részen lakásnak, irodának,
üzletnek is alkalmas helyiségekkel. Iá: 37
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 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

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

* Szadán 740 nm-es belterületi építési telek. Iá:
7,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Isaszegen 1993-ban épült 2+2 félszobás
családi ház 610 nm telekkel erdő mellett eladó
Tetőtér beépíthető Iár: 15,5 MFt 20-772-2428

* Gödöllőn gyönyörű panorámás 680 nm
saroktelek sürgősen eladó Iár 8,5 MFt 20-
772-2428

* KERESÜNK ELADÓ GÖDÖLLŐI és
környéki lakásokat, kertes házakat , telkeket
regisztrált ügyfeleink részére nagy helyis-
merettel és többéves eladási tapasztalattal !
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT  20-772-
2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU    

* Sürgősen eladó ár alatt I emeleti 2 szobás
, erkélyes palotakerti lakás egyedi fűtés-
mérővel  Iár 9,7 MFT 20-7722429 

* Gödöllőn eladó ÚJÉPÍTÉSŰ 2 szoba +
nappalis garázzsal elválasztott alápincézett
ikerház kulcsrakész ár 20,5 MFt  Beépíthető
tetőtérben 3 szoba kialakítható 20-8042102

* Központban Dózsa Gy.úton 2 szobás
lakás 1 szobás áráért eladó 44 nm-es, parkra
néző, alacsony közös költség és rezsi Iár 9,7
MFt 20-772-2429  

* 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

* Családi okok miatt sürgősen eladó
Kossuth L. u-i jó állapotú 2 és  félszobás,
erkélyes lakás! Iár 11,8 MFt 20-772-2429

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

* Jó vétel Gödöllőn! Alvégben SZOCPOL
KÉPES 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 12,5MFt 20-8042102

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

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

* JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000
nm-es örökpanorámás építési telek Iár: 8.5
M Ft 20-804-2102 

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 80 nm-es felújí-
tott sorházi lakás saját kertrésszel azonnal
költözhetően eladó Iár 19,6MFt 20-4306474 
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-Központ közeli erkélyes 3. emeleti
felújított 63 nm 2 + fél szobás kon-
vektoros tégla lakás 16.3MFt.  
-Egyetem mellett konvektoros jó
állapotú 1. emeleti 80 nm 3 szobás
lakás garázzsal 19.6MFt.
-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
-Gödöllő központjában 1. emeleti
erkélyes 70 nm 2 + fél szobás cirkós
lakás 24MFt.
-Veresegyházán új építésű magas
minőségű nappali + 4 szobás 121 nm
lakóház 33.71MFt.
-Csanakban 989 nm ápolt kerttel
179 nm nappali + 3 és fél szobás
felújított családi ház 38MFt.
-�agyfenyvesben újszerű 180 nm
nappali + 3 szobás úszómedencés
egyszintes családi ház 45MFt.

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.



* Jó vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2
szobás erkélyes világos  parkra néző tégla
konvektoros lakás nagyon alacsony rezsivel
kulturált lakótömbben 20 772-2429 

* Családi okok miatt sürgősen eladó
Gödöllőn 1650 nm-es építési telek alkalmi
áron aszfaltos csatornázott utcában Iár 11,5
MFt 20-722-2429

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 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 

* ÁRCSÖKKENTÉS! ELADÓ Lakás
Gödöllőn, János utcában 52 m2-es, 2
Szobás, egyedi fűtéses, erkélyes téglalakás
eladó. IRÁNYÁR: 11.250.000 Ft. HÍVJON:
0630-919-5960. Sorszám: 3558.
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 

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

* 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 ÖNÁLLÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllő,
Kikerics utcában: 60 m2, (+Tetőtérben
további 30m2), Nappali + 3 Szobás bőví-
thető téglaház, 500 m2-es fás telken,
csendes környezetben eladó. IRÁNYÁR:
17.800.000 Ft. Sorszám: 3532. HÍVJON:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. -
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  

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

* Turán vasút és buszmegállóhoz közel, 3
szobás, 80 nm-es, összkomfortos, gyönyörű
állapotú családi ház ELADÓ. Gondozott
konyhakerttel, garázzsal. Ár:12,9 M Ft.
99/6528 06-30-977-66-65, 06-28-545-065

* Turán ELADÓ egy 2 és fél szobás, összkom-
fortos parasztház. Gázkonvektoros fűtés,
garázs, 938 nm-es telek és rendezett szom-
szédok várják az új tulajdonost. Ár:7,5 M Ft
99/6525 06-30-977-66-65, 06-28-545-065

* Turán nagypolgári stílusban épült 97-nm-
es, 3 szobás  gázkonvektoros családi ház
ELADÓ. Összközműves, fúrt kúttal, pincével,
melléképületekkel, aszfaltozott utcában.
Irányár:13,5 M Ft. 99/6506 06-30-977-66-
65, 06-28-545-065

* Turán a központban ELADÓ egy 81 nm-es,
3 szobás téglaépítésű, szerkezetileg stabil
családi ház. Fűtése: cserépkályha és konvek-
tor. Telek 2000 nm. Ár:11,9 M Ft. 99/6510
06-30-977-66-65, 06-28-545-065

* Turán téglaépítésű, cseréptetős, összkom-
fortos, 70 nm-es, 2 szobás családi ház, 1600
nm-es rendezett telken ELADÓ. Felújított
fürdőszoba, konvektoros fűtés. Ára: 12 M Ft.
99/6480 06-30-977-66-65, 06-28-545-065

* Vácszentlászlón 100 nm-es ( 2+ fél szoba)
csodaszépen felújított családi ház, 800 nm-
es saroktelken, csendes utcában ELADÓ.
Hőszigetelt nyílászárók, új cirkó, szép burko-
lat+ garázs. Ára csak: 12 M Ft. 120/6524
06-30-977-66-65 06-28-545-065

* Blahai részen, összközműves, sík 1439
nm-es építésű telek, 32 nm-es téglaházzal,
csodaszép fenyvessel 12,5 M Ft. Tervezze
meg festői házát! 114/5583 06-30-629-02-
66, 06-28-545-065

* Szadán, családi házas részen, két utcára
nyíló, 1200 nm-es építési telek eladó, vagy
Bp.-i, esetleg gödöllői lakásra cserélhető.
Beépíthetőség 30%, utcafront 14.5 m. 7 M Ft.
114/6452 06-30-667-48-12, 06-28-545-065

* Szadán aszfaltút mellett 110 nm-es,
újépítésű nappali + 3 szobás ikerházak kulc-
srakészen eladók. 23.9 M Ft. 114/6438  06-
30-667-48-12, 06-28-545-065

* Kistarcsán, új parcellában, újépítésű, 110
nm-es nappali + 3 szobás mediterrán stílusú,
ikerházi lakások eladók.Rugalmas fizetési
feltételek, referenciák. 28.8 M Ft.113/6433
06-30-667-48-12, 06-28-545-065

* Központban, téglaépítésű, 2 szobás, 53 nm-
es, konvektoros lakás, ősfás csendes helyen a
lakáshoz 12 nm-es tároló tartozik. Irányár:
11,9MFt 30/629-0266, 06-28-545-065

* Palotakerten 4 emeletesben 43 nm-es,
1 szobás + hálófülkés világos, zöld parkra
néző, csendes lakás ELADÓ. 30/629-
0266, 06-28-545-065
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* Kerepes, szerkezetkész családi ház 18.8MFt
irányáron, 130nm, Nappali és 4 szoba, garázs,
288nm saját kerttel eladó! 30/629-0266, 06-
28-545-065. 06-28-545-065

* SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi
ház 20M Ft-os iáron, 3280m2 közművesített
építési telek 9,2M Ft-os iáron, vagy 1100 m2-
es telekrész 3,5M Ft-os irányáron eladó. Tel:
(28) 404-124, (70) 570-5461

* HÉVÍZGYÖRKÖN belterületi építési
TELEK eladó piaci ár alatt. Érd: (20) 497-
9462; (28) 436-670 (esti órákban)

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt
és külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztás-
ban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981

* Gödöllőtől 30 km-re PALOTÁSON
PIZZÉRIA TELJES BERENDEZÉSSEL
ELADÓ, vagy gödöllői lakásra cserélhető.
Érd: (30) 645-3448

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

* Eladó Gödöllőn a PERCZEL M. utcában
ÉPÍTÉSI TELEK teljes közművel. Érd: (30)
650-2194

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

* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés
dűlőben, Tölgyfa utca folytatásában 2200
m2 zártkerti telek eladó. Pince, villany, víz
van. Iár: 5,8 M Ft. Érd: (28) 410-354

* 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

* 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

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

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

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

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

* 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, cserépkály-
hás 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 tár-
sasházi lakások eladók saját telekrésszel,
külön épületekben 3 szoba nappali kony-
ha, 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

* 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

* Tóalmáson gyógyfürdő környezetében
két szoba összkomfortos téglából épült
családi házunkat (15.000/havi rezsi) kis
családi házra cserélnénk betegség miatt.
Tel: (20) 621-5111

* 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% készült-
ségű, szocpol igényelhető. Ár: 23m Ft.
Tel: (30) 587-4928

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

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

* Építési vállalkozók figyelem! Gödöllőn,
domboldalon két utcáról megközelíthető
1850 nm-es telken lévő házamat érték-
egyeztetéssel új társasházi öröklakásra
cserélem. (28) 416-445

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

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

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

* Gödöllőn a HARASZTBAN eladó egy 2
szintes (+pince) hőszigetelt családi ház
parkosított telken. 3 és fél szoba, duplakom-
fort, alternatív fűtési lehetőség. Iár: 35m Ft.
Érd: (20) 533-0796

* SÜRGŐSEN ELADÓ MAGÁN-
SZEMÉLYTŐL alkuképes áron egy igényesen
felújított 1 + 2 szobás lakás a Palotakerten.
Iár: 11,299 M Ft. Tel. (20) 569-6081

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

* Áron alul sürgősen eladó Gödöllőn a Paál
László közben 1+félszobás téglaépítésű, par-
kettás, konvektoros 3. em. lakás a centrum-
ban csendes, nyugodt helyen. (20) 224-9118

* Gödöllőn családi házat vásárolnék
azonnal készpénzzel max. 25 mill ió
forintig. Csak tulajdonosok jelen-
tkezését várom. Tel: (70) 451-4323

* Túl nagy a családi háza, sok a rezsiköltség?
Cserélje el 2 kisebb nagyfenyvesi lakásra.
30 és 90 nm-es, garázsos, kertes lakások.
(70) 451-43-23

* Gödöllőn, Kazinczy körúton kétszobás,
erkélyes, teljesen felújított lakás eladó. Tel:
(20) 455-4648

* 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 – Máriabesnyőn örökpanorámás
téliesített kis faház (52 nm) bútorozottan
1000 nm-es telken eladó. Iár: 14,5 millió.
Érd: (20) 526-0052

* Gödöllőn, Szt. János utcában levő 1. em.
60 nm-es, loggiás, egyéni mérőórákkal felsz-
erelt, jó állapotú lakás eladó. Iár: 12,3 M Ft.
Érd: (30) 384-2872

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

* Gödöllőn 1,5 szobás, galériás, kertes tár-
sasházi lakás jó állapotban eladó. Egyetem,
iskola, ovi a közelben, vasút, HÉV,
buszmegálló néhány percre. iá: 11,5 M Ft.
(20) 5570-177

* Gödöllőn, Szent János utcában 2 szobás,
összkomfortos lakás eladó. Ár: 13,5 millió Ft.
Érd: (70) 217-3458

* KESZTHELYEN parkettás, redőnyös, 2
szoba hallos, erkélyes 56 nm-es 4. em. jó
állapotú lakás 7,1 millióért eladó. Családi
okok miatt sürgős. Tel: (70) 286-4556

* Gödöllő Palotakert 6/A-ban földszinti 56
nm-es 2 szobás lakás eladó. Iár: 11,5m Ft.
Érd: (70) 419-4563, (70) 365-1959

* Palotakerti 2 szobás, 61 nm-es, szabály-
ozható fűtésű, beépített erkélyes, jó állapot-
ban lévő lakás eladó. Tel: (30) 211-0009

* Kedvező áron, sürgősen eladó! Gödöllő
János utcában nagy erkélyes, parkra néző,
déli fekvésű, 52 nm-es, 2 szobás, jó állapotú
lakás beépített konyhabútorral, saját tároló-
val. Iár: 11,25m Ft. Érd: (30) 491-5020

ALBÉRLET

* 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, felújí-
tott 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
lakásba. Fürdőszoba, konyha használattal,
telefon, kábel TV, internet szolgáltatással.
Csak nem dohányzó személy jelentkezését
várom! Tel.: 06-70/318-2127

*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583

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

* Albérlet kiadó az Ambrus Zoltán közben.
Tel: (20) 222-7747

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*A Kertvárosban gyönyörűen parkosí-
tott saroktelken 180 nm-es, nappali+3
szobás, igényes családi ház garázzsal,
szaunával, jakuzzival eladó. A telken
egy 1 szobás önálló lakrész is talál-
ható. Irányár: 67,9 mFt.
*A Kertvárosban, pár percre a központ-
tól, 10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 60 mFt.
*Máriabesnyőn, szépen parkosított 1030
nm-es telken nappali+ 5 szobás, három-
szintes családi ház, dupla garázzsal,
tárolókkal, pincével eladó. Iár:39 mFt.
*A Nagyfenyvesben, parkosított telken
120 nm-es, nappali+ 3 szobás, földszintes
családi ház garázzsal, hatalmas terasszal,
kültéri medencével eladó. Iár:47 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9 mFt.

*A Kossuth L. utcában, 2003-ban épült,
69 nm-es, nappali + 2 szobás, amerikai
konyhás, 2. emeleti lakás, (zárt gépkoc-
si beállóval) eladó. Iár: 22,5 mFt.
*Szadán, 817 nm-es, panorámás
építési telken családi házzá minősített
39 nm-es, (1 szoba+ 2 hálófülke)
nyaraló, nagy terasszal, garázzsal
eladó. Iá: 17,5 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújí-
tott, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 3 szobás, 1. emeleti, tég-
laépítésű, egyedi fűtésű lakás, telek-
résszel sürgősen eladó. Iár: 19,9 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél szobás,
téglaépítésű, jó elrendezésű, panorámás
3. emeleti konvektoros, társasházi lakás
parkosított telken eladó.  Iá: 15,9mFt.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK:
*GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben
épült, 190 nm-es, nappali +4 szobás,
amerikai konyhás igényes, garázsos
ikerházfél eladó. (Gondozott kert, öntöző
rendszer, víztisztító, vízlágyító rendszer,
központi porszívó, riasztó). 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, csen-
des utcában, 852 nm-es telken, most
épülő, nappali+3 szobás, 136 nm-es,

egyszintes családi ház kulcsrakész
állapotban eladó. Iá: 38,5 mFt.

*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-
dombon, 1040 nm-es telken, 280 nm
–es, földszintes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó.  Irányár: 62 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Termálfaluban,
1550 nm-es telken, 260 nm –es, kétsz-
intes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó.  Irányár: 60 mFt.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-
es telken, 94 nm-es, most épülő, nap-
pali + 3 szobás, amerikai konyhás iker-
házi 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 elők-
erttel, 24,4 mFt-tól! Szoc.pol. felvehető. 
*VERESEGYHÁZ Erdőkertessel ha-
táros részén, 113 nm-es, most épülő,
nappali + 3 szobás, amerikai konyhás
ikerházi lakások garázzsal eladók.
Szoc. pol. felvehető.  Iár: 27 mFt.



* 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, vil-
lanyórával, gáz közös) május 15-től egy
személy részére 30.000 Ft-ért (+1 havi kau-
ció) kiadó. Tel: (28) 418-005, (30) 277-8113,
(30) 502-4148

* 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

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

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

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

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

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

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

* Gödöllő központjában 1. emeleti, kastélyra
néző, kétszobás, kitűnő állapotú távfűtéses
lakás 38.000 Ft/hó + rezsiért nemdo-
hányzóknak kiadó. (30) 638-4737

* Kiadó! Június 1.-től János u. elején, 2. em.
2 szobás, felújított, balkonos, konvektoros,
bútorozatlan lakás. 50 ezer Ft/hó + 2 havi
kaució szükséges. Tel. (70) 517-1370

* Gödöllő – Máriabesnyőn örökpanorámás
téliesített kis faház (52 nm) bútorozottan
kiadó: 45.000 Ft + rezsi. Érd: (20) 526-0052

* Gödöllőn a Nap utcában 3 szobás
összkomfortos tetőtéri lakás családnak vagy
egyetemistáknak kiadó. Ár: 60.000 Ft +
rezsi. Érd: (30) 412-8620

* 1 szobás lakás nemdohányzó személy vagy
pár részére nagyon alacsony rezsivel kiadó.
Tel: (70) 451-4323

* Napfényes, 2 szoba + étkezős, 3. emeleti
távfűtéses lakás Gödöllő központjában
kiadó 45.000 Ft + rezsiért + 2 havi kaució.
Érd: (20) 333-0526

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdős-
zoba 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

* Csinos lakás kiadó a Remsey körúton,
Gödöllőn. Alacsony rezsi, szép környezet.
Hosszútávon gondolkodók előnyben. Tel:
(20) 444-0371

* Gödöllő központjában, Ambrus Zoltán
közben 1,5 szobás, földszintes, nagy erkélyes
lakás június 1.-től kiadó. Érd: (20) 240-8977

* Palotakerten földszinti 1 szobás lakás
bútorozottan kiadó havi 40 ezer + rezsiért +2
havi kaució. Tel: (30) 4948-518

* Különálló 1 szobás, konyhás, zuhanyzós,
bútorozott albérlet kiadó 1 fő részére reális
áron + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (30) 609-8707
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* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em.
távfűtéses, bútorozatlan lakás hosszabb
távra kiadó. 45 e Ft/hó, rezsi, 2 havi kaució.
Érd: 30/9079-322

* Szadán új építésű kétlakásos házban külön
álló albérlet kiadó: háló+nappali, konyha,
fürdő külön bejárattal, kábeltévével, kocsi-
beállóval 50 E Ft +rezsi. Tel: (70) 364-7992

* Gödöllőn BETHLEN GÁBOR utcában 45
nm-es, 2 szobás lakás azonnali költözéssel,
egyedi fűtéssel, bútorozva vagy üresen
kiadó. 50.000 Ft + rezsi. Tel: (20) 341-9633

* KIADÓ 2 szobás, erkélyes, bútorozott,
kábeltévés, szabályozható fűtésű palotakerti
panorámás lakás, közel az egyetemhez.
Hosszútáv = reális ár + rezsi + 1 havi kaució.
Tel: (30) 831-0592

* 2 szobás, hangulatos kis ház kb. 70 nm
hasznos alapterülettel kiadó. Gyermekbarát,
védett hely. Fűtés: cserépkályha vagy kon-
vektor. Tel: (20) 388-4126

* Albérlet kiadó Gödöllő központjában: 44
m2-es másfél szobás, félig bútorozott,
távfűtéses lakás 2009. június 8.-tól hosszú
távra, igényesnek. Kéthavi kaució szük-
séges. Tel: 06-20-335-0027

KIADÓ

* REKLÁMTÁBLA KIADÓ (5m×2,5m) az
Isaszegi úton Gödöllő irányában. Tel: (30)
528-7777

* A Gödöllői Királyi Kastély Kht.
együttműködő partnert keres a Kastély
épületében található kávézó (78 m2-es
vendégtér, 35 m2-es kiszolgáló helyiséggel)
üzemeltetésére, 2009. július 01-jétől. Érdek-
lődni lehet: ujvary.tamas@kiralyikastely.hu 

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

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

* Gödöllő városközpontban, Remsey J. körú-
ton 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

* VERESEGYHÁZ Fő útján lévő bevezetett
üzlet árukészlettel ÁTADÓ. Érd: (70) 383-1120

* Tűztorony mellett a Kossuth L. utcában 50
nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: (20) 9325-415

* Üzlethelyiség (30 nm) kiadó az Átrium
üzletházban Gödöllőn. Azonnal költözhető.
Érd: (30) 987-1670

* MŰKÖRMÖSNEK ÜZLETRÉSZ KIADÓ
Érdeklődni: 06 (20) 27-25-203

* 135 nm-es helyiség kiadó megosztva is
kereskedelmi ill. egyéb vállalkozás céljára.
Gödöllő kertvárosi részén, családi házban.
Ipari áram, teljes közmű, kiváló parkolási
lehetőség. Tel: (20) 968-4454

ÁLLÁS

* 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 vár-
juk. Érd.: 06 30/9138-769

* Missy Szépségszalonba vendégkörrel ren-
delkező FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST,
PEDIKŰR-MANIKŰRÖST felveszek kedvező
székbérleti lehetőséggel. (30) 247-6718

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

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

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

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

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

* MŰKÖRMÖST KERESEK VÁLLALKOZÓI
IGAZOLVÁNNYAL! Érd: (30) 372-4056

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

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

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

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

* Folyamatos munkákhoz agilis, önállóan
dolgozni tudó szobafestőt keresek azonnali
kezdéssel. Tel: (70) 384-7803

* Kertészeti cég karbantartó munkatársat
keres elektroműszerész végzettséggel és
targoncavezetői engedéllyel. Jelentkezés e-
mailben, önéletrajzzal a sieberz@sieberz.hu
címre.

* DÉLUTÁNOS TAKARÍTÓNŐT keresünk
gödöllői területünkre. Érd: (30) 6845-327

* MŰKÖRMÖSNEK ÜZLETRÉSZ KIADÓ
Érdeklődni: 06 (20) 27-25-203



SZOLGÁLTATÁS

* Egyedi gobelin! Szeretné esküvője legszebb
fotóját, gyermeke első lépteit, ballagását
megörökíteni? Rendeljen saját képből gob-
elint! E-mailen küldje el kedvenc fotóját akár
nyaralásról, akár kedvenc sztárjáról, háziál-
latáról, és én kivarrom Önnek! E-mail:
egyedigobelin@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. Csatorna-
kamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel: (70)
247-9072, (20) 9177-555 www.nonstop-
gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 

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

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

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

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

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

* ÖNTÖZŐBERENDEZÉS, TELEPÍTÉS.
Tel: (30) 202-0050

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

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

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

* 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 vál-
lalok rövid határidőn belül. Tel: (70) 944-2377

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

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

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

* 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

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

* VÁLLALOM CSALÁDI HÁZAK KIVI-
TELEZÉSÉT, FELÚJÍTÁSÁT műszaki vezetés-
sel, alaptól a tetőig, külső homlokzat
szigetelését, térkövezést. Tel: (20) 9 258-912

* Nagy szakértelemmel vállaljuk otthonában
beteg családtagja ápolását, gondozását, injek-
ciózását, szállítását. Emellett vállaljuk gyerekek
felügyeletét, iskolából, óvodából való haza-
kísérését, angol nyelvre felkészítését.
www.flott2003kft.hu (30) 436-1023

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

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

* 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

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

* 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, garanciá-
val. Gipszkartonozás és dekorációs munkák.
Tel: (30) 386-4456

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

* „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

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

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

* PEDIKŰR – MANIKŰR Bevezető áron!
Pataktéren, az emeleten lévő fodrászatban.
Cím: 2100 Gödöllő, Szt. János u. 5. Tel: Nóri
(28) 410-327, (20) 353-6578

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

* FÖLDMUNKÁK kis és nagy gépekkel.
Árokásás, betonvésés, épületbontás,
tereprendezés, termőföld értékesítés.
www.foldmunkalatok.hu Tel: (30) 211-0009

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

OKTATÁS

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

* TOP-TAN: Német újrakezdő tanfolyam
egyeztetett időpontban májusban. Már most
jelentkezzen nyári szuperintenzív középfokú
nyelvvizsgára felkészítő és Upper
Intermediate tanfolyamainkra. Információk:
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-
224-75-63.

* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizs-
gára, pótérettségire felkészítés matematika,
fizika, kémia tantárgyakból. További informá-
ciók: 28-423-744, 30-908-4130.

* NÉMET és ANGOL nyelvvizsgára való
felkészítést és korrepetálást vállalok. Érdek-
lődjön 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,
hétfőtől 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 nyelvtanár
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 hal-
adóknak folyamatos bekapcsolódási
lehetőséggel. Érd: (20) 544-8021

* MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA ELEK-
TROTECHNIKA korrepetálás a Szent István
Egyetemen általános és középiskolások szá-
mára. Ár: 900 Ft/60 perc. Tel: (20) 775-9248

* ANGOL korrepetálást, nyelvvizsgára
felkészítést vállalok. Gyerekeknek is. Nagy
Ildikó: 06 (30) 376-8928

* ANGOL és NÉMET INTENZÍV
SZÓKINCSFEJLESZTŐ tanfolyamok indul-
nak júniustól 4 hetes kurzusokban heti 3×2
órában 2-4 fős csoportokkal. Ingyenes
tananyag, csoport számától függő óradíj.
Érd: HEBE KFT. (28) 513-776 vagy
info@hebe.hu 

* ANGOL, NÉMET, OROSZ kezdő,
középhaladó, haladó tanfolyamok indulnak
júniustól 4 hetes kurzusokban heti 2×2
órában 2-4 fős csoportokkal. Ingyenes
tananyag, csoport számától függő óradíj.
Érd: (28) 513-776 vagy info@hebe.hu 

* SZUPERINTENZÍV ANGOL és NÉMET
tanfolyamok kezdő, középhaladó, haladó
szinten júniustól 4 hetes kurzusokban heti
5×2 órában 2-4 fős csoportokkal. Ingyenes
tananyag, csoport számától függő óradíj.
Érd: (28) 513-776 vagy info@hebe.hu 
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Napernyő alatt
…egy pohár jéghideg rozéval, madarak füt-
tyét hallgatva ráérősen merengeni. – Ezt
vágyta egy vendégünk télen, amikor nap-
közben is lámpát kellett gyújtani, s
reménytelenül havazott. Eljött a tavaszi
nyár, s rendbehoztuk az étterem kertjét.
Teraszt építettünk, virágmagokat vetettem,
most nyílik a lila akác, lila fürtjeit a japán
juhar harsány vörös levelei üdvözlik s felál-
lítottuk a napernyőket is. Azóta szinte min-
den vendégünk kint akar ebédelni.

Nagyon szeretnénk megmutatni mindenk-
inek! Üljenek le kényelmesen, hallgassák a
madarakat,  élvezzék a feketerigó szinte pro-
vokáló közelségét,gyönyörködjenek a  ter-
mészet adta zöld sokféleségében egy hideg
itallal a kézben, egyenek valami könnyű
nyári ételt! Remek fogadást, garden party-t
lehet rendezni egy ekkora területen, s gondo-
lunk arra, hogy a meleg estéken kint grillez-
zünk, bográcsban főzzünk. 
Más enni úgy, hogy nincsenek falak körülöt-
tünk, hogy a tekintet nem ütközik akadályba,
a szellő lágyan símogat, s távoliak a hangok.
Az emberek többet mosolyognak,
megengedőbb – kegyelmi hangulatba kerül-
nek. Az ételek íze is más lesz! Az ízérzékelés
az orrunkban történik, kint a friss levegő
miatt nem fáradnak el az ízreceptorok, nem
tompul el a harmadik kanál után az élmény. 
Ha valaki napot szeretne, arrébb húzza a
székét. Ha viszont erősen süt, akkor nemcsak
a jeges kávé,a fagylalt de a fák árnya adhat
enyhülést. A  gyerekeknek bőven van helyük
szaladgálásra,fogócskára. Időnként pedig
elindítjuk a kőfalon a vízesést, ami párájával
tovább enyhíti a meleget.
Jöjjön a kertbe, hozza magával családját is!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



* ANGOL, NÉMET, kezdő, középhaladó tan-
folyamok indulnak GYEREKEKNEK játékos
formában júniustól 4 hetes kurzusokban heti
2×2 órában 2-4 fős csoportokkal. Ingyenes
tananyag, csoport számától függő óradíj.
Érd: (28) 513-776 vagy info@hebe.hu 

* ANGOL és NÉMET NYELVVIZSGA
FELKÉSZÍTŐ tanfolyamok indulnak het 2×2
órában vagy szuperintenzív tanfolyam heti
5×2 órában ingyenes tananyaggal 4 hetes
kurzusokban 2-4 fős csoportokkal. Csoport
számától függő óradíj. Érd: (28) 513-776
vagy info@hebe.hu 

* ANGOL és NÉMET TÁRSALGÁS
anyanyelvi tanárral egyénileg vagy csopor-
tosan heti 2×1 óra. Érd: (28) 513-776 vagy
info@hebe.hu 

* NYOLCADIKOSOKNAK középiskola
felkészítő tanfolyam indul angol és német
nyelvből gödöllői gyakorló középiskolai
tanárokkal 4 hetes kurzusokban heti 2×2
órában 2-4 fős csoportokkal. Ingyenes
tananyag, csoport számától függő óradíj.
Érd: (28) 513-776 vagy info@hebe.hu 

ADÁS~VÉTEL

* Kiállításokból visszamaradt KEREKES ház-
tartási kukák eladóak. Méretek: - 80L: 5.500
Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L: 8.500 Ft.
Szállításban segítünk. Tel: (20) 32-99-695

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

* Eladó férfi, váltós kerékpár (Csepel), mély
és sport babakocsik kedvező áron. Érd: (30)
470-1791

* Eladó régi 2 és 3 ajtós szekrény, centrifu-
ga, konyhai sarok étkező garnitúra, gáztűzhe-
ly palackkal, Energomat mosógép, gyerek
ruhák, cipők. Tel: (30) 486-1445

* PALÁNTÁK a legszebb fajtáktól: paradic-
som, paprika, saláta, stb. 50 %-s áron, amíg
a készlet tart, reggeltől – estig. Gödöllő,
Fenyvesi nagyút 25. Tel: (30) 811-9747

* Eladó 2db jó állapotú egyszemélyes, ágy-
neműtartós heverő. 30.000 Ft. Neumann vil-
lanyvarrógép 10.000 Ft. Tel: (70) 365-1959

* Nagy kapu és kis kapu eladó. Vasból
készült, jó állapotban. Tel: (20) 968-4454

* Eladó: 2 tálcás mosogató 80×42 cm, 4
fiókos mélyhűtő, OSB lap méretre vágva,
üzletbe való fehér polc, fali tartóval. Érd: 06
(20) 333-9871

TÁRSKERESŐ

* „ÉVA” Társközvetítő! Minden korosztály
részére komoly kapcsolatra keresek,
közvetítek. – 32-34 éves hölgyeknek keresek
hasonló érdeklődésű urakat. (30) 228-4096,
(20) 967-4009

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

EGYÉB

* 20-as éveiben járó srác hasonló korú barátokat
keres szabadidős jellegű közös sportolás
céljából Gödöllőn. Bármilyen sportág
érdekelne. Mivel kezdő vagyok, olyanok jelen-
tkezését várom, akik szívesen tanítanának meg a
játék szabályaira. A részletek megbeszéléséhez
írj nekem az alábbi címre, vagy telefonálj! sport-
barat.godollo@euromail.hu Tel: (20) 460-2857

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

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

* Kétlapos villanytűzhelyt szeretnék ajándék-
ba kapni! Tel: 06-30-288-4254

* TÖRPE TACSKÓ kiskutyák jún. 20-i elvitel-
lel leelőlegezhetők. A felnőtt méret 25×14 cm
3kg. Igazi lakás kedvenc. Tel: (70) 456-7778

Utazni jó!

Mallorca
A Baleári-szigetcsoport legnagyobb tagja

mindössze kétórányi repülőútra fekszik

Budapesttől, a Földközi-tenger nyugati

medencéjében. Közigazgatásilag Spanyol-

ország része a sziget, de sokan a rengeteg

német turista miatt némi túlzással Németország

határon túli tartományaként is nevezik.

Meredek, sziklás partszakaszok, álomszép

finomhomokos öblök, széles, lassan mélyülő

tengerpartok, itt mindenki megtalálhatja a ked-

vére való fürdőhelyet.

A főváros közelében fekvő települések ( Playa de

Palma, Can Pastilla, El Arenal ) a nyüzsgést ked-

velő turistáknak nyújtanak feledhetetlen élményt,

hiszen napközben a széles, homokos tengerpar-

ton pihenhetnek, míg éjszaka számtalan étterem,

söröző ( az egyik legnagyobb a Bierkönig nevű ),

bár és diszkó invitálja a vendégeket a hajnalig

tartó mulatozásra. Kitűnő kiindulópont a környék

a  Palma de Mallorca, a főváros felfedezésére (

kb. 12 km. ), akár kerékpárral vágunk neki a biz-

tonságos tengerparti sétányon, akár a helyi 25-ös

busszal ( 1,25EUR/út ) indulunk útnak. Palma fő

látványossága a gótikus stílusban épült hatalmas

katedrális ( belépő: 4EUR ), de kellemes sétával

néhány óra alatt az óváros könnyen bejárható.

Családoknak és a nyugodtabb pihenést ked-

velőknek inkább a sziget keleti partján fekvő

üdülőhelyeket ajánljuk. Az Alcudia-öböl és a

Pollensa-öböl lassan mélyülő, finomhomokos

strandja ideális a kisgyermekes családok számára

és az alcudiai piac forgatagát is érdemes a helyi

termékek miatt felkeresni.

Számtalan kirándulási lehetőség vár ránk

(Formentor félsziget, Sárkánybarlang, Palma-

Soller kisvasút, Valldemossa), melyet a

sportosabbak kerékpáron, a kevésbé edzettek

bérautóval (kb. 30EUR/nap) fedezhetnek fel. (LI)

Játék! Játék! Játék!
Hogy nevezik a híres, rizsből készült spanyol

nemzeti ételt? 

A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre

várjuk, névvel és telefonszámmal!

A helyes választ beküldők között TUI

ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beérkezési

határidő: 2009. május 19. Nyilvános sorsolás

időpontja, helyszíne: 2009. május 20. 12 óra,

Sissy Utazási Iroda – Gödöllő, Petőfi tér 16.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. MÁJUS 20.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát
nyerte:

Bernácz Ábel, Sík S. u. 4.,
Túri Sándorné, Palotakert 6/a.

A Trafo Club belépőjét nyerte:

Ifj. Németh László, Rózsa u. 1.
Veréb István, Erzsébet

királyné krt. 10.

A besnyői Gazdaáruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte:

Bartha József, Szabadka u. 6.
Bihari József, Kossuth L. u. 41.

Recept
CITROMOS  PÓRÉHAGYMALEVES

HOZZÁVALÓK:
1 póréhagyma, 5 dkg vaj, só, őrölt fehérbors, 2 evőkanál liszt, 1
kiskanál, morzsolt majoránna, 1 l húsleves (1 db fehérrépa, 1 db
sárgarépa, 1 karalábé, 2 szál zellerlevél, 1 kis fej hagyma, 2 db
csirkeszárny ), 1,5 dl főzőtejszín, fél citrom leve.

ELKÉSZÍTÉS:
A póréhagyma külső levelét lehúzzuk, megmossuk, majd vékony
karikákra vágjuk. A vajat egy fazékban fölolvasztjuk, a pórét rádobjuk, kevergetve kissé megpároljuk. Megsózzuk, megborsozzuk, a ma-
jorannával fűszerezzük, a liszttel meghintjük, pár percig pirítjuk. Közben a zöldségeket felaprítjuk, és a csirkeszárnnyal együtt levest fő-
zünk belőlük. Az elkészült lével felöntjük a póréhagymát, és kis lángon 15 percig főzzük. A tűzről lehúzva a tejszínt belekeverjük, majd a
tűzre visszatolva még néhány percig forraljuk. Végül a citromlével ízesítjük, kihűtjük, hűtőszekrénybe tesszük, és jól behűtve tálaljuk.

PELIKÁN RÁDIÓ
MÁJUS 1-JÚNIUS 1.: CSAK A ZENE SZÓL!

A megújuló gödöllői
Pelikán Rádió 93.6

műsorvezetőket keres.

Ha legalább középfokú végzettséggel,
középszintű angolnyelvtudással
és jó beszédkészséggel rendelkezel,

küldd el fényképes önéletrajzod 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.


