
Először egységes és kötelező adóról
volt szó, a legutóbbi tervek pedig újra
luxusadóról szólnak, csak 100 millió
helyett 30 millió forintos értékhatár-
ral. A kormányzat legújabb változata
szerint a tervezett ingatlan (lakás) adó
alapja a forgalmi érték lesz, amit az
alapterület és az övezeti szorzó ad ki.
Miután az Alkotmánybíróság ugyan
ezt a megoldást a luxus adónál elve-
tette, most lehetővé tenné a kormány,
hogy a tulajdonos a saját költségén ér-
tékbecslővel állapíttassa meg a lakása
valós értékét, amennyiben a hivatalos
értékeléssel nem ért egyet.

Az ingatlanadó legújabb változata
szerin 30 millió forint lenne a most
már inkább vagyonadóként emlege-
tett új adótípus alsó sávhatára. A 30 és
50 millió forintos érték közötti ingat-
lanokra várhatóan 0,25 %-os, míg az
50 milliónál értékesebbekre 0,5 %-os
adót kell fizetni, bár a konkrét adó-
kulcsot még nem lehet pontosan tud-

ni. A tervek szerint az or-
szággyűlés még ebben az
ülésszakban (június végéig)
megtárgyalja az elképzelé-
seket, és ha elfogadják, ak-
kor 2010-től él az új adó.

Ha egy lakásnak több tu-
lajdonosa van, akkor az in-
gatlanadót is több ember-
nek kell majd befizetnie. A
kivetett adót a tervek szerint
a tulajdoni aránynak megfe-
lelően elosztják a tulajdo-
nosok között.

Az adó kivetésének feladatát a kor-
mány az önkormányzatokra terhelné,
s évente két részletben kellene fizetni.
Először jövő év júliusában az első fél-
évi ingatlanadót fizetnék meg a tulaj-
donosok.

Arról még nem született meg a
döntés, hogy az új javaslat pontosan
milyen méltányosságot tartalmaz
majd a nyugdíjasok, a nagycsaládo-

sok, valamint az állásukat a válság
miatt elveszítők számára. Az ingat-
lanadó tervének megszületése óta
nem csak a tartalma, már a neve is
változott, hiszen néhány napja már
vagyonadóként emlegetik. A kor-
mány új javaslata ugyanis a nagyobb
értékű, nyilvántartott ingóságokat is
bevonná az adóköteles körbe. Az adó-
nembe az ingatlanokon kívül a nagy

értékű ingóságok is bekerülhetnek,
mint például a luxusautók, jachtok és
helikopterek. Igaz, ezek a vagyontár-
gyak csak a társadalom egy igen szűk
rétegének állnak rendelkezésére, vi-
szont csak olyan vagyontárgyat akar-
nak és tudnak megadóztatni, melyről
regiszter van, amely nyomon követ-
hető, és külső ellenőrzés tárgya lehet.

(folytatás a 3. oldalon.)
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Bizonytalanság és félelem

Ingatlanadó, vagyonadó?
Egyszer már bevezették, majd visszavonták az értékala-
pú ingatlanadót, most ismét a bevezetést tervezi a kor-
mány. Az elmúlt hetekben több elképelés is napvilágra
került. Szinte napról napra változik, hogy mit és hogyan
szeretnének megadóztatni. A társadalmi felháborodás-
sal és tiltakozással együtt változik, hogy mit érint majd
az adó, s az is, mekkora lesz annak a mértéke.

Lakossági fórumon tájékoztat-
ták a blahai lakókat a Rákos-
patak rendezésének meneté-
ről május 15-én az önkormány-
zat szakemberei. A blahai idő-
sek klubjában megtartott talál-
kozóra azok kaptak meghí-
vást, akiknek a telkét érintik a
munkálatok.

A meder rendbetételére azért van
szükség, mert A környék beépített-
ségének 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
esők idején jelentős vízkár keletkez-
het.

A szakemberek már korábban fel-
mérték a medret, ennek alapján ha-
tározták meg a szükséges feladato-
kat. Ezek során – a nyomvonal kitű-
zést követően – kaszálásra, cserjeir-
tásra, valamint a nyomvonalban lé-
vő bokrok, fák kiszedésére kerül sor,
a mederkotrást követően burkolják a
patak medrét. A munkát a nyár fo-
lyamán, még a csapadékos őszi idő-
járás beköszönte előtt el kell végez-
ni. A résztvevők a fórumon betekint-
hettek a tervekbe és választ kaptak
valamennyi kérdésre. 

(folytatás a 2. oldalon)

Rendezési munkák

Rákos-patak
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(folytatás az 1. oldalról)
Nagy érdeklődés kísérte a blahai

Idősek Klubjában megtartott lakossá-
gi fórumot, ahol pontos tájékoztatást
kaptak az érintettek arról, milyen
munkákat kell elvégezni a Rákos-pa-
tak mederrendezése során.

A tervek szerint a Rét utcai csomó-
ponttól a strand előtti szakaszig, az
úgynevezett Dögei-telekig végzik el
az idén a meder rendbetételét és a jogi
határ helyreállítását. A korábban már
megkezdett munkát a tervek szerint a
következő években a patak teljes ré-
szén elvégzik majd, az idén azonban
erre a szakaszra koncentrálnak. Nem
csak a szokásos éves takarítást és ka-
szálást végzik el, hanem megszünte-
tik a meder feltöltését is, ami jelentős
földmunkával jár majd. Így alakítják
ki a végleges fenékszintet, ami meg-
egyezik az eredeti medermélységgel,
majd mederlapos burkolás történik. 

A tervekről még az év elején írás-
ban tájékoztatta az önkormányzat az
érintett telkek tulajdonosait, s felkérte
őket, tegyék lehetővé a munkavégzést
az érintett területen. Sokan azonban
nem tettek eleget a felkérésnek, mint
kiderült azért, mert sem azzal nem
voltak tisztában, meddig terjed a pa-
tak jogi határa, sőt, többen azzal sem,
hogy a saját telkük határa megfelelő-
en van-e kijelölve. Sokan a jelenlegi
állapotban, úgy vásárolták meg a tel-
ket, hogy a ráépítések, elkerítések
már korábban megvoltak, és a meder-
feltöltést az előző tulajdonos végez-
te. Így az ő számukra kellemetlen hír-

nek bizonyult, hogy az eredeti, a föl-
hivatali bejegyzésnek megfelelő álla-
potot nekik kell helyreállítani, ez
ugyanis a tulajdonos kötelezettsége.
Ennek során több helyen is át kell he-
lyezni a kerítéseket. Talán sokaknak
meglepő, de a patak melletti ingatla-

nokra is a vízpartokra érvényes jog-
szabály vonatkozik, azaz a kerítés
parti szakaszát úgy kell kialakítani,
hogy azon mindig biztosítható legyen
a szakembereknek az átjárás, és szük-
ség esetén bármikor bontható legyen. 

Mint azt Zdenkó Pál, a VÜSZI
részlegvezetője a fórumon elmondta.
A város és a VÜSZI mindenben part-
ner kíván lenni a munkák során, azt
úgy szeretnék elvégezni, hogy a leg-

kevésbé okozzon problémát a lakók-
nak, de ehhez az együttműködésük
elengedhetetlen. Így például nem ke-
rülhet sor olyan esetre, ami nemrég az
egyik utcában megtörtént, hogy a hi-
vatalos földmérő által kihelyezett jel-
zőoszlopot a lakók áthelyezték. Mint
mondta, az ilyen eset büntetést von
maga után. Kitért arra is, nem kíván-
nak élni azzal a törvény adta lehető-
séggel, hogy a telkeken keresztül kö-
zelítsék meg a munkaterületet, azon-

ban erre csak akkor van lehetőség, ha
a patak jogi határát visszaadják. Ez a
medertől számítva négy méter, de
több helyen is eltér. Ezért is szüksé-
ges a pontos kimérés. 

A szakemberek arra kérték a lakó-
kat, hogy a következő hetekben old-
ják meg a kerítések bontását, és a tel-
kek hátsó részének lezárását, hogy jú-
nius 1-jével megkezdődhessenek a
munkák.

Rendezési munkák a mederben

Rákos-patak
Az év elején örömmel számol-
tunk be olvasóinknak, hogy
biztonságosabbá válik a közle-
kedés a Dózsa György út – Szil-
hát utca – Körösfői utca ke-
reszteződésében, ahol jelző-
lámpás csomópont épül. A kö-
zel 32 milliós beruházást az
önkormányzat eredményes pá-
lyázata teszi majd lehetővé. A
megújult kereszteződés az
eredeti tervek szerint a nyár vé-
gére valósult volna meg, de hi-
ába a pályázati siker, a fejlesz-
tés pénz híján csak jövőre ké-
szülhet el. 

A pénzügyi és gazdasági válság kö-
vetkeztében a kormány jelentős mér-
tékű maradványtartási kötelezettséget
írt elő a pályázat forrásául szolgáló
Útpénztárra, minek következtében

számos projektre előirányzott forrás
csak 2010 első félévében válik elér-
hetővé. Ebbe a körbe tartoznak a
2008. évi „Az országos közutak átke-
lési szakaszain a forgalom csillapítá-
sára, a gyalogosok védelmének növe-
lésére, a járművek sebességének
csökkentésére alkalmas beavatkozá-
sok társfinanszírozására” kiírt pályá-
zatban nyertes projektek, így a gödöl-
lői fejlesztés is. Erről Kalmár Kop-
pány, a Közlekedésfejlesztési Koor-
dinációs Központ kommunikációs
vezető tájékoztatta lapunkat. 

Mint megtudtuk, április végén
hagyták jóvá miniszteri szinten az Út-
pénztár előirányzatot (a fent említett
átütemezésekkel együtt), így Gödöllő
Város Önkormányzata projektjeinek
megvalósulása 2009. harmadik ne-
gyedévben, a tervezői/kivitelezői
közbeszerzés kiírásával kezdődhet –
az építési munkák leghamarabb 2010
tavaszán indulhatnak el.

Bár az út nem a város, hanem a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelé-
sében van, de az itt előforduló közle-
kedési helyzetek Gödöllőnek okoz-
nak jelentős problémákat, városunk
lakóinak kell nap, mint nap szembe-
sülni a balesetveszélyes helyzetekkel.
A Dózsa György út nem csak a város,
hanem a kistérség közlekedésében is
jelentős szerepet tölt be, melyen je-
lentős átmenő forgalom is lebonyoló-
dik. Jelenleg itt csak elsőbbségadás-
sal szabályozott a forgalom, a bizton-
ságos közlekedéshez már rég indokolt
volt a jelzőlámpás szabályozás, ami
csillapítja a városközpont forgalmát is.

A munkák során a gyalogosforgal-
mat valamennyi csatlakozó utcánál
felfestéssel biztosítják majd, a fő
irány a Dózsa György út nyomógom-
bos gyalogos keresztezési lehetőség
kiépítésével. A forgalomirányítást

szerelt LED-es jelzőlámpák biztosít-
ják majd.

A projekthez kapcsolódóan azon-
ban nem csak a közlekedési lámpák
kihelyezése történik meg, hanem az
út, a közmű, a csapadékvíz-elvezetési
valamint közvilágítási feladatokat is
megoldják. A beruházás összesen
31.818.752 forintba kerül, ebből
16.815.733 a jelzőlámpás kialakítás.

Egy nemrégiben megtartott lakos-
sági fórumon is több kérdés, javaslat
hangzott el ezzel a kereszteződéssel
kapcsolatban, ahol már több személyi
sérüléses baleset is történt. A jelenlegi
információk szerint sajnos, még közel
háromnegyed évet várni kell a meg-
oldásra, s ideiglenes kialakításokra
sincs lehetőség, mivel az engedélyez-
tetési eljárások is egy évet vennének
igénybe. Egyelőre marad a fokozott
figyelem, s a remény abban, nem szü-
letik újabb a pályázati pénzeket hát-
rányosan érintő kormánydöntés.

Kormányzati döntés: kereszteződés csak jövőre

Dózsa-Szilhát-Körösfői u.

Kedvez az időjárás a felújítási munkák-
nak. Több helyszínen is dolgoznak a jár-
dákon és az utakon.

A Jókai Mór, a Vörösmarty Mihály és
a Kaffka Margit utcában jelenleg a kapu-
bejárók aszfaltozása zajlik, míg a Mikes
Kelemen utcában a főpályát aszfaltoz-
zák. A héten várhatóan befejezik a Marti-
novics utcai parkoló burkolatának kiala-
kítását, és ha az időjárás továbbra is ked-
vező marad, akkor az Ősz és a Tél utca
aszfaltozása is megtörténik. A Jászóvár
utcában is folyik a munka, igaz, itt még
az előkészítő szakaszban tartanak. 

Dolgoznak a Városmajor utcában is,
itt a járda újul meg a következő napok-
ban. Határidőre befejeződött a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek helyeinek kiala-
kítása. Néhány helyen még végeznek
utómunkákat, ezek azonban már csak
környezetrendezést jelentenek.

Míg a városi utak felújítása
nem okoz közlekedési problé-
mát, addig a Dózsa György
úté, valamint az M31-es építé-
se és az M3-as felüljárójának
szélesítése jelentős forgalom-
korlátozásokkal jár.

Az M3-as autópálya Budapest felé
tartó oldalának lehajtója után május
18-tól lezárták a Röges utcát a Rét
utca és a Berente István utca közötti
szakaszon. Erre is az M3-as felüljá-
rójának szélesítése miatt került sor.
A munkák a kivitelező szerint kizá-
rólag a Röges utca földes szakaszán
zajlik majd, és kizárólag ezt a sza-
kaszt érinti az építési forgalom is.

Az M3-ason zajló munkák követ-
kező fázisában a Blaháné utat és a
Dózsa György utat zárják majd le
félpályán, ez a tervek szerint május
28-tól lép életbe. Az M3-as atópálya
Budapest felé tartó oldal lehajtó ágá-

nak munkálatai, amit az M31-es au-
tópálya csatlakozása miatt kell elvé-
gezni, előreláthatóan novemberig
tartanak majd. A lezárás alatt a Nyír-
egyháza felől érkezők a Bag térségé-
ben található 39. jelű csomópontnál
lehajtva, a 3. sz. főúton keresztül ér-
hetik el Gödöllőt. Alternatív útvo-
nalként a 23. jelű mogyoródi csomó-
pont is használható, ahonnan a Mo-
gyoród és Szada közötti összekötő
úton, vagy az M3-as autópálya má-
sik, Nyíregyháza felé vezető oldalára
áthajtva is vissza lehet jutni Gödöllő
felé. A terelő utakat sárga színű táb-
lák jelzik.

Eközben továbbra is dolgoznak a
Dózsa György út felújításán, május
18. és 31. között zajlik az aszfalt kö-
tő illetve kopórétegének terítése.
Ezek a munkák nem igényelnek útle-
zárást, útszűkítést azonban igen, s
így jelentősen lassítják a forgalmat.

(b.j.)

Továbbra sem lesz könnyebb a közlekedés

Újabb útlezárások

Egyre több helyen aszfaltoznak városunkban

Készülnek az utak, járdák

Aki úgy gondolja, hogy a közle-
kedési dugók kikerülése érde-
kében inkább HÉV-vel utazik,
annak nem árt oda figyelni,
mert újabb tarifaemelésre kell
felkészülni.

A Fővárosi Közgyűlés ugyanis jó-
váhagyta a Főpolgármesteri Kabinet
áremelésekre vonatkozó javaslatát.
Ennek alapján a vonaljegyek ára 3,4
százalékkal, a 10 db-os gyűjtőjegy
ára 3,2 százalékkal, a havi bérlet ára
4,4 százalékkal, a tanuló-nyugdíjas
bérlet ára pedig 4,2 százalékkal nő-
ne.

A vonaljegyért 290 helyett 300 fo-
rintot, a gyűjtőjegyért 2600 forint
helyett 2700 forintot, a metrósza-

kaszjegyért 240 helyett 250 forintot,
a havi bérletért 9000 helyett 9400
forintot, míg a tanuló-nyugdíjas bér-
letért 3550 forint helyett 3700 forin-
tot kellene fizetni. A díjemelésről a
fővárosi közgyűlésnek kell döntést
hoznia.

A kabinetülésen a BKV vezérigaz-
gatója beszámolt arról, hogy a gaz-
dasági válság hatására minden kö-
zösségi közlekedési cégnél csökkent
a fizető utasok száma, miközben a
bliccelők aránya növekedett. A helyi
közlekedési szolgáltatók 10-20 szá-
zalékkal kevesebb jegyvásárlásról
számoltak be, míg 3-7,5 százalékkal
kevesebb bérletet adtak el.

Új tapasztalat, hogy megjelentek a
hamisított bérletek, amelyeknek ki-

szűrése különösen nehéz feladat az
ellenőrők számára. A BKV vizsgálja
az ellenőrzés hatékonyabbá tételé-
nek lehetőségeit, erről külön javasla-
tot készít a városvezetés számára.
Vizsgálják annak a lehetőségét is,
hogy egyes járatokon visszaállítanák
a kalauzrendszert, és felgyorsítanák
a metróbejáratoknál a zárt jellegű
beléptetést, ami a korábbi „félkaros“
automatákhoz hasonló megoldást je-
lenthet.

Az agglomerációban közlekedő
HÉV-ek tarifái egyelőre  nem drá-
gulhatnak, mivel ez ügyben csak az
állam rendelkezik tarifaemelési jog-
körrel. Felsőbb szintű döntésig tehát
a főváros határán kívül változatlan
tarifával utazhatunk.

Pest és Gödöllő között változatlan marad az ár

Drágulnak a BKV-jegyek
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A gödöllői királyi kastélyban ír-
ták alá a Magyar és a Fehér-
orosz Köztársaság Kormánya
közötti oktatási, tudományos
és kulturális egyezményt a
múlt héten csütörtökön. A
nagyszabású kulturális est ke-
retében Alena Kupchina nagy-
követ és Csák Ferenc, az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium
nemzetközi szakállamtitkára
látta el kézjegyével a megálla-
podást. 

A megállapodás célja, hogy Európai
Unió célkitűzéseivel összhangban
elősegítsük az oktatási és kulturális
kapcsolatok fejlesztését, országaink
kultúrájának kölcsönös megismerte-
tése, a tudományos és kulturális in-
tézmények, valamint kutatóintézetek
közötti közvetlen kapcsolatok elő-
segítése, a két ország felsőoktatási in-
tézményei közötti együttműködések
támogatása, ezáltal a fehérorosz-ma-
gyar kapcsolatok fellendítése. 
Ennek keretében jövőre fehérorosz
kulturális hetet rendeznek Magyar-

országon. Az est
részeként kiállítást
rendeztek, melyen
bemutatták a fe-
hérorosz népi vise-
leteket, valamint a
kortárs művészek
közül Jan Jaresz-
ka és Nadzeja
Hadun festőmű-
vész munkáit is-
merhették meg a
kastélyba látogató
vendégek.

Az aláírási ceremó-
niát követően Alek-
szandr Muzsikantau
zongoraművész és
Alekszej Kiszeljov
csellóművész De-
bussy, Brigde, Pop-
per, Piazzolla, Rah-
manyinov és Kuznye-
cov műveit szólaltatta
meg, nagysikerű kon-
cert keretében. 

kj
Fotó: cr

Gödöllőn írták alá a kulturális megállapodást

Fehérorosz vendégek a kastélyban
A II. világháborút lezáró kapi-
tuláció évfordulója a holland
nép egyik legnagyobb ünnepe.
Ennek alkalmából nagyszabá-
sú ünnepségsorozatot rendez-
tek május 4-5-én. Mivel a há-
borút lezáró aktus Wagenin-
genben történt, ezért a város-
nak is kiemelt ünnepe, melyen
a testvérvárosi kapcsolat kia-
lakítása óta Gödöllő városa is
képviselteti magát. 

Az idei látogatás során, melyen Fá-
bián Zsolt önkormányzati szaktanács-
adó és Pelyhe József önkormányzati
képviselő vett részt városunk részé-
ről; az ünneplés mellett a testvérvá-

rosi kapcsolatok következő
programjairól is folytak tár-
gyalások. 
A megemlékezés május 4-én
a wageningeni városházától
csendes menettel indult,
melynek résztvevői a zsidó
áldozatok emlékművénél
emlékkavicsot helyeztek el.
Ezután a mintegy 3-4 ezer fő
csendes menetben a háborús
áldozatok emlékművéhez
vonult, ahol a helyi szerve-
zetek és vendégek, így a gö-
döllői delegáció  tagjai is elhelyezték
a megemlékezés koszorúit. A prog-
ramsorozat egyik fő eseménye éjfél-
kor a Wereld szálloda előtti téren a sza-
badság lángjának meggyújtása volt. A
lángot innen váltófutással vitték to-

vább a térség településeire. A helyszín
kiemelt fontosságú, ugyanis a Wereld
szálloda volt a a német kapitulációs
okmányok aláírásának színhelye. 

A rendezvénysorozat másnapján,
május 5-én „60 éves a NATO, a vál-
ság közepette, második ifjúság, vagy
nyugdíjba menni” címmel rendeztek
szimpóziumot. Az ünnepi eseményt a
világháború veteránjainak és jármű-
veinek, majd a későbbi háborúk béke-
fenntartásban résztvevő katonáinak
felvonulása követte. 

A kísérő rendezvényeken a vendé-
geknek lehetőségük nyílt megismerni
Wageningen új létesítményeit, köztük
az egyetem új campus épületét, a
sportcsarnokot, valamint az új uszo-

dát. A gödöllői delegáció
tagjai mindezek mellett
a Gödöllő–Wageningen
Egyesület vezető képvi-
selőinek részvételével
megbeszéléseket folytat-
tak a wageningeni cso-
port 2009. októberi, gö-
döllői látogatásának 
programjáról, újabb kul-
turális kapcsolatokról,
valamint a két város
rendőrsége kapcsolatá-

nak felelevenítéséről, és nem utolsó-
sorban a Gödöllő Wageningen Egye-
sület által elindított honlap továbbfej-
lesztésének lehetőségeiről.

-jk-

(Folytatás az 1. oldalról)

A különböző vagyontárgyak értéke
nem adódik össze, csak akkor kell az
új adót befizetni, ha egy ingatlannak
vagy járműnek az értéke több mint 30
millió forint. A személyi jövedelem-
adóhoz hasonlóan önbevallásos rend-

szerben működne a vagyonadó is.
Míg az  ingatlanoknál megteremtenék
az egyéni értékbecslés lehetőségét is,
a járműveknél a jelenlegi rendszer
maradna életben, a behajtást pedig az
APEH végezné. 

Az időközben vagyonadóvá válto-
zott ingatlanadó több kérdésben is fej-
törést okoz a szakembereknek. 

A Magyar Ingatlanközvetítők és
Értékbecslők Szakmai Szervezete köz-
leménye szerint hiányzik a háttér az in-
gatlanadó bevezetéséhet. A szervezet
megállapítása szerint ingatlankatasz-
ter nélkül az adó bevezetése olyan,
mintha valaki a tetővel kezdené az
építkezést.

Ez a felmérés néhány évet vett
igénybe, sokan dolgoztak rajta és annyi-

ra alapos volt, hogy néhány belemasza-
tolástól eltekintve a mai napig hasz-
nálják. Az épületeknek nincs ilyen
korrekt nyilvántartása, a tulajdoni la-
pon egy kacsalábon forgó palota,
mely 500 m2-es és egy egyszerű kis
házikó a maga 60 m2-ével egyformán
lakóház. A különböző átalakítások,

engedély nélküli épületek, tol-
dások és bontások követhetet-
lenek. Nincs korrekt informá-
ció ezeknek a mértékéről. A
teljes felméréshez 6-8 év, a
pontos nyilvántartás elkészí-
téséhez óvatos becslés alapján
is 10 milliárd Ft-os nagyság-
rendű költséggel kell számol-
ni. Amennyiben az ingatlan-
adó alapja az érintett ingatlan

értéke lesz, ennek meghatározása ko-
moly vitákhoz vezethet. 

Nyitott kérdés például, hogy egy
értékbecslés meddig lesz felhasznál-
ható: 5-10 évre szól, vagy minden év-
ben költséget jelent majd a tulajdonos
számára.

Az ingatlanadóról nem csak a szak-
értők között oszlanak meg a vélemé-
nyek. Gémesi György, Gödöllő pol-
gármestere, a Magyar Önkormányza-
tok Szövetségének elnöke a sajtónak
úgy nyilatkozott, az ingatlanadót nem
lehet rohamléptekkel, egyik pillanat-
ról a másikra bevezetni, mert egyrészt
nagyon komoly társadalmi feszültsé-
get jelent, másrészt a pontatlanságok
miatt nagyon sokan próbálnak majd
kibújni alóla.

A teljesítményméréshez most első al-
kalommal kapcsolódott egy, a gyere-
kek családi hátterét, eddigi iskolai pá-
lyafutását és egy az intézmények le-
hetőségeit, adottságai felmérő kér-
dőív is. 

A 2007/2008-as tanévben végzett
felmérést, melyben 1699 fenntartó
3058 intézménye, összesen  326.687
tanuló vett részt, az elmúlt hónapok-
ban az Oktatási Hivatal értékelte és
kielemezte, s 2009. áprilisában küldte
meg az intézményi fenntartóknak, így
a gödöllői önkormányzatnak is. 

Valamennyi tanuló ugyanabban az
időpontban és azonos körülmények
között, az arra kiképzett felmérésve-
zetők irányításával és felügyeletével
írta meg a felmérést. Ennek során egy
kétszer 45 perc hosszúságú matemati-
kai és egy kétszer 45 perc hosszúságú
szövegértési tesztet oldottak meg. 

Az eredmények értékelése során a
tanulókat és a feladatokat egy való-
színűségi modell segítségével közös
skálára helyezték. Ennek megfelelő-
en, az első kompetenciamérésben 

szerepelt tanulók országos átlagered-
ményét 500 pontban határozták meg.
A 2008-as mérés eredményeit erre a
rögzített képességskálára rendezték.
Ennek alapján minden évfolyamon,
valamennyi mért területen az orszá-
gos átlag felett teljesítettek a gödöllői
önkormányzati oktatási intézmé-
nyekbe járó diákok.

Matematikából a 6. évfolyamon az
országos átlag 499 pont, a gödöllői
ezzel szemben 522. Az általános is-
kolák 509, a Török Ignác Gimnázium
641 pontot ért el. 

A 8. évfolyamon 497 pont volt az
országos átlag, míg a városunk diák-
jai 511-et teljesítettek. Az általános
iskolák átlaga 500, míg a Török Ignác
Gimnázium 6. osztálya 601-et ért el. 

A 10. évfolyamon 490 pont volt az
országos átlag, a Török Ignác Gimná-
zium itt 592 –t szerzett. A teljesítmé-
nyeket a 4 évfolyamos és a 8 évfo-
lyamos gimnáziumok szerint külön is
értékelték. Ennek alapján a 8 évfo-
lyamos gimnáziumok átlaga 588, a
Török Ignácé 629 pont, a 4 évfolya-

mosok 534 pontjával szemben a pe-
dig 579 pont volt. 

A fenntartók átlageredményeinek
összehasonlításánál a 6. évfolyamon
résztvevő intézményeknek mindössze
10, a 8. évfolyamon 14, míg a 10. év-
folyamon csupán 2 százaléka tudott
jobb teljesítményt nyújtani. 

A szövegértés felmérés is kimagas-
ló eredménnyel zárult Gödöllő szá-
mára. 

A 6. évfolyamon az országos átlag
519 pont volt, ezzel szemben a gödöl-
lői 548. Az általános iskoláké 539, a
Török Ignácé 640 pont volt. 

A 8. évfolyam tanuló országosan
506 pontot értek el, míg a gödöllőiek
522-t. Az általános iskolások átlagban
511 pontot teljesítettek, a törökös di-
ákok pedig 616-ot. 

A 10. évfolyamosok országos átla-
ga 497 pont volt, a Török Ignác Gim-
názium ezt is túlteljesítette, 605 pon-
tot ért el. Ezen belül a 8. évfolya-
mosok 589 pontos átlagához a gödöl-
lői intézmény 635, míg a 4. évfolya-
mos 551 pontos országos átlaghoz ké-
pest 595 pontot szerzett. 

Ha a fenntartói eredményeket eb-
ben az esetben még jobbak, mint a
matematika terén. A Török Ignác
Gimnázium 6. évfolyamosainál csak
6 százalék, a 8. évfolyamosoknál 9,
míg a 10. évfolyamnál mindössze
0,004 százalék tudott jobban telje-
síteni. 

A felmérés pontos, iskolánkénti
eredményét jövő heti lapunk 10. ol-
dalán közöljük.

Az országos kompetenciamérés eredményei

Átlagon felül teljesítettek a gödöllőiek

Wageningen és Gödöllő együtt ünnepelt

A kapituláció évfordulóján

Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetencia-
mérés hatodik alkalommal mérte fel a közoktatásról szóló tör-
vényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjá-
nak teljes körében a szövegértési képességeket és a matemati-
kai eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT,
a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által
közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a fel-
mérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, ha-
nem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított
ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi
életből vett feladatok megoldása során. 

Bizonytalanság és félelem 

Ingatlan adó, vagyonadó? 

Már hozzáférhetnek  a június 7-i európai
parlamenti (EP) választáson listát állító
pártok a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalától
(KEK KH) a névjegyzékben szereplő
választópolgárok nevéhez és lakcímé-
hez, amennyiben ezt kérik és fizetnek
érte. A törvény azért biztosít lehetőséget
a névjegyzékben szereplő mintegy 8
millió választó név- és lakcímadataihoz
való hozzájutáshoz, hogy a pártok az
EP-választások kampányában közvet-
lenül is megszólíthassák a választópol-
gárokat. A díjfizetés mértékéről a
10/1998. (akkori) belügyminisztériumi
(BM) rendelet rendelkezik: eszerint a

névjegyzékben szereplő választópolgá-
rok családi és utóneve, lakcíme (nemen-
ként, korcsoportos és lakcím szerinti
bontásban) elektronikus adathordozón
fejenként 3,30 forintba kerül, papíron
5,40 forintba, míg öntapadós etiketten
6,40 forintba. A közszemlére tett név-
jegyzék másolatát az egyes települése-
ken a helyi választási iroda vezetőjétől,
a jegyzőtől is kérhetik a pártok szavazó-
köri bontásban. A KEK KH-tól és a 
jegyzőktől kapott adatokat a jogszabály
előírása szerint a szavazás napján meg
kell semmisíteni, és az erről készült 
jegyzőkönyvet három napon belül át
kell adni az adatszolgáltatónak. A héten

újabb határidő jár le, péntekig, május
22-éig jelentkezhetnek a külképviseleti
névjegyzékbe azok a választójoggal
rendelkező magyar állampolgárok, akik
a június 7-ei EP-választáson nem tar-
tózkodnak Magyarországon.
A választás napján külföldön
tartózkodók a Magyar Köztársaság
nagykövetségein és főkonzulátusain ak-
kor szavazhatnak, ha a helyi jegyzőnél
jelentkeztek a külképviseleti névjegy-
zékbe. A választópolgárok összesen
száz magyar külképviseleten adhatják le
voksukat. 
Az Országos Választási Iroda internetes
oldalára (www.valasztas.hu) felkerült a
külképviseletek címe és az ottani sza-
vazás ideje is. A honlapon megtalálható
a külképviseleti névjegyzékbe vételhez
szükséges nyomtatvány is, elektroniku-
san kitölthető formátumban.

Európa parlamenti választások

Figyeljünk a határidőkre
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– Ön hogyan oldaná meg, hogy
ne legyen tele illegális hirdeté-
sekkel a város? – tettük fel  a
kérdést kedves olvasóinknak
előző lapszámunkban. Íme,
néhány a beérkezett válaszok
közül.

„Több olyan felület kellene, ahol le-
hetőség lenne hirdetések elhelyezé-
sére. Akkor nem ragasztgatnák tele
az aluljáró falát, ami igen ronda lát-
vány. Ráadásul ezek a táblák, amik
vannak, kicsik. Az, hogy ezek ennyire
zsúfoltak, azt bizonyítják: a lakosság
igényli az ilyen hirdetési lehetősé-
get…” 

Csillag V.

„…Keményen megbüntetném a hir-
detőt. Sokan egyetértenek velem ab-

ban, hogy módosítani kellene a jog-
szabályt, ami szerint csak akkor lehet
bírságolni, ha bizonyítható, hogy ki
helyezte el az adott hirdetést, s az, aki
a hirdetésben szerepel, nem büntet-
hető. Nekem ne mondja senki, hogy
amikor valaki akár tanítást, akár va-
lamilyen szolgáltatást hirdet egy táb-
lán vagy plakáton, akkor azt nem ő
teszi ki…” 

A.K.

„Igenis lehet eredményeket elérni
ezen a téren, ezt jól bizonyítja az is,
hogy eltűntek a belvárosból azok a
plakátok, amiken erotikus ábrázolá-
sok voltak. Az elmúlt évben én több
alkalommal is felháborodtam az egyik
szórakozóhely hirdetésein, amiken
rendszeresen félmeztelen nők voltak
lefotózva, s ezzel volt tele az aluljáró.
Tudom, hogy sokan tettek emiatt pa-
naszt, s a jelek szerint meg is lett az

eredménye, hiszen elég régóta nem
láttam már ilyen plakátokat.” 

Horváth M.

„Remélem, nem kell ahhoz sok idő,
hogy az itt lakók megértsék, nem le-
het ilyen kulturálatlan módon telera-
gasztgatni a várost. Ehhez persze
kellene néhány dolog, például meg-
felelő hirdetési helyek, mert a mosta-
niak vagy kicsik vagy rettenetes álla-
potban vannak. De az is fontos lenne,
hogy akik ilyen hirdetéseket ragaszt-
gatnak ki, meg teleszögelik a fákat,
azokat keményen megbüntetném.
Persze az illetékeseknek  is oda kelle-
ne jobban figyelni ezekre, és intéz-
kedni az eltávolításukról.” 

Csarnainé

A hét kérdése:
– Önnek mi a véleménye a ter-
vezett ingatlanadóról? 

A hét kérdése

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

Ezen a héten a hozzánk érkezett
olvasói kérdésekre válaszolunk.

– 2008-ban opciós szerződést kötöt-
tem az ingatlanomra, azaz vételi jo-
got alapítottunk rá a szomszédom
javára. A tényleges adásvételi szer-
ződést csak most fogjuk aláírni.
Milyen dátumot kell figyelembe
vennem az ingatlan-értékesítés idő-
pontjaként, illetve be kell-e valla-
nom ezt ingatlanértékesítésként a
2008-as adóévre?
– A személyi jövedelemadóról szóló
törvény értelmében az ingatlanérté-
kesítésből származó jövedelem meg-
szerzési időpontja az, amikor az arról
szóló érvényes szerződést a földhiva-
talhoz benyújtják. A Polgári Törvény-
könyv szabályai alapján, ha a tulajdo-
nos másnak vételi jogot – opciót – en-
ged, akkor a jogosult egyoldalú nyi-
latkozattal a dolgot megvásárolhatja a
szerződésben meghatározott áron a
meghatározott idő elteltével. Ezt a szer-
ződést is írásba kell foglalni, be kell
nyújtani az ingatlanügyi hatósághoz,
de ez még nem az érvényes adásvételi
szerződés. Ezért ingatlanértékesítés
címén jövedelmet bevallania 2008-
ban nem kell.
– A tulajdonomban lévő lakáson
édesanyámnak haszonélvezeti joga
van. El akarom adni a lakást, de
előtte édesanyám lemondana – in-
gyen – a haszonélvezeti jogáról, hogy
többet érjen az ingatlan. Lesz-e ezért
illetékfizetési kötelezettségünk?

– A haszonélvezeti jog vagyoni értékű
jogként az illetéktörvény hatálya alá
tartozik. Ha az édesanyja ellenérték
nélkül mond le erről az Ön javára, ak-
kor nem a visszterhes vagyonszerzési
illetéket, hanem ajándékozási illeté-
ket kell fizetnie.
– Kötelezhetnek-e egy társasház-
ban arra, hogy vízórát kötessek be,
vagy azért mert alkalmanként meg-
látogat a barátnőm és pár napot ott
alszik nálam, akkor a vízfogyasztás
díját két főre fizessem meg havon-
ta?
– A társasházakról szóló törvény sze-
rint a társasház legfőbb döntéshozó
szerve a közgyűlés. Amennyiben Ön-
nek a társasházban van külön tulajdo-
na, úgy a közgyűlésen a tulajdoni há-
nyadához igazodó szavazati joggal
rendelkezik. 
A különböző kérdésekben a tulajdo-
nosok a jogszabályban meghatározott
szavazati arány elérésével szavazhat-
nak érvényesen. A Társasházban a kö-
zös képviselő köteles a Határozatok
Könyvének a vezetésére, amelybe
minden tulajdonostársnak joga van
betekinteni. Amennyiben a Határoza-
tok könyvében szerepel olyan köz-
gyűlési határozat, amelyben a tulaj-
donostársak többsége érvényesen ak-
ként szavazott, hogy a lakás tulajdo-
nos köteles külön vízmérő órát felsze-
reltetni, akkor ezt Önnek is köteles-
sége megtenni. 
Tekintve, hogy nem minősül életvi-
telszerű ott tartózkodásnak – tehát a
hatóság felé bejelentési kötelezettség
sem társul hozzá – az, hogy a barátnő-
je egy hónapban pár napot Önnél tölt,
így alapvetően nem kell két fő után fi-
zetnie a havi vízfogyasztás díját.
Azonban itt is érdemes a Határozatok
Könyvébe betekinteni, és a közgyű-
lési határozatokat tanulmányozni,
hogy nem született-e ezzel kapcsolat-
ban valamilyen „házon belüli” eltérő
szabályozás.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

A klímaváltozás új mértékegy-
sége a karbon-lábnyom, ami
megmutatja, mennyi káros
anyagot bocsát ki egy ember,
egy iroda vagy akár egy hét-
köznapi tevékenység. Egy óra
autózás például egyenlő 10 ki-
logramm széndioxid-kibocsá-
tással, amit 23 négyzetméter
erdő képes semlegesíteni egy
év alatt. A Szent István Egyete-
men olyan mintairodát nyitot-
tak meg, amely harmadannyi
káros anyagot termel, mint egy
átlagos. Hazánkban ez az első
környezetvédő iroda. 

Még a növényeket is tudatosan vá-
lasztották a SZIE mintairodájába. A
berendezéseket úgy válogatták, hogy
a legkevésbé szennyezzék a környe-
zetet. Kiszámolták, hogy az iroda
mennyi kárt okoz a Földnek, így kap-
ták meg a karbon-lábnyomot, ami a
klímatudatos berendezésekkel har-
madakkora lett, mint egy hasonló
nagyságú irodáé.

A karbon-lábnyom egy rendszer-
nek, egyénnek vagy egy intézmény-

rendszernek a teljes energiafelhasz-
nálását mutatja meg. Például egy ter-
méknél a teljes gyártási folyamat tel-
jes energiaigényét, a logisztikáját. Er-
re Magyarországon először a gödöllői
Szent István Egyetemen tanítják a
diákokat, akik megkapnak minden
szükséges információt arról, hogyan
tudják környezetük, későbbi munka-
helyük károsanyag-kibocsátását csök-
kenteni. Az egyetem szerint a diákok-
nak el kell kezdeniük harcolni a klí-
maváltozás ellen.
Fogarassy Csaba, a klímaprogram
vezetője szerint ez a program minta-
értékű azoknak, akik ilyen beruházá-

sokat akarnak majd. A
hosszútávú cél pedig
nem más, mint, hogy
az egyetemnek is
minél kisebb legyen a
ka rbon - l ábnyoma ,
azaz minél kevesebb
energiát minél haté-
konyabban tudjon fel-
használni.
A kísérlet egy egyhek-
táros területen zajlik.
Ez a terület semlegesíti
majd a mintairoda

szennyét, természetesen ha kihajt a
földből a nád. Az iroda a becslések
szerint egy évben 2,1 tonna szén-
dioxidot bocsát ki, ennek semlegesí-
téséhez ekkora zöldterület kell. Így
jön ki a végén nullára a karbon-
egyenlet. A szakértők kiszámolták
egy átlagos bevásárlás karbon-egyen-
legét is. Egy ott megtermelt csoma-
golási hulladékot 16 négyzetméternyi
fenyőerdő tud egy év alatt semle-
gesíteni.

„Környezetvédő” iroda Gödöllőn

Kevesebb káros anyag

Kevesen mondhatják el magukról,
hogy a rendőri pályán oly hosszú
időt töltöttek el – több mint 35 évet
–, mint a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság egykori kapitányságveze-
tője, Papp György r. ezredes, ren-
dőrségi főtanácsos. 
Rendőri pályája 1971. április 1-jén
kezdődött, amikor felszerelt a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Bu-
dai Járási Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályára, ahol először
bűnügyi vizsgálói munkakörbe ke-
rült. A Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság Bűnügyi Osztályán be-
lül több munkakörben is dolgo-
zott, nyomozóként, főnyomozó-
ként, alosztályvezetőként. Volt az
Országos Rendőr-főkapitányság
Repülőtéri Biztonsági Főigazgató-
ság Bűnügyi Alosztályának vezető-
je, majd 1991. június 1-jétől a
Gödöllői Rendőrkapitányság ve-
zetőjeként teljesített szolgálatot. 

Közel másfél évtizedes kapi-
tányságvezetői munkája idején a
Gödöllői Rendőrkapitányság a
megye egyik legjobbjává vált. Eb-
ben vitathatatlan szerepe volt ha-
talmas szakmai tapasztalatának és
határozott vezetői elképzeléseinek.
Hosszú évekig a Forma-1 magyar
nagydíj rendőri biztosításának el-
ső számú vezetője volt.  

2005. március 18-án ünnepi állo-
mánygyűlés keretében búcsúzott a
kapitányságtól, de a rendőri mun-
kától nem tudott elszakadni.
Tudását Főkapitányi biztosként
kamatoztatta egészen nyugdíja-
zásáig, 2006. december 30-ig. 

Kiemelkedő színvonalú munkájá-
nak elismerését mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy parancsno-
kai 31 alkalommal részesítették
dícséretben, jutalomban. 
Legmagasabb szintű elismerés,
amit a rendőri munkájáért kapott,
a Haza Szolgálatáért Érdemérem
arany fokozata. 

Temetése 2009. június 11-én, 13
órakor a Budapest, X. kerület
Kozma utcai Új köztemetőben
lesz.
A Gödöllői Rendőrkapitányság
minden munkatársa, egykori ve-
zetőtársai és minden rendőr, aki
ismerte, fájó szívvel búcsúzik egy
nagyszerű kollégától.

Halálos közlekedési baleset történt
2009. május 14-én, 7 óra 10 perckor.
A Gödöllő irányából Budapest felé
haladó HÉV elgázolt egy 60 éves gö-
döllői férfit, aki a fényjelző készülék
tilos jelzése ellenére akart a kijelölt
HÉV-átjáróban áthaladni a 3-as szá-
mú főút felől a Táncsics Mihály  út
irányába. A HÉV vezetője vészféke-
zést alkalmazott, amikor a gyalogost
észlelte, ennek ellenére nem tudta el-
kerülni az ütközést. 

A gyalogos olyan súlyos sérülése-
ket szenvedett, hogy a kórházba szál-
lítás közben a mentőhelikopterben el-
hunyt. A baleset körülményeit a Gö-

döllői Rendőrkapitányság Közleke-
désrendészeti osztálya szakértők be-
vonásával vizsgálja.

***
Súlyos sérülésekkel járó közleke-

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

***
Gondatlanságból elkövetett, élet-

veszélyt okozó testi sértés bűntett el-

követésének megalapozott gyanúja
miatt eljárást indított a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság az ellen az
édesanya ellen, akinek egyéves kis-
lánya május 12-én, kedden beleesett
egy gödöllői családi ház kerti tavába.
Az elsődleges információk alapján az
anya a házban tartózkodott, míg két
gyermeke az udvaron játszott. A kis-
lányt eszméletlen állapotban találta a
tóban az édesanya, aki a mentők ér-
tesítése után azonnal megkezdte a 
gyermek újraélesztését.

A gyermeket a mentőknek sikerült
újraéleszteniük. A helyszínre a men-
tők esetkocsiján kívül gyermekmentő
kocsit, motoros orvost és mentőhe-
likoptert is riasztottak, a szakemberek
közös, mintegy félórás küzdelemmel
mentették meg a kislány életét.

-gfk-

A Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság, az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság felhívására, a ha-
gyományokhoz hűen, idén is
megrendezte a megyei általá-
nos és középiskolásai szá-
mára a veszélyhelyzeti isme-
reteket  számon kérő verseny-
sorozatát. 

Ezen a körzeti verseny első helye-
zettjei vehettek részt május 7-én,
Százhalombattán. 

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

A gödöllői Török Ignác Gimnázi-
um és a domonyi Német Nemzetiségi

Általános Iskola Koren István tag-
iskola tanulói is nagyon jól szerepel-
tek ezen a megmérettetésen. Mindkét
csapat az előkelő negyedik helyezést
érte el a korosztályában, tizennégy in-
duló közül.
A Richter Gedeon Nyrt. különdíját, az

elméleti felada-
tok legjobb vég-
rehajtásáért a Tö-
rök Ignác Gimná-
zium tanulói 
nyerték.
A Megyei Köz-
gyűlés különdí-
ját, a legjobban
végrehajtott ve-
s z é l y h e l y z e t i
ügyességi felada-
tért a Német
Nemzetiségi Ál-

talános Iskola Koren István tagiskola
diákjai vihették haza. Köszönet illeti
a lelkes diákokat, a felkészítő tanáro-
kat, és a verseny támogatóit.

Vargáné Bodrogi Ágnes ka. mb. 
kirendeltségvezető

Rendőrségi hírek

Halálos baleset Gödöllőn

Végső búcsú  Papp Györgytől

Megyei katasztrófavédelmi verseny

Jól szerepeltek a gödöllői tanulók 
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Tisztelt Szerkesztőség!

„Kissé felháborító és bosszantó,
ami az elmúlt időszakban a Fibernet
kábeltelevíziós cég háza táján törté-
nik. Rendszeressé vált ugyanis az,
hogy hetente-kéthetente egyes na-
pokon nincs se adás, se internet
szolgáltatás. A legutolsó alkalom-
mal reggel 7 órától este 6-ig nem
volt adás. Nem elég, hogy évekkel
ezelőtt kivették a műsorcsomagból a
Filmmúzeumot és most a Sport1-et
is (arra hivatkozva, hogy igen ma-
gas árat kértek volna ezekért a to-
vábbiakban az érintettek. Érdekes
viszont, hogy a másik kábeltévés
cégnél Gödöllőn ezek a csatornák
megmaradtak, ráadásul ott még az
előfizetési-díj is olcsóbb), most már

a megmaradt csatornákat sem lehet
nézni, csak akkor, amikor épp nincs
kábelszakadás (általában ez a vá-
lasz a Fibernet részéről, ha műsor-
kimaradás van). Ilyenkor mondjuk
egy tisztességes cég számol, oszt-
szoroz és a kimaradt adásidő ará-
nyában küldd csekket az előfizetők-
nek. Itt ilyennel nem találkoztam.
Erősen gondolkodom azon, ahogy
más ismerőseim is, hogy átpártolok
egy másik kábelszolgáltatóhoz, mert
ebből már nagyon elegem van.
(Név és cím a szerkesztőségben)

Tisztelt Szerkesztőség!

Az elmúlt heti számban ismét fog-
lalkoztak a viráglopásokkal. Sokan
ezt bocsánatos bűnnek tartják, nem
gondolva arra, milyen károkat okoz-
nak ezzel a városnak, hiszen a ki-
tépett virágokat pótolni kell, s a pa-

lánta sincs ingyen. Emellett elég
ronda látvány, amikor az ember azt
látja, hogy a félsor virág hiányzik
egy szépen kialakított ágyásból. 
Remélem azonban, hogy nem fognak
az emberek szemet hunyni e felett és
ha rajtakapnak valakit, hogy épp így
akarja megoldani az erkély virágo-
sítását, akkor tesznek ellene felje-
lentést. 
Ha jól tudom, május 1-jétől válto-
zott meg a jogszabály, ami szerint
megszűnt az a gyakorlat, hogy kis
értékű lopások ügyében nem folyta-
tott nyomozást a rendőrség. Most
már igenis meg lehet azokat is bün-
tetni, akik így okoznak kárt. Csak
néhányszor kellene elkapni és eljá-
rást indítani az ilyen tolvajok ellen,
mindjárt meggondolnák, megéri-e
kiszedni a virágokat a parkokból
meg a virágládákból!

Tisztelettel: Nagyné Varga Edit

Olvasóink írták

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub,
az Aquincum Kiadó és az
Őfelsége Bt. szeretettel
meghív minden kedves érdek-
lődőt
SZABÓ MARGIT: GÖDÖLLŐI KIRÁLYI 
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 polgármester
KÖZREMŰKÖDIK: Pécsi Ildikó. Kossuth-díjas
kiváló, érdemes művész

Tombola nyeremény:  
Gödöllői királyi Szakácskönyv

Tovább folytat-
ták az Úrréti tó
takarítását a bú-
várok május má-
sodik hétvégéjén. 
A néhány héttel
ezelőtti akció so-
rán, amikor is a
Blaháért Társa-
ság vezetésével,
lakossági össze-
fogással tették
rendbe a tavat és környezetét, már dolgoztak a vízben, akkor elsősorban a hul-
ladéktól szabadították meg a tómedret. Szerencsére nem volt sok feladatuk,
meg is jegyezték: egyaránt dícséret illeti a tavat karbantartó civil szervezetet és
a lakókat is, akik vigyáznak a vízre és annak környezetére. 
Most visszatértek, és ezúttal a mederfenéken elszaporodott és felesleges nö-
vényzetet távolították el. 

Kilencedik alkalommal tartották-
meg tudományos ülésüket a tér-
ségben dolgozó egészségügyi
szakemberek május 15-én. Az
Ápolók Világnapján, mellyel min-
den esztendőben Florence
Nightingale születésének évfor-
dulójára emlékeznek, az előző
év gyakorlatához hasonlóan a
szakdolgozók mellett az orvosok
is akkreditáltan részt vettek.

Napjainkban az egész-
ségügy nemcsak Ma-
gyarországon, hanem a
világ egyéb térségeiben
is jelentős változásokon
megy keresztül; ráadá-
sul a szakmai meg-
újulást erőteljesen meg-
nehezítik a gazdasági
megszorítások is. A tu-
dományos ismeretek és a
hazai lehetőségek pontos
megismeréséhez kívánt segítséget nyúj-
tani a továbbképzés, ahol a különböző
témák előadásainál külföldön és ha-
zánkban is elismert szaktekintélyeket

kértek fel az egyes szakterületek bemu-
tatására.

A IX. Tudományos Ülés dr. Szabad-
falvy András, a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központ igazgató-főorvosának
ünnepi beszédével vette kezdetét, majd
Gémesi György polgármester nyitotta
meg az összejövetelt.

Az előadások között a fertőző beteg-
ségek megelőzhetőségének problema-
tikája, a sürgősségi betegellátás házior-
vosi és nővéri feladatai, az érrendszeri

betegségek kockázati tényezői, illetve a
keringési betegségek eredményes meg-
előzési és kezelési módszerei kaptak ki-
emelt helyet.

Három okból is mérföldkő –
vagy mint elhangzott: történel-
mi pillanat – volt az a Szent Ist-
ván Egyetem aulájában külön-
ben évente szokásosan meg-
rendezésre kerülő cigánypasz-
torációs nap, melyen most az
elmúlt szombaton részt vehet-
tünk.

Az első ok, amire Dúl Géza plébá-
nos, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia cigánypasztorációs refe-
rense felhívta a figyelmet, hogy új el-
nevezést kapott az esemény: cigány-
nemcigány találkozó. Nem cigány-
magyar, hiszen a cigányok is magya-
rok. Magyar állampolgárok, tehát ma-
gyarok, mint ahogy a bármilyen más,
de magyar állampolgárságú nemzeti-
ségiek is azok. 

A másik: megszületett a szentmise
liturgia állandó szövegeinek lovári
nyelvű fordítása. Az Uram, irgal-
mazz!…, a Szent vagy!..., az Isten
Báránya… ezentúl létezik lovári,
vagyis a nálunk legelterjedtebb ci-
gány nyelven is. Dallamot a szöve-
gekhez Varga Gusztáv, a Kalyi Jag
együttes – talán az első országos hí-
rűvé vált autentikus cigány népzenét
játszó együttes – vezetője szerzett.
Most személyesen tanította be a szö-
veget is, a dallamot is a jelenlevőkkel.

Végül a harmadik mérföldkő:
Székely János esztergomi segédpüs-
pök, biblikus professzor személyében

immár cigánypasztorációs püspökfe-
lelőse is van a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferenciának. 

Az aulába számos paptestvér kísé-
retében bevonuló Székely Jánost  ki-
törő lelkesedéssel fogadták, s ő el is
mondta, hogy az egyházi szolgálat-
ban korábban eltöltött hosszú évek
során összesen nem részesült annyi
szeretetben, mint amennyiben a rövid
ideje tartó cigánypasztorációs műkö-
dése alatt a cigányságtól.

A püspök szentmisét mutatott be.
Homíliájában értelmezte a találkozó
jelmondatát, mely Szent Pál apostol
rómaiakhoz írt leveléből való, s így
szól: „Sokan egy testet alkotunk
Krisztusban, egyenkint viszont egy-
másnak tagjai vagyunk.” Sajnálko-
zását fejezte ki, amiért sokan nem ér-
zik, nem értik egységünket, minden
ember egységét, az erősek letiporják a
gyengéket – pedig arra születtünk,
hogy szeressünk és adjunk. A magyar
társadalom nagyon nagy bűnének ne-
vezte, hogy a rendszerváltozás után
végignézte azt, hogy a cigányság 80-
90 százaléka elveszítette a munkáját,
s most sem tesz semmit tragikus hely-
zetbe került honfitársaink sorsának
jobbításáért. Beszéde végén azt kí-
vánta: pusztuljon ki a meg nem értés a
világból, s növekedjék a szeretet!

Hosszasan sorakoztak a szentmise
résztvevői a szentáldozáshoz. Meg-
ható volt látni, hogy a kisgyerekek,
akik még nem áldozhattak, milyen

boldogan, büszkén vették az áldoztató
papok ujja által a homlokukra rajzolt
„kiskeresztet”. Aki már megkapta, at-
tól a többi izgatottan kérdezgette: jó
volt? S simogatták aztán a még min-
dig a homlokukon érzett kereszt he-
lyét. 

A mise végeztével seregével járul-
tak, talán mind az ezren-ezeregy-
százan, akik ott voltak, a püspöki ál-
dáshoz. 

Sok megkönnyeztető és meg-
mosolyogtató mozzanatnak lehettünk
tanúi. Bemutatkozásoknak, tanúság-
tételeknek. Egy cigány papnövendék
elmondta, hogy humorral győzte le a
papneveldében eleinte vele szemben
tapasztalható idegenkedést. Ha az
evangéliummal örömhírt adunk át,
hát örüljünk, tette hozzá. S hogy vál-
lalja: „krisztusi bohóc” legyen. 

Most is, mint máskor, a Szendrőlád-
ról jött együttes zenélte, énekelte
végig az eseményt. Megismerkedhet-
tünk a „Nem adom fel” alapítvány te-
vékenységével, az ökumenizmus ne-
vében meghallgathattuk más, nem ka-
tolikus felekezetű lelkészek buzdító
mondatait. 

A délután pedig az ország legkü-
lönbözőbb részeiből, településeiről
érkezett csoportok által adott műso-
rokkal telt. Volt olyan csoport, mely
saját szerzeményű vallásos énekeket
mutatott be, egy másik – ők Teréz
anya nővérek pártfogását élvezték –
Mária énekre koreografált, átszelle-
mült táncot. Láthattunk bibliai jele-
netet, hallgathattunk verset. De a mű-
sor zömét a cigánytánc tette ki. Isten
ajándéka a cigányságnak: a zene, a
tánc öröme.  N. A.      

IDŐPONT: 2009. május 23., 
szombat 9-12 óra.
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ: 10 óra

• Az iskola tanulóinak néptánc
előadása 
• akrobatikus torna bemutató
• iskolai vívócsapat 
• vers (első helyezést elért tanu-
lónk előadásában)
HELYSZÍN: Szabadság út 255., a
máriabesnyői kisiskola épülete.

A MEGNYITÓT KÖVETŐEN: 

Felnőtteknek egészségvédelmi
programok (ingyenes vérnyomás-
és vércukormérés, testsúlykont-
roll, helyes táplálkozási tanácsok,
C-vitamin és helyben sütött mag-
vas kenyér kóstolás).
Gyerekeknek kézműves foglalko-
zások, sportvetélkedők.
Táncház, osztályonkénti játékos
szülői vetélkedők.

Katolikus Cigány-Nemcigány Találkozó a SZIE-n

Könny és mosoly

IX. Egészségügyi Tudományos Ülés

Ápolók Világnapja 2009

Új színfolt a máriabesnyői progra-
mok sorában Eperjes Károly lel-
kigyakorlata, melyre május 25-
27. között kerül sor a Mater Salva-
toris lelkigyakorlatos házban.
„Az igazság, a jóság és a szépség út-
ján” címmel meghirdetett progra-
mot a keresztény színész és édesapa
vezeti magyarként, mindenkiért. 
Hétfő: 18 órakor Szentmise a Bazilikában; 19 órakor vacsora; 20 órakor
elmélkedés
Kedd: 8 órakor reggeli ima, 8.30-kor reggeli; 10.30- 13 óráig  elmélkedés
13.30 ebéd; 15 órakor „Máriával az igazság, a jóság és a szépség útján”
Gracián atya;19 órakor vacsora; 20 órakor Szentségimádás, rózsafüzér
Szerda: 8 órakor reggeli ima; 8.30-kor reggeli; 10.30-12.30 elmélkedés; 13
órakor ebéd

Búvárok tették rendbe  a medret

Még tisztább az Úrréti tó

A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERETETTEL MEGHÍVJA A
KÖRZETÉBEN LAKÓKAT ÉS MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT AZ ISKOLA

EGÉSZSÉGVÉDELMI- ÉS CSALÁDI NAPJÁRA.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Különleges lelkigyakorlat
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A legrútabb poéngyilkosság len-
ne elárulnom, ami majd csak a
kalandregény, Galamb Gábor
Sulawesi kincse című könyvének
a végén derül ki: mi is áll az ott-
honi sorozatos kudarcok elől In-
diába menekült hazánkfia, Sar-
kadi Zoltán sorsának fantaszti-
kus fordulatai mögött. 

Az indiai szent városban Varanasziban
– más néven Benáreszben –, a Gangesz
partjánál találkozunk vele, itt, ahová el-
zarándokolni minden hívő hindu leg-
hőbb vágya, hogy megmártózva a folyó
vizében megtisztítsa a testét és a lelkét
egyaránt. 

Zoltán is a megújulás reményében
jött ide, szorgalmasan meditál, hogy
megszabaduljon nyomasztó emlékeitől.
A pénze azonban nem tart ki sokáig, né-
hány hónap után a hajléktalanság, az
éhezés lesz az osztályrésze. 

A keserves vegetálás közepette vil-
lámcsapásként éri egy indonéz férfi hi-
hetetlen ajánlata: bekerülhet az egyik
indonéz sziget uralkodói családjába.
Várják. Csak éppen el kell jutnia oda.
Ez az „éppen” azonban az indiai közle-

kedési viszonyokat,
közbiztonságot, nép-
szokásokat tekintve,
nem csekélység. 

Kalandok sorát éli át
Zoltán és újdonsült indonéz ismerőse
utazás közben a hatalmas országban.
Úgy alakul, hogy társukká válik egy
holland néprajztudós is, aki legalább
tisztában van vele, mi miért történik az
eldugott falvakban, a különböző tör-
zseknél. 

De az igazi meglepetések csak az
áhított indonéz szigeten fogadják Zol-
tánt. Az ottani lakosság csoportjai kö-
zötti harcok, ismét azok a fránya közle-
kedési akadályok, egy meseszép tengeri
utat is tönkretevő hajótörés gondoskod-
nak róla, hogy egy pillanatig se unat-
kozzék. 

Átesik egy furcsa betegségen, mely-
ből titokzatos asszony gyógyítja ki.
Már-már úgy érzi, ez az asszony a cso-
da, a beteljesülés a számára, de nem.
Megint tovább kell menniük. 

S – nem először – börtönben találják
magukat. Ő, az indonéz vezetője és még
valaki. Nem a holland néprajztudós, az
már előbb elbúcsúzott tőlük, rátalált a

törzsre, amelyet kutatásra érdemes-
nek ítélt. Olyan valaki lesz a harma-
dik társuk, akire Zoltán álmában sem
számított volna. Keveset mondunk
azzal, hogy leesik tőle az álla. De
nem sok idő van az álmélkodásra:
szökniük kell. 

Végül mindenki megnyugtató rév-
be ér, új életet kezd. Majd találkoznak
még – Zoltán legalábbis reméli és
számít rá – Budapesten az indonézzel
és a hollanddal is.
(Galamb Gábor: Sulawesi kincse)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A Gangesznél kezdődött

1999. szeptemberében mutatta
be a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete a Hamlet című rock-
operát. Lencsés Balázs és Hor-
váth Zoltán közel egy év alatt írta
meg a darabot Shakespeare drá-
mája alapján, személyes élmé-
nyeiket is felhasználva. Az ősbe-
mutatóra festői környezetben, az
akkori Silver Clubban lévő tó
partján került sor, ahol az elha-
ladó vonatok hangját is őrzik az
előadásról készült felvételek. 

Az ősbemutató, és az addig vezető pró-
bafolyamat örök élmény marad vala-
mennyi közreműködőnek, a hiteles és
szívből jövő játékért nagyon hálás volt a
közönség. A szereplők
azóta folyamatosan cse-
rélődtek, az alkotók mel-
lett két énekes maradt az
eredeti szereposztásból,
azonban valamennyi új
belépő egyéni és különle-
ges színt hozott az elő-
adásba, bár voltak olyan
jelentkezők is, akiktől né-
hány próba után el kellett
köszönni. A társulat a 10
év alatt 38 alkalommal
mutatta be az előadást az ország 15 vá-
rosában. Különleges bemutatók voltak
többek között a Vajdahunyadvárban, a
Budai Parkszínpadon, Pécs főterén, a
Siófoki Szabadtéri Színpadon. Az elő-
adásokhoz számos emlékezetes élmény
fűződik: volt, hogy egy szereplőt kór-
házba kellett szállítani a véresre sikerült
kardvívás után, otthon maradt a zenei
alapot tartalmazó cd, többet mutatott a
kelleténél a cicanadrág, vagy előadás
alatt kértek pénzt gyerekek a jelmezes

szereplőtől a szomszédos csúszdára.
Mivel az ősbemutató óta eltelt egy évti-
zed alatt felnőtt egy új generáció, akik
számára újdonsággal szolgálhat a klasz-
szikus dráma zenés feldolgozása, így az
egyesület 2008-ban felújította az elő-
adást. Az alkotók igyekeztek megtar-
tani mindazt a fiatalos lendületet,
odaadást, szívből jövő játékot, mely ré-
vén a rockopera sikert aratott, és az el-
múlt évek tapasztalatai alapján az elő-
adás színvonalát tovább emelték. Így
változott a rendezés, a hangszerelés (a
rockzenekart egy vonósnégyes és egy
fúvósötös egészíti ki), három új dal és
két új szerep (Guildenstern és Rosen-
crantz) teszi teljesebbé a zenés drámát.
Az előadást bátran lehet totális színház-

nak nevezni, hiszen a 14 tagú zenekarral
élőben megszólaló dalok mellett próza,
tánc, mozgásszínház, videotechnika te-
szi teljessé az élményt. Poloniusként
közreműködik az országosan ismert szí-
nész Józsa Imre, mellette Géczi And-
rás, Herczenik Anna, Miklós Kriszti-
na, Venyige Sándor, Kalmár Gergely
alakítják a főbb szerepeket. 

A jeles évforduló alkalmából május
29-én ismét látható a rockopera a Mű-
vészetek Házában.

Jubileumi előadás a Művészetek Házában 

10 éves a Hamlet rockopera2008-ban a Nemzeti Kulturális
Alap Igazgatóság által, a Mú-
zeumi Szakmai Kollégium szak-
mai feladatok támogatására
meghirdetett pályázat segítsé-
gével múzeumunk két, a gödöl-
lői művésztelep gyűjteményét
gyarapító festménnyel lett gaz-
dagabb. 

A gödöllői művésztelep a XX. század
elején alakult, az európai és a magyar
művészeti megújulás, ezen belül is a
szecesszió művészetének korszaká-
ban. Alkotói a gödöllői helyszínt
megelőzően az erdélyi Diódon is
összegyűltek nyaranta és együtt al-
kottak Körösfői-Kriesch Alaldár ve-
zetésével. A csoporthoz itt kapcsoló-
dott Körösfői-Kriesch barátja, Tom
von Dréger osztrák portréfestő, akivel
1890-ben Velencében ismerkedett

meg. Tom von Dréger 1899-ben fele-
ségével és három gyermekével eluta-
zott Diódra, és le is telepedett a zavar-
talan falusi életet biztosító gyönyörű
fekvésű településen. Kapcsolata a gö-
döllői művészteleppel azután is meg-
maradt, hogy 1905-ben visszaköltö-
zött Bécsbe és csak nyaranta járt Diód-
ra. Ezt bizonyítja 1912-ben készült
portré Frey Rózsáról, amit 2009-ben
vásárolt meg a Nemzeti Kulturális
Alap Igazgatóságának támogatásával
a múzeum. 

A mű fontos kiegészítője a mú-
zeum gyűjteményének Tom von Dré-
ger munkásságának szempontjából,
de rendkívül fontos Frey Rózsa

személye miatt is. Frey Rózsáról je-
lenleg ezt az egy olajportrét ismerjük.
Ő 1906-ban érkezett Gödöllőre a szö-
vőműhelybe, Juhász Árpád invitálá-
sára, Bácskából. 1919-ig ő látta el
Körösfői-Kriesch Aladár mellett a
szövőműhely vezetését. A róla ké-
szült portré több a gödöllői művész-
telepet bemutató kiállításon szerepelt,
de ez idáig magántulajdonban volt.

Találkozhatunk a gödöllői művé-
szek nevével a huszadik század eleji
nagy épületdíszítő művészeti meg-
rendeléseknél. 
Fontos feladat volt a művésztelep éle-

tében a Maróti Géza tervei szerint Ve-
lencében felépült Magyarország Ál-
landó Műcsarnoka díszítése 1909-
ben. Az épület homlokzatát Nagy
Sándor üvegfestményei díszítették, az
Attila lakomája című és a bejárati ajtó
felett angyalos címeres üvegfest-
mény, amelynek kartonjai a gödöllői
Nagy Sándor-ház tulajdonában van-
nak és jelenleg, a Gödöllői Városi
Múzeum állandó kiállításán, restau-
rált állapotban láthatóak. 
Az épület mozaik díszítéseit Körös-
fői-Kriesch Aladár tervezte. Ezek:
Aquileja ostroma és az Isten kardja
című falképek a bejárat jobb, illetve
bal oldalán, valamint eredetileg az
épület falait díszítő Kupa vezér és
Szent Imre, a másik oldalon Balassi
Bálint és Kolozsvári György alakjá-
val. Az épület belső díszítésére szol-
gált Nagy Sándor: Attila hazatérése
vadászatról című csomózott szőnye-
ge, amelyet a 1909-es Magyar Ipar-
művészet szerint Belmonte Leo ké-
szített. A csomózott szőnyeg tervét
vásárolta meg a Gödöllői Városi Mú-
zeum 2009 tavaszán pályázati támo-
gatással.
A kárpitterv magántulajdonban volt

és több évtizeden keresztül nem volt
kiállítható állapotban, így csak az
utóbbi években ismerhette meg a
nagyközönség. 

2007-ben ünnepeltük a gödöllői
szövőműhely megalakulásának 100.
évfordulóját. A gödöllői szőnyeg 100
éve című kiállítás volt a zárófejezete
annak a kiállítás-sorozatnak, ami
2001-ben kezdődött. 

A kiállításra az NKA támogatásá-
val két Nagy Sándor által tervezett kár-
pitot rekonstruáltunk.

Az elkészült kárpitok nagy sikert
arattak, a Nagy Sándor: Attila haza-

térése vadászatról című kárpitterv tu-
lajdonosa is elhatározta, hogy a terv
alapján a kárpitot újraszöveti. A kár-
pittervet megvásárlásra felajánlotta a
Gödöllői Városi Múzeumnak, mely-
nek összege a kárpit újraszövését is
elősegíti.

A kárpitterv egészen az utóbbi évig
lappangott, ezért csak most került be-
mutatásra a 2007-es kiállításon, ami
szakmai szempontból fontos szerepet
tölt be a Gödöllői Városi Múzeum gö-
döllői művésztelep gyűjteményében
és a megvásárlásával elősegítenénk
egy újabb kárpitrekonstrukció meg-
valósulását. 

Új művekkel gyarapodott a Gödöllői Városi Múzeum

Festmények és kárpitok a művésztelepről

Május  21-24-ig Linzben koncertezik  a gödöllői Colla Parte Consort.
A  2004 őszén alakult zenekar ezúttal a X. Európai Ifjúsági  Zenei
Fesztiválra utazott el, ahol tíz magyar együttessel képviselik ha-
zánkat.  
Az együttest négy alkalommal hallhatja majd a közönség; Linzben és
Riebenben két-két félórás műsorral lépnek színapdra. 
Előadásukban reneszász, barokk és könnyűzenei darabokat  szólal-
tatnak meg. 

Hazánkat képviseli a Colla Parte Consort

X. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál
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A Frédéric Chopin 
Zeneiskola 
programjai

Május 22. péntek 18.30:
Balogh Ágnes növendékeinek
hangversenye (magánének)
Május 23. szombat:
11.00.: Ferenczi Anna növen-
dékeinek hangversenye (zon-
gora)
13.00.: Somogyi Eszter növen-
dékeinek hangversenye (ma-
gánének)
Május 26. kedd 18.00.:
Hofgard Bálint, Szentes Anna
és Tóth Ingrid zongoraestje
Május 27. szerda 18.30.:
A Heavy Brass Guys tuba quar-
tett hangversenye
Május 28. csütörtök 19.00.:
Bali János növendékeinek
hangversenye
Május 29. péntek 17.00.:
Tápai Dóra növendékeinek
hangversenye (zongora)
Május 30. szombat 11.00.:
A népzene tanszak hangver-
senye

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)

IRODALMI TÚRA GÖDÖLLŐN

LÉDA-VILLA, BRÜLL ADÉL (1872-1934) háza, 
Batsányi u. és Hajnóczy u. sarka
AMBRUS ZOLTÁN (1861-1932) nyaralója, Lovarda u. 6.
SÍK SÁNDOR (1889-1963) háza, Isaszegi út 42.
NÉMETH LÁSZLÓ (1901-1975) háza, Podmaniczky u. 1/A.
FERDINANDY GYÖRGY (1935-) háza, Podmaniczky u. 45.
OTTLIK GÉZA (1912-1990) háza, Köztársaság út 63.

Túravezető: G. Merva Mária irodalomtörténész

A túra időtartama: két óra. Ára: 1000 Ft/fő
Időpont: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8 és 16 óra között

Előzetes bejelentkezéssel, minimum 10 fő esetén
Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. 

Tel. 28-421-999
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

A túra csak autóval vagy autóbusszal érkezőknek 
ajánlott a nagy távolságok miatt

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

IFJÚ TEHETSÉGEINK
A GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKAR KAMARAEGYÜTTESÉNEK 

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYE
Közreműködnek a Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei

IDŐPONT: MÁJUS 24., VASÁRNAP, 16 ÓRA
HELYSZÍN: SZENTHÁROMSÁG TEMPLOM

Vezényel: Bali János
Támogatói jegy ára: 1000 Ft, diák és nyugdíjas: 700 Ft.



8 Gödöllői Szolgálat Város–Kép 2009. május 20.

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!

Odrobenyák János (1825–1896)
A Gödöllő történetével foglalkozók körében az egyik

legtöbbet idézett szerző Odrobenyák János. „Gödöllő
hajdan és most“ című könyve valójában a település első
monográfiája, mely 1875-ben jelent meg. A szerző mél-
tán volt büszke forrásértékű kötetére, ezért küldött tisz-
teletpéldányt Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi
miniszternek is, aki köszöntét levélben fejezte ki. Az
eredeti levelet a Gödöllői Városi Múzeumban őrzik.

Természetesen kapott tiszteletpéldányt a királyi pár
is, a korabeli tudósításokból ismert, hogy „Erzsébet ki-
rályasszony” sok szorgalommal összeállított történeti
művéért 300 forint jutalmat adott a szerzőnek. 

Az Odrobenyák Jánosról történő megemlékezésnek
apropója, hogy 260 esztendővel ezelőtt, 1749. május 16-
án szentelték fel a kastélykápolnát, ahol hosszú évekig
szolgálta a katolikus egyházat és Gödöllőt.

A következőket írta a Magyar Katolikus Lexikon:
Odrobenyák János Bobrón (akkor Árva vármegye) szü-
letett 1825. augusztus 26-án. 1852-ben szentelték pap-
pá, majd Püspökhatvanban, Nőtincsen, Fóton, Nándo-
ron, Cegléden és Soroksáron teljesített egyházi szolgá-
latot. Másfél évszázada, 1859-ben került Gödöllőre ad-
minisztrátornak, plébánossá 1876-ban nevezték ki.
1882-től felügyelője volt az iskolai oktatásnak. 1889-
ben kapott alesperesi beosztást. Családi nevét 1878-ban
Odrayra változtatta. Gödöllő hunyt el a millennium évé-
ben, 1896. január 11-én. 

Odrobenyák János 150 esztendővel ezelőtt került Gö-
döllőre, ahol akkor már 110 éve működött a kastélyká-
polna. A várkápolnaként emlegetett templomot tíz évvel
korábban, 1749-ben Althan Mihály váci püspök szen-
telte fel Nepomuki Szent János tiszteletére. Ezt jelzi, az
eredetileg latin nyelvű felírat is, aminek szövege Odro-
benyák János fordításában a következő: 

Nem a szenteknek.
Hanem a szentek Istenének

A szentek tiszteletére
Emelünk oltárokat

Eleinte még nem volt anyakönyvezés, a gödöllői katoli-
kusokat Isaszegen keresztelték. Így I. Grassalkovch Antal
1735-ben született Klára nevű lányát is, aki ott is kötött há-
zasságot 1755-ben gróf Esterházy Gáborral.

A katolikus hívekkel kezdetben kapucinus szerzetesek
foglalkoztak, bár a közösség hivatalosan az isaszegi plébá-
noshoz tartozott. A stólapénzből származó jövedelem sem
maradt ezért Gödöllőn, ebből bizony adódtak konfliktusok,
végre 1811-re rendeződött a helyzet, a váci püspök elren-
delte, hogy a kastélykápolnában világi plébánosnak kell
szolgálatot teljesíteni. III. Grassalkovich Antal azzal a kikö-
téssel fogadta el ezt a megoldást, ha a mindenkori kegyúr
nevezheti ki az adminsztrátorokat. Perselypénz nem volt, a
kastélykápolnát a kegyúr látta el, olajjal, tömjénnel, fával,
viasszal. Továbbá kapott egy holdnyi zöldséges kertet,
„egyházadó” fejében a házaspárok egy, az özvegyek pedig
ennek felét fizették, és természetesen járt a stólapénz is. A
legszerényebb szertartásért – keresztelés, anyakövezés, es-
ketés, temetés – „a szertartás díszességétől függően 48 kraj-
cár és 1 forint 12 krajcár között mozogtak” – olvasható Ba-
konyi Eszter „A katolikus egyház története 1867-ig“ cím-
mel megjelent tanulmányában. Az önállóvá vált plébánián
1811-1859-ig egymást váltották az adminisztrátorok. En-
nek hátterében vélhetően az állt, hogy az akkorra igencsak
megcsappant jövedelemmel rendelkező III. Grassalkovich
Antal nem vállalta fel plébános státusszal járó többlet ki-
adásokat. Ezért csak addig maradtak Gödöllőn a papok,
amíg máshonnan előnyösebb ajánlatot nem kaptak. 

Amikor Odrobenyák János 1859-ben a kápolna admi-
nisztrátora lett, már Sináék tulajdonában volt a kastély. Ne-
ki sikerült elérni, hogy az eredetileg Klobusczky Terézia ál-
tal a kapucinus atyáknak adományozott szűkös tér helyett
nagyobb alapterületű lakást kapjon.

Hamar beilleszkedett Gödöllő mindennapjaiban, intézte
a katolikus egyházzal és az oktatással kapcsolatos teendő-
ket. 1860-ban a Tanodai lapokban tette közzé, hogy segéd-
tanítót keresnek. Egy évvel később, 1861-ben ő áldotta meg
az akkor felavatott honvéd emlékművet. Az adminisztrátor-
hoz tartozott a tanítók felügyelete is, ebben a jogkörében el-
járva kérte 1863-ban Odrobenyák János – akkor már he-
lyettes plébános – a váci püspöktől a kántortanítói és a se-
gédtanítói állás elkülönítését.

„Utána a város vezetésénél próbálkozott a segédtanító ré-
szére szeretett volna megszavaztatni 300 forint fizetést, ami
kiemelten jó fizetésnek számította akkoriban, ez a terve
azonban azért hiúsult meg, mert Gödöllőn akkor a szolgabí-
ró is és a jegyző is református volt, akik nem támogatták
egy katolikus tanítói állás létesítését, Az a kompromisszum
született, hogy a kántortanító a teljes ellátás helyett csak
ebédet adott a segédtanítónak, és az első osztályba járó gye-
rekek utáni tandíjat a segédtanító kapta” – olvasható G.
Merva Mária „Az oktatás kezdetei“ címmel írt tanulmá-
nyában.

Tevékenyen politizált, a mai olvasónak talál érdekesség-
nek is tűnhet, Odrobenyákot a Deák-párt országos választ-
mányának tagjaként felkérték: szervezze a gödöllői tago-
kat, felkérve őket az adakozásra is: „Új elvtársaknak akként
kérem, megmagyarázni, hogy a nevük aláírva, adakozás

nélkül is elegendő”.
Az is különösnek tűnhet, hogy a

XIX. század utolsó évtizedeiben tevé-
kenyen részt vett a sportrendezvények
szervezésében is. 1886 áprilisában az
Achilles-egylet országúti versenyt ren-
dezett Budapest és Gödöllő között. Zá-
ró rendezvényként táncestélyt is tartot-
tak Gödöllőn. (Az egyesület alelnöke
egyébként dr. Thegze Lajos palotaor-
vos volt, aki szintén a gödöllői temető-
ben nyugszik.) Egyébként a főváros és
településünk közötti távgyaloglóknak
48.208 m, azaz több mint 48 km volt.

Visszatérve Odrobenyák bevezető-
ben már idézett könyvére. A bevezető-
ben ezt írta: „Igaz, Gödöllő lassan ha-
lad, de mégis mindig előre halad. A mi
természetben lassan fejlődik, hosszú
életre fejlődik.”

Szabó Margit

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Május 21.: a Magyar Honvédelem Napja

Átalakított ünnep
A magyar szabadságharc tava-
szi hadjáratának csúcspontja-
ként 1849. május 21-én a hon-
védsereg három hetes ostrom
után visszafoglalta Buda várát.
Ennek emlékére 1992-től a kor-
mány határozata alapján e na-
pon ünneplik a magyar honvé-
delem napját.

A haderő ünnepe talán a legtöbb név-
változtatáson keresztül ment ese-
mény, noha időpontja csak egyszer
változott. Az ötvenes években létreho-
zott parádé a rendszerváltás után
szelídített kiadásban bukkan fel évről
évre. Magyarországon a számos elne-
vezést megélt honvédelem napját az
1848-as forradalom csatájának évfor-
dulójára, szeptember 29-re tűzte ki a
hatalom.

A kommunizmus „arculatváltásai”
az ünnep elnevezéseiben is lecsapód-
tak: Honvédség napja, Néphadsereg

napja, fegyveres erők napja. Az egyet-
len fix pont a pákozdi csata időpontja
volt közel negyven éven keresztül. Az
iskolákban tanítási szünetet rendeltek
el, az úttörőkre pedig akadályverse-
nyek és vetélkedők vártak. 

A rendszerváltás után felmerült az
ünnep megreformálása. Elérkezett az
ideje, hogy szeptember 29-ét lecserél-
jék, és tiszta lappal indulva másik idő-
pontra tűzzék ki az ünnepet. Az új dá-
tumot szintén az 1848-49-es szabad-
ságharc szolgáltatta. Budavár vissza-
szerzése a császári katonáktól május
21-re esett, a mai honvédelem napjára. 

Az országban számos rendezvényt
tartanak, ezek közül a budapesti és az
ópusztaszeri emelkedik ki. Budapes-
ten, a Felvonulási téren a lakosságnak
kínálnak igen sokrétű programot reg-
geltől estig. Ópusztaszeren zártabb az
ünneplés, a katonacsaládoknak ren-
deznek összejövetelt.

(ny.f.)

Felhívás
2009. június 4. (csütörtök), 18 óra

Városi megemlékezés a trianoni gyásznap alkalmából.

Rövid műsor és ökumenikus koszorúzás
a Művészetek Háza mellett található Trianoni emlékműnél.

Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni
legkésőbb június 2-ig a Művészetek Háza Gödöllő Információs Központ és

Jegyirodában a 28/514-130-as telefonszámon.

Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületei segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg

17.30 óráig a helyszínre juttatni. Megértésüket köszönjük!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

MEGHÍVÓ
Gödöllő város önkormányzata

tisztelettel meghív minden érdeklődőt

A TRIANONI GYÁSZNAP ÉVFORDULÓJA

alkalmával megrendezendő
városi megemlékezésre és koszorúzásra, amelyre

2009. JÚNIUS 4-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 18 ÓRAI KEZDETTEL

kerül sor a Művészetek Háza melletti Trianon-emlékműnél.

A műsorban közreműködnek:
Antal Ádám, Bodó Balázs, Kósa Eszter – A Club Szín-
ház művészei
Cibri Énekegyüttes, Mészáros Áron és Széphalmi Pál
(furulya) – A Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei

A megemlékezést követően a város történelmi
egyházai mondanak áldást.

Elsőáldozás Máriabesnyőn
Vasárnap tartották az
elsőáldozást Máriabes-
nyőn. A bazilikában
több mint húsz gyer-
mek vette első alka-
lommal magához az
oltáriszentséget. Az el-
sőáldozás a legszen-
tebb eukarisztia, az Úr
teste és vére a kenyér
és bor színe alatt, ame-
lyet Megváltó azért
rendelt, hogy minden-
napi lelki táplálék le-
gyen a mennyek országa felé vezető
utunkon. Az utolsó vacsorán Krisztus
felfedte jövendő szenvedését az eu-
karisztia titkában, amikor a kenyeret

és bort mint testét és vérét nyújtotta át
apostolainak és általuk mindnyájunk-
nak, akik hisznek benne. „Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre!“



Kikeltek a gólyafiókák. Ezt azonban
csak kevesen kísérhetik figyelemmel
nap mint nap. Ez azonban a technika
fejlődésével megváltozott, mivel egy-
re elterjedtebb, hogy egyes gólyafész-
kek közelében webkamerát helyez-
nek el, és így naponta megfigyelhet-
jük a gólyák életét.

Az egyik webkamera Nagyhalász-
ban található, a Református templom
tornyán, így a látogatók percről perc-
re láthatják, mi történik a fészekben a
http://golya.mme.hu/golyakamera/
kamera.php?c=halasza honlapon.

A fiókák nem egy nap alatt kelnek
ki: a gólyáknál az első és a második
gyakran egy napon kel ki, ahogy az
tavaly Nagyhalászban is történt, majd
egy-két naponként jönnek a többiek.
A fészekben 5 tojás volt és mind az
ötből ki is kelt egy-egy kis gólya. Per-
sze ez még nem jelenti, hogy mind az
öt ki is repül, mert a
legkisebb sokszor el-
pusztul. A gyengébb
fiókákat a szülők egy-
szerűen kidobják a fé-
szekből, így adnak
esélyt a többieknek.

A fészekből átlago-
san 2-3 fióka repül ki,
ritka a 4-5 kismadár fel-
nevelése. A kisgólyák
az első időkben még fő-
ként gilisztákat, rovaro-
kat és lárvákat, majd
később komolyabb fa-

latokat, a többi között békákat, sik-
lókat, kisemlősöket is gyorsan meg-
esznek.

A webkamera által megfigyelt gó-
lyafészek 2008-ban bekerült az Earth-
Cam Top 10-be, s olyan érdeklődést

keltett a webes felhasználók körében,
amely hazai és nemzetközi szinten is
egyedülállónak tekinthető a termé-
szet és a természetvédelem témakö-
rében. Idén a Birding Top 500 Rating
oldalán 1 hét alatt a 15. helyre került.

A gólyaszületés részleteiről a róluk
szóló blogban is olvashatnak az ér-
deklődők a www.nagyhalaszgolya-
kamera.blogspot.com oldalon.

Május 23-24.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 20/945-5495

Gödöllő, Úrréti u. 14.
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Előző cikkünkben egyik leg-
ősibb kutyafajtánkról, a puliról
írtunk. Sokan nem is tudják,
hogy hazánk 9 őshonos kutya-
fajtával dicsekedhet. Most őket
mutatjuk be hétről hétre.

A puli után, vagy talán mellett, másik
legismertebb kutyánk a rövidszőrű
magyar vizsla. Régi magyar vadász-
kutya, amely több fajta keresztezésé-
ből alakult ki. Már honfoglaló őseink
mellett, akik szenvedélyes vadászok
voltak, feltűnt egy vadászkutya, mely
követte őket a vándorlások során a
Kárpát-medencébe. Sárga, esetleg
barna színű, néha foltos volt, s a va-
dászat minden mozzanatánál segítsé-
gére volt a vadásznak. Ezt a keleti ko-
pófajt, mely a vizsla őse, keresztezték
a török sárga színű vadászebekkel.
Legkorábbi ábrázolása a 1100 és
1120 között készült Codex Albensis-
ben található, de a Képes Krónikában
is felbukkan a „kajtárkodó kopó” ké-
pe. Hunor és Magor találkozása a cso-
daszarvassal című képen négy jól fel-
ismerhető vizsla látható. A vizsla em-
lítésével nemeseink levelezésében is
gyakran találkozhatunk. Nevük egy
régi magyar szóból ered: vizslat,
vagyis fürkész, keres, kutat.

A török hódoltság korában megje-
lent hazánkban a törökök sárga va-
dászkutyája a sloughi, amely keresz-
teződött az itt élő vadászkutyákkal és
kialakult vizslánk alaptípusa. Az
1731-ből származó adat szerint a
trencséni Zay család kezdett először
foglalkozni a tenyésztésével, és való-
színű, hogy egy Angliából származó
spanyol vizslát is bevontak a tenyész-
tésbe. Ekkor még a vizsla gesztenye-

barna színben vagy fehér jegyekkel is
létezett. A XIX. század végén meg-
ritkult az állomány, ekkor vonták be a
tenyésztésbe a pointert és a német rö-
vidszőrű vizslát.

1920-ban megkezdték a fajta törzs-
könyvezését, 1928-ban elkészült a
fajtaleírás (standard), és 1935-ben az
FCI bejegyezte a hivatalosan elismert
fajták közé. A II. világháború után a
veszteségeket pótlandó a gödöllői te-
nyésztelepen indult újra a tenyészté-
se. Ma már nem tartozik a veszélyez-
tetett fajták közé, hiszen a világon az
egyik legismertebb magyar fajta,
amelynek jelentős állományai vannak

Nyugat-Európában az Egyesült Álla-
mokban, sőt manapság Ausztráliában
is egyre népszerűbb. Tiszta vérűként
viszonylag rövid ideje, mintegy 80
éve tenyésztik.

A magyar vizslákra jellemző az
elegáns megjelenés, a könnyed fel-
építés, a harmonikus mozgás. A rö-
vidszőrű vizsla zsemleszínű szőrzete
alig kíván gondozást. A lakásban tar-
tott példányok szőre egész évben hul-
lik, ezért rendszeres kefélést igényel.
Középnagy, 50-60 cm marmagaságú,
20-26 kg súlyú, rendkívül elegáns
megjelenésű és mozgású, kedves, en-
gedelmes természetű, még a vizslák
közül is kitűnik intelligenciájával.

A vizslák között a legsokoldalúbb-
nak tartják, amely egyedül végzi el a
pointerek, szetterek és a többi vadász-
kutya munkáját, szóval igazi minde-

nes. Egyszerre va-
dászkutya, a család
kedvence és a gyere-
kek játszópajtása, hi-
szen intelligenciája,
alkalmazkodóképes-
sége minderre alkal-
massá teszi. Nyu-
godt, jóindulatú, ér-
zékeny, a durva bá-
násmódot nehezen
viseli, de a szerető
gazdának a csillago-
kat lehozná az égről.
Rendkívül könnyen

tanítható, de házőrzőnek nem alkal-
mas: a besurranót éppúgy körülra-
jongja, mint a közeli barátot. A drót-
szőrű magyar vizslával szemben a rö-
vidszőrű inkább alkalmas lakásban
tartásra, igazi „kanapéspecialista“,
sőt télen rövid szőrzete nem mindig
nyújt megfelelő védelmet a metsző
hideg ellen.

Városi tenyészetekben túlfinomo-
dik, betegségek iránt fogékonnyá vá-
lik, gyenge idegzetű lesz, noha szigo-
rú és következetes tenyészkiválasz-
tással a legjobb és modern vadászatra
legalkalmasabb vizslát lehetne farag-
ni belőle.

Városiaknak sem kell messzire
kirándulni érte, vidéken meg
szinte minden portán megtalál-
ható. Gyógynövényként, külön-
leges csemegék alapanyaga-
ként, természetes ízesítő és szí-
nező szerként is ismert.

A fekete bodza (Sambucus nigra) a bo-
dzafélék (Caprifoliaceae) családjába
tartozik, cserje, de olykor 2-3 méter
magas fává is fejlődik. Összetett leve-
lei keresztben átellenesek, nagyok, pá-
ratlanul összetettek, a levelet alkotó le-
vélkék tojásdadok, a szélük fűrészes.
A bodza egyes virágai kicsik, fehérek-
sárgásfehérek, erős illatúak, és úgyne-
vezett álernyőben csüngve alkotják a

közismert, tekintélyes méretű virágza-
tot. A virágzásra legtöbbször május-
júniusban kerül sor, a termések csont-
héjas, 2-3 magvas, fekete bogyók.
Mérsékelt éghajlati övön mindenfelé
elterjedt, ismert, évezredek óta fel-
használt növény.

A hagyományos parasztgazdasá-
gokban a bodzabokor (bodzafa) min-
den részét hasznosították valamire, ez-
ért nemcsak megtűrték a házak körül,
hanem egy-egy sarokba ültették is.
Díszként is szolgált, de a legfontosabb
természetesen a virágjának, termésé-
nek, kérgének, levelének a gyógyhatá-
sa volt.

A növény egyik gyógyhatású része
– a drog – a virágzat, amely elsősorban
flavonoidokat, szaponinokat, nyálka-
anyagokat, némi illóolajat, nagyon ke-
vés ciánglikozidot tartalmaz. A bodza

friss terméseiben
szerves savak mellett
cukrok és C-vitamin
is van. A virágdrog
sokféle hasznosítása
ismert. A bodzatea
nyugtató, izzasztó
vagy vizelethajtó tea-
keverékek alkotója
lehet, a virágzatból
üdítőital készíthető. A termése gyü-
mölcssavakat, vitaminokat, cseranya-
got, antocián-festékeket tartalmaz. A
bogyókból lé, szörp, kiváló lekvár ké-
szíthető, izzasztásra, vizelethajtásra,
székrekedés ellen jól használható, de a
bogyók gyógyhatásai közé sorolható
az álmatlanság, a migrén, a fájdalmas

ideggyulladások elleni al-
kalmazás is.

A bodzacserje levele
cseranyagot, gyantát, szam-
bucin-alkaloidát, szambu-
nigrin kéksavat, A-provita-
mint tartalmaz. Teáját re-
umás bántalmak ellen, to-
vábbá vizelethajtónak, iz-
zasztónak, lázcsillapítónak
használják, koszorúér-be-
tegségben szenvedők időn-
kénti légszomjának csilla-
pítására is ajánlják.

A fekete bodza rokona, a
gyalogbodza (Sambucus ebulus) nem
fogyasztható, fajtársával való összeté-
vesztése általában enyhe lefolyású, há-
nyással-hasmenéssel járó növényi
mérgezést okozhat, amely elsősegélyt
vagy orvosi segítséget nem igényel.
Ugyanis nemcsak levelei, de éretlen
gyümölcsei is cián-glükozidokat (sam-
bunigrin, prunasin) tar-
talmaznak.

Megismerhető arról,
hogy a gyalogbodza csak
kivételesen nőhet meg
másfél méternél maga-
sabbra, levelei nem to-
jásdadok, hanem hosszú-
kásak, virágai kellemet-
len illatúak, mindig a
szár végén lévő boger-
nyőt alkotnak, szintén
fekete bogyótermései –

eltérően a fekete bodzától – felálló ter-
méscsoportban állnak.

A legismertebb felhasználási módja
a bodzalimonádé és a bodzaszörp. Az
előbbi elkészítése igen egyszerű: nagy
kancsó limonádét készítünk, és abba
néhány jól megmosott virágot ázta-
tunk. Néhány óra múlva kellemes,
muskotályos ízzel gazdagodik limoná-
dénk, és kész van a pompás, tisztító és
gyógyhatású frissítőital. A bodzaszörp
receptje is ezen alapul, csak, mivel hi-
gítva fogyasztják majd, jóval több cu-
korral, citrommal, – és ha télire szán-
ják – tartósítva készül. A virágból nem
csak ital, hanem palacsintatésztába
mártva és forró zsiradékban kisütve
különleges édesség is készülhet. Ha a
virágokat nem szedték le, kék, fényes
kis bogyókká érik nyár végére. Nyer-
sen hashajtó hatása miatt nem ajánla-
tos sokat fogyasztani belőle, (nagy
mennyiségben ciánglikozid tartalma
miatt toxikus hatású is lehet). Más
gyümölcsökkel, például szilva vagy
körtedarabokkal együtt elkészítve kel-
lemes ízű, gyógyhatású kompótot, lek-
várt főzhetünk, szörpöt készíthetünk
vele, egyes vidékeken bort és pálinkát
is főznek belőle. Szárítva teának is
használják.

Állati dolgok

Vizsla, az igazi magyar vadász
Nem csak kertészeknek

Szedjünk a bodzát!

Gólyák a neten
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Május 18-25-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Május 25-jún. 1-ig: Medicina gyógyszertár, Dózsa gy. út 12. Tel.: 410-251.

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!

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN
2009. JÚNIUS 20-TÓL - AUGUSZTUS 29-IG 

az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében üdülési lehetőséget
ajánlunk fel gödöllői családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban. 

Üdülési díjak 8  napos turnusokra, 7 nap teljes ellátással:
Óvodás korú gyermek: 12.341 Ft/fő
Általános- és középiskolás tanuló: 27.104 Ft/fő
Felnőtt: 43.316 Ft/fő
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas: 36.659 Ft/fő
Nem gödöllői gyermek: 33.159 Ft/fő
Nem gödöllői felnőtt: 52.318 Ft/fő

Üdülési csekket is elfogadunk!
Részletes tájékoztatás: Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodáján 

(222-es szoba), vagy telefonon: 529-139.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, 
Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllőn,
a Dobogó térségben lévő 8033 helyrajzi számú
ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.
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.

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.

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.

FELHÍVÁS
2009. évi városi Semmelweis napon is-
mételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ.

Az önkormányzati rendelet értelmében
a díj azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek
adományozható, akik a város egészségügyi és szociális el-
látása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyó-
gyító–megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás
területén jelentős eredményeket értek el.

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb
két személy és egy közösség részesíthető, amennyiben kö-
zösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.

Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással
– olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak tartanak
e kitüntető cím elnyerésére.

A javaslatot a Népjóléti Irodára szíveskedjenek megküldeni
(Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda, Gödöllő, Szabadság
tér 7 sz. 2100.)

HATÁRIDŐ: 2009. JÚNIUS 5.

Tisztelettel:
Körösfői László sk. Egészségügyi Bizottság elnöke  

Máthé László sk. Népjóléti Bizottság elnöke                     
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Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

HETI MENÜ (MÁJUS 25-29.)
HÉTFŐ: zöldborsóleves; tarhonyás hús; kávészelet
KEDD: sárgarépás-kukoricás sajtleves; rántott csirkecomb tavaszi rizzsel; császármorzsa
SZERDA: marhahúsleves; főtt marha kapormártással, főtt burgonyával; csoki kocka
CSÜTÖRTÖK: frankfurti leves; bolognai spagetti; Eper-varázs
PÉNTEK: gyümölcsleves; tengeri halfilé csőben sütve; pozsonyi kocka

A menü ára 990 Ft, 11.30-15.00 óráig kínáljuk, akár elvitelre is.

Az étteremben primőr eperből, magyar spárgából és lillafüredi pisztráng-
ból 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 28/816-817-es
telefonszámon Gselmann Katalinnál.

NYITVA TARTÁS: Étterem: 12–22 Kávéház: 7–22
Szobafoglalás és információ:  28/816-817 info@erzsebetkiralynehotel.hu
Asztalfoglalás: 28/816-819
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Lejátszotta az NB I-es futsal bajnok-
ság rájátszásában az 5. helyért zajló
helyosztó első mérkőzését Kis János
együttese. A mieink magabizosan
nyerték az egyik fél második győzel-
méig tartó párharc első felvonását
5–2-re a Duna Takarék ETO Győr el-
lenében.
A Gödöllői SK teremspecialistái

mindvégig kézben tartották a mecs-
cset. Harnisch Ákos nyitotta a gólok
sorát, majd Baranyai Pál is betalált
az első 20 percben, megnyugtató
előnyhöz juttatva csapatunkat. A szü-
net után sem változott a játék képe és
ez a félidő ugyan a gólok tekinteté-
ben szorosabb lett (3–2: előbb ismét
Harnisch, majd Balogh János, végül

Smeló Dávid lőtt gólt), ennek elle-
nére egy percig sem forgott veszély-
ben a GSK győzelme. A bajnokság 5.
helyéről döntő párharc második ta-
lálkozóját lapzártánk után rendezték
Győrött.
Futsal NB I. rájátszás, 1. mérkőzés
az 5-6. helyért:
Gödöllői SK – Duna Takarék ETO
5–2 (2–0)
Gólszerzők: Baranyai Pál, Harnisch
Ákos (2), Smeló Dávid, Balogh
János

-ll-

Az elmúlt hétvégén a forduló
előtt a 3. helyen álló Tárnok ven-
dége volt a Gödöllői SK csapata.
Szabados György együttese bra-
vúros győzelmet aratott, ezzel
már 8. a tabellán, míg az ifi gár-
da a kötelező 3 pontot gyüjtötte
be.

A felnőttek meccsén az első félidő első
helyzete a gödöllői csapat előtt adó-
dott, de a hazai ötösön pattogó labdát
nem sikerült a hálóba továbbítani. Ezt
követően magára talált a Tárnok és
több ígéretes helyzetet is kialakítottak,
de vagy a hazai támadók voltak pontat-
lanok, vagy Tóth Gyula védett bravúr-
ral. Nem született gól az első játék-
részben, ami idegessé tette a vendég-
látót, míg a GSK nyugodtan és taktiku-
san játszhatta a játékát. Ez végül ered-
ményes is volt, ugyanis a második fél-
idő közepén egy sikeresen végigvitt
kontratámadást Száraz Szabolcs feje-
zett be góllal. Mindent megtett a tárno-
ki csapat az egyenlítésért, de jól állt a
lábán a GSK védelme, így bravúros
győzelmet ért el városunk csapata ide-
genben. Az ifúsági gárda is nyert, és je-
lenleg a 3. helyen állnak a táblázaton.

Megyei III. osztály – Körzeti si-
kerek

Mind a GSK II., mind a GEAC három
gólos különbséggel tudott nyerni ide-

genben az elmúlt hétvégén. A Gödöllő
II jelenleg a 7., míg az egyetemisták a
2. helyen állnak saját csoportjukban.

Utánpótlás foci – Ötből három
siker

A GSK korosztályos csapatai közül há-
rom együttes tudott győzni a hétvégén.
Az U16-os csapat rangadót nyert, míg
az U12-es gárda bravúros sikert ért el
idegenben. Az U13-as együttes újabb lé-
pést tett a bajnoki cím felé.
Országos kiemelt II. osztály U15-U13
közép B csoport, 24. forduló
U15: Gödöllői SK – TASK Tatabánya
2–9 Gól: Kővágó Ádám, Köő-Tóth
Zénó.
U13: Gödöllői SK – TASK Tatabánya
5–3 Gól: Hegyi Balázs, Pervai Gáspár
(2), Szabó Bence, Hajdú Tamás.
Elmaradt mérkőzésen: Gödöllői SK –
Soroksár 4–2 Gól: Hegyi B. (2), Pervai
G. (2)
Országos kiemelt II. osztály U15-U13
közép C csoport, 23. forduló
U15: Láng SK – Gödöllői SK U14 9–0
U13: Láng SK – Gödöllői SK U12 0–2
Gól: Szűcs András (2)
Pest megyei I.-III. osztály U16-os baj-
nokság, 15. forduló
Gödöllői SK U16 – Hévízgyörk 5–2
Gól: Hayes Lukács, Ben Ali Mourad,
Kovács Mihály, Somogyi Levente,
Krizsanyik Kristóf. tl

A Puskás Ferenc stadionban
kellemes időben, különösen az
alsóbb kategóriákban nagy
mezőnyök küzdelmét hozta az
idei országos váltóbajnokság.
A GEAC atlétikai szakosztálya
négy bajnoki címet szerzett,
valamint ezek mellett értékes
pontokat jelentő helyezéseket
szereztek a versenyzők. 

A váltóversenyek ugyan igazából csa-
patsikerek, mégis láttunk néhány
egészen kiemelkedő egyéni teljesít-
ményt. Deák Nagy Marcell, Moldo-

ván Horváth Katinka, Rendik Zsó-
fia futása élményszámba ment. Mind
a négy győztes váltó időeredménye,
különösen a junior fiúk 4x100-a, va-
lamint a serdülő lányok vágtaváltója
az egész bajnokság abszolút legjobb-
jai közé tartozott. 
Az örömbe azonban bánat is vegyült.
A Komiszár Krisztával fémjelzett,
dobogóra is esélyes ifiváltók, váltási
hibák miatt értékelhető eredményt
nem produkáltak.

Eredmények:
Bajnokságot nyertek: serdülő vágta-

váltó (Varga Fanny, Újvári Bella, Te-
leki Julcsi, Rendik Zsófi. Edző Benkő
Ákos); serdülő 4x800 m (Teleki Jul-
csi, Pesti Zsófi, Zsíros Zsanett, Mol-
dován Horváth Katinka. Edzők: Ga-
danecz György, Benkő Ákos). 
Ifi 4x100 m (Horváth Vincze, Kovács
László, Fajojomi Viktor, Deák Nagy
Marcell); Ifi 4x400 m (Kovács Lász-
ló, Czindrity Attila, Horváth Vince,
Deák Nagy Marcell, Edzők: Fülöp Pé-
ter, Benkő Ákos, Gadanecz György)
3. helyezett: Serdülő 4x100 m (Varga
Fanny-Újvári Bella-Rendik Zsófia-
Koós Blanka, Edző Benkő Ákos,
Szörényi István); 
4. hely: Junior lány 4x100m és
4x1500 m ifi fiúk; 5.hely: Serdülő fiú
4x800 m; 6.hely: Serdülő lány 13
éves 4x100 m.                        

Május 14-én az UTE pályán rendezte
meg a Pest Megyei Diáksport Szövetség
az Atlétika Diákolimpia III. és IV. kor-
csoportos többpróba megyei döntőjét.
Gödöllőről a megyei döntőbe jutott
egyéni versenyzők és csapatok közül a
III. korcsoportban a lányoknál csapat-
ban a Hajós iskola a 2. helyen zárt (Re-
gényi Boróka, Jászai Vanda, Dániel Mó-
nika, Kovács Martina, Bucsányi Henri-
ett, Dimény Zsuzsanna), míg egyéniben
a legjobb helyen a törökös Lakatos Ág-
nes végzett, aki az 5. lett. A fiúknál csa-
patban a 7. helyet érte el a Hajós csapata
(Eperjessy Benjamin, Csia Krisztián,
Palkovics Áron, Tóth-Velez Valentin,
Pozsonyi Krisztián, Gombás Máté), míg
egyéniben a legjobb helyen (21.) a szin-

tén Hajósos Eperjessy Benjamin vég-
zett. A IV. korcsoportban a lányoknál
csapatban a Hajós (Újvári Izabella, Vá-
gó Vivien, Varga Fanni, Horváth Réka,
Kovács Janka, Kurucz-Morvai Klaudia)
megnyerte a megyei döntőt, ezzel beju-
tott az országos döntőbe. Egyéniben
hárman is az első ötben végeztek. Újvári
Izabella a 2., Varga Vivien a 3., míg Var-
ga Fanni az 5. lett. A fiúknál csapatban
az Erkel iskola képviselte városunkat
(Ambrus Lóránd, Powel Samu, Somo-
gyi Levente, Körösi Zoltán, Nagy Péter,
Budinszky Áron), akik végül a 6. helyet
szerezték meg. Egyéniben az első két
helyen gödöllői tanuló végzett. Berényi
Iván (Petőfi) az első, ezzel az országos
döntő résztvevője, míg Ambrus Lóránd

(Erkel) a 2. lett. A győztesek az országos
döntőbe jutottak.
-tt-

Május második hétvégéjén Deb-
recenben rendezték az U23-as
vívó Európa-bajnokság küzdel-
meit. Több mint 30 ország 300-
nál több versenyzője mérte
össze tudását hat fegyvernem-
ben az egyéni küzdelmek so-
rán. Európa legjobb 23 év alatti
vívóit felsorakoztató megmé-
rettetésen két gödöllői ért el
remek eredményt. 

A női kardozók mezőnyében Benkó
Réka ezüstérmet szerzett a magyar
döntőben, ugyanis nagy riválisa, Pető
Réka ellen vívhatott aranycsatát,
melyben ugyan 15:10 arányban alul-
maradt, de ennek ellenére minden dí-
cséretet megérdemel a GEAC vívója.
A férfi kardozóknál három magyar is
bekerült a legjobb nyolc közé, köztük
Gémesi Csanád, aki végül az 5. he-
lyet szerezte meg az Európa-bajnok-
ságon. A nemzetek versenyét Ma-
gyarország nyerte 3 arany- és 2 ezüst-
éremmel.

Benkő Rékát faggattuk az újabb si-
kert követően.

– Hova tehető ez az U23-as Eb
ezüstérem?

– Nagyon örültem neki, persze
fényesebbet szerettem volna, de saj-
nos a döntőben jobb volt az ellenfe-
lem. Ennek ellenére itt is volt olyan
asszóm, amire nagyon büszke va-

gyok, hogy sikerült megnyertem.
– Ismét nagy riválisa fosztotta

meg a nagy sikertől. Mi hiányzott
végső diadalhoz?

– Hagytam, hogy ő irányítson, ami
nagy hiba volt, és amikor váltani
akartam, már késő volt. Jobban vívott
a döntőben, higgadtabb tudott marad-
ni, míg én nagyon feszült voltam, ami
végül döntőnek bizonyult.

– A megérdemelt pihenést köve-
tően hol láthatjuk Önt ismét a pás-
ton?

– Folyamatosan versenyzem, így a
pihenésre nincs nagyon időm. Az el-
múlt hétvégén például Németország-
ban vettem részt egy felnőtt világku-
pán, ahol a hatodik lettem. Ezt köve-
tően egy hét kimarad, de nem lazsál-
hatok, mert azt követően Kínába uta-

zom, ahol ugyancsak egy felnőtt vi-
lágkupán próbálok meg eredménye-
sen szerepelni.

***
Gémesi Csanád is remekül teljesített
az U23-as Eb-n. Őt arról kérdeztük,
hogy mi kellett volna az érem meg-
szerzéséhez

– Azt lehet mondani, hogy azért
kaptam ki, mert túlságosan is be akar-
tam kerülni a négy közé és a lelke-
sedésem elnyomta a tudatos víváso-
mat. Erős volt a mezőny, jómagam ki-
mondottan az éremszerzésre mentem,
és ott is lett volna a helyem az indu-
lókat ismerve, ezért csalódott vagyok
egy picit. De az élet nem áll meg,
hiszen sorozatban jönnek a verse-
nyek. Az elmúlt hétvégén Varsóban
szerepeltem egy felnőtt világkupán,
ahol a 30. lettem. Most hétvégén
Madridba megyek, majd azt követően
Padovában veszek részt világkupán.

Gyermek OB – Egyéni és csa-
pat bronzérem

Május 9-10-én rendezték meg a 96-
os korosztálynak az országos bajnok-
ságot, aminek Debrecen adott otthont.
Gödöllőről csak fiúk indultak és a 38
fős mezőnyben a legjobban Gémesi
Huba szerepelt, aki a harmadik he-
lyen végzett, míg Bancsics Máté
nyolcadikként zárta a versenyt. 

A GEAC csapata bronzérmet szer-
zett, Matuz Márk és Dankó Bene-
dek csapattagokkal kiegészülve. Ed-
zőjük: Bokor Gergely.

-tz-

A megyei bajnokságban már a döntőket
játszák a csapatok. A Gödöllői KC fel-
nőtt és ifjúsági csapata is az aranyra hajt,
előbbi a Domony, míg utóbbi a Tápió-
szele ellenében. A felnőttek az első, ide-
genbeli meccsen három góllal maradtak
alul, így hazai pályán kell fordítaniuk,
ha ismét bajnokok akarnak lenni. Ellen-
ben az ifisták már-már a nyakukban
érezhetik az aranyérmet, ugyanis az első
találkozón húsz góllal nyertek a Tápió-
szele vendégeként. A nők a Dunaújvá-
ros ellen játszottak az elmúlt hétvégén
az NB II-es bajnokság déli csoportjá-
ban, az utolsó előtti fordulóban. A höl-
gyek nyerni tudtak, míg az ifista lányok
egy góllal kaptak ki az idei kiírásban
utolsó hazai meccsükön.
Női NB II., déli csoport 21. forduló
Gödöllői KC – Dunaújváros 31–22
Ifi: GKC – Dunaújváros 27–28
Megyei bajnokság, döntő 1. mérkőzés
Domony – Gödöllői KC 26–23
Megyei ifjúsági bajnokság, döntő 1.
mérkőzés
Tápiószele – GKC 19–39
Következik:
Pest megyei döntő, visszavágók
Május 23., szombat 14 óra (ifi: 12 óra),
Hajós iskola tornaterme:
GKC – Domony, illetve GKC – Tápió-
szele

Utánpótlás – Ezüstérmes az
1997-es csapat

Remekül szerepelt a Gödöllői SE U11-
es csapata az országos utánpótlás-kézi-
labda bajnokság dunaújvárosi fináléjá-
ban. Az országos elődöntőből hibátlanul
a nyolcas döntőbe jutó, bajnoki címvédő
gödöllői fiatalokra nagy feladat várt,
ugyanis több játékosát is nélkülöznie
kellett az Ádám Rita-Majoros Gusz-
táv edzőpárosnak sérülés miatt. A srá-
cok ennek ellenére a B jelzésű négyes
csoportot hibátlanul vették (az Alóörsöt
15:9-re, a Siklóst 18:10-re, míg a Nyír-

sulit 18:16-ra verték) és jutottak az elő-
döntőbe. Ott a Békéscsabával kerültek
szembe, akiket szintén felülmúltak
(16:13-ra), így jöhetett a Balmazújváros
elleni végső csata. Sajnos, nem sikerült
a címvédés, ugyanis három góllal jobb-
nak bizonyult az újvárosi együttes
(13:10 lett a vége), így a gödöllői fiata-
loknak az idén az ezüstérem jutott ebben
a korosztályban. A csapat tagjai: Czene
Dávid, Fóti Benedek,  Laczkó Szilárd,
Papp Kristóf, Réti Tamás, Szakály Be-
nedek,  Tóth Attila, Varga Botond. Ed-
ző: Ádám Rita és Majoros Gusztáv
Április végén az U9-es lányokon volt a
sor, hogy kiharcolják az országos elő-
döntőbe kerülést Salgótarjánban. Nagy
küzdelemben végül sikerült az elvárás
és bejutottak a május 12-én, Gyöngyö-
sön sorra került viadalra, ahol rosszabb
gólkülönbségük miatt végül a 3. helyet
szerezték meg, így nem kerültek be az
országos fináléba. 
A Régiódöntő eredményei: GSE – Sal-
gótarján 24:16, Tápiószele – GSE
28:20, az elődöntőben GSE – Dunake-
szi SE 23:22, a döntőben pedig GSE –
Salgótarján 16:15. Elődöntő eredmé-
nyei: GSE – Óbudai KSI 11:15, GSE –
Gyöngyös 20:8, GSE – Balmazújváros
19:19.
A csapat tagjai: Juhász Eszter, Kriszt
Katalin, Laki Bianka, Majoros Sarolta,
Stefkó Boglárka, Varga Fanni. Edző:
Ádám Rita.
Ugyancsak április végén játszottak az
U11-es lányok, akik Egerben vettek
részt országos elődöntőn, ahol a harma-
dik helyet szerezték meg, így ez a kor-
osztály is lecsúszott az országos dön-
tőről. GSE – FTC 15:18, GSE – Eger
SE 17:8, GSE – Orosházi SE 12:16
A csapat tagjai: Blaubacher Dóra, Csen-
teri Anna, Hornyák Bernadett, Horuczi
Fédra, Izsó Fanni, Juhász Eszter, Laki
Bianka, Ollári Borbála, Szekeres Dóra,
Sztankovics Réka, Tamás Martina.
Edző: Ádám Rita, Majoros Gusztáv.

Futsal NB I. – Előny a Bikáknál

Sima gödöllői győzelem

Vívás – U23-as Európa-bajnokság

Benkó Réka ezüstérmes lett

Atlétika – Országos váltóbajnokság

Négy bajnoki aranyérem

Diákolimpia – Csapatban a Hajós, egyéniben Berényi Iván a döntős

Megyei többpróbás sikerek

ÚSZÁSOKTATÁS
A Hajós Alfréd Általános Iskola 
uszodájában úszásoktatást szer-
vez 5-10 éves korig (kezdőknek és
már úszni tudóknak) a FUT Alapít-
vány.
Időpont: 2009. június  16-július 6.
Naponta 8-10 óra között 
Választható időpontok: 8–8.40,
8.40–9.20, 9.20–10)
Részvételi díj: 13 000 Ft
Jelentkezés és érdeklődés napon-
ta: Bencsik Ernő tanár úrnál reggel
7 és 9 óra között, valamint 19 óra
után a 420 632-es telefonszámon

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Bravúrpontok Tárnokon

Pest megyei I. osztály, 26. forduló
Tárnok – Gödöllői SK 0–1 (0–0)
Gól: Száraz Szabolcs
U19: Tárnok – Gödöllői SK 0–3
Gól: Kiglics Gábor (2), Gróf Roland

Pest megyei III. osztály, monori
csoport 23. forduló
Ecser – Gödöllői SK II. 2–5
Pest megyei III. osztály, gödöllői
csoport 23. forduló
Csomád – GEAC 1–4

Kézilabda – Férfi döntők a megyében

Aranyat érő huszas



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 gon-
dozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület talál-
ható, melyben garázs, nyári konyha található. A kertben termő
gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szociális intézmények. IÁr:
7,5 MFt Tel: 70/312-5965,  20/928-3938

* Gödöllő - Máriabesnyőn jó közlekedési lehetőséggel, 19 éve épült 130
m2-es - 3 szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, kamra, garázs,
tetőterasz, - sorházban álló. 366 m2-es kis kerttel házamat elcserél-
ném gödöllői "kisebb ház/nagyobb kertes" ingatlanra értékegyeztetés-
sel, vagy eladnám irányár: 20, 3 millió forint. Érd: 30/471-5078

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

* Gödöllőn a központban 44 nm-es, 1 + fél szobás, nagyon szép
állapotú földszinti erkélyes 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 a tavak közelében, 800 m2-es, örökzöldekkel beül-
tetett 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 alka-
lmas kétszintes, 4 szobás családi ház 2 garázzsal, 740 m2-es
telekkel, az utcafronti részen lakásnak, irodának, üzletnek is alka-
lmas helyiségekkel. Iá: 37 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 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 faház-
zal. 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, öntözőrendszer). 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

* Gödöllőn a Blahán összközműves utcában, 753 nm-es (40 m-es
utcafront), ikerház építésére alkalmas építési telek. Iá: 14 mFt.
20/9194-870

* Egyedi vétel! Befektetésnek is kiválóan alkalmas  Gödöllőn  35
nm-es 1 szobás II emeleti tégla építésű jó állapotú lakás konvek-
toros fűtéssel 1600 nm-es társasházi közös tulajdonú telken saját
tárolóval eladó Iár 8,5 MFt 20-772-2429

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

* 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  20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Sürgősen eladó ár alatt I emeleti 2 szobás , erkélyes palotaker-
ti lakás egyedi fűtésmérővel  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 ké-szen
20MFt Kulcsrakészen 25MFt  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 SZOCPOLKÉPES újépítésű 2
szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár 21,2MFt 20-
7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* János utcában 2 szobás , erkélyes nagy étkezős 58 nm-es lakás
eladó Iár 12,5 MFt 20-8042102

* Harasztban 3 szobás jó állapotú ház 300 nm-es telekkel eladó
Iár 20,5MFT 20-8042102
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-Szt. János utcában 1. emeleti erkélyes
felújított 40 nm 1 + fél szobás konvek-
toros lakás 11.8MFt.  

-Építési telek Gödöllő dinamikusan fejlődő
részén 1089 nm, összközműves 14.8MFt.

-Építési telek az Újfenyvesben össz-
közműves 1270 nm 20.2MFt.

-Új lakások épülő 6 lakásos társas-
házban, tégla, cirkófűtés, erkély/terasz,
kertkapcsolat, tárolók, parkosított
kert, szoc.pol. 15,5 MFt-tól 20,6 MFt-ig

-Gödöllő központjában 1. emeleti
igényes déli fekvésű 100 nm nappali + 2
szobás cirkós lakás 33MFt.

-Szadán 510 nm telken új építésű 83 nm
nappali + 3 szobás családi ház 23.9MFt.

-Új építésű családi ház a Rögesben
333 nm telken 113 nm nappali + 3
szoba 32MFt.

-Blahai dombon 1044 nm zártkerti tel-
ken téliesített alápincézett faház 7.5MFt.

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.



* CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két generációnak is alka-
lmas 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 felújított sorházi
lakás saját kertrésszel azonnal költözhetően eladó Iár
19,6MFt 20-4306474

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

* Jó vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2 szobás erkélyes világos
parkra néző tégla konvektoros lakás nagyon alacsony rezsivel kul-
turált 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 kandalló
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

* 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

* 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 8,3 MFt
20-8042102

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

* Veresegyházán választható telekre ikerházi lakások eladók! Ár
20,3Mft-tól Használt lakás beszámítás lehetséges! 20-5391988

* Gödöllőn központhoz közel 76m2-es, cirkós lakás, 3szobával,
1.emeleten eladó! Iár: 17,9Mft. 20-5391988

* Gödöllőn, Fenyvesben 65m2-es 2+fél szobás családi ház,
642m2-es telken eladó Iár 23,9Mft 20-5391988

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

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

* SÜRGŐSEN ELADÓ Lakás Gödöllőn, János utcában 52 m2-es, 2
Szobás, egyedi fűtéses, erkélyes téglalakás eladó. IRÁNYÁR:
10.800.000Ft. Sorszám: 3558. INGATLANVADÁSZ KFT. - Tel:
0630-919-5960. A POSTÁVAL SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ TELEK GÖDÖLLŐ, Teleki Pál téren 640 m2-es, gyönyörű
28 m széles, kész tervvel, ikerház építésére is alkalmas építési
telek. Víz, villany, csatorna a telken belül. IRÁNYÁR: 12.500.000
Ft. Sorszám: 2856. Tel.: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT.
- A POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu   

* ÁRCSÖKKENTÉS! ELADÓ Lakás Gödöllőn, János utcában 40
m2-es, 2 Hálószobás, egyedi fűtéses, erkélyes téglalakás eladó.
IRÁNYÁR: 9.800.000 Ft. Sorszám: 3565. INGATLANVADÁSZ KFT.
- A POSTÁVAL SZEMBEN! Tel: 0630-919-5960
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. Telefon: 0630-919-
5960. Sorszám: 3505. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu 

* CSALÁDI HÁZ Gödöllő! Fenyvesben, 60 m2 (+ Tetőtérben: 30
m2), 4 Szobás téglaház, 530 m2-es telken eladó. Csatornázott
utcában. Irányár: 17.800.000 Ft. Sorszám: 3532. Érdeklődni:
0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEM-
BEN. www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ RÉGI Bontható parasztház Gödöllő Központ, Ádám
utcában: 462 m2-es telken, a telekre 2 lakásos ház építhető.
Irányár: 11.000.000 Ft – ALKUKÉPES! Sorszám: 3523. Telefon:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEM-
BEN. www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ Lakás Gödöllő, János utca környékén 34 m2, 1 Szobás,
egyedi fűtéses téglalakás eladó. VÉTELÁR: Ajánlatot vár. HÍVJON:
0630-919-5960. Sorszám: 3513. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu

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

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

* Paál László közben, téglaépítésű, 2 szobás, 53 nm-es, konvek-
toros lakás, ősfás csendes helyen a lakáshoz 12 nm-es tároló tar-
tozik. Irányár: 11,9MFt  30/629-0266, 06-28-545-065

* Antalhegyen, 150 nm-es, 4 szobás, sorházi lakás, garáz-
zsal sürgősen ELADÓ. IRÁNYÁR:21,9 m Ft.  06-30-977-
66-65, 06-28-545-065

* Blahán 662 nm-es, 25 % beépíthetőségű, panorámás építési
telek ELADÓ. Ár: 9,9 M Ft. 06-30-629-0266, 06-28-545-065

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

* Gödöllőn 20 m2-es ÜZLETHELYISÉG főútvonal mellett reális
áron SÜRGŐSEN ELADÓ! Érd: (20) 532-7275

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

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

* Gödöllőn zártkerti gondozott 227 nöl TELEK ELADÓ. Ára: 3,8 M
Ft. Tel. (30) 383-9640

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

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

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

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

* SZADÁN 2005-ben épült 110 m2 +beépíthető tetőtér hangu-
latos családi ház 1520m2 telekkel 34,9MFt eladó. 3+félszoba,
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, fürdőszo-
ba 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

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

* 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

* 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

14 Gödöllői Szolgálat 2009. május 20.

MI�DE� HÉTE�



2009. május 20. Gödöllői Szolgálat 15
* 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

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

* Gödöllő Kertvárosában 3 szobás 90 nm-es összkomfortos csalá-
di 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, duplakomfort, alter-
natív fűtési lehetőség. Iár: 35m Ft. Érd: (20) 533-0796

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

* SÜRGŐSEN ELADÓ MAGÁNSZEMÉLYTŐL 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+fél-
szobás téglaépítésű, parkettás, konvektoros 3. em. lakás a cen-
trumban csendes, nyugodt helyen. (20) 224-9118

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

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

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

* 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

* Gödöllőn, egyetemi lakótelepen eladó 2.em. 1+2 félszobás, kon-
vektoros felújított lakás (új műanyag ablakok) garázzsal, pincével
és egy 6nm-es hobbi szobával. (Ingatlanosok ne hívjanak!) Iár:
18,8 M Ft. Érd: (70) 947-6846, (70) 322-6441

* Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában 2+1 félszobás 66
nm-es igényesen felújított lakás eladó. Tel: (20) 236-0087

* Gödöllőn a Remsey körúton eladó 1,5 szobás 3. em. erkélyes
vízórás lakás. Irár: 12,8 millió Ft. Érd: (30) 354-5251

* Kedvező áron, 11,4 M Ft-ért 1,5 szoba, amerikai konyha – nap-
palis 49 nm-es János utcai lakás eladó. Ingatlanosok kíméljenek!
Érd: (30) 966-1375

* Gödöllői 52 nm-es, erkélyes + önálló tárolós DK fekvésű 3. em.
alacsony rezsijű, jó állapotban lévő téglaépítésű, konvektoros,
vízórás, csöndes lakásomat eladom. Tel: (20) 3311-373

* Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5percre 3,5+1 szobás konvek-
toros, cserépkályhás családi ház eladó. Melléképületek, pince, ásott kút,
ipari áram, rendezett kert, riasztó van. Iár: 21,5M Tel: (30) 2014-769

* Lakás eladó az Egyetemen. Sürgős. Téglaépület, 2 szobás, 2.
em. egyedi fűtésű. Részben felújított, különleges kulturált
környezet. iár: 15,5 M Ft. Érd napközben: (70) 291-2992

* VALKÓ központjában 2 szobás összkomfortos felújítandó ház
eladó. Melléképületek, pince, kertben gyümölcsfák. Iár: 5,5 M Ft.
Tel: (20) 510-2480, (70) 221-7586

* Gödöllő központjában, csendes környéken 34 nm-es, 1 szobás,
konvektoros téglalakás tulajdonostól eladó. Budapesti csere is
érdekel. Iár: 9,5 M Ft. Tel: (70) 644-0933

* ELADÓ GÖDÖLLŐN PALOTAKERTI 57 m2-es 2 szobás lakás
egyedi fűtéssel. Tel: (20) 912-8026

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

* Központban 7. em. 44 nm-es 1,5 szobás, nagy konyhás lakás saját
tárolóval eladó. A közlekedés kiváló. Iár: 10,3 M Ft. Érd: (30) 491-5020

* Gödöllőn a Dózsa György úton parkra néző 44 nm-es 1+fél-
szobás + 2nm tároló, korszerűsített távfűtéses lakás eladó. Iár:
9,8 M Ft. Tel: (30) 975 9604

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

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

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

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

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

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

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

INGATLANOK FORGALMAZÁSA,
FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGY-

ON ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KIEMELT  AJÁNLATUNK:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-es
telken, 94 nm-es, emeltszintű szer-
kezetkész állapotban nappali + 3 szobás,
ikerházi lakás, garázzsal eladó. Szoc. pol.
felvehető.  Irányár: 20 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Dózsa Gy. úton 70 nm-es,
nappali+ 2 szobás, étkezős, téglaépítésű,
egyedi fűtésű 
*3. em., erkélyes lakás eladó. Iár: 17,7 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-es
telken új építésű, 102 nm-es, nappali+ 3
szobás, garázsos ikerházi lakások garázzsal
eladók. Szoc. pol. felvehető. Iár: 26,8 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a központban 2003-ban
épült, 2. emeleti 69 nm-es, nappali +2
szobás társasházi lakás zárt gépkocsi
beállóval eladó. Iá: 22,5 mFt.
*SZADÁN, 817 nm-es, panorámás, parko-
sított építési telken családi házzá minősí-tett
39 nm-es, (1 szoba+ 2 hálófülke) nyara-ló,
nagy terasszal, garázzsal eladó. Iá: 16,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Szent János utcában 1
szobás, 38 nm-es, földszinti, konvektoros
fűtésű, téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9 mFt.

LAKÁSOK:
*A Kazinczy körúton 85 nm-es, 3 szobás,
téglaépítésű, földszinti, kéterkélyes, felújí-
tott lakás teljes berendezéssel együtt
sürgősen eladó. Irányár: 17 mFt.
*Szilasligeten a Rózsakert Lakóparkban
216-270-nm lakóterületű, új építésű,
igényes sorházi lakások, garázzsal 170
ezer FT/nm áron eladók. 
*Veresegyházon, a Ligetekben kisméretű
(2-3 szobás), új építésű ikerházi lakások 400
nm-es, önálló telken nyári beköltözéssel
eladók. Szoc.pol. felvehető. Iár: 24 mFt-tól.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. em., téglaépítésű,
egyedi fűtésű lakás, hozzátartozó
telekrésszel 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.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás, 10.
emeleti, erkélyes lakás eladó. Egyedileg
szabályozható fűtés kialakítása folyamat-
ban. Iá: 11 mFt.
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás,
(tágas helyiségekkel) 4. emeleti, lakás
eladó. Iá: 10,5 mFt.
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-es,
harmadik emeleti, kitűnő elrendezésű, 2,5
szobás, erkélyes lakás eladó.  Iár: 12,9 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült, 120
nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4 szobás,
amerikai konyhás ikerházi lakás nagy
terasszal, garázzsal eladó. Irányár: 28 mFt. 

*Szadán, kellemes utcában 29 nm-es tár-
sasházi lakás pici előkerttel eladó. Iá: 6,5 mFt
*Szadán, szerkezetkész 88 nm-es alapterü-
letű, földszintes, 3 szobás ikerházi lakás (fe-
dett kocsi beálló, terasz) eladó. Iár: 21,5 mFt.
*Veresegyházon új építésű lakások eladók
3 lakásos sorházban, 24,4 mFt-tól!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*ASZÓDON 100 nm-es, 3 szobás, egysz-
intes, garázsos, karbantartott családi ház
496 nm-es rendezett telken sürgősen
eladó. Irányár: 15,5 mFt.
*GALGAGYÖRKÖN 134 nm-es, nappali +3
szobás, garázsos, felújított, két generáció-
nak is alkalmas családi ház 2009 nm-es
telken (gyümölcsfák, fúrt kút, patak, erdő)
eladó. Iá: 25 m Ft.
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-dom-
bon, 1040 nm-es telken, 280 nm –es, föld-
szintes, új építésű (burkolatok választ-
hatók) családi ház minőségi kivitelben
eladó.  Irányár: 62 mFt.
*ISASZEGEN 110 nm-es, nappali+ 4
szobás, ikerházi lakás, garázzsal 400 nm-
es telekkel sürgősen eladó vagy gödöllői
lakásra cserélhető. Irányár: 16,5 mFt. 
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 1230 nm-es telken, 140
nm-es, nappali+ 3 szobás, 3 szintes, garáz-
sos, felújított családi ház eladó. Irányár:
26,8 mFt. 



* ERZSÉBET PARKNÁL Kőrösfői utcában, 156m2-es, egyszintes,
kiváló állapotú, nappali+3szobás polgári ház, 530m2-es parkosí-
tott kerttel, kerti tóval, garázzsal. Ár: 42MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

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, felújított 55
eFt+rezsi/hó. Tel: 28/411-086

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

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

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

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

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

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

* Kiadó Kör utcában azonnal beköltözhető, konvektoros, másfél-
szobás, részben bútorozott 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, bútorozat-
lan lakás Gödöllő központjában kiadó 45.000 Ft + rezsiért + 2 havi
kaució. Érd: (20) 333-0526

* 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, földsz-
intes, nagy erkélyes lakás június 1.-től kiadó. Érd: (20) 240-8977

* Palotakerten földszinti 1 szobás lakás bútorozottan kiadó havi
35 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

* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 45 e Ft/hó,
rezsi, 2 havi kaució. Érd: 30/9079-322

* 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

* 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 szükséges. Tel: 06-20-335-0027

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

* Ambrus Z. közben albérlet kiadó a 4. emeleten, részben bútorozott,
erkélyes. 50.000 Ft +1 havi kaució + rezsi. Érd: (30) 500-7028

* Gödöllő központjában kettő, ill. kettő és félszobás berendezett
lakások mindennel ellátva, csendes környezetben hosszútávra
kiadók. Tel: (28) 412-463 délután.

* Gödöllőn központhoz közel családi házban külön bejáratú 1
szoba-konyhás összkomfortos lakrész kiadó. Érd: (30) 307-9922

* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64 nm-es, 2 szobás, konvektoros,
nem régen felújított téglalakás 60.000 Ft/hó + rezsiért kiadó.
Érd: (30) 2100-048

* Gödöllőn kiadó 50 nm-es fürdőszobás, fafűtéses kis ház 40.000
Ft +rezsiért. Tel: (20) 271-8902, (20) 529-7745

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 1. em., 2 szobás 55 nm-es lakás
kiadó. 55 E Ft/hó + rezsi. Kaució szükséges. Tel: (70) 209-3669

* Magyar Kázmér köz 1. 1. em. 2 és félszobás, egyedi gázfűtéses,
kívül hőszigetelt épületben felújított lakás berendezett konyhával
07.01.-től kiadó. Tel: (20) 9462-300

* Kiadó lakás Gödöllőn a SZENT JÁNOS UTCÁBAN. 1. em. 50.000
Ft/hó + rezsi + közös költség. Érd: (70) 527-7920

* Kiadó Gödöllőn, Palotakerti 44 nm-es 1,5 szobás, szabályozható
fűtéses, bútorozott lakás. Bérleti díj: 50.000 Ft + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Érd: (20) 3-273-972

* KIADÓ GÖDÖLLŐN PALOTAKERTI 57 nm-es 2 szobás lakás Tel:
(20) 343-0057

* Kiadó János utcában 1,5 szobás konvektoros bútorozott lakás
hosszútávra igényes pár részére. 2 havi kauciót kérünk. Tel. (20)
289-4854, (20) 362-5540

* Gödöllőn buszpályaudvarral szemben kiadó bútorozatlan 2.
szoba 1. em. Bérleti díj +rezsi + 2 havi kaució. Érd: (20) 371-5666

* Társbérletként kiadó egy 44 nm-es bútorozott kábeltévés, Gödöllő
központjában lévő lakás 12 nm-es kisebb szobája. Tel: (20) 824-4664

* Szadán új építésű kétlakásos házban albérlet kiadó:
háló+nappali, konyha, fürdő, kábeltévé, kocsibeálló. 50 E Ft
+rezsi. Tel: (70) 364-7992

* Gödöllő központjában elegáns 1. em. padlástéri külön bejáratú,
egyedi fűtésű, új építésű 90 nm-es légkondicionált, részben
bútorozott lakás 90.000 Ft +rezsért kiadó. Tel: (30) 9617-621

KIADÓ

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

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

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

16 Gödöllői Szolgálat 2009. május 20.
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* 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

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

* 30 nm-es üzlet kiadó Gödöllő központjában forgalmas helyen.
Tel: (28) 418-593

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 gépjárműkereskedés gépkocsimosót keres. Érdeklődni
lehet, kizárólag hétköznap 09.00-18.00-ig, a 06-30-221-0687-es
telefonszámon.

* Gödöllői étterembe gyakorlattal, vendéglátói végzettséggel ren-
delkező szakács jelentkezését várjuk. Érd.: 06 30/9138-769

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

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

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

* Missy Szépségszalonba vendégkörrel rendelkező FODRÁSZT,
MŰKÖRMÖST, PEDIKŰR-MANIKŰRÖST felveszek kedvező székbér-
leti lehetőséggel. (30) 247-6718

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

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

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

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

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

* Hamarosan nyíló gödöllői NORBI UPDATE pékségbe érettsé-
gizett, kereskedelmi végzettséggel női eladót keresünk, fizetési
igény megjelölésével. Fényképes önéletrajzokat az updategodol-
lo@gmail.com címre várjuk. 

* Egyedülálló idős beteg hölgy gondozását vállalom lakásért.
Leszázalékolt egészségügyi dolgozó vagyok. Tel: (20) 529-4155

* Fiatal, női, jó megjelenésű munkatársat keresek a Palotakerti
fagylaltozóba. Érdeklődni a helyszínen.

* Önmaga és háztartása ellátásában segítséget igénylő, idős
gödöllői hölgy mellé, ottlakással, éjjel-nappali felügyeletet vállaló
személyt keresünk. Tel: 06-30-966-4812

* VÍZ, GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELŐ munkához keresek hegeszteni
tudó, megbízható szakembert, Gödöllő környéki munkák
elvégzésére. Érd: (20) 9196-250, (70) 537-2043

* Gödöllőn vállalnék heti 1-2 alkalommal takarítást, gyermekfelü-
gyeletet, idős – ápolást, házi munkát (nyugdíjas). Tel. (20) 371-5666

SZOLGÁLTATÁS

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

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

* Fűnyírást, bozótirtást, gépi kaszálást, traktoros fűnyírást vál-
lalok rövid határidővel. Tel.: 70/591-2776

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

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

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel:
(70) 247-9072, (20) 9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu 

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

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédel-
mi 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* HITELEK! Magánszemélyeknek és cégeknek! Nem jut hitelhez?
Esetleg kiváltaná 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

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

A Szent István Egyetem egyetemi

főtitkára a SZIE Kosáry Domokos

Könyvtár és Levéltárba (KDKL)

(Gödöllő, Páter K. u. 1.) álláspályázatot

hirdet könyvtáros munkakör

betöltésére.

A pályázati kiírás részletei 2009. május 16-tól június
2-ig terjedő időszakban a www.kszk.gov.hu és a
www.szie.hu/allaspalyazatok internetes oldalakon,
valamint az Egyetem Hirdetőtábláján megtalálhatók.



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

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

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

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

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

* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és után-
futó van. (a mindenes) Érd: (20) 486-2747 

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

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

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

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

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

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

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

* „KATI” FEHÉRNEMŰ SZAKÜZLET + VARRODA Női, férfi, gyer-
mek fehérneműk: harisnyák, bugyik, hálóingek, fürdőruhák,
zoknik, boxer alsók…stb. Nadrág, szoknya átalakítása, javítása.
Cipzárcsere, nadrágfelhajtás, ruhaszűkítés…stb. KEDVEZŐ ÁRAK!
NYITVA TARTÁS: H-P 9-18-ig; Sz 9-14-ig. Szeretettel várok min-
den kedves vásárlót, és megrendelőt! Cím: 2100 Gödöllő, Szent
János u. 1/B. Tel: (20) 422-9357

* VÍZ – GÁZ – FŰTÉSSZERELÉST, csatorna bekötést, fürdőszobák
felújítását, javítását vállalom. Csombor János 06 (20) 994-7715

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

* Kertgondozást vállalok alkalmi vagy hosszútávra is: ásás,
kapálás, gazolás, fűnyírás, kerítésfestés, permetezés, egyéb
háztáji munkák. Vidéken is. Tel: (28) 418-360 Gödöllő

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

* FRISSÍTŐ TESTMASSZÁZS Gödöllőn a Petőfi téren a Piramis
Napfényboltban. Szerdán: 18:30 - 20:30-ig, Szombaton: 13:30 -
17:30-ig. Ára: 3.000 Ft. Bejelentkezés: (30) 485-9309

* Gyógypedikűr: tyúkszem, vastag gombás benőtt köröm szaksz-
erű kezelése, ápolása. Talp masszázs. Mozgásukban korlátozot-
taknak háznál is. 25 év szakmai háttér. Tel: (20) 532-7275
Bárándi József

* Egyedi gobelin! Szeretné esküvője legszebb fotóját,
gyermeke első lépteit, ballagását megörökíteni? Rendeljen
saját képből gobelint! E-mailen küldje el kedvenc fotóját
akár nyaralásról, akár kedvenc sztárjáról, háziállatáról, és
én kivarrom Önnek! E-mail: egyedigobelin@gmail.com, tel.:
30-851-8763.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Nyúlárnyék
…nak is hívják a spárgát, hiszen nyáron másfél

méteres bokorrá növi ki magát. Szép dísze a

kertnek, piros bogyói mint a cserépben őrzött

aszparágusz dísznövényé, ami persze, rokon,

éppúgy a liliomfélék családjába tartozik, mint a

fokhagyma, hagyma. Gyökere több méter

mélységből táplálja ezt az izgalmas növényt,

amelyet már az egyiptomiak, rómaiak is sokra

tartottak. Hazánkban is ismerték - tanú rá az

1666-ban írt Posoni kert című könyvecske:

"Spárga, igen kiűzi a vizelletet. Ha borba meg

főzik, és megisszák, megronttya az ember

veséjében a követ. Aki olajjal elegyített megtört

spárgával megkeni magát, azt a méhek meg

nem csípik." - de étkezési céllal csak a múlt

század óta termesztik a halványító spárgát. E

különös név onnan, mert akkor kell leszedni,

mielőtt kibújik a 30-40 centi magas földkupac

alól, hiszen amint nap éri a fehér spárgát,

megváltozik a színe, ráadásul rostosabb lesz.

Egyszerűbb a zöld spárgát termelni, de ott is

naponta kétszer kell leszedni a május-júniusban

kibújó 20 centis sípokat. A friss spárgát rögtön

hűteni kell, légmentesen becsomagolva alac-

sony hőmérsékleten 2 hétig is friss marad. A

spárga lúgos hatású, jól ellensúlyozza a kávé,

alkohol stb. savasító hatását. Salátákba az alig

párolt, szinte nyers spárgafejeket használjuk, a

maradékból pedig remek krémlevest készí-

thetünk,mártásába pirított fenyőmagot és man-

dulát keverhetünk-tésztával kiváló könnyű étel. 

Tudnunk kell, hogy a spárga afrodiziákum, nem

véletlen hát, hogy az egyik James Bond filmben

a főhős kedvenceként a spárgás omlettet

nevezte meg vajas pirítóson. Kémjelentések

szerint melegszendvicsként is remek: megvaja-

zott kenyérszeletekre (esetleg pirítósra) vékony

főtt sonka közé zsíron párolt spárgaszeleteket

helyezünk. Reszelt sajttal meghintjük, lestyán-

vagy petrezselyemlevéllel megszórjuk, és

sütőben (grillben) világosra pirítjuk. 

Párolni 12-15 percig kell, a zsenge, rügyes

végének erre sincs szüksége. Mártások közül a

hollandi, sajt, bors és vajmártás megy leginkább

hozzá, bort pedig hideg fehéret, lehetőleg

Sauvignon Blanc-t töltsünk mellé!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



OKTATÁS

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

* A MIKROFON ZENEISKOLA gödöllői tagozatára
BEIRATKOZÁS a 2009/10-es tanévre: június 3. (szerda) és
június 4. (csütörtök) 15-18 óráig. Helyszín: Erkel F. Ált. Isk.
II.em. zene - terem. Tel: (70) 626-6031, (30) 606-2568

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

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

* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon június 9.-től szeptem-
beri 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, takarne.bacsomarta@invitel.hu,
www.bacsoenglish.hu 

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

* SPRACHPRÜFUNG in Deutsch – Német középfokú és alap-
fokú intenzív vizsgafelkészítő vizsgáztató tanárnál június 15. –
július 10.-ig heti 5×4 órában, a városközpontban. Szintfelmérő,
érdeklődés: (30) 4877-396, (28) 414-498, nemetnyelvok-
tatas@gmail.com 

* NYÁRI ANGOL TÁBOR 4-10 éves gyermekek 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

* ANGOL és NÉMET SZÓKINCSFEJLESZTŐ tanfolyamok indul-
nak 4 hetes kurzusokban heti 3×2 órában 2-4 fős csopor-
tokkal. Ingyenes tananyag, csoport létszámtól függő óradíj.
HEBE KFT: (28) 513-776, info@hebe.hu, www.hebe.hu 

* ANGOL, NÉMET, OLASZ, OROSZ nyelvtanfolyamok indulnak
különböző szinteken 4 hetes kurzusokban heti 2×2 vagy
SZUPERINTENZÍV tanfolyam 5×2 órában 2-4 fős csoportokkal.
Ingyenes tananyag, csoport létszámától függő óradíj. HEBE
Kft: (28) 513-776, info@hebe.hu 

* ORIGO, BME, TELC, GOETHE, CAMBRIDGE nyelvvizsga-
felkészítő tanfolyamok indulnak 4 hetes kurzusokban heti 2×2
vagy SZUPERINTENZÍV heti 5×2 órában ingyenes tananyaggal,
csoport létszámától függő óradíjjal. HEBE Kft: (28) 513-776,
info@hebe.hu 

* 6-12 éves gyerekeknek angol és német nyelvtanfolyamokat
indítunk játékos formában heti 2×1 órában. HEBE Kft: (28)
513-776, info@hebe.hu

* KÖZÉPISKOLÁRA felkészítő tanfolyamok indulnak angol és
német nyelvből gyakorló középiskolai tanárokkal heti 2×1
órában 2-4 fős csoportokkal. Ingyenes tananyag, csoport lét-
számától függő óradíj. HEBE Kft: (28) 513-776 vagy
info@hebe.hu 

ADÁS~VÉTEL

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

* TÚRVA JÓ! Angol használtruha üzlet Gödöllőn!
Viszonteladóknak is! „GARDRÓB” RUHABOLT Kiss József u.
10. (Tűzoltóságtól 3 percre!) Érd: (70) 25-25-153

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

* Fiókos-polcos szekrény 70×70 cm (5e), faliszekrény 30×60
cm (3e), kétrészes műanyag szennyes tartó (1e), padló
4,5×9,5×450 cm (1e), komplett barna reluxák (1,5-4e),
zajvédő fülre (1e), női paróka +konty (5e). Tel: (20) 358-5309

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

* 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

* Nagyon jó állapotban lévő 25×25-s szögvasból készült, bon-
tott kerítésmezők és a hozzátartozó kis és nagykapuk eladók.
A 21db mező 90×180 cm. A kapuk 140×90 cm ill. 140×320
cm-esek. Ár megegyezés szerint. Tel: (70) 209-3669

* Eladó 310 l-s fagyasztó láda 37.000 Ft-s irányáron. Tel. (20)
587-9386

* 2 db bontott cserépkályha olcsón eladó és egy piros verseny-
bicikli. Tel: (20) 37-14-122, (20) 49-25-568

* ITT – színes TV (20e), 39-s cipős gőrkori (2,5e), vízibiciklis
gumimatrac (4e), szivacsos nyugágy (5e), állítható gyermek
gőrkori (1,5e), összecsukható csővázas camping szék (2e), 2db
új hokedlitető (1eFt). Tel: (20) 358-5309

* Megmaradt 20m2 szürkésbarna lábazati díszkő fél áron
eladó. Érd: (28) 414-149

* Bézs színű sarokülő garnitúra 2 személyre kihúzható
fekvőrésszel, ágyneműtartóval +fotellal eladó. Érd: (30) 949-
6319

TÁRSKERESŐ

* 51/167/69 kg. Igényes, fiatalos, csinos, jó alakú, intelligens,
ápolt hölgy vagyok. Hasonló adottságokkal rendelkező urat
keresek tartós kapcsolat céljából. Tel: (20) 554-7022

* 45 éves, csinos, fiatalos külsejű, vidám természetű, éle-
trevaló nő keresi hasonló tulajdonságokkal rendelkező párját.
Tel. (20) 406-2952

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

EGYÉB

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

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

* MARIKA házi készítésű CSIPKEBOGYÓ LEKVÁRJÁVAL várja
kedves vevőit péntekenként a GÖDÖLLŐI PIACON.

* Gyönyörű 8 hónapos kandúr sziámi cicák alku szerint eladók.
Érd: (70) 508-8727
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. MÁJUS 27.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Katona Gáborné, Király u. 27.
Lázár József, Palotakert 6/b.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:

Hasznosi László, Mikszáth Kálmán u. 7.
Bárdyné Kovács Erzsébet, Isaszegi út 13.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:

Nagypál Klára, Fenyves köz 36.
Fehérvári Tóth Éva, Zarándok u. 30. 


